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În mod regretabil, în legea penală a Republicii 
Moldova lipseşte o interpretare oficială a noţiunii 

de „prostituţie”. Noţiunea de prostituţie nu este definită 
nici în Legea privind prevenirea şi combaterea traficu-
lui de fiinţe umane, adoptată de Parlamentul Republicii 
Moldova la 20.10.2005 [1], nici într-un alt act norma-
tiv naţional. De asemenea, noţiunea în cauză nu este 
definită nici în Hotărârea Plenului Curţii Supreme de 
Justiţie „Cu privire la practica aplicării legislaţiei în 
cauzele despre traficul de fiinţe umane şi traficul de co-
pii”, nr.37 din 22.11.2004 [2], nici într-o altă hotărâre 
explicativă a Plenului Curţii Supreme de Justiţie [3]. 

Profitând de această lacună, unii practicieni încear-
că să interpreteze cât mai pe larg noţiunea de prosti-
tuţie, încălcând pe această cale principiul legalităţii. 
Astfel, în ultimul timp, în practica de aplicare a legii 
penale, atestăm exemple de aplicare a art.220 „Proxe-
netismul” din Codul penal, care ridică întrebări privind 
corectitudinea interpretării noţiunii de prostituţie. În 
unele dintre aceste cazuri, prostituţie a fost considerată 
prestarea serviciilor de masaj erotic [4]. În alte situaţii, 
sub incidenţa noţiunii de prostituţie a intrat prestarea 
de servicii sexuale on-line [5]. În opinia noastră, astfel 
de interpretări sunt prea cuprinzătoare, venind în con-
tradicţie cu una din regulile stabilite la alin.(2) art.3 CP 
RM. Potrivit acesteia, interpretarea extensivă defavora-
bilă a legii penale este interzisă.

De ce considerăm că nu reprezintă prostituţie: pre-
starea serviciilor de masaj erotic; prestarea serviciilor 

sexuale on-line? Implicit, o asemenea concluzie rezultă 
chiar din textul legii penale: în alin.(1) art.165 CP RM 
este utilizată sintagma „exploatare sexuală comercială 
sau necomercială”; la lit.a) alin.(1) art.206 CP RM este 
folosită sintagma „exploatarea sexuală, comercială şi 
necomercială, în prostituţie sau în industria pornografi-
că”. Comparându-le, putem deduce că există activităţi 
sexuale (care presupun exploatare sau nu), altele decât 
prostituţia şi pornografia. După A.Tănase, astfel de ac-
tivităţi sexuale (altele decât prostituţia şi pornografia) 
presupun „folosirea victimei pentru masajul erotic, în 
reprezentări striptease, în reprezentări erotice de alt 
gen implicând profitarea de sexualitatea victimei” [6]. 
În acelaşi făgaş, M.Ştefănoaia susţine că noţiunile de 
prostituţie şi de pornografie nu epuizează întregul con-
ţinut al noţiunii „activităţi sexuale” [7].

Sprijinim aceste opinii: ele îşi au suportul în locuţi-
unea din art.2 al Legii privind prevenirea şi combate-
rea traficului de fiinţe umane: „obligarea la practicarea 
prostituţiei (subl. ne aparţine), la participarea la repre-
zentări pornografice (subl. ne aparţine) în vederea pro-
ducerii, difuzării şi punerii în circulaţie a acestora pe 
orice cale, achiziţionării, comercializării sau posedării 
de materiale pornografice, practicarea unor alte forme 
(subl. ne aparţine) de exploatare sexuală” [8].

Interpretarea prea largă a noţiunii „prostituţie” ar 
lăsa fără conţinut noţiunea „alte activităţi sexuale (al-
tele decât prostituţia şi pornografia)” în sensul alin.(1) 
art.165 CP RM şi al art.2 al Legii privind prevenirea şi 
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În articolul de faţă se stabileşte că prostituţia este doar una din formele activităţilor sexuale care presupun exploatare 
sau nu. Se arată că prostituţie poate fi considerată doar fapta care întrunește următoarele condiţii: 1) constă în practicarea 
de acte sexuale cu diferite persoane care beneficiază de serviciile prostituatei; 2) scopul practicării de acte sexuale cu astfel 
de persoane constă în procurarea mijloacelor de existenţă sau a principalelor mijloace de existenţă. Se demonstrează că 
prostituţia nu poate presupune prestarea serviciilor de masaj erotic sau a serviciilor sexuale on-line. 

Se ajunge la concluzia că art.220 CP RM nu poate fi aplicat în cazul îndemnului sau determinării la prestarea serviciilor 
de masaj erotic, sau a serviciilor sexuale on-line, ori al înlesnirii prestării unor astfel de servicii, ori al tragerii de foloase de 
pe urma prestării serviciilor de masaj erotic, sau a serviciilor sexuale on-line de către o altă persoană. În final, este propusă 
completarea Codului penal şi a Codului contravenţional cu prevederi care să conţină definiţia noţiunii de prostituţie.
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* * *
In the present article it is established that prostitution is just one of the forms of sexual activity involving or not ex-

ploitation. It is shown that prostitution can be considered only the act that fulfils the following conditions: 1) consists in 
the practice of sexual acts with different individuals who receive services from the prostitute; 2) the purpose of engaging 
in sexual acts with such individuals is to procure the means of subsistence or the main livelihoods. It is demonstrated that 
prostitution cannot assume erotic massage services or online sexual services. It is concluded that art.220 PC RM cannot 
be applied in the cases of talking in or persuading into performing erotic massage services or online sexual services, or 
by facilitating such services, or through drawing the benefits by another person from the performance of erotic massage 
services or online sexual services. Finally but not least, it is proposed to complement the Criminal Code and the Contra-
vention Code with provisions containing the definition of prostitution.
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combaterea traficului de fiinţe umane. De aceea, noţi-
unea de prostituţie trebuie deosebită atât de noţiunea 
„pornografie”, cât şi de noţiunea „alte activităţi sexuale 
(altele decât prostituţia şi pornografia)”. Dacă legiuito-
rul ar fi dorit, atunci ar fi recurs la sintagma „exploatare 
sexuală comercială sau necomercială” la lit.a) alin.(1) 
art.206 CP RM, fără a-i restrânge sfera de incidenţă. În-
trucât nu a dorit aceasta, la lit.a) alin.(1) art.206 CP RM 
legiuitorul a restrâns sfera de incidenţă a sintagmei „ex-
ploatare sexuală comercială sau necomercială”. Ignora-
rea acestui fapt ar echivala cu aplicarea prin analogie a 
legii penale, interzisă şi ea de alin.(2) art.3 CP RM.

Din considerentele expuse mai sus, nu putem aplica 
modelul de interpretare a noţiunii „prostituţie”, prevă-
zut de alin.(2) art.19 al Convenţiei Consiliului Europei 
pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale 
şi a abuzurilor sexuale [9]: „În sensul prezentului arti-
col, noţiunea „prostituţie infantilă” desemnează faptul 
de a folosi un copil pentru activităţi sexuale (subl. ne 
aparţine), atunci când se oferă sau se promit sume de 
bani sau orice altă formă de remuneraţie sau de răspla-
tă, indiferent dacă această plată, promisiune sau răspla-
tă se oferă copilului sau unei terţe persoane”. În pre-
zenţa unor neconcordanţe privind interpretarea noţiunii 
„prostituţie”, prioritate trebuie să li se acorde prevede-
rilor Codului penal al Republicii Moldova, nu Conven-
ţiei în cauză. Cu această ocazie, accentuăm că art.19 al 
Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copii-
lor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale 
are ca obiect nu protecţia drepturilor fundamentale ale 
omului, ci recomandarea statelor părţi să incrimineze 
faptele referitoare la prostituţia infantilă. În aceste con-
diţii, este pe deplin respectată dispoziţia de la alin.(2) 
art.4 al Constituţiei Republicii Moldova: „Dacă exis-
tă neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la 
drepturile fundamentale ale omului la care Republica 
Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au re-
glementările internaţionale”.

Totodată, nu putem trece cu vederea pct.5 din Ra-
portul explicativ la Convenţia Consiliului Europei pen-
tru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a 
abuzurilor sexuale [10]: „Articolul 34 din Convenţie 
sugerează statelor părţi să protejeze copiii împotriva 
«oricărei forme de exploatare sexuală şi de abuz sexu-
al», inclusiv a incitării sau constrângerii copiilor să se 
dedea la activităţi sexuale ilegale, a exploatării copii-
lor în scopul prostituţiei (subl. ne aparţine) sau al altor 
practici (subl. ne aparţine) sexuale ilegale, precum şi 
a exploatării copiilor în spectacole şi materiale porno-
grafice”.

De asemenea, este important să remarcăm că nu 
există neconcordanţe privind interpretarea noţiunii 
„prostituţie”, care reiese din Codul penal al Republicii 
Moldova, şi interpretarea aceleiaşi noţiuni care reiese 
din alte acte cu vocaţie internaţională (altele decât Con-
venţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor îm-
potriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale).

Astfel, potrivit art.3 din Protocolul privind preve-
nirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, 
în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia 
ONU împotriva criminalităţii transnaţionale organiza-

te din 15.11.2000 [11], exploatarea conţine, cel puţin, 
exploa ta rea prin prostituarea (subl. ne aparţine) unei 
alte persoane sau alte forme (subl. ne aparţine) de ex-
ploatare sexuală, munca sau serviciile forţate, sclavia 
sau practicile analoage sclaviei, folosirea sau preleva-
rea de organe. În corespundere cu lit.a) art.4 al Con-
venţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva 
traficului de fiinţe umane, adoptată la 03.05.2005 [12], 
exploatarea cuprinde, cel puţin, exploatarea prostituţiei 
(subl. ne aparţine) celorlalţi sau alte forme (subl. ne 
aparţine) de exploatare sexuală, munca sau serviciile 
forţate, sclavia sau practicile similare acesteia, aservi-
rea sau prelevarea de organe. În conformitate cu art.3 
din Directiva 2011/36/UE din 05.04.2011 [13], exploa-
tarea include cel puţin exploatarea prostituţiei (subl. ne 
aparţine) altor persoane sau alte forme (subl. ne apar-
ţine) de exploatare sexuală, munca sau serviciul forţat, 
inclusiv cerşitul, scla via sau practicile similare sclavi-
ei, aservirea, exploatarea acti vi tăţilor infracţionale sau 
prelevarea de organe.

Pornind de la argumentele enunţate supra, ajungem 
la concluzia că prostituţia este doar una din formele 
activităţilor sexuale care presupun exploatare sau nu.

Care este înţelesul noţiunii „prostituţie”? În litera-
tura de specialitate, găsim răspunsuri dintre cele mai 
variate la această întrebare: „intrarea contra plată în 
raporturi sexuale extraconjugale” [14]; „intrarea sis-
tematică în raporturi sexuale cu diferite persoane în 
schimbul unei remuneraţii” [15]; „intrarea contra plată 
în raporturi sexuale întâmplătoare extraconjugale, care 
nu se întemeiază pe o simpatie şi atracţie personală” 
[16]; „intrarea unei persoane în raporturi sexuale extra-
conjugale, în scopul obţinerii de venituri de către acea 
persoană şi al satisfacerii necesităţilor sexuale ale celui 
care beneficiază de serviciul în cauză [17] „intrarea re-
petată contra plată în raporturi sexuale cu diferiţi par-
teneri, neavând la bază simpatia şi atracţia personală 
faţă de acei parteneri” [18]; „activitatea presupunând 
prestarea de servicii sexuale, care implică satisfacerea 
necesităţilor sexuale ale clienţilor în schimbul unei re-
compense, indiferent de forma şi metoda de transmi-
tere a acesteia” [19]; „comercializarea relativ regulată 
a corpului său ori prestarea de servicii sexuale (la un 
nivel profesional), în schimbul unei remuneraţii, pen-
tru clienţi diferiţi, indiferent de apartenenţa sexuală a 
acestora, dacă această activitate reprezintă sursa prin-
cipală sau auxiliară de venituri pentru persoana care o 
desfăşoară” [20].

În planul definirii noţiunii de „prostituţie”, nu consi-
derăm relevantă lipsa sau prezenţa simpatiei şi atracţiei 
personale faţă de persoanele care beneficiază de servi-
ciile prostituatei. În context, au dreptate A.N. Ignatov 
şi A.P. Tkacenko, atunci când afirmă: „În funcţie de 
criteriile personale, prostituata îşi poate alege clienţii 
pe care-i agrează şi-i poate refuza pe acei clienţi care-i 
provoacă antipatie. Stabilirea cu exactitate a semnelor 
constituente ale noţiunii de prostituţie nu permite lărgi-
rea nelimitată a acestei noţiuni. În caz contrar, se poate 
ajunge la situaţia când căsătoria oficială, încheiată din 
raţiuni mercantile, ar trebui catalogată ca formă a pros-
tituţiei” [21].
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În altă ordine de idei, consemnăm că prostituţia este 
condiţionată de sistematicitatea actelor sexuale. Con-
ţinutul prostituţiei nu poate fi realizat printr-un singur 
act. Suntem de acord cu următoarele păreri: practicarea 
raporturilor sexuale cu diferite persoane nu are un ca-
racter izolat şi întâmplător, ci reprezintă raporturi sexu-
ale repetate, practicate în mod sistematic, cu caracter de 
obişnuinţă [22]; intrarea singulară în raporturi sexuale, 
chiar dacă a fost făcută în schimbul unei recompense, 
nu reprezintă practicare a prostituţiei [23].

Să nu uităm că prostituţia este nu o oarecare activi-
tate. Ea este o activitate practicată, având un caracter 
de îndeletnicire. Aceasta reiese atât din art.2082 şi 220 
CP RM, cât şi din art.89 din Codul contravenţional. „A 
practica” înseamnă a exercita o meserie, o profesiune 
[24]. De asemenea, faptul că prostituţia este o activitate 
practicată rezultă implicit din scopul prostituatei de a-şi 
procura mijloacele de existenţă sau principalele mijloa-
ce de existenţă. Este puţin probabil că întreţinerea unui 
act sexual singular contra plată i-ar putea asigura unei 
persoane procurarea chiar şi numai a principalelor mij-
loace de existenţă.

Aşadar, practicarea prostituţiei trebuie să presupună 
repetarea de cel puţin trei ori a actelor sexuale întreţi-
nute cu persoanele care beneficiază de serviciile pros-
tituatei. Repetarea de cel puţin trei ori a unor astfel de 
acte ar fi în măsură să confirme caracterul prostituţiei 
de a fi practicată (de a fi sistematică; de a reprezenta o 
îndeletnicire, o ocupaţie obişnuită).

În altă privinţă, este prea restrictiv a considera că 
doar întreţinerea de raporturi sexuale poate constitui 
prestarea serviciilor sexuale în cazul prostituţiei. Cu 
această ocazie, menţionăm că, de exemplu, infracţi-
unea de recurgere la prostituţia practicată de un copil 
(art.2082 CP RM) constă în beneficierea, contra orică-
ror avantaje materiale, de serviciile sexuale prestate 
de către o persoană despre care se ştia cu certitudine 
că nu a împlinit vârsta de 18 ani. În legătură cu analiza 
acestei infracţiuni, am afirmat: „Obiectul imaterial al 
infracţiunii prevăzute la art.2082 CP RM îl reprezintă 
serviciile sexuale prestate de către o persoană despre 
care se ştia cu certitudine că nu a împlinit vârsta de 18 
ani. Este susceptibilă de interpretări sintagma «servi-
cii sexuale». În ce ne priveşte – din interpretarea sis-
temică a prevederilor Convenţiei Consiliului Europei 
pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexu-
ale şi a abuzurilor sexuale, în cazul în care le privim 
prin prisma prevederilor Codului penal al Republicii 
Moldova – reiese că, în sensul art.2082 CP RM, prin 
«servicii sexuale», trebuie de înţeles raportul sexu-
al, homosexualitatea sau satisfacerea poftei sexuale 
în forme perverse” [25]. În literatura de specialitate, 
au fost exprimate păreri care vin în sprijinul opiniei 
noastre. Astfel, după A.Tănase, practicarea de orice 
acte sexuale, nu neapărat doar de raporturi sexuale, 
trebuie avută în vedere în cazul prostituţiei [26]. Din 
punctul de vedere al lui O.Loghin, în contextul pros-
tituţiei, noţiunea de raport sexual include atât rapor-
turile sexuale, cât şi actele nefireşti de satisfacere a 
instinctului sexual [27]. În opinia lui M.A. Hotca, în 
cazul prostituţiei, practicarea de acte sexuale constă 

în întreţinerea repetată de raporturi sexuale, de acte de 
homosexualitate sau de perversiuni sexuale [28]. La 
fel, având în vedere ipoteza prostituţiei, E.V. Mille-
rov, S.Uliţki şi V.L. Eriomin susţin că raportul sexual 
este doar unul din tipurile actului sexual, printre alte 
tipuri numărându-se actul oral şi cel anal [29].

În alt context, considerăm că prostituţia presupu-
ne practicarea de acte sexuale nu cu oricare persoane 
diferite. Ea presupune practicarea de acte sexuale 
doar cu acele persoane diferite care beneficiază de 
serviciile prostituatei. Sub acest aspect, susţinem 
opinia lui M.A. Selezniov: pentru a atesta prostituţia, 
este necesar un contact direct al corpului prostituatei 
cu corpul celui care beneficiază de serviciile aces-
teia [30]. N.V. Gherasimov se raliază acestei opinii, 
argumentând că alternativa o reprezintă lărgirea ne-
contenită a sensului noţiunii de prostituţie, ceea ce 
ar putea duce la lipsirea acestei noţiuni de sensul 
autentic [31]. Vom reveni la acest aspect infra, cu 
ocazia analizei imposibilităţii de evoluare a prestării 
serviciilor sexuale on-line ca formă a prostituţiei.

Ca rezultat al analizei efectuate supra, conchidem: 
în lipsa unei interpretări oficiale plauzibile a noţiunii 
de prostituţie, trebuie să optăm pentru varianta de in-
terpretare neoficială cea mai restrictivă. În consecinţă, 
prostituţie poate fi considerată doar fapta care înde-
plineşte următoarele condiţii: 1) constă în practicarea 
de acte sexuale cu diferite persoane care beneficiază 
de serviciile prostituatei; 2) scopul practicării de acte 
sexuale cu astfel de persoane constă în procurarea mij-
loacelor de existenţă [32] sau a principalelor mijloace 
de existenţă.

În continuare, vom încerca să stabilim dacă art.220 
CP RM poate fi aplicat sau nu în cazul îndemnului sau 
determinării la prestarea serviciilor de masaj erotic sau 
a serviciilor sexuale on-line, ori al înlesnirii prestării 
unor astfel de servicii, ori al tragerii de foloase de pe 
urma prestării serviciilor de masaj erotic sau a servicii-
lor sexuale on-line de către o altă persoană.

În primul rând, este necesar să stabilim dacă presta-
rea serviciilor sexuale on-line constituie o expresie a 
prostituţiei sau nu.

Ce înseamnă „servicii sexuale on-line”?
Ad-litteram, „on-line” înseamnă echipament, dis-

pozitiv sau mod de prelucrare a datelor conectat direct 
la calculator [33]; „chat” înseamnă programe care per-
mit conversaţiile on-line cu transmitere (aproape) in-
stantanee a mesajelor; conversaţiile propriu-zise [34].

Videochat-ul este o formă de comunicare, plătită 
sau gratuită, între două persoane, de regulă prin in-
termediul unui webcam sau al unei camere video, co-
nectate la un computer. În ce priveşte varianta platită a 
videochat-ului, acţiunea se desfaşoară între client şi un 
model de videochat (denumit si operator de videochat, 
hostess on-line, model on-line) [35].

Din perspectiva studiului pe care-l efectuăm, ser-
viciile sexuale on-line comportă relevanţă doar atunci 
când presupun difuzarea unor produse pornografice. 
Mai concret, art.90 „Producerea, comercializarea, 
difuzarea sau păstrarea produselor pornografice” din 
Codul contravenţional poate fi aplicat doar în cazul în 
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care prestarea serviciilor sexuale on-line implică difu-
zarea unor produse pornografice.

În acest sens, serviciile sexuale on-line se exprimă 
în conversaţia on-line dintre un client şi un model de 
videochat, cu transmitere (aproape) instantanee a ima-
ginilor video care conţin fie reprezentarea modelului 
de videochat angajat în activităţi sexuale explicite, fie 
reprezentarea unei părţi intime a corpului modelului 
de videochat, în scopul excitării sexuale a clientului şi 
al obţinerii unei recompense de către modelul de vide-
ochat.

În conformitate cu art.1 al Legii cu privire la pro-
tecţia copiilor împotriva impactului negativ al infor-
maţiei, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 
07.03.2013 [36], pornografie constituie „prezentarea de 
manieră vulgară, brutală a contactelor sexuale de orice 
tip între persoane de sexe diferite sau de acelaşi sex, a 
altor manifestări indecente ale vieţii sexuale, precum şi 
prezentarea de o manieră impudică a organelor genita-
le” [37]. Aşadar, conţinutul produsului difuzat on-line 
trebuie să corespundă acestei definiţii legale.

Nu intră sub incidenţa noţiunii de pornografie acele 
producţii care au o valoare artistică, medicală, ştiinţifi-
că sau similară.

Nu întotdeauna este facil a efectua cu precizie dis-
tincţia dintre pornografie şi producţiile care au o valoa-
re artistică, medicală, ştiinţifică sau similară. Tocmai 
de aceea, potrivit lit.d) pct.8 al Anexei nr.1 a Hotărârii 
Guvernului Republicii Moldova cu privire la Agenţia 
de Stat pentru Protecţia Moralităţii pe lângă Ministerul 
Culturii, nr.1400 din 17.12.2001 [38], această Agenţie 
este cea care are dreptul să analizeze practica de lu-
cru a consiliilor artistice din diferite domenii (teatru, 
reţelele cinematografice, televiziunea prin cablu şi emi-
sie, radiodifuziunea, ministerele şi departamentele ce 
valorifică lucrări de artă decorativă şi aplicată şi ope-
re literare etc.), să acorde ajutor acestor consilii întru 
aplicarea justă a criteriilor de constatare a elementelor 
de pornografie, precum şi să acorde ajutor Ministeru-
lui Afacerilor Interne la depistarea lucrărilor ce conţin 
elemente de pornografie. În vederea supunerii creaţi-
ilor din domeniul literaturii şi artei a unei analize şti-
inţifice multilaterale şi întru depistarea elementelor de 
pornografie, sadism, cruzime şi de cult al violenţei în 
conţinutul lor, Consiliul de experţi de pe lângă Agenţia 
de Stat pentru Protecţia Moralităţii pe lângă Ministerul 
Culturii creează comisii în următoarele domenii: comi-
sia de expertiză şi contracarare a pornografiei, sadis-
mului, cruzimii şi cultului violenţei în filmele video şi 
cinematografice; comisia de expertiză şi contracarare a 
pornografiei, sadismului, cruzimii şi cultului violenţei 
în emisiunile radiofonice şi televizate şi pe site-urile 
informaţionale; comisia de expertiză şi contracarare 
a tendinţelor de propagare a pornografiei, sadismului, 
cruzimii şi cultului violenţei în lucrările poligrafice şi 
reprezentaţiile publice. Membrii Consiliului de experţi 
sunt cei în drept să analizeze creaţiile folosite sau vân-
dute sub aspectul raportării lor la categoria obiectelor 
care propagă pornografia.

Dintr-o altă perspectivă, consemnăm că, în legisla-
ţiile unor state, este reliefată posibilitatea folosirii teh-

nologiilor informaţionale la reprezentarea produselor 
pornografice: „noţiunea «pornografie» se referă la ori-
ce reprezentare, prin intermediul publicării, expunerii, 
cinematografiei, spectacolelor indecente, tehnologiilor 
informaţionale (subl. ne aparţine) sau prin orice mij-
loace, a unei persoane angajate în activităţi sexuale ex-
plicite, reale sau simulate, sau la orice reprezentare a 
unei părţi intime a corpului unei persoane în scopuri 
cu precădere sexuale” (lit.h) art.3 al Legii Filipinelor 
cu privire la combaterea traficului de persoane [39]); 
„pornografia constituie reprezentarea, fie prin expu-
nere, a unui spectacol, a unei publicaţii sau producţii 
cinematografice cu caracter obscen, fie prin utilizarea 
tehnologiilor moderne informaţionale (subl. ne apar-
ţine), a unei activităţi sexuale sau a organelor genitale 
ale unei persoane, în scopuri cu preponderenţă sexuale” 
(lit.b) art.1 al Legii Birmaniei cu privire la combaterea 
traficului de persoane [40]); „«pornografie» înseamnă 
orice reprezentare, prin intermediul publicării, expune-
rii, cinematografiei, spectacolelor indecente, tehnolo-
giilor informaţionale (subl. ne aparţine) sau prin orice 
mijloace, a unei persoane angajate în activităţi sexuale 
explicite, reale sau simulate, sau la orice reprezentare 
a unei părţi intime a corpului unei persoane în scopuri 
cu preponderenţă de excitare sexuală” (art.2 al Legii 
Ugandei împotriva pornografiei [41]), etc.

Referindu-se la infracţiunea specificată la art.301 
din Codul penal al Ucrainei [42] (care stabileşte răs-
punderea pentru importul, producerea, difuzarea sau 
distribuirea de produse pornografice), O.E. Radutnâi 
afirmă că produsul pornografic, ca obiect imaterial al 
infracţiunii în cauză, este susceptibil de difuzare on-li-
ne [43]. Considerăm că, nici în conjunctura legislaţiei 
Republicii Moldova, nu există vreun impediment pen-
tru a considera că produsul pornografic este susceptibil 
de difuzare on-line. Implicit, aceasta o confirmă formu-
larea de la art.2081 „Pornografia infantilă” din Codul 
penal: „producerea, distribuirea, difuzarea, importarea, 
exportarea, oferirea, vinderea, procurarea, schimbarea, 
folosirea sau deţinerea de imagini sau alte reprezentări 
ale unui sau mai mulţi copii implicaţi în activităţi se-
xuale explicite, reale sau simulate, ori de imagini sau 
alte reprezentări ale organelor sexuale ale unui copil, 
reprezentate de manieră lascivă sau obscenă, inclusiv 
în formă electronică (subl. ne aparţine)” [44].

Conform art.2 al Legii comunicaţiilor electroni-
ce, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 
15.11.2007 [45], reţea de comunicaţii electronice con-
stituie sistemele de transmisie şi, după caz, echipamen-
tele de comutare sau rutare, precum şi alte resurse care 
permit transmiterea semnalelor prin suport fizic, elec-
tromagnetic sau prin orice alte mijloace, incluzând re-
ţele de comunicaţii prin satelit, reţele fixe (cu comutare 
de circuite sau comutare de pachete, inclusiv Internet 
(subl. ne aparţine)) şi reţele mobile terestre, reţele de 
transport al energiei electrice, în cazul în care acestea 
sunt utilizate şi pentru transmiterea semnalelor, reţele 
utilizate pentru difuzarea programelor audiovizuale, 
reţele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul in-
formaţiei transmise.

Din cele menţionate supra, deducem că, în con-
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junctura legislaţiei Republicii Moldova, produsul por-
nografic este susceptibil de difuzare on-line; produsul 
pornografic difuzat on-line poate reprezenta obiectul 
imaterial al faptei prevăzute la art.90 din Codul con-
travenţional.

După această notă de clarificare, amintim că prosti-
tuţia presupune practicarea de acte sexuale nu cu orica-
re persoane diferite. Ea presupune practicarea de acte 
sexuale doar cu acele persoane diferite care beneficiază 
de serviciile prostituatei. Din aceste motive, prostitu-
ţia nu poate presupune prestarea de servicii sexuale 
on-line, întrucât prestarea de servicii sexuale on-line 
nu presupune practicarea de acte sexuale cu persoane-
le care beneficiază de serviciile prostituatei. Prestarea 
unor asemenea servicii nu implică contactul direct al 
corpului prostituatei cu corpul celui care beneficiază de 
serviciile acesteia. Prestarea de servicii sexuale on-line 
poate presupune practicarea de către modelul de vide-
ochat a unor acte sexuale cu sine însăşi (de exemplu, a 
automasturbaţiei) sau cu alte modele de videochat.

În altă ordine de idei, este necesar să stabilim dacă 
prestarea serviciilor de masaj erotic constituie o expre-
sie a prostituţiei sau nu.

Este de menţionat că masajul erotic intră sub in-
cidenţa noţiunii „contact sexual”. Această noţiune nu 
trebuie confundată cu noţiunea „act sexual”. Un act 
sexual presupune orice modalitate de obţinere a unei 
satisfacţii sexuale prin folosirea sexului sau acţionând 
asupra sexului. În context, prin „sex” se are în vedere 
nu neapărat organele genitale. Se au în vedere şi alte 
părţi ale corpului care comportă semnificaţie în planul 
senzualităţii sexuale. De aceea, are dreptate M.A. Hotca 
care consideră că actul sexual este acea practică sexua-
lă care, fiziologic, este aptă să producă orgasm [46].

În cazul raportului sexual, o astfel de practică se-
xuală constă în conjuncţia (copularea; împreunarea) 
organelor de sex masculin şi feminin. În alţi termeni, 
raportul sexual constă în actul de pătrundere (introdu-
cere) a organului procreator al bărbatului în organul 
corespunzător al femeii. Bineînţeles, masajul erotic nu 
poate corespunde acestei definiţii.

Actul sexual se poate exprima nu doar într-un raport 
sexual, dar şi într-un act de homosexualitate sau de sati-
sfacere a poftei sexuale în forme perverse.

Astfel, actul de homosexualitate reprezintă actul 
sexual dintre persoane având aceeaşi apartenenţă se-
xuală. Un asemenea act cunoaşte următoarele moda-
lităţi faptice: 1) introducerea membrului viril al unei 
persoane de sex masculin în rectul altei persoane de 
sex masculin; 2) contactul dintre organele genitale a 
două persoane de sex feminin; manipulările cu aceste 
organe cu ajutorul degetelor mâinilor; alte asemenea 
acte şi contacte săvârşite cu ajutorul mâinilor şi al altor 
părţi ale corpului; 3) actele oralo-genitale între persoa-
ne de sex masculin sau între persoane de sex feminin; 
4) introducerea de către o persoană de sex masculin a 
unui mulaj al membrului viril sau a unui alt obiect, ori 
a unei părţi a corpului său (în lipsa unui scop medi-
cal bona fide) în rectul altei persoane de sex masculin;                                                      
5) introducerea de către o persoană de sex feminin a 
unui mulaj al membrului viril sau a unui alt obiect, ori 

a unei părţi a corpului său (în lipsa unui scop medical 
bona fide) în cavitatea vaginală ori în rectul altei per-
soane de sex feminin; 6) imitarea „penetrării sexuale” 
pe calea masturbării unei persoane de sex masculin de 
către o altă persoană de sex masculin, etc.

La rândul său, actul de satisfacere a poftei sexuale în 
forme perverse reprezintă un act sexual nefiresc (sub as-
pect fiziologic) dintre persoane având apartenenţă sexu-
ală diferită, cu caracter analo-genital, analo-digital, ora-
lo-genital, oralo-anal, faloimitator etc. Un astfel de act 
cunoaşte următoarele modalităţi faptice: 1) introducerea 
membrului viril în rectul unei persoane de sex feminin; 
2) actul oralo-genital între o persoană de sex masculin şi 
o persoană de sex feminin; 3) imitarea raportului sexual 
prin săvârşirea unor fricţiuni cu membrul viril în spa-
ţiul dintre mamelele persoanei de sex feminin, coapsele, 
umărul şi gâtul ei, ori pe suprafaţa abdomenului aceste-
ia; 4) introducerea de către o persoană de sex feminin a 
unui mulaj al membrului viril sau a unui alt obiect, ori 
a unei părţi a corpului său (în lipsa unui scop medi-
cal bona fide) în rectul unei persoane de sex masculin; 
5) introducerea de către o persoană de sex masculin 
a unui mulaj al membrului viril sau a unui alt obiect, 
ori a unei părţi a corpului său (cu excepţia membrului 
viril) (în lipsa unui scop medical bona fide) în cavitatea 
vaginală a unei persoane de sex feminin; 6) introduce-
rea de către o persoană de sex masculin a unui mulaj al 
membrului viril sau a unui alt obiect, ori a unei părţi a 
corpului său (în lipsa unui scop medical bona fide) în 
rectul unei persoane de sex feminin; 7) imitarea „pene-
trării sexuale” pe calea masturbării unei persoane de sex 
masculin de către o persoană de sex feminin (sau vice-
versa); 8) săvârşirea (prin constrângere) a actelor sau a 
contactelor sus-menţionate de către două sau mai multe 
persoane când făptuitorul îşi satisface pofta (necesita-
tea) sexuală prin contemplarea celor comise etc.

De felul său, masajul erotic nu se poate concreti-
za într-un act de homosexualitate sau de satisfacere a 
poftei sexuale în forme perverse. Subliniem: ne refe-
rim la masajul erotic propriu-zis, nu la masajul erotic 
care serveşte ca paravan pentru întreţinerea unui act de 
homosexualitate sau de satisfacere a poftei sexuale în 
forme perverse.

Cu această ocazie, este necesar să facem două pre-
cizări: 1) introducerea unui obiect sau a unei părţi a 
corpului în cavitatea vaginală ori în rectul unei alte per-
soane poate fi făcută într-un scop medical bona fide. 
Ne referim la: masajul ginecologic; masajul urologic; 
masajul proctologic etc, Aceste tipuri de masaj se re-
feră la masajul terapeutic. Scopul acestuia se exprimă 
în profilaxia sau tratamentul bolilor ori în reabilitarea 
unui bolnav, nu în producerea unui orgasm; 2) în unele 
cazuri, aparenţele indică asupra unui masaj erotic. Cu 
toate acestea, în realitate, vom atesta un act sexual. De 
exemplu, reprezintă satisfacere a poftei sexuale în for-
me perverse săvârşirea unor fricţiuni cu membrul viril 
în spaţiul dintre mamelele persoanei de sex feminin, 
coapsele, umărul şi gâtul ei, ori pe suprafaţa abdome-
nului acesteia. Cu alte cuvinte, vom atesta actul sexual 
în ipoteza în care este depăşită linia de demarcare din-
tre acesta şi masajul erotic.
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După această notă de clarificare, consemnăm că, de 
felul său, prestarea serviciilor de masaj erotic nu poate 
antrena nici măcar răspunderea contravenţională. Ne 
referim la situaţia când aceste servicii sunt prestate de 
către o persoană care a atins vârsta de 16 ani. În această 
situaţie, prestarea serviciilor de masaj erotic constituie 
o manifestare de viaţă sexuală care nu are o relevanţă 
penală sau contravenţională.

Dacă însă masajul erotic este realizat cu o persoană 
despre care se ştie cu certitudine că nu a atins vârsta 
de 16 ani, există suficiente temeiuri de a aplica art.175 
CP RM. Aceasta, dacă masajul erotic reprezintă scopul 
în sine al făptuitorului. Dacă însă această manifestare 
a vieţii sexuale constituie doar o premisă pentru rea-
lizarea unor acte sexuale, vom fi în prezenţa tentativei 
la una dintre infracţiunile prevăzute la art.171-174 CP 
RM. Desigur, dacă sunt prezente şi alte condiţii necesa-
re aplicării acestor norme penale.

Aşadar, prostituţia nu poate presupune prestarea 
serviciilor de masaj erotic. Or, de felul său, prestarea 
serviciilor de masaj erotic nu constituie un act sexual.

Concluzia generală este că art.220 CP RM nu poate 
fi aplicat în cazul îndemnului sau determinării la pre-
starea serviciilor de masaj erotic sau a serviciilor se-
xuale on-line, ori al înlesnirii prestării unor astfel de 
servicii, ori al tragerii de foloase de pe urma prestării 
serviciilor de masaj erotic sau a serviciilor sexuale on-
line de către o altă persoană.

Considerăm imperioasă prevenirea erorilor de înter-
pretare a noţiunii de prostituţie în practica de aplicare 
a legii penale şi a legii contravenţionale. În consecinţă, 
este necesară definirea noţiunii de prostituţie în textul 
celor două legi.

Sub acest aspect, menţionăm că, potrivit alin.(4) 
art.213 din Codul penal al României, prin „practicarea 
prostituţiei” se înţelege întreţinerea de acte sexuale cu 
diferite persoane în scopul obţinerii de foloase patri-
moniale pentru sine sau pentru altul. Având anumite re-
zerve faţă de această definiţie, C.G. Zaharie recomandă 
redefinirea noţiunii utilizate la alin.(4) art.213 din Co-
dul penal al României: „O viitoare definire legală a no-
ţiunii de prostituţie trebuie să distingă cu claritate acest 
fenomen social de activităţile cu caracter artistic, edu-
caţional, cultural, medical, erotic, sexual, pornografic, 
de divertisment ş.a., faţă de care prostituţia privită ca 
activitate, ar putea prezenta unele puncte comune (de 
exemplu producţiile erotice sau pornografice cu actori 
remuneraţi şi parteneri diferiţi care nu pot fi aleşi de 
către aceştia, videochatul, masajul erotic ş.a.” [47].

Sprijinind cu fermitate această viziune, menţionăm 
că definiţii ale noţiunii de „prostituţie” găsim nu doar în 
legislaţia României [48]. Având în vedere aceste exem-
ple (nu neapărat şi conţinutul definiţiilor legale ale noţi-
unii de prostituţie), considerăm necesară definirea noţi-
unii în cauză în legislaţia Republicii Moldova. La con-
cret, propunem completarea capitolului XIII din partea 
generală a Codului penal cu articolul 13414: „Prin pros-
tituţie se înţelege practicarea de acte sexuale cu diferi-
te persoane care beneficiază de serviciile prostituatei, 
aceasta urmărind să-şi procure, pe o asemenea cale, 
mijloace de existenţă sau principalele mijloace de exis-

tenţă”. De asemenea, recomandăm completarea art.89 
din Codul contravenţional cu alineatul (3), având ur-
mătorul conţinut: „În acest articol şi în alin.(2) art.901 
din acest Cod, prin prostituţie se înţelege practicarea 
de acte sexuale cu diferite persoane care beneficiază de 
serviciile prostituatei, aceasta urmărind să-şi procure, 
pe o asemenea cale, mijloace de existenţă sau princi-
palele mijloace de existenţă”.

Ca rezultat al analizei efectuate în cadrul acestui 
studiu, formulăm următoarele concluzii:

1) prostituţia este doar una din formele activităţilor 
sexuale care presupun exploatare sau nu;

2) prostituţia nu poate presupune prestarea servicii-
lor de masaj erotic sau a serviciilor sexuale on-line;

3) prostituţie poate fi considerată doar fapta care 
îndeplineşte următoarele condiţii: 1) constă în practi-
carea de acte sexuale cu diferite persoane care benefi-
ciază de serviciile prostituatei; 2) scopul practicării de 
acte sexuale cu astfel de persoane constă în procurarea 
mijloacelor de existenţă sau a principalelor mijloace de 
existenţă;

4) art.220 CP RM nu poate fi aplicat în cazul îndem-
nului sau determinării la prestarea serviciilor de masaj 
erotic sau a serviciilor sexuale on-line, ori al înlesnirii 
prestării unor astfel de servicii, ori al tragerii de foloase 
de pe urma prestării serviciilor de masaj erotic sau a 
serviciilor sexuale on-line de către o altă persoană;

5) în cazul prestării serviciilor sexuale on-line, răs-
punderea poate fi aplicată pentru difuzarea produselor 
pornografice, în baza art.90 din Codul contravenţional. 
Aceasta cu condiţia că serviciile sexuale on-line se ex-
primă în conversaţia on-line dintre un client şi un mo-
del de videochat, cu transmitere (aproape) instantanee 
a imaginilor video care conţin fie reprezentarea mode-
lului de videochat angajat în activităţi sexuale explicite, 
fie reprezentarea unei părţi intime a corpului modelului 
de videochat, în scopul excitării sexuale a clientului şi 
al obţinerii unei recompense de către modelul de vide-
ochat;

6) de felul său, prestarea serviciilor de masaj erotic 
de către o persoană care a atins vârsta de 16 ani nu poa-
te antrena nici măcar răspunderea contravenţională.
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Conform art.38 alin.(1)-(3) C.pen., „nu consti-
tuie infracţiune fapta, prevăzută de legea pe-

nală, săvârşită în stare de extremă necesitate. Este în 
stare de extremă necesitate persoana care săvârşeşte 
fapta pentru a salva viaţa, integritatea corporală sau 
sănătatea sa, a altei persoane ori un interes public de 
la un pericol iminent care nu poate fi înlăturat altfel. 
Nu este în stare de extremă necesitate persoana care, 
în momentul săvârşirii faptei, îşi dă seama că provoa-
că urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut 
produce dacă pericolul nu era înlăturat”.

În desfăşurarea vieţii social-umane, se ivesc uneori 
situaţii de fapt, provocate fie de oameni, fie de cauze 
fortuite, care pun în pericol valori sociale ocrotite de 
lege, iar salvarea acestora de la pericol nu este posibilă 
decât prin săvârşirea unei fapte, care, în mod obişnuit, 
este considerată ca ilicită. În astfel de situaţii, fapta 
săvârşită pentru salvarea valorilor sociale aflate în pe-
ricol se consideră comisă în stare de necesitate. Când 
fapta necesară salvării este dintre cele prevăzute de 
legea penală, starea de necesitate prezintă, în anumite 
condiţii, o cauză de înlăturare a caracterului penal al 
faptei, conform art.38 C.pen. şi care exclude existenţa 
infracţiunii şi a răspunderii penale.

Pentru existenţa stării de necesitate se cer întruni-
te, cumulativ, un şir de condiţii cu privire la pericol şi 
cu privire la actul de salvare.

Condiţiile cu privire la pericol sunt: să fie imi-
nent, să fie real şi vădit, să ameninţe anumite valori 
sociale, – acestea fiind expres şi limitativ arătate în 
art.38 alin.(2) C.pen.

Condiţia ca pericolul să fie iminent se realizează 
atunci când pericolul ameninţa cu producerea preju-
diciului sau este actual, adică este în curs de desfăşu-
rare, fără a aduce o atingere efectivă valorilor ocrotite 
de lege.

Dacă pericolul s-a transformat în realitate prin le-
zarea efectivă a valorilor sociale ori a încetat să mai 
existe, nu va mai fi starea de necesitate.

Astfel, în cazul extremei necesităţi, se întâlnesc 
două interese diferite, şi apărarea unui interes are loc 
prin încălcarea altuia. Legislaţiile penale moderne ad-
mit starea de extremă necesitate ca pe o cauză care înlă-
tură caracterul penal al faptei (Codul penal al Federaţiei 
Ruse, art.39; Codul penal al Japoniei, art.37 etc.) [1].

Așadar, pornind de la cele sus-indicate, conclu-
zionăm că în categoria condiţiilor, care determină 
legitimitatea acţiunilor săvârşite în stare de extremă 
necesitate pot fi atribuite următoarele: pricinuirea 
daunelor terţelor persoane, pericolul trebuie să fie 
inevitabil, adică prin săvârșirea unor fapte prevăzute 
de legea penală, dauna pricinuită trebuie să fie mai 
mică. Lipsa vreunei din condiţiile expuse exclude 
fapta legitimă săvârșită în starea de necesitate [2]. 

STAREA  DE  ExTREMă  NECESITATE  șI  REțINEREA 
INFRACTORuLuI:  

ASPECTE  juRIDICO-PENALE  MILITARE

Xenofon UlIAnoVSCHI, 
doctor habilitat în drept, profesor universitar

Este în stare de extremă necesitate persoana care săvârşeşte fapta pentru a salva viaţa, integritatea corporală sau sănătatea 
sa, a altei persoane ori un interes public de la un pericol iminent care nu poate fi înlăturat altfel. Nu este în stare de extremă 
necesitate persoana care, în momentul săvârşirii faptei, îşi dă seama că provoacă urmări vădit mai grave decât cele care 
s-ar fi putut produce, dacă pericolul nu era înlăturat.

 Nu constituie infracţiune cauzarea unui prejudiciu persoanei care a săvârşit o infracţiune sau mai multe, în scopul 
reţinerii persoanei şi al predării ei organelor de drept sau în scopul preîntâmpinării săvârşirii unei infracţiuni, dacă 
prin alte mijloace nu a fost posibilă reţinerea acestei persoane şi dacă în aceste împrejurări nu au fost depăşite limitele 
legitimei apărări.

Cuvinte-cheie: starea de extremă necesitate; integritatea corporală; interes public; pericol iminent, infracţiune; organe 
de drept.

* * *
It is in a state of extreme necessity the person who commits the deed to save the life, bodily integrity or health of 

another person, or a public interest from an imminent danger that may not otherwise be removed. It is not in a state of 
extreme necessity the person who, in the committal of the crime scene, realizes that obviously causes more serious track 
than those that could occur if the danger was not removed. 

Causing injury to the person who has committed a crime or more does not constitute an offence committed for the 
purpose of detaining the person and her transmission to the enforcement agencies or for the purpose of preventing the 
committing of an offence, if through other means has not been possible to detain this person and if in such circumstances 
were not exceeded the limits of the legitimate defences.

Keywords: state of extreme necessity; bodily integrity; public interest; imminent danger; a crime; enforcement agen-
cies.



11

Nr. 8, 2015 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

Acţiunile săvârşite în starea de extremă necesitate 
se exprimă prin acţiune directă asupra izvorului pe-
ricolului şi pricinuirea de daune, sau în comportare 
pasivă şi pricinuire de daune intereselor persoanelor 
terţe.

Prin urmare, autorul admitea posibilitatea pricinu-
irii daunelor în starea de necesitate terţelor persoane, 
dar şi intereselor legate de apariţia pericolului [3]. 

Acţiunile legate de înlăturarea unui pericol pot fi 
îndeplinite de către absolut toţi cetăţenii, aici fiind 
vorba, de fapt, de un drept și nu de o obligaţie a aces-
tora.

Dar există o categorie de persoane (militarii, me-
dicii, poliţiștii, angajații din serviciul antiincendiar) 
pentru care îndeplinirea acţiunilor de înlăturare a pe-
ricolului constituie o obligaţie de serviciu. 

Fapta săvârșită în stare de extremă necesitate nu 
constituie infracţiune, deoarece nu este săvârșită cu 
vinovăţie, persoana acţionând din necesitate și nu în 
vederea comiterii unei fapte prevăzute de legea pe-
nală. 

Sub aspect procesual, constatarea stării de extremă 
necesitate are drept consecinţă scoaterea persoanei de 
sub urmărirea penală (alin. (1) art.284 din CPP RM) și 
încetarea urmăririi penale (pct. 2) din alin. (1) art.285 
din CPP RM) [4].

În condiţiile serviciului militar, preîntâmpinarea 
unui pericol iminent pentru unele interese, prin cau-
zarea de daune altor interese în circumstanţe speciale, 
este o obligaţiune legală a militarului.

De exemplu, în timp de război, lăsarea, predarea 
de către comandantul militar a fortificaţiilor, tehnicii 
militare sau altor mijloace de luptă inamicului con-
stituie o infracţiune militară (art.385 C.pen.), dacă nu 
este dictată de necesităţile situaţiei de luptă.

Dacă însă există pericolul iminent de cucerire, aca-
parare de către inamic a fortificaţiilor şi altor mijloace 
de ducere a războiului, cu toate că au fost luate măsu-
rile posibile pentru salvarea lor, comandantul militar, 
activând în stare de extremă necesitate, este obligat 
să ia toate măsurile pentru nimicirea lor (distrugerea 
fortificaţiilor şi nimicirea mijloacelor de ducere a răz-
boiului).

Tot în aşa situaţie se află militarul, care nu poate să 
se eschiveze de la îndeplinirea obligaţiunilor de servi-
ciu, chiar dacă aceasta este legată de pericolul pentru 
viaţa şi sănătatea lui, or, conform Constituției R. Mol-
dova, art.56 (1) Devotamentul faţă de ţară este sacru. 
(2) Cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publi-
ce, precum şi militarii, răspund de îndeplinirea cu cre-
dinţă a obligaţiilor ce le revin şi, în cazurile prevăzute 
de lege…, iar conform art.57 (1) Apărarea Patriei este 
un drept şi o datorie sfântă a fiecărui cetăţean. 

Conform Regulamentului Serviciului interior al 
Forțelor Armate ale R. Moldova [5], militarul are ur-
mătoarele îndatoriri:

art.15: 1) să-şi servească cu abnegaţie poporul, să 
fie devotat Republicii Moldova, să apere cu jertfire de 
sine suveranitatea, independenţa şi integritatea terito-
rială a ţării; 

art.22: militarul, în timpul acţiunilor de luptă, chiar 
şi atunci când este izolat de unitatea (subunitatea) sa 
militară şi se află în încercuire deplină, este obligat să 
opună rezistenţă dârză inamicului. 

Aflându-se în calitate de prizonier, militarul este 
obligat să caute şi să folosească orice ocazie pentru a 
se elibera pe sine şi pe camarazii săi din prizonierat şi 
pentru a se reîntoarce la trupele sale. 

Legislaţia militar-penală, reieşind din regulile ge-
nerale de drept penal, ţinând cont de specificul ser-
viciului militar şi ordinii militare, deosebeşte patru 
posibile variante de stare de extremă necesitate a mi-
litarilor:

Varianta I. Este posibilă starea de extremă nece-
sitate în cadrul căreia are loc ciocnirea a două inte-
rese care nu au nici o legătură cu serviciul militar şi 
obligaţiunile militare executate de către militar (ex., 
militarul, aflându-se în concediu şi, încercând să sal-
veze viaţa unei persoane grav bolnave care se află în 
pericol, ia fără voie (răpeşte) mijlocul de transport a 
unei persoane străine şi transportă bolnavul la spital, 
salvându-i viaţa).

Varianta II. Este posibilă starea de extremă nece-
sitate în cazul indicat supra, în cazul în care există pe-
ricolul iminent de cucerire, acaparare de către inamic 
a fortificaţiilor şi altor mijloace de ducere a războiului, 
necătând la faptul că au fost luate toate măsurile posi-
bile pentru salvarea lor, comandantul militar, activând 
în stare de extremă necesitate, distruge fortificaţiile şi 
nimiceşte mijloacele de ducere a războiului. În acest 
caz, are loc coliziunea a două interese care se referă la 
FA şi disciplina militară.

Ambele variante de extremă necesitate la militari, 
examinate mai sus, în esenţă, nu se deosebesc prin 
nimic de cazurile generale de extremă necesitate la 
persoanele civile.

Din aceste considerente, concluzionăm că regle-
mentările PG a C.pen. cu privire la starea de extremă 
necesitate se răsfrâng asupra acestor două cazuri fără 
oarecare particularităţi şi modificări.

Varianta III. Această situație este completată ca 
conținut de starea de extremă necesitate, în cadrul că-
reia prejudiciul preîntâmpinat se referă la interesele 
FA şi disciplinii militare, iar prejudiciul cauzat aparţi-
ne diferitelor interese a terţelor persoane, cum ar fi, de 
exemplu, rechiziţionarea de la populaţia locală care 
se evacuează a cailor, pentru scoaterea din încercuire 
a mijloacelor de luptă, a muniţiilor, în cazurile când 
este imposibil în alt mod de a le salva, cât şi chemarea 
pentru prestări de servicii a cetăţenilor apţi de muncă 
şi chiar a unor specialişti.

La contrapunerea prejudiciului cauzat şi a preju-
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diciului preîntâmpinat, în acest caz, se va ţine cont, 
de rând cu alte împrejurări, de responsabilitatea su-
perioară a militarilor pentru apărarea intereselor se-
curităţii militare şi capacităţii de apărare a statului, a 
disciplinei militare şi a milioanelor de oameni, care se 
află în pericol în legătură cu atacurile inamicului.

Astfel, conform Legii cu privire la rechiziţiile de 
bunuri şi prestări de servicii în interes public nr. 1384-
XV din 11.10.2002 [6] rechiziţie de bunuri constituie 
o măsură excepţională prin care autorităţile adminis-
traţiei publice împuternicite prin lege obligă instituţi-
ile publice, agenţii economici, precum şi cetăţenii la 
cedarea temporară a unor bunuri mobile sau imobile, 
în condiţiile acestei legi, iar prestări de servicii con-
stituie o măsură excepţională prin care anumite cate-
gorii de cetăţeni sînt chemate, în condiţiile prezentei 
legi, pentru îndeplinirea unor lucrări sau desfăşurarea 
unor activităţi în interes public şi de apărare a ţării. 

Conform art.2 al acestei Legi:
(1) Bunurile rechiziţionate sînt puse la dispoziţia 

forţelor destinate apărării naţionale sau a autorităţilor 
publice, la declararea mobilizării, a stării de război, 
a stării de asediu sau de urgenţă, precum şi în caz de 
concentrări militare, exerciţii sau antrenamente de 
mobilizare ori pentru prevenirea, localizarea sau în-
lăturarea consecinţelor calamităţilor naturale, a avari-
ilor tehnogene şi a catastrofelor. 

(2) Bunurile consumptibile şi cele perisabile pot fi 
rechiziţionate definitiv, cu plata despăgubirilor prevă-
zută de lege. 

(3) Cetăţenii apţi de muncă pot fi chemaţi pentru 
prestări de servicii în vederea efectuării unor lucrări 
sau desfăşurării unor activităţi în situaţiile prevăzute 
la alin.(1). 

Art.3 al Legii sus-indicate stipulează că rechiziţiile 
de bunuri şi chemarea cetăţenilor pentru prestări de 
servicii se efectuează în scopul: 

a) soluţionării problemelor materiale de orice na-
tură, asigurării cu forţă de muncă şi cu clădiri, nece-
sare forţelor destinate apărării şi autorităţilor adminis-
traţiei publice; 

b) creării de condiţii pentru funcţionarea stabilă a 
economiei naţionale şi a instituţiilor publice; 

c) asigurării cu încăperi pentru cazare, cu alimente 
şi medicamente a sinistraţilor, refugiaţilor şi populaţi-
ei afectate de consecinţele războiului. 

Rechiziţionarea de bunuri şi chemarea cetăţenilor 
pentru prestări de servicii, conform art.4 al acestei 
Legi, se dispune după cum urmează: 

a) la declararea mobilizării sau a stării de război – 
prin hotărâre a Parlamentului sau prin decret al Pre-
şedintelui Republicii Moldova; 

b) la declararea stării de asediu sau de urgenţă – 
prin hotărâre a Parlamentului; 

c) în caz de concentrări militare, exerciţii sau an-
trenamente de mobilizare – prin hotărâre de Guvern; 

d) în caz de prevenire, localizare sau înlăturare a 
consecinţelor calamităţilor naturale, avariilor tehno-
gene şi catastrofelor – prin hotărâre de Guvern. 

 Bunurile care pot fi rechiziţionate sunt reglemen-
tate în art.5 al acestei Legi: 

a) mijloace de transport; 
b) sisteme, instalaţii şi tehnică de aerodrom, de co-

municaţii şi telecomunicaţii; 
c) surse de alimentare energetice; 
d) tehnică de calcul; 
e) utilaje şi materiale tipografice; 
f) tehnică şi materiale topografice şi de construc-

ţie; 
g) carburanţi şi lubrifianţi, utilaje pentru transpor-

tul şi depozitarea acestora; 
h) utilaje şi materiale pentru dotarea atelierelor de 

reparaţii; 
i) clădiri; 
j) terenuri; 
k) articole de echipament şi de protecţie; 
l) alimente şi utilaje pentru prepararea şi transpor-

tarea hranei; 
m) animale; 
n) furaje; 
o) tehnică, aparatură şi materiale sanitar-veterina-

re; 
p) medicamente, produse parafarmaceutice şi dis-

pozitive medicale, exceptînd rechiziţionarea acestora 
de la cetăţeni. 

(2) Bunurile se rechiziţionează de la proprietarii 
sau deţinătorii acestora. 

(3) Bunurile rechiziţionabile vor avea starea teh-
nică şi calitatea necesare folosirii lor în scopul pentru 
care se rechiziţionează. 

(4) Odată cu bunurile rechiziţionate se predau şi 
echipamentele aferente, fără de care acestea nu pot fi 
utilizate. 

Conform art.6 al acestei Legi:
1) Rechiziţionarea bunurilor şi chemarea cetăţeni-

lor pentru prestări de servicii, în situaţiile prevăzute 
de prezenta lege, se efectuează de către centrele mi-
litare. 

(2) În mod excepţional, pe timp de război, orice 
comandant de subunitate sau unitate militară similară 
sau superioară batalionului, care, în luptă, acţionea-
ză independent, are dreptul să decidă rechiziţionarea 
bunurilor ori chemarea cetăţenilor pentru prestări de 
servicii numai prin intermediul autorităţilor admi-
nistraţiei publice locale şi cu asumarea răspunderii 
proprii. 

 Conform art.7 al acestei Legi: 
 (1) Pot fi chemaţi pentru prestări de servicii cetă-

ţenii apţi de muncă, în vârstă de 18-60 de ani – bărba-
ţii şi de 18-55 de ani – femeile. 

(2) Unii specialişti – ingineri, tehnicieni, econo-
mişti, medici, farmacişti, asistenţi medicali – pot fi 
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chemaţi să presteze servicii la specialităţile lor şi pes-
te limita maximă de vârstă prevăzută la alin.(1), dar 
nu mai mult de 65 de ani – bărbaţii şi 60 de ani – fe-
meile. 

Varianta IV: constituie starea de extremă necesi-
tate, în cadrul căreia prejudiciul preîntâmpinat se re-
feră la interesele FA şi disciplinei militare, iar prejudi-
ciul cauzat se referă la interesele personale ale însuşi 
militarului [7].

Considerăm că nu ne aflăm în prezenţa unei stări 
de extremă necesitate în cazul în care militarul preju-
diciază interesele Forțelor Armate și disciplina milita-
re, apărându-şi interesele personale. (ex., nu se va afla 
în stare de extremă necesitate militarul care se află în 
serviciul de gardă în calitate de santinelă şi a părăsit 
postul pentru a-şi proteja sănătatea sa) [8].

2. Reţinerea infractorului
Art.37 C.pen. stabileşte că nu constituie infracţiu-

ne cauzarea unui prejudiciu persoanei care a săvârşit 
o infracţiune sau mai multe, în scopul reţinerii persoa-
nei şi al predării ei organelor de drept sau în scopul 
preîntâmpinării săvârşirii unei infracţiuni, dacă prin 
alte mijloace nu a fost posibilă reţinerea acestei per-
soane şi dacă în aceste împrejurări nu au fost depăşite 
limitele legitimei apărări.

Prevederile legale sus-arătate sunt aplicabile nu-
mai la reţinerea unei persoane care a săvârşit sau aten-
tează la săvârşirea unei sau mai multor infracţiuni.

Prin reţinerea persoanei care a săvârşit infracţiuni 
se înţelege acţiunile cetăţenilor legate de cauzarea 
unui prejudiciu acestei persoane în legătură cu opune-
rea de către ea a unei rezistenţe active şi refuzul ei de 
a fi dusă în organele respective ale puterii de stat.

Nu se va considera reţinere în condiţiile acestui ar-
ticol cauzarea unui prejudiciu persoanei care a săvâr-
şit infracţiuni şi care nu opune rezistenţă şi nu refuză 
să fie dusă în organele respective ale puterii de stat.

Împrejurările sus-indicate sunt aplicabile şi în ca-
zurile reţinerii persoanei bănuite de săvârşirea unei 
infracţiuni în conformitate cu art.104 C.pr.pen.

Dreptul de a reţine persoana care a săvârşit infrac-
ţiuni aparţine tuturor cetăţenilor. Pentru colaboratorii 
de poliţie, conform Legii despre poliţie, reţinerea unor 
asemenea persoane este obligatorie.

Reţinerea în condiţiile art.37 C.pen. se va conside-
ra legală în prezenţa următoarelor condiţii:

Persoana reţinută să fi săvârşit sau să fi atentat la – 
una sau mai multe infracţiuni, în deosebi gravă, deose-
bit de gravă şi excepţional de gravă. Dacă persoana n-a 
săvârşit nici o infracţiune, ea nu poate fi supusă reţinerii 
sau aducerii forţate. În aşa împrejurări, aplicarea faţă 
de ea a violenţei pentru a fi adusă în organele de stat 
respective poate servi drept bază de aplicare din partea 
ei, faţă de persoanele ce aplică acte de violenţă, acţiuni 
de legitimă apărare.

Aplicarea violenţei la reţinerea infractorului a – 
fost unicul mijloc de reţinere a lui, prin alte mijloace re-
ţinerea acestei persoane fiind imposibilă. De exemplu, 
dacă reţinerea era posibilă fără cauzarea prejudiciului, 
cu ajutorul cânelui de serviciu, atunci efectuarea de îm-
puşcături asupra persoanei ce se sustrage de la reţinere 
prin fugă, pricinuindu-i astfel prejudiciu sănătăţii, va 
fi considerată ilegală.

În procesul reţinerii infractorului dauna este – 
cauzată nemijlocit persoanei reţinute. Ea poate avea 
caracter fizic (vătămări ale integrităţii corporale sau ale 
sănătăţii de diferite grade) sau patrimonial (deteriorarea 
sau distrugerea bunurilor). Cauzare de daune în proce-
sul efectuării reţinerii prezintă mijlocul și nicidecum 
scopul realizării acesteia [9].

Gravitatea prejudiciului cauzat trebuie să cores-
pundă gravităţii infracţiunii săvârşite. Esenţa acestei 
condiţii constă în aceea că prejudiciul cauzat persoa-
nei care a săvârşit infracţiuni, nu trebuie să depăşeas-
că, vădit, caracterul şi gradul social periculos a faptei 
săvârşite şi a împrejurărilor reţinerii. De exemplu, în 
cazul săvârşirii unei infracţiuni uşoare sau mai puţin 
grave, nu va fi adecvat gradului de pericol social şi 
prejudiciului cauzat de infractor, cauzarea morţii sau a 
leziunilor corporale grave la reţinerea infractorului.

Specificul serviciului militar, care ar putea fi înca-
drat şi ca circumstanţă care înlătură caracterul penal al 
faptei sub forma de reţinere a infractorului poate apă-
rea în cazurile îndeplinirii de către militar a obligaţiu-
nilor speciale: exercitarea serviciului în gardă, garni-
zoană, serviciului interior, de pază a frontierei de stat, 
de menţinere a ordinii publice şi securităţii publice, a 
serviciului de alarmă (de luptă), de patrulare etc.

Militarul, care intră în serviciul de gardă, serviciul 
interior şi de patrulare, este obligat să protejeze obiec-
tele păzite de atentatele criminale.

Militarii au dreptul să aplice – ca măsură excepţi-
onală – arma de foc personal sau prin efectivul sub-
unităţii:

pentru reţinerea persoanei care opune rezistență – 
armată ori care a fost surprinsă în momentul comite-
rii unei infracţiuni grave, sau a delincventului care 
evadează de sub arest, precum și a unei persoane 
înarmate care refuză să se subordoneze cerinţei legale 
de a depune arma, când este imposibila înfrângerea 
rezistentei sau reţinerea delincventului pe alte cai si 
cu alte mijloace;

militarii din componenta gărzii au dreptul să – 
aplice arma de foc în cazurile și în ordinea determinate 
de Regulamentul serviciilor în garnizoană și de gardă 
al Forţelor Armate ale Republicii Moldova. 

Conform Regulamentului serviciului în garnizoa-
nă şi de gardă al FA, santinela ce păzeşte persoane-
le deținute în arest este obligată să prevină persoana 
arestată ce evadează prin somaţia „Stai că trag”, iar 
dacă aceasta nu se execută, să facă uz de armă.
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Arma de foc poate fi folosită fără avertizare în caz 
de evadare de sub arest cu arma sau cu ajutorul mij-
loacelor de transport, precum și în timpul evadării din 
mijloacele de transport în timpul deplasării lor.

De asemenea, se află în circumstanţe care înlătură 
caracterul penal al faptei carabinierii care execută mi-
siuni de pază la penitenciare şi la escortarea arestaţi-
lor şi condamnaţilor în timpul deplasării lor, în cazul 
tentativelor de evadare a acestor persoane şi a reţinerii 
lor.

Conform art.27 al Regulamentului serviciului inte-
rior al FA ale RM, militarii, ca măsură excepţională, 
au dreptul să aplice arma de foc personal sau prin in-
termediul efectivului subunităţii: 

pct.5: pentru reţinerea persoanei care opune rezis-
tenţă armată, care a săvârşit sau a fost surprinsă în 
momentul săvârșirii unei infracţiuni sau a persoanei 
care evadează de la arest, precum şi a unei persoane 
înarmate care refuză să se supună cerinţei legale de a 
depune arma, în cazul în care este imposibilă înfrân-
gerea rezistenţei sau reţinerea infractorului pe alte căi 
şi cu alte mijloace;

pct.7: în afară de acesta, comandantul (şeful) are 
dreptul să aplice arma personal sau să ordone aplica-
rea ei pentru restabilirea disciplinei şi ordinii în cazul 
nesupunerii deschise a unui subordonat, când acţiuni-
le acestuia sunt orientate evident spre trădare de Patrie 
sau spre zădărnicirea realizării unei misiuni în condi-
ţii de luptă.

Conform art.14 al Legii cu privire la trupele de 
carabinieri (trupele de interne) ale MAI acestei legi, 
militarii trupelor de carabinieri au dreptul să foloseas-
că cătuşe, bastoane de cauciuc, substanţe lacrimoge-
ne, dispozitive audio-vizuale, mijloace tehnice pentru 
deschiderea încăperilor ocupate de infractori, pentru 
oprirea forţată a mijloacelor de transport, tunuri de 
apă şi alte mijloace speciale, procedee de luptă, câini 
de serviciu, maşini blindate alte mijloace de transport 
în următoarele cazuri: 

la curmarea tulburărilor de masă şi încălcării în 
grup a ordinii publice; 

la reţinerea şi aducerea la sediul poliţiei sau în altă 
încăpere de serviciu a persoanelor ce au săvârșit in-
fracţiuni, la escortarea şi paza persoanelor arestate sau 
condamnate, dacă ele manifestă nesupunere sau opun 
rezistenţă militarilor trupelor de carabinieri şi altor 
persoane aflate în exerciţiul funcţiunii sau la datoria 

obştească de menţinere a ordinii publice şi de comba-
tere a infracţiunilor, sau dacă există destule temeiuri 
pentru a presupune că ele pot evada ori cauza prejudi-
cii cuiva, precum şi a persoanelor care împiedică in-
tenţionat militarii trupelor de carabinieri să-şi exercite 
atribuţiile; 

la curmarea încercărilor de a lua ostatici, la elibe-
rarea ostaticilor. 

Conform art.15 al acestei Legi, militarii trupelor 
de carabinieri au dreptul să folosească arma de foc ca 
măsură extremă: 

pentru reţinerea persoanei care opune rezistenţă ar-
mată sau care a fost surprinsă în momentul săvârșirii 
unei infracţiuni grave, a criminalului evadat de sub 
pază, precum şi a persoanei înarmate care refuză să se 
supună somaţiei legate de a preda arma. 

Folosirea armei de foc trebuie să fie precedată de 
un avertisment privind intenţia recurgerii la ea. 

Arma de foc poate fi folosită fără avertizare în caz 
de: evadare prin folosirea armei de foc, precum şi în 
condiţii de vizibilitate redusă; eliberare a ostaticilor. 
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Procesul de transport posedă o structură com-
plexă în care se aplică norme ce aparțin unor 

ramuri de drept diferite (dreptul civil, dreptul adminis-
trativ, dreptul concurenței, dreptul protecției consuma-
torilor etc.) care, într-un final, reglementează raporturi 
asemănătoare, însă de pe poziții diferite. Pornind de la 
aceasta, devine actuală sarcina de a cunoaște legătu-
ra care există între legislația din transport și legislația 
din alte domenii de reglementare, precum și influența 
normativă pe care o exercită alte ramuri de drept asu-
pra relațiilor sociale din transport.

Pasagerul deține întotdeauna calitatea de consuma-
tor, fapt ce impune aplicarea în raporturile de trans-
port nu doar a legislaţiei cu privire la transporturi, dar 
şi a legislaţiei cu privire la protecţia consumatorilor. 
Сonform Legii cu privire la protecția consumatori-
lor nr.105/2003 [1], consumator este orice persoană 
fizică ce intenţionează să comande sau să procure 
ori care comandă, procură sau foloseşte produse și 
servicii pentru necesităţi nelegate de activitatea de 
întreprinzător sau profesională (art.1). Discuţii exis-
tă cu referire la angajații întreprinderii de transport, 
precum șoferul, dispecerul, taxatorul sau controlorul 
de bilete, care, în pofida faptului că se află în auto-
car, desfășoară o activitate de muncă. Relațiile din-
tre angajator și salariați se reglementează de normele 
Codului muncii, iar în anumite situații, și de normele 
Codului civil (cap.XXXIV. Obligațiile care apar din 
cauzarea de daune, art.1398-1424). Din acest punct 
de vedere, în doctrina de specialitate se susține că 
între noțiunile de „consumator” și „pasager” nu pu-
tem pune semnul egalității. Conform opiniei expuse 
de profesorul S.Heighetova, salariații din cadrul în-
treprinderii de transport (șoferii, dispecerii, taxatorii 
etc.) pot fi numiți călători (pasageri), deoarece sunt 
prezenți în mijlocul de transport pe parcursul depla-
sării, dar nu pot fi numiți consumatori, fiindcă nu sunt 
beneficiari de servicii conform legislației civile [2]. 

Efectuând o analiză a legislaţiei naţionale, deducem 
că noţiunea de călător este definită într-un singur act 
normativ, Regulamentul cu privire la autogară nr.9/12 
din 09.12.1999 [3]. Conform Regulamentului, călă-
torii sunt persoanele transportate cu un autovehicul 
şi care nu participă la conducerea acestuia (pct.2.1). 
Cu alte cuvinte, membrii personalului auxiliar din au-
tovehicul (şoferul, taxatorul etc.) nu sunt pasageri, ci 
salariaţi ai întreprinderii de transport şi în privinţa lor 
nu se extinde legislaţia cu privire la protecţia consu-
matorilor. 

La examinarea corelației dintre legislația din trans-
port și cea din domeniul protecției consumatorilor, 
pornim de la faptul că situația juridică a pasagerului 
se caracterizează prin anumite drepturi și obligații pe 
care nu le mai întâlnim la alte categorii de consuma-
tori. Drepturile consumatorului se exprimă prin drep-
tul de a cere de la transportator îndeplinirea anumi-
tor acțiuni, cum ar fi: repararea pagubelor provocate 
de pierderea ori deteriorarea bagajului, compensarea 
prejudiciilor în legătură cu vătămarea corporală sau 
deces, plata anumitor despăgubiri pentru întârzie-
rea sau anularea efectuării curselor de autocar etc. 
Obligațiile – sunt acțiunile pe care trebuie să le rea-
lizeze pasagerul în scopul restabilirii drepturilor în-
călcate: procurarea biletului de călătorie, depunerea 
în termen a reclamației, înaintarea acțiunii în judecată 
etc. În aceste condiții, statutul juridic al pasagerului 
se exprimă prin totalitatea drepturilor și obligațiilor 
prevăzute de legislație, iar protecția drepturilor pasa-
gerului reprezintă mecanismul juridic de apărare care 
se manifestă prin restabilirea situației dificile și repa-
rarea prejudiciilor suportate [4]. 

Contractul de transport de călători este un con-
tract public, iar compania de transport este obligată 
să efectueze transportarea tuturor persoanelor care 
i se adresează în acest scop (art.981 Cod civil). Nu 
are importanţă ce calitate deţine călătorul, comerciant 

CORELAțIA  DINTRE  LEGISLAțIA  
Cu  PRIVIRE  LA  TRANSPORTuRI  șI  

LEGISLAțIA  Cu  PRIVIRE LA  PROTECțIA  
CONSuMATORILOR

Iurie MIHAlACHE, 
doctor în drept, conferenţiar universitar (USPEE „Constantin Stere”)

rodica BErDIlo,
magistru în drept (INJ)

Pasagerul deține întotdeauna calitatea de consumator, fapt ce impune aplicarea în raporturile de transport nu doar a le-
gislaţiei cu privire la transporturi, dar şi a legislaţiei cu privire la protecţia consumatorilor. Transportul rutier este conside-
rat un produs necesar, în care aşteptările pasagerilor cu referire la facilităţi, confort şi punctualitate sunt destul de mari.

Cuvinte-cheie: pasager; consumator; transport; confort; legislaţie; răspundere; protecţia consumatorilor; prejudiciu.
* * *

Le passager est toujours un consommateur. Le voyage par route est considéré comme un produit et non plus comme un 
luxe. Néanmoins, les attentes des passagers restent élevées pour ce qui est de la facilitation, du confort et de la ponctualité 
du voyage. Le domaine du transport de personnes est régit par la législation du transport et celle concernant la protection 
des consommateurs.

Mots-clés: passager; consommateur; transport; confort; législation; responsabilité; protection des consommateurs; 
préjudice. 



Nr. 8, 2015REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

16

sau necomerciant, la fel nu contează funcţia pe care o 
ocupă, poziţia socială, apartenenţa sa religioasă ş.a. 
Mai mult, până la încheierea contractului de transport 
cu călătorul, transportatorul are deja obligaţii faţă de 
potenţialul călător, iar pe parcursul deplasării, trans-
portatorul este obligat să presteze serviciile în volum 
deplin şi luând în considerare egalitatea în drepturi a 
tuturor pasagerilor. Dacă pentru încheierea altor con-
tracte civile legea cere ca persoana să aibă vârsta de 
18 ani (capacitatea de exerciţiu deplină), în transpor-
tul de persoane vârsta călătorului este, în genere, ne-
semnificativă, deoarece copiii (elevii) сu vârsta până 
la 18 ani folosesc transportul în comun (troleibuzele, 
autobuzele, microbuzele) pentru a ajunge la liceu, a 
reveni acasă sau a merge la bibliotecă. De aceea, sun-
tem de părerea că pentru copii, serviciile de transport 
public constituie acte juridice curente de mică valoa-
re care se execută la momentul încheierii lor (art.22 
alin.(2) pct.a) Cod civil) și pot fi asemănate cu micile 
cumpărături zilnice pe care le pot face copiii, precum 
procurarea unei înghețate, a unei sticle cu apă etc.

Încheierea contractului de transport de pasageri se 
distinge prin anumite particularităţi. În primul rând, 
deplasarea pasagerilor cu autobuze pe rute regulate 
și neregulate poartă denumirea generică de transport 
public în comun. De aici reiese şi caracterul public 
al contractului pe care organizaţiile de transport îl în-
cheie cu pasagerii. În temeiul caracterului public al 
contractului de transport, cărăuşul este obligat să ac-
cepte la transport orice pasager care se adresează cu 
scopul de a se deplasa. Mai mult, condiţiile contractu-
lui trebuie să fie aceleaşi pentru toţi pasagerii care au 
achiziţionat bilete de călătorie. 

În al doilea rând, după specificul încheierii, con-
tractul de transportare a pasagerilor face parte din ca-
tegoria contractelor de adeziune, clauzele sale fiind 
alcătuite în formă standard pot fi acceptate de către 
pasager doar pe calea aderării la contract. Potențialul 
pasager nu are posibilitatea de a negocia clauzele din 
contract, având numai două soluții, de a accepta inte-
gral sau de a refuza condițiile înaintate de transpor-
tator [5]. Esenţa contractului de adeziune constă în 
faptul că organizaţia (este posibil şi întreprinzătorul 
individual) de transport, fiind parte la contractul de 
transport, realizează o activitate chemată să asigure 
necesităţile unui cerc nedeterminat de persoane şi fie-
cărui subiect luat în parte care apelează la acel gen de 
servicii. A recurge la negocieri particulare cu fiecare 
consumator, chiar şi în cazul serviciilor de transpor-
tare, nu este posibil. De aceea, Codul civil stabilește 
că contractul de transport de persoane se confirmă 
(se documentează) printr-un bilet (titlu de călătorie) 
(art.986), iar contractul de transportare a bagajelor se 
confirmă prin recipisa de bagaje. Biletul de călătorie 
şi recipisa de bagaje conţin toate condiţiile necesare 
ale contractului de transport. Aceste clauze contrac-
tuale se pregătesc în conformitate cu cerinţele legii şi 
se aduc la cunoştinţa generală prin publicare, luând 
forma unor reguli de transport. 

Contractul de transport de pasageri se încheie în 
formă verbală. Condiţiile contractului de transport le 
conțin Codul transporturilor rutiere, Regulamentul 

сu privire la transporturile auto de călători și bagaje 
nr.854/2006 şi Regulamentul cu privire la autogară. 
Sunt posibile şi alte situaţii, când condiţiile contrac-
tului de transport de pasageri se publică în mijloacele 
de informare în masă sau se includ în regulamentele 
fiecărui fel de transport, sunt afişate în interiorul au-
tovehiculului sau în locurile de vânzare a biletelor şi 
abonamentelor de călătorie. De aceea, se consideră că 
înainte de a cumpăra biletul sau abonamentul, pasage-
rul mai întâi citeşte condiţiile contractuale, după care 
îşi dă acceptul la oferta publică prin efectuarea plății 
taxei de călătorie. 

În al treilea rând, luând în considerare modul său 
de încheiere, contractul de transport de pasageri re-
prezintă unele trăsături specifice. Însăşi propunerea de 
încheiere a contractului, pe care o face întreprinderea 
de transport, poartă caracter de ofertă publică, deoa-
rece ea cuprinde în sine toate condiţiile necesare şi 
suficiente prin care se exprimă clar voinţa întreprin-
derii de transport de a încheia contractul cu oricine îşi 
dă acceptul la propunerea făcută. Din partea pasage-
rului care a procurat biletul de călătorie, acceptul la 
ofertă se realizează prin achitarea preţului. Procurarea 
biletului de către pasager confirmă (atestă) încheie-
rea contractului de transport. În celelalte cazuri, când 
pentru realizarea deplasării nu este necesară procu-
rarea biletului de călătorie, acţiunile concludente ale 
pasagerului se manifestă prin alte forme, cum ar fi: 
trecerea printre barele cu rotaţie amplasate la intrarea 
în metrou (turnichete), realizarea plăţii cu ajutorul car-
telelor electronice, a jetoanelor, compostarea biletelor 
pentru o singură călătorie, urcarea pasagerului în taxi 
şi altele [6]. Însă, din punct de vedere juridic, situaţia 
rămâne aceeaşi: în aceste cazuri, la fel, este prezentă 
oferta publică, iar acceptul ei de către pasager prin in-
termediul anumitor acţiuni ale sale denotă acordul lui 
la condiţiile de transport propuse de cărăuş. 

Pasagerul care a procurat biletul de călătorie este 
în drept, la libera sa alegere, de a modifica sau de a 
renunţa în orice moment la contractul de transport de 
pasageri. În doctrină poate fi întâlnită şi opinia potri-
vit căreia gradul de libertate a pasagerului la înche-
ierea contractului de transport cu întreprinderea de 
transport practic se egalează cu zero: pasagerul îşi 
alege transportatorul, punctul de destinaţie şi condiţii-
le de transportare din rândul celor pe care i le propune 
transportatorul. Din moment ce contractul a fost în-
cheiat, pasagerul aderă la propunerile transportatoru-
lui, subordonându-se regulilor stabilite de el [7]. Prin 
urmare, reiese că pasagerul nu ar avea nici o libertate 
în cadrul contractului de transport, ceea ce nu cores-
punde adevărului, dacă ne raportăm la prevederile co-
durilor fiecărui tip de transport luate în parte. Accen-
tuăm că în temeiul legislaţiei naţionale, pasagerului 
care a cumpărat biletul de călătorie şi a încheiat prin 
aceasta contractul de transport, i se oferă dreptul de a 
modifica în mod unilateral condiţiile contractului de 
transport încheiat.

Prezintă interes că în privința raporturilor de trans-
port (de altfel, și în situația altor raporturi cu parti-
ciparea consumatorului) se aplică atât legislația din 
transport, cât și legislația cu privire la protecția consu-
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matorilor. Întrebarea este care dintre legislații se aplică 
în mod prioritar? În problema dată, anumite explicații 
sunt redate în Hotărârea Plenului Curții Supreme de 
Justiție: Judecând pricinile la cererile consumatorilor 
către agenții economici (inclusiv transportatori) pri-
vind protecția drepturilor lor, instanțele judecătorești 
vor aplica Legea privind protecția consumatorilor 
nr.105/2003, în măsura în care aceasta nu contravine 
Codului civil. Concomitent, se va avea în vedere că, 
dacă prevederile actelor normative ierarhic inferioare 
(instrucțiuni, regulamente) vin în contradicție cu legi-
le în vigoare, instanțele urmează să se călăuzească de 
aceste legi. În cazul în care în legislație lipsește norma 
specială, care reglementează raporturile ce izvorăsc 
din contractul de prestare a serviciilor, încheiat între 
consumator și agentul economic, se aplică normele 
generale privind obligațiile prevăzute în cartea a tre-
ia a Codului civil (pct.1) [8]. Rațiunea legiuitorului, 
în acest caz, este că în situația apariției unor conflic-
te între normele de drept ce reglementează domenii 
speciale și cele generale, prioritate se acordă actului 
normativ cu aplicare mai specială. Tendința respecti-
vă este caracteristică nu doar activității de transport, 
dar și altor categorii de relații sociale, precum furniza-
rea de energie electrică, investițiile în construcția unui 
spațiu locativ etc.

Legislația cu privire la protecția consumatorilor 
reglementează un spectru larg de relații din care fac 
parte: transportul de pasageri, furnizarea de energie 
electrică, vânzarea-cumpărarea, asigurarea, antrepri-
za, prestarea de servicii etc. Prin urmare, distingem 
două abordări diferite cu referire la relațiile de aplica-
re care există între legislația din transport și legislația 
cu privire la protecția consumatorilor. Prima aborda-
re se bazează pe supremația legislației din transport 
asupra legislației cu privire la protecția drepturilor 
consumatorilor. Explicația este acordată de HPCSJ 
nr.7/2006 din care se deduce că legislația din dome-
niul protecției consumatorilor reglementează toate 
relațiile sociale în care apare consumatorul, pe când 
legislația din transport are o sferă mai restrânsă de 
aplicare – relațiile cu participarea transportatorilor. 
Transportul este un gen specific al activității de în-
treprinzător în care este prezent un izvor sporit de 
pericol de cauzare a prejudiciilor. Anume din acest 
considerent, activitatea de transport nu poate fi pusă 
pe același cântar cu alte activități de întreprinzător în 
care este prezent un nivel redus de pericol și nu dispun 
de reglementări juridice speciale. A doua abordare se 
fundamentează pe supremația legislației cu privire la 
protecția consumatorilor asupra legislației din trans-
port. Sub aspect economic, scopul final al participării 
transportatorului la raporturile de prestare a servicii-
lor față de consumatori constă în obținerea de profit. 
Șansele de câștig sau de pierdere și le asumă trans-
portatorul. Ca și în cazul altor contracte civile oneroa-
se, relațiile dintre transportator și pasager iau naștere 
dintr-un contract (de transport) și sunt fundamentate 
pe principiul egalității juridice a părților la raporturile 
de drept civil. Pornind de la faptul că transportatorul 
își asumă o serie de riscuri financiare legate de acti-
vitatea comercială, pasagerul trebuie să nu creeze o 

situație mai complicată transportatorului, ci să respec-
te principiul bunei-credințe. Anume în aceste scopuri 
este chemată legislația cu privire la protecția consu-
matorilor, pentru a stabili principii și reguli unice de 
participare a consumatorilor și a întreprinzătorilor la 
circuitul civil [9]. 

Ca gen al activității de întreprinzător, transportul 
presupune un risc mai sporit decât alte activități, cum 
ar fi serviciile de frizerie, predarea limbilor străine etc. 
Există factori care influențează executarea contractu-
lui de transport, dar în privința cărora transportatorul 
nu poartă răspundere, precum: condițiile climaterice, 
cutremurele etc. În acest context, se menționează și 
faptul că procedura de atragere a transportatorului la 
răspundere juridico-civilă se bazează în exclusivitate 
pe principiile Legii cu privire la protecția consuma-
torilor, care acordă consumatorului posibilități foarte 
largi de protejare a drepturilor sale. De exemplu, în 
scopul apărării drepturilor sale de consumator, pasa-
gerul are opțiunea acordată de Legea privind protecția 
consumatorilor de a înainta o reclamație la adresa 
prestatorului, a depune plângere la Agenția pentru 
Protecția Consumatorilor ori de a înainta cerere de 
chemare în judecată. În situația în care pasagerul îna-
intează reclamație la adresa transportatorului, cel din 
urmă este obligat să se conformeze art.18 alin.(1) din 
Legea privind protecția consumatorilor, care stabilește 
că remedierea gratuită a deficiențelor apărute în legă-
tură cu prestarea unui serviciu necorespunzător se face 
în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data 
înaintării reclamației de către consumator. Dacă trans-
portatorul neglijează termenul de 14 zile, la sesizare, 
Agenția pentru Protecția Consumatorilor poate aplica 
în privința agentului economic o amendă, în mărime 
de la 150 la 200 de unităţi convenţionale (art.278 alin.
(1) Cod contravenţional). Alt exemplu care dovedește 
că consumatorul deține posibilități largi de apărare a 
drepturilor sale servește scutirea de plata taxei de stat 
la depunerea acțiunii în judecată (art.85 alin.(1) lit.(a) 
Cod de procedură civilă), precum și dreptul consuma-
torului de a alege competența teritorială: acțiunea în 
apărarea drepturilor consumatorului poate fi înainta-
tă și în instanța de la domiciliul reclamantului sau în 
instanța de la locul încheierii sau executării contrac-
tului (art.39 pct.(10)).

Practica judiciară cunoaște situații speciale de 
aplicare a legislației privind protecția consumatorilor 
la raporturile de transport. Exemplu poate servi ca-
zul examinat de Judecătoria din Celeabinsk, Federația 
Rusă. Șoferul a anunțat pe traseu că troleibuzul își 
va schimba itinerarul. Fiind lipsit de posibilitatea de 
a ajunge la destinație, unul dintre pasageri a solici-
tat restituirea costului biletului, dar a primit refuz din 
partea taxatorului. Pasagerul a depus reclamație că-
tre administrația parcului de troleibuze, cu indicarea 
datelor de identificare ale troleibuzului și taxatorului, 
solicitând restituirea costului pentru bilet, penalități și 
despăgubiri morale. Pasagerul a insistat asupra fap-
tului că transportatorul era obligat să asigure trans-
ferarea sa gratuită în alt troleibuz, pentru a nu achita 
încă o dată costul călătoriei. Transportatorul a solici-
tat exonerarea de răspundere, motivând că mijlocul 
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de transport și-a schimbat itinerarul de circulație din 
cauza unor situații ce nu au depins de părți (accident). 
Mai mult, s-a invocat că legislația obligă pasagerul 
la procurarea biletului chiar și pentru o singură călă-
torie. Instanța de judecată a dat câștig de cauză pa-
sagerului [10]. 

Se constată și cazuri inverse, în care consumato-
rii fac abuz în poziția pe care o dețin. De exemplu, 
M.D. s-a adresat cu cerere de chemare în judecată că-
tre SRL „Mitrocar Prim” cu privire la repararea preju-
diciului material și moral. În motivarea acțiunii sale, 
reclamantul a indicat că la data de 28.11.2010, în jurul 
orelor 02.00 dimineața, a solicitat un taxi în localita-
tea Dumbrava de la agenția „Taxi-1474”, pentru a se 
deplasa în sectorul Râșcani, mun. Chișinău. Ajungând 
în oraș, M.D. a solicitat să fie schimbat tariful aplicat 
cu cel care se folosește în oraș, însă taximetristul a 
refuzat. Ca urmare a unor discuții aprinse cu șoferul, 
reclamantul a coborât din taxi lângă cinematograful 
„Flacăra”, plătind pentru distanța efectiv parcursă. 
Ulterior, reclamantul a expediat reclamații la adresa 
pârâtului – SRL „Mitrocar Prim”, solicitând repararea 
prejudiciului material în mărime de 23,80 lei, a preju-
diciului moral în sumă de 10.000 lei pentru încălca-
rea dreptului de consumator, 500 lei pentru încălcarea 
termenului de examinare a reclamației, 500 lei pentru 
divulgarea informațiilor personale și 3.240 lei cheltu-
ieli de judecată. Prin hotărârea Judecătoriei Buiucani 
mun. Chișinău, acțiunea reclamantului a fost respinsă 
ca neîntemeiată. Curtea de Apel Chișinău și Curtea 
Supremă de Justiție au menținut hotărârea instanței de 
fond. În motivarea deciziei, Curtea Supremă ajunge 
la concluzia că pretențiile reclamantului sunt neîn-
temeiate în partea încasării prejudiciului material în 
mărime de 23,80 lei și urmează a fi respinse, deoarece 
reclamantul nu a prezentat probe concludente în spri-
jinul pretențiilor sale, referitor la distanța parcursă în 
afara orașului, cea parcursă în oraș, precum și referi-
tor la tarifele aplicate în modul stabilit de autoritățile 
administrației publice locale. În privința prejudiciilor 
morale, instanța a stabilit că nu poate reține argumen-
tele invocate de recurent referitor la cauzarea unor da-
une morale. Acesta nu a dovedit de către cine, în ce 
circumstanțe și care acțiuni i-au cauzat suferințe mo-
rale și prin ce se manifestă acestea. Instanța a respins 
ca nefondate și pretențiile reclamantului de restituire 
a cheltuielilor de judecată [11]. 

Generalizând cele expuse, deducem că problema 
corelației dintre normele generale și normele speciale 
în litigiile privind transportul de persoane necesită a 
fi soluționată cu luarea în considerare a tututor intere-
selor participanților la relațiile sociale. Deși relațiile 
de transportare a pasagerilor poartă caracter special și 
nu pot fi desprinse de normele cu privire la protecția 
consumatorilor, nu ar fi corect de a acorda prioritate 
exclusivă normelor din transport sau celor din dome-
niul protecției consumatorilor. De fiecare dată, apre-
cierea privind aplicarea legislației în situațiile de caz 
urmează a fi dată de judecător, având în vedere in-
teresele social-economice și gradul de prejudiciere a 
părților contractante. Totodată, se va ține cont că la 
realizarea drepturilor sale, consumatorului nu tre-

buie să-i fie acordate mai puține drepturi decât cele 
prevăzute de Legea privind protecția consumatorilor. 
La fel, despăgubirile care i se acordă consumatorului 
pentru încălcarea drepturilor sale nu pot fi mai mici 
decât suma despăgubirilor stabilite de Legea privind 
protecția consumatorilor.

Problema majoră ce apare în practică este că pa-
sagerul, în calitate de consumator al serviciilor de 
transport, nu are la dispoziţie condiţiile contractului, 
în care să fie indicate drepturile, obligaţiile şi răspun-
derea în caz de nerespectare de către transportator a 
obligaţiilor asumate prin contract. În cuprinsul bile-
tului, sunt înscrise doar informaţiile de reper, ce ţin 
de ora de pornire, numărul şi cursa trenului, ora pro-
curării biletului, preţul. Din aceste considerente, călă-
torul se află într-o situaţie dezavantajată în raport cu 
întreprinderile de transport rutier. Mai mult, în practi-
că se poate întâmpla ca pasagerul să piardă biletul de 
călătorie. În asemenea situaţie se aplică, de regulă, o 
normă generală prin care biletul nu poate fi reînnoit şi 
costul lui nu se restituie. Dacă călătorul şi-a pierdut 
biletul de călătorie până la urcarea în autobuz, el nu va 
beneficia de transport, deoarece în afara biletului de 
călătorie, altă confirmare scrisă a încheierii contractu-
lui de transport nu există.
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This scientific article represents a literary theo-
retical background of the existing situation 

in studies in the field of all the variables, related and 
belonging to the research subjects, shall be presented, 
as described in the criminological, psychological, eco-
nomical and behavioral literature. This chapter would 
lead us to the presentation of a model that would de-
scribe the new strategy for reduction of white-collar 
criminality.

The issue related to the definition, we will analyze 
in the realm of the monograph research of Ray J.V. in 
his book „Psychopathy, attitudinal beliefs and white-
collar crime” [1].

White-collar crime has been discussed in a number 
of different ways, and the definition is „hotly contested 
within the community of experts” (Barnett) [2].

The sociologist Edwin Sutherland coined the term 
„white collar crime” in a speech given to the Ameri-
can Sociological Society in 1939. While he gave no 
formal definition of the term in the speech, he would 
eventually define white collar crimes as „crimes com-
mitted by a person of respectability and high social 
status in the course of his occupation”. This offender-
based (and crime-based) definition was well-suited to 
the tasks to which it was put, serving to give sociolo-
gists a way to label and talk about offenses committed 
by successful, healthy people who had ample access to 
societal resources and who were members of respec-
table society–a concept that was out of synch with the 
prominent sociological theories of the day [3]. 

Arguably the most common definition – in no small 
part because it was the first – is from Edwin Sutherland 
(1939). In his study, White-collar Crime, Sutherland 

defined white-collar crime as „an offense committed by 
a person of respectability and high social status in the 
course of his /or her occupation” [4]. 

By Edwin Sutherland, White-collar criminality 
in politics, which is generally recognized as fairly 
prevalent, has been used by some as a rough gauge by 
which to measure white-collar criminality in business. 
In his scientific research the author is quoting James 
A. Farley who said, „The standards of conduct are as 
high among officeholders and politicians as they are 
in commercial life,” and Cermak „There is less graft 
in politics than in business” [5]. Aditionally, the au-
thor is quoting John Flynn, who wrote, „The average 
politician is the merest amateur in the gentle art of 
graft, compared with his brother in the field of busi-
ness”. At the same time, he is mentioning that Walter 
Lippmann wrote, „Poor as they are, the standards of 
public life are so much more social than those of busi-
ness that financiers who enter politics regard them-
selves as philanthropists” [6].

These statements obviously do not give a precise 
measurement of the relative criminality of the white-
collar class, but they are adequate evidence that crime 
is not so highly concentrated in the lower class as the 
usual statistics indicate. Also, these statements obvi-
ously do not mean that every business and professional 
man is a criminal, just as the usual theories do not mean 
that every man in the lower class is a criminal. On the 
other hand, the preceding statements refer in many cas-
es to the leading corporations in America and are not 
restricted to the disreputable business and professional 
men who are called quacks, ambulance chasers, bucket-
shop operators, dead-beats, and fly-by-night swindlers.

WHITE-COLLAR  CRIME:  DEFINITIONAL  ISSuES  AND 
CLASSIFICATION

lilia GÎrlA,
doctor în drept, conferențiar universitar (USM)

Jacob rUB,
doctorand (USM)

Acest articol științific este dedicat unora dintre cele mai complexe și discutabile probleme ale științei criminologice, 
cum ar fi criminalitatea gulerelor albe. Scopul principal al articolului este găsirea unei definiții relevante a criminalității 
gulerelor albe care ar corespunde mai bine realității moderne a criminologiei. Totodată, autorii au supus unei analize 
aprofundate diferite clasificări teoretice ale criminalității gulerelor albe. Pentru a obține cele mai bune rezultate, autorii au 
utilizat mai multe surse științifice străine ale autorilor de peste hotare. Prin urmare, au fost formulate unele concluzii noi 
care vor fi utile pentru știința modernă a criminologiei.

Cuvinte-cheie: crima gulerelor albe; infracțiunea ocupațională; infracțiunea organizațională; valoare socială; preju-
diciul social; infracțiunea financiară; profitul financiar; sustragere colectivă; criminalitatea guvernamentală; infracțiune 
corporativă.

* * *
This scientific article is dedicated to one of the most complex and disputable problem of modern criminology – white-

collar crimes. The main purpose of this study is to find a proper definition of white collar crimes, which will correspond 
much better to the modern realities of criminology. Also, the authors have submitted to a detailed analysis of different 
theoretical classifications of the white-collar crimes. In order to obtain the best results, the authors have used a lot of sci-
entific issues which belong to different foreign authors. As a result several new conclusions have been formulated for the 
modern science of criminology.

Keywords: white-collar crime; occupational crime; organizational crime; social value; social harm; financial crime; 
financial gain; economic crime; collective embezzlement; public governmental criminality; corporate crime.
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Edwin Sutherland wrote: „The financial cost of 
white-collar crime is probably several times as great 
as the financial cost of all the crimes which are custo-
marily regarded as the „crime problem”. An officer of 
a chain grocery store in one year embezzled $6oo,ooo, 
which was six times as much as the annual losses from 
five hundred burglaries and robberies of the stores in 
that chain” [7].

Sutherland’s contribution expanded the discussion 
to include illegal deviance perpetrated by those who 
had the tools to achieve the goals that their society 
taught them to desire, and had, in fact, already used 
them to that effect.

In another scientific issue the author is quoting 
Wendell Berge („Remedies Available to the Govern-
ment under the Sherman Act”, Law and Contemporary 
Problems. 7:III.January, p.940): „While civil penalties 
may be as severe in their financial effects as criminal 
penalties, yet they do not involve the stigma that at-
tends indictment and conviction. Most of the defendants 
in antitrust cases are not criminals in the usual sense. 
There is no inherent reason why antitrust enforcement 
requires branding them as such” [8].

If a civil fine were substituted for a criminal fine, 
a violation of the antitrust law would be as truly a 
crime as it is now. The thing which would be elimi-
nated would be the stigma of crime. Consequently, the 
stigma of crime has become a penalty in itself, which 
may be imposed in connection with other penalties or 
withheld, just as it is possible to combine imprisonment 
with a fine or have a fine without imprisonment. A civil 
fine is a financial penalty without the additional penalty 
of stigma, while a criminal fine is a financial penalty 
with the additional penalty of stigma. When the stigma 
of crime is imposed as a penalty it places the defendant 
in the category of criminals and he becomes a criminal 
according to the popular stereotype of „the criminal”. 
In primitive society „the criminal” was substantially 
the same as „the stranger”, while in modem society 
„the criminal” is a person of less esteemed cultural at-
tainments. Seventy-five per cent of the persons com-
mitted to state prisons are probably not, aside from 
their unvalued cultural attainments, „criminals in the 
usual sense of the word”. It may be excellent policy to 
eliminate the stigma of crime in a large proportion of 
cases, but the question at hand is why the law has a dif-
ferent implementation for white collar criminals than 
for others. Three factors assist in explaining this dif-
ferential implementation of the law, namely, the status 
of the business man, the trend away from punishment, 
and the relatively unorganized resentment of the public 
against white collar criminals [9].

In the same perimeter of scientific research we have 
to mention that Edwin Sutherland proved an axiom: 
„The sentimental reaction toward a particular white 
collar crime is certainly different from that toward 
some other crimes. This difference is often exagge-              
rated, especially as the reaction occurs in urban soci-
ety. The characteristic reaction of the average citizen 
in the modern city toward burglary is apathy unless he 
or his immediate friends are victims or unless the case 
is very spectacular. The average citizen, reading in his 

morning paper that the home of an unknown person 
has been burglarized by another unknown person, has 
no appreciable increase in blood pressure. Fear and re-
sentment develop in modern society primarily as the re-
sult of the accumulation of crimes as depicted in crime 
rates or in general descriptions, and this develops both 
as to white collar crimes and other crimes” [10].

Sutherland saw four main factors at play here: 
civil agencies often handle corporate malfea-1) 

sance that could have been charged as fraud in a crimi-
nal court;

private citizens are often more interested in re-2) 
ceiving civil damages than seeing criminal punish-
ments imposed;

white collar criminals are disproportionately able 3) 
to escape prosecution „because of the class bias of the 
courts and the power of their class to influence the im-
plementation and administration of the law”, and 

white collar prosecutions typically stop at one 4) 
guilty party and ignore the many accessories to the 
crime (such as when a judge is convicted of accept-
ing bribes and the parties paying the bribes are not pro-
secuted) [11].

Since Sutherland, there continue to be debates 
among sociologists who argue that this definition is too 
vague [12]. As a consequence several new definitions 
have been proposed by scholars. 

White-collar crime – definitional issues:
Sutherland defined white-collar crime as ‘crime a. 

committed by a person of respectability and high social 
status in the course of his occupation’. 

The role of class has been highly contested, as b. 
the status of an offender may matter less than the harm 
done by someone in a trusted occupational position.

The term ‘crime’ is also contentious as many of c. 
the harmful activities of businesses or occupational 
groups are not subject to criminal law and punishment 
but to administrative or regulatory law and ‘penalties’ 
or ‘sanctions’. 

An alternative definition is ‘an abuse of a legiti-d. 
mate occupational role that is regulated by law’ [13].

Today, criminologists and social scientists offer 
various ways to define white-collar crime. These varia-
tions tend to overlap with one another and include the 
following: 

White-collar crime as moral or ethical viola-−	
tions;

White-collar crime as social harm;−	
White-collar crime as violations of criminal law;−	
White-collar crime as violations of civil law;−	
White-collar crime as violations of regulatory −	

laws;
White-collar crime as workplace deviance;−	
White-collar crime as definitions socially con-−	

structed by businesses;
White-collar crime as research definitions;−	
White-collar crime as official government defini-−	

tions;
White-collar crime as violations of trust;−	
White-collar crime as occupational crimes;−	
White-collar crime as violations occurring in oc-−	

cupational systems.
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for whistleblowers overweigh the criticism. Maintai-
ning or restoring public confidence and strengthening 
financial market is one of the main objectives of every 
modern State. Therefore, analyzing and demarcating 
the role and the limits of the regulator on the topic is 
significant for sustainable development [17].

White-collar crime is financial crime committed by 
trusted persons in important business positions. Suther-
land in his seminal work defined white-collar crime as 
crime committed by a person of respectability and high 
social status in the course of his occupation [18].

In the US, the law recommends heavier sentences 
when larger numbers of victims suffer a pecuniary loss 
as a result of an offender’s criminal conduct. This law 
section governs sentencing for financial identity theft 
and other financial crimes such as larceny, embezzle-
ment, fraud, and various counterfeit offenses. External 
victims are more common than internal victims. For 
the external victim, there is an external source causing 
damage and loss. This is in line with alien conspiracy 
theory, which blames outsiders and outside influences 
for the prevalence of organized crime in society and fi-
nancial crime in organizations. Over the years, unsavory 
images, such as well-dressed men of foreign descent 
standing in shadows with machine guns and living by 
codes of silence, have become associated with this the-
ory. The alien conspiracy theory posits that organized 
crime (the Mafia) gained prominence during the 1860s 
in Sicily and that Sicilian immigrants are responsible 
for the foundations of U.S. organized crime, which is 
made up of twenty-five or so Italian-dominated crime 
families [19].

By Gerald Cliff and Christian Desilets, the term 
„white collar crime” means different things to different 
disciplines, as well as to different camps within those 
disciplines. Unfortunately, professionals within an en-
vironment where there is general consensus about the 
term’s meaning do not always clearly specify what they 
mean by the label of „white collar crime”. This can 
lead to confusion and (sometimes vigorous) disagree-
ment when they interact with larger audiences that 
might contain a number of different understandings of 
the term. It is therefore quite important, when discuss-
ing white collar crime, to more closely examine what 
different people mean by it [20]. 

Generally, the authors Gerald Cliff and Christian 
Desilets these definitions tend to concentrate on: 

the characteristics of the offender (such as high −	
social status) and/or; 

the characteristics of the crime (such as crimes −	
occurring within the scope of one’s employment) [21]. 

The American author S.Shapiro taking a definitively 
more sociological viewpoint, argues that definitions of 
white-collar crime „share a fundamental problem: they 
confuse acts with actors, norms with norm breakers, 
the modus operandi with the operator” [22]. S.Shapiro 
argues that ultimately what defines white-collar crime 
is not the status of the criminal or the crime itself, but 
a violation of the norms of trust citizens’ place in eco-
nomic and governmental institutions. Actors within 
these institutions exploit the norms cultivated within 
these institutions to lie and steal. 

Defining white-collar crime as moral or ethical vio-
lations follows ideals inherent within principles of what 
is known as natural law. Natural law focuses on be-
haviors or activities that are defined as wrong because 
they violate the ethical principles of a particular cul-
ture, subculture, or group. The immoral nature of the 
activities is seen as the foundation for defining certain 
types of white-collar activities as criminal. Some indi-
viduals, for example, define any business activities that 
destroy animal life or plant life as immoral and unethi-
cal. To those individuals, the behaviors of individuals 
and businesses participating in those activities would 
be defined as white-collar crimes. 

Some prefer to define white-collar crime as viola-
tions of criminal law. From this framework, white-col-
lar crimes are criminally illegal behaviors committed 
by upper class individuals during the course of their oc-
cupation. From a systems perspective, those working in 
the criminal justice system would likely define white-
collar crime as criminally illegal behaviors. Crime, in 
this context, is defined as „an intentional act or omis-
sion committed in violation of the criminal law without 
defense or justification and sanctioned by the state as a 
felony or misdemeanor” [14]. 

Applying a criminal law definition to white-collar 
crime, white-collar crimes are those criminally illegal 
acts committed during the course of one’s job. Here are 
a few examples: 

An accountant embezzles funds from his em-−	
ployer. 

Two nurses steal drugs from their workplace and −	
sell them to addicts. 

A financial investor steals investors’ money. −	
A prosecutor accepts a bribe to drop criminal −	

charges.
Two investors share inside information that al-−	

lows them to redirect their stock purchases [15]. 
White collar crimes are threats to nations which are 

striving hard for economic development. Such white 
collar crimes under the sphere of commercial law 
mainly take the forms of capital market malpractices, 
money laundering, financing to terrorism and falsifying 
company accounts. These crimes do not take place just 
in a single day. These are well planned and continuous 
dealings by few perpetrators. Some employees, associ-
ates or responsible citizens who come to know the hap-
pening of wrongdoing may be concerned to disclose 
but will be reluctant to reveal it due to reasons of fear or 
retaliation by their superiors or others connected. The 
category of people who are willing to make disclosure 
of information relating to crimes committed by high 
ranking people in the society is called whistleblowers. 
These whistleblowers need encouragement and protec-
tion to fight white collar crime [16]. 

The law to deal with whistleblowers is a timely one 
since the repercussion of white collar crimes are so 
great that they affect innocent public, stock markets, 
regulators and the government economy. Though there 
are contra views for the regulation of whistleblower 
protection stating that overly complex regulatory envi-
ronment will undermine people dealing with commer-
cial entities, the pros of proper regulatory mechanism 
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The USJD’s (U.S. Department of Justice, Federal 
Bureau of Investigation) definition focuses on the na-
ture of the criminal activity as well as on the job of 
the offender. The USJD uses the working definition: 
„White-collar offenses shall constitute those classes of 
non-violent illegal activities which principally involve 
traditional notions of deceit, deception, concealment, 
manipulation, breach of trust, subterfuge or illegal cir-
cumvention” (Simon, Swart, 1984). 

This definition is clearly not one set in stone. Se-
veral studies have used broad definitions of WCC to in-
clude acts that are not violations of criminal law [23]. 

Currently, the definition of white-collar crime is 
still hotly contested within the community of experts. 
Although there is a multitude of variations, there ap-
pears to be three major orientations: those that define 
white-collar crime by the type of offender (e.g., high 
socioeconomic status and/or occupation of trust); those 
that define it in terms of the type of offense (e.g., eco-
nomic crime); and those that study it in terms of the or-
ganizational culture rather than the offender or offense. 
Additionally, there are also those that confine the defi-
nition mainly to economic crime, as well as others that 
include other corporate crimes like environmental law 
violations and health and safety law violations [24].

The FBI, when it specifically addresses white col-
lar crimes (nowadays, it usually references „financial 
crimes” instead), uses a very similar definition: „those 
illegal acts which are characterized by deceit, conceal-
ment, or violation of trust and which are not depen-
dent upon the application or threat of physical force or 
violence. Individuals and organizations commit these 
acts to obtain money, property, or services; to avoid 
the payment or loss of money or services; or to secure 
personal or business advantage” [25].

Having so many definitions in use means that it is 
often difficult to compare data gathered by different 
white collar crime stakeholders, and that theoretical 
constructs in use by one group may be completely mi-
saligned to the needs of another. One way that various 
groups have tried to reduce these inefficiencies is by 
crafting definitions that could enjoy buy-in from larger 
groups of stakeholders, providing them a common lan-
guage (and compatible tools) for discussing white col-
lar crime. 

In 1996, the National White Collar Crime Center 
convened a group of noted academics specifically to 
address this definitional dilemma. Attendees were se-
lected from among the most noted scholars in the cri-
minal justice field, who had devoted significant effort to 
the study of white collar crime. Several aspects of white 
collar crime were examined and discussed at length. 

The result of the process was that white collar crime 
was examined from a variety of perspectives. Most 
agreed the following characteristic features of WCC:

the lack of direct violence against the victim – the 1) 
critical element;

the criminal activity should have been the result 2) 
of an opportunity to commit the crime afforded by the 
offender’s status in an organization or their position of 
respect within the community; 

deception to the extent necessary to commit the 3) 

criminal offense (such as misrepresentation of the per-
petrator’s abilities, financial resources, accomplish-
ments, some false promise or claim intended to deceive 
the victim, or possibly a deliberate effort to conceal in-
formation from the victim) [26].

Focusing on the interactions between offender 
characteristics and offense characteristics, the same re-
search demonstrated that white-collar crime was more 
likely than street crime to: 

Be national or international in scope. −	
Involve a large number of victims. −	
Have organizations as victims.−	
Follow demonstrated patterns.−	
Be committed for more than a year. −	
Be committed in groups [27].−	

Recognizing the differences between white-collar 
crime/white-collar offenders and street crimes/street of-
fenders is significant for theoretical and policy reasons. 
In terms of theory, as will be demonstrated later in this 
text, if one of the criminological theories can explain 
both types of crimes, then that theory would be seen as 
having strong explanatory power. In terms of policy, it 
is important to recognize that different criminal justice 
strategies may be needed for the two types of offenses 
and that street offenders and white-collar offenders 
may respond differently to the criminal justice process. 
Consider efforts to prevent crime. Strategies to prevent 
street crimes might focus on community building and 
poverty reduction; preventing white-collar crime is 
much „more complex” [28].

In the late nineteenth and early twentieth centuries, 
the theoretical constructs used by sociologists to un-
derstand crime focused on it as a problem of poverty 
and of personal characteristics believed to be associ-
ated with poverty (such as broken homes, mental ill-
ness, association with criminal subcultures, and living 
in slum housing) [29]. One of the most influential of 
those theories, Anomie Theory, is still in general use (in 
various forms) today, and was put forth a year before 
the introduction of the concept of white collar crime. 
It holds that in a society where members are taught to 
value attaining certain goals (such as wealth), but the 
means to achieve those goals are unevenly distributed, 
those without access to the societal prescribed means 
are put under considerable pressure to find other ways 
(including crime) to achieve those goals. In short, the 
theory holds that crime is a symptom of some members 
of society not having the tools to achieve what their 
society defines as success [30].

Weisburd, Chayet, and Waring [31], used official 
crime records of specific types of WCC such as embez-
zlement, mail fraud, false claims, credit fraud, bribery, 
tax evasion, securities fraud, and antitrust violations. 
Other studies [32] have measured WCC as intentions to 
offend using vignettes. Of the individual-level theories, 
rational choice/deterrence has received the most atten-
tion among WCC researchers [33] likely because WCC 
is seen as a calculating and rational decision. Addition-
ally, individuals in corporations are trained to make 
decisions based on maximizing profits, and as such are 
presumed to be rational decision-makers. Most studies 
that have tested the theoretical propositions of rational 
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choice theory as applied to WCC find support for the 
theory [34]. For example, Patternoster and Simpson 
[35] found that individuals were less likely to commit 
WCC when confronted with formal sanctions, moral 
commitments, and organizational factors. Nagin and 
Paternoster and Piquero [36] found that there is an inter-
action between individual differences (self-centeredness 
and desire-for-control, respectively) and the likelihood 
of being deterred by perceived risk. More specifically, 
Nagin and Paternoster found that individuals who are 
self-centered are less likely to weigh the costs of en-
gaging in WCC, where Piquero et al. found that desire-
for-control was positively related to sanction threats and 
negatively related to perceived benefits. 

White collar crimes, as traditionally defined, are 
conflated with many other types of illegal or deviant 
activities with which they have nothing significant in 
common. D.O. Friedrichs has argued elsewhere that 
the concept of white collar crime is inevitably a heuris-
tic and relativistic term, and illegal and harmful activi-
ties may be viewed as more or less purely white collar 
crime; some kinds of illegal activities are characterized 
as cognate, hybrid, or marginal forms of white collar 
crime [37]. But all such activities have a clear, logi-
cal relationship to both the original meaning of white 
collar crime put forth by Sutherland, and the meaning 
in public discourse. Many of the activities identified as 
forms of occupational crime, occupational deviance, 
and workplace crime, have absolutely no logical or co-
herent relationship to white collar crime. Accordingly, 
it would be far more productive to retain the original 
meaning assigned to occupational crime by Marshall 
Clinard and Richard Quinney, with a qualifying thesis, 
as financially oriented offenses committed by individu-
als within the context of a legitimate occupation, and 
specifically made possible by that occupation; to restrict 
the use of occupational deviance to activities deviating 
from norms within an occupational setting, including 
the norms of the employer, the norms of professional 
associations, and the norms of co-workers; workplace 
crime is best restricted to conventional forms of crime 
– e.g. homicide; assault; rape; molestation; robbery; 
theft; etc. – that occur at the workplace. Such concep-
tual distinctions should be useful in theorizing about 
crime, in engaging in empirical study of it, and in for-
mulating policies in response to it [38].

E.Goode [39] who deals in social deviation, de-
scribes the unique characteristics of white-collar crimi-
nality and claims that the corporate criminality is con-
ducted by a complex technical way and out of inter-
action with others. In majority of cases it is combined 
with a legitimate behavior, diffusion of the victims, the 
enormous amount of the financial sums under discus-
sion over a long period of time, their acts almost never 
sued as it is difficult to detect and present irrevocable 
evidences, and they are not sentenced to long prison 
terms, the white-collar criminality is not compatible 
with the stereotype of a real criminal – these offences do 
not arouse the condemnation responses typical to street 
crimes, and are not involved in a real social stigma. 
These offences are not reported by the media in a full 
and detailed manner as the street crimes are. In order 

for such a report to reach the news it needs the follow-
ing: the sum stolen should be high, the steal needs to be 
related to some scandal, or the suspect needs to be of 
important figure. These offences usually bore the pub-
lic, and also most people lack the financial knowledge 
to have understanding of these crimes. And finally, the 
perpetrators themselves do not perceive themselves as 
criminals.

Classification of White Collar Crimes. White col-
lar crimes are crimes that are non-violent in nature com-
mitted by financially motivated high ranking people in 
the society. These white collar crimes take many forms 
such as bribery, fraudulent investment schemes, capi-
tal market manipulation, insider trading, cyber crime, 
money laundering, identity theft, terrorist financing and 
falsifying company accounts etc. In general, these are 
malpractices for financial gain [40]. 

Repercussions of white collar crimes are many. It 
creates fear in the minds of an ordinary citizen in his/ 
her day-to-day transactions and it affects the business 
and the financial system of the country as well. Sudden 
collapse of large companies is a good example for such 
malpractices because it is crystal clear that the reasons 
behind a corporate collapse is a series of wrong doing 
which is not done by one, but by many, surreptitiously. 
Leaking of secret information leading to wrong doing 
cannot be prevented. Those who come to know about 
the surreptitious dealings are the centre point of this 
article. Why are they not making known the informa-
tion about such secret illegal dealings as they become 
aware, to the appropriate authorities is the crucial ques-
tion. It is obvious that it is due to fear of reprimand or 
punishment directly or indirectly by the perpetrators.

Classifications of crimes are done using various 
methods and it varies in different judicial systems. One 
such classification is traditional crimes falling under 
the penal code or criminal code of a country and the 
other.

Many argue that the term „white-collar crime” in-
sufficiently describes the wide range of offences com-
mitted by the „powerful”, be they wealthy individuals 
or corporations. Most accept a distinction between: 

„classic” white-collar crime−	 , which involves 
personal gain, at the expense of employers, „the gov-
ernment” or clients (which can also be described as oc-
cupational crime) [41]; 

offences which involve increased profits or the −	
survival of the organization – often known as organiza-
tional or corporate crime [42]. 

The crime pie of white-collar criminality includes: 
embezzlement −	 – a theft of a white-collar emp-

loyee from the corporation he is employed in; 
collective embezzlement−	  – a crime against a cor-

poration that is conducted in the name of the corpora-
tion; 

criminality of the free professions; −	
corporate crime; and −	
public governmental criminality – personal cor-−	

ruption and briberies of political position holders. 
Others prefer to use the broader term economic 

crime (used in many European, particularly Scandina-
vian countries, where the term „white-collar crime” is 
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crime, and it has been used interchangeably with such 
terms as occupational deviance and workplace crime. 
In the interest of greater conceptual clarity within the 
field of white collar crime the argument is made here for 
restricting the term ‘occupational crime’ to illegal and 
unethical activities committed for individual financial 
gain – or to avoid financial loss – in the context of a le-
gitimate occupation. Occupational crime refers to per-
sonal violations that take place for self-benefit during 
the course of a legitimate occupation, while corporate 
(organizational) criminal behavior refers to crimes by 
business or officials, committed on behalf of the em-
ploying organizations. Although organizational crime 
refers to crime on behalf of the organization, it becomes 
corporate (business) crime when it is done for the be-
nefit of a private business. Thus, much of what ordinar-
ily would be branded as corporate crime in a free en-
terprise economy is labeled organizational crime when 
committed by state bureaucrats in socialist systems. The 
organizational, economic crimes are also distinct from 
political crimes by government; the latter have more to 
do with efforts to maintain power, ideology, and social 
control than with economic advantage [46]. The term 
‘occupational deviance’ is better reserved for deviation 
from occupational norms (e.g. drinking on the job; se-
xual harassment), and the term ‘workplace crime’ is bet-
ter reserved for conventional forms of crime committed 
in the workplace (e.g. rape; assault). The conceptual 
conflation of fundamentally dissimilar activities hinders 
theoretical, empirical, and policy-related progress in the 
field of white collar crime studies [47].

Gerald Cliff and Christian Desilets have contrib-
uted essentially to the interpretation of the term „white 
collar crime”. In their opinion, white collar crime can 
refer to: 

Financial crimes;−	
Non-physical (or abstract) crimes. That is, crimes −	

that „occur” on a form, balance book, or computer; 
Crime by or targeting corporations;−	
Crimes typically committed by the rich; −	
Criminal businesses or organizations. Including, −	

for some, organized crime and terroristic organiza-
tions;

Corporate or professional malfeasance. For −	
some, this can include acts that are immoral, but that 
are not specifically prohibited by law (for example, an 
insurance company automatically targeting every poli-
cyholder who gets diagnosed with breast cancer for an 
aggressive fraud investigation to find any possible pre-
text to drop the account).

Anything that is against the law that the average −	
beat cop would not typically handle. Essentially, every-
thing but street crime [48].

On the other hand, an example of occupational 
crime would be embezzlement, such as when Bernie 
Madoff absconded with his investors monies for his 4 
own personal gain. Occupational crime can also be as 
simple as pilfering from the office supply cabinet: 

Bernard Lawrence Madoff founded Bernard L. Ma-
doff Investment Securities LLC, a small Wall Street in-
vestment firm in 1960. The firm was initially a small 
penny stock trader but it grew fast due to its use of in-

rarely used) [43]. Economic crime defined as „crimes 
of profit which take place within the framework of com-
mercial activity” [44].

White-Collar Crime Offence includes:
Corporate and/or business fraud White-collar −	

Crime;
Bribery and Corruption;−	
Insider dealing and market abuse;−	
Money laundering and terrorist financing.−	

Another classification is by way of status of people 
who commit crimes. Division of white-collar crime 
and blue-collar crime comes within the latter category. 
These are generalized classifications coined by the me-
dia to make ordinary people understand the nature of 
the crime, and are not codified as crimes in the classic 
sense in our judicial system. 

A notable iteration is that of Marshall Clinard and 
Richard Quinney. These authors suggest that white-
collar crime should be divided into corporate and oc-
cupational crimes. 

Corporate crime−	  is committed by employees for 
the benefit of a corporation, and occupational crime 
committed by employees for personal gain. Corporate 
crime is often veiled in „improper accounting proce-
dures”. For example, American International Group 
(AIG), an insurance broker for large corporations, was 
charged with inflating assets and deflating losses. The 
goal was to improve the financial profile of the compa-
ny to the market. Corporate malpractices were not very 
common during the early part of the twentieth century 
since there was only little growth of corporations. When 
corporations started to develop rapidly and became the 
major contributor to the economy, misdeed also origi-
nated. Perpetrators, with the only objective of making 
quick money, went to every extreme to achieve it. As 
a result, there were many collapses. These were due to 
non adherence of accepted accounting standards or cor-
porate governance rules and capital market manipula-
tive activities. If there had been a tip off and a timely 
investigation, the position would be different. One can-
not come to a conclusion that no one was aware of any 
suspicious activity until the real collapse or the exact 
occurrence of capital market manipulation that affected 
innocent general public or investors in billions. The cul-
ture of silence has not only resulted in many corporate 
failures but wrongdoers go undetected gives more and 
more encouragement to the prospective wrong doers. 
There are many reasons for one to decide not to reveal 
the information he becomes aware of. It may be that he 
was not bothered; he did not understand the gravity of 
it or due to fear of retaliation. If it is the first two rea-
sons, then the person should be encouraged to become 
a whistleblower while assuring that he will be protected 
by the law. If it is the third reason, i.e., due to fear, there 
should be adequate laws to protect him [45].

The concept of −	 occupational crime – as one of 
the principal forms of white collar crime – has been 
quite familiar and widely invoked since the publication 
of Clinard and Quinney’s influential Criminal Behav-
ior Systems: A Typology. More recently, however, the 
term occupational crime has been applied to activities 
quite removed from the original meaning of white collar 
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novative computer technology. The firm became one 
of the largest market makers in the US, and by 2008, 
the year of B.L. Madoff’s arrest, Bernard L. Madoff 
Investment Securities LLC was the sixth largest market 
maker on Wall Street. One division of the company was 
the „advisory and investment management division”, 
where investors could put their money in a hedge fund. 
Over the years this „hedge fund” continued to deliver 
an almost constant return to the investors on just above 
ten percent. This is a very high return given over a long 
period of time, which made people concerned. Madoff 
himself explained to The Wall Street Journal in 1992 
that there was nothing special with the high returns, 
and referred to the high average annual returns for the 
US stock index. As it would turn out later, the fund was 
in fact the world’s largest Ponzi scheme.

The method of the scam was a classic Ponzi scheme. 
The definition of a Ponzi scheme given by Investopedia 
is: „A fraudulent investing scam promising high rates 
of return with little risk to investors. The Ponzi scheme 
generates returns for older investors by acquiring new 
investors”. This was basically how the advisory and 
investment management division of Bernard L. Madoff 
investment securities LLC operated. The division star-
ted as a perfectly legitimate business, but he confessed 
that the returns given since approximately 1995 were 
fabricated. When a customer made an investment, he 
simply put the money into a bank account, and when 
asked for a withdrawal he took the money piled up in 
that account. Withdrawals were simply covered by new 
investments. Bernard L. Madoff used a variety of tech-
niques that made it difficult to disclose the scam. At the 
end of each month Madoff sold all stocks and financial 
instruments so that the hedge fund only reported the 
amount of cash to the authorities. Further on, investors 
did not have any online access to their investments, in-
stead they received a mail with their account informa-
tion and balance each month. As a result of these pre-
cautions and many more, explained in the next section, 
it took until late 2008 before the scam was exposed, 
although people had accused the so-called hedge fund 
for fraud as early as 2001 [49].

A related concept that again focuses on the offender 
is „organizational crime” – the idea that white collar 
crime can consist of „illegal acts of omission or com-
mission of an individual or a group of individuals in a 
legitimate formal organization in accordance with the 
operative goals of the organization, which have a seri-
ous physical or economic impact on employees, con-
sumers or the general public” [50]. The distinction be-
tween occupational and organizational crime points to 
some major contrasts. Broadly speaking, occupational 
crime, a typical example of which is embezzlement, 
involves offenders, either individually or in groups, en-
gaging in illegal or rule-breaking activities for personal 
gain at the expense of consumers, clients or employ-
ers. Organizational crime, on the other hand, a typical 
example of which is the neglect of safety regulations, 
does not involve personal gain, but may be seen as be-
ing ‘for the good of’ the organization by enhancing 
profitability or efficiency. Whereas occupational crime 
more obviously involves intent and individual respon-

sibility, organizational crime illustrates the diffusion of 
responsibility. Where an employee neglects or violates 
a regulation they can claim that it is ultimately the orga-
nization’s responsibility to ensure that regulations are 
complied with. This distinction parallels others [51].

While these definitions were vital for expanding the 
realm of sociology and criminology, they were not as 
well-suited to the needs of other criminal justice stake-
holders who dealt with these issues in a more practical 
sense (including policymakers, law enforcement, and 
the legal community). These definitions are geared for 
asking why white collar crime occurs or who commits 
it, but they are not as well-suited to asking questions 
about how much white collar crime is occurring, or 
whether prevention methods are working. 

Gerald Cliff and Christian Desilets have shown a 
model of white collar crime that leant itself somewhat 
more to empirical data analysis was Herbert Edelhertz’s 
1970 definition: „An illegal act or series of illegal acts 
committed by nonphysical means and by concealment 
or guile, to obtain money or property, to avoid the pay-
ment or loss of money or property, or to obtain business 
or personal advantage” [52].

Herbert Edelhertz identified four main types of 
white-collar offending: 

personal crimes −	 („crimes by persons operating 
on an individual, ad hoc basis, for personal gain in a 
non business context”);

abuses of trust −	 („crimes in the course of their oc-
cupations by those operating inside businesses, Gov-
ernment, or other establishments, or in a professional 
capacity, in violation of their duty of loyalty and fidelity 
to employer or client”);

business crimes −	 („crimes incidental to and in 
furtherance of business operations, but not the central 
purpose of such business operations”); and 

con games −	 („white-collar crime as a business, or 
as the central activity of the business”) [53]. 

We have to begin using something more along the 
lines of „economic crime”, „elite crime”, or simply „fi-
nancial crime”.

The status of offenders continues to be an important 
feature of these definitions, with some referring to elite 
crime or crimes of the powerful, and to corporate and 
state crime. Some activities can be seen as largely mo-
tivated by financial gain, whereas others intentionally 
or otherwise cause physical harms. Thus, some people 
distinguish financial white collar crimes from others. 

Many people now accept that a broad distinction can 
be drawn between offences primarily motivated by in-
dividual monetary gain and those that are more directly 
related to the survival or profitability of organizations, 
although in this respect, as in so many other respects, 
the characteristics of offenders are also important. 
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Cercetarea judecătorească este activitatea pro-
cesuală specifică judecății în prima instanță, în 

care se administrează și se verifică toate probele din ca-
uza penală. Cu ea se începe, propriu-zis, etapa judecății 
în prima instanță. Un caz aparte reprezintă examinarea 
de către instanța de judecată a acordului de recunoaștere 
a vinovăției, în cadrul căreia nu putem vorbi de o cerce-
tare judecătorească propriu-zisă.

Cercetarea judecătorească reprezintă componenta 
judecării cauzelor penale, în cadrul căreia instanța de 
judecată, cu implicarea părților și a participanților la 
procesul penal, examinează probele necesare stabilirii 
adevărului în cauzele penale în scopul realizării actului 
de justiție. Cercetarea judecătorească poate fi divizată 
în trei părți: 1) acțiunile instanței premergătoare exami-
nării materialului probator; 2) examinarea materialului 
probator administrat în cauză; 3) finalizarea cercetării 
judecătorești [1].

Cercetarea judecătorească are ca finalitate proprie 
aflarea adevărului și stabilirea realității privind conflic-

tul de drept penal cu soluționarea căruia a fost înves-
tită instanța de judecată. În cadrul și prin intermediul 
cercetării judecătorești, instanța verifică, sub raportul 
pertinenței, concludenței și legalității administrării 
lor în cursul urmăririi penale, probele pe care se înte-      
meiază învinuirea inculpatului, pentru a se constata în 
ce măsură ele apoi vor servi la soluționarea conflictului 
de drept penal [2].  

Cercetarea judecătorească – este componenta cea 
mai importantă, esențială și centrală a judecării cau-
zei, în cadrul căreia instanța, cu participarea părților, în 
forme procesuale prevăzute de lege examinează toate 
probele, atât prezentate de organele de urmărire penale, 
cât și cele prezentate de partea apărării în vederea des-
coperirii infracțiunii, stabilirii tuturor circumstanțelor 
cauzei și a persoanelor vinovate în comiterea faptei 
infracționale, întru depistarea condițiilor care au contri-
buit la săvârșirea infracțiunii și privitor la soluționarea 
chestiunii referitoare la stabilirea măsurii de pedeapsă 
în cazul dovedirii vinovăției inculpatului [3]. În cadrul 
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și prin intermediul cercetării judecătorești, se înscrie și 
strângerea materialului probator prin administrarea de 
noi probe și verificarea prin readministrare a probelor 
strânse în cursul urmăririi penale [4].

Condițiile diferite în care se desfășoară cercetarea ju-
decătorească se referă, în primul rând, la autoritatea ju-
diciară și persoanele care iau parte la efectuarea ei; într-
adevăr, cercetarea judecătorească este condusă de către 
instanța de judecată, care o și efectuează, dar la aceasta 
activitate participă procurorul, părțile și apărătorii lor, 
ceea ce creează condiții mai bune pentru administrarea 
legală, completă și corectă a probelor față de urmărirea 
penală. În al doilea rând, principiul contradictorialității 
impune ca la administrarea probelor să aibă posibili-
tatea de intervenție toate persoanele care aprticipă la 
judecată: judecători, procurori, părți, apărători, ceea ce 
presupune o verificare completă și obiectivă a probelor, 
sub toate aspectele necesare cunoașterii tuturor faptelor 
și împrejurărilor cauzei [5].

În cadrul cercetării judecătorești, instanța examinea-
ză învinuirea adusă persoanei (persoanelor) trimise în 
judecată, expusă în cadrul rechizitoriului. Astfel, obiec-
tul cercetării judecătorești are întotdeauna un caracter 
determinat, rolul esențial în acest sens revenindu-i re-
chizitorioului parvenit din partea organului de urmări-
re penală. Pentru examinarea reușită a probelor, legate 
de vinovăția și răspunderea persoanelor care au comis 
fapte infracționale, instanța stabilește întotdeauna cer-
cul întrebărilor, chestiunilor ce urmează a fi examinate 
și a materialelor care urmează a fi studiate în cadrul 
ședinței de judecată.

Judecarea cauzelor penale urmărește scopul de 
a stabili adevărul obiectiv în fiecare caz examinat de 
instanță, a pronunța o sentință legală și fundamenta-
tă, de a realiza rolul educativ și a clarifica condițiile 
și cauzele care au contribuit la săvârșirea infracțiunii. 
Pornind de la aceste sarcini și scopuri, urmează a se 
determina limitele judecării cauzei și volumul materi-
alului probator, preconizat a fi examinat și verificat de 
către instanță.

Sarcina stabilirii adevărului obiectiv în cauza pe-
nală dictează necesitatea de a stabili care sunt limitele 
cercetării probelor în ședința de judecată, de a supune 
verificării și cercetării așa probe care ar oferi judecă-
torilor deplina posibilitate de a se clarifica asupra tu-
turor circumstanțelor cauzei, ajungând la concluzii 
clare și exhaustibile asupra lipsei sau prezenței faptului 
infracțiunii, a vinovăției sau nevinovăției inculpatului 
în comiterea acesteia și asupra gradului de răspunde-
re a lui. Din acest considerent, stabilirea spectrului de 
probe care urmează a fi cercetate în ședința de judecată 
are o importanță primordială pentru darea unei sentințe 
legale și întemeiate.

Este absolut cunoscut faptul că sarcina stabilirii ade-
vărului obiectiv în situația examinării cauzelor penale 
este irealizabilă în afara cercetării depline și sub toate 

aspectele a circumstanțelor cauzei. Reflectarea deplină 
și sub toate aspectele a tuturor circumstanțelor cauzei, 
atât în general, cât și în particular, cercetarea obiectivă 
a tuturor probelor în apărare și în acuzare, examinarea 
obiectivă a tuturor argumentelor „pro” și „contra”, a tu-
turor plusurilor și minusurilor constituie garanția adec-
vată a stabilirii adevărului în cauza penală.

În același timp, numai o cercetare judecătoreas-
că desfășurată pe larg, realizată în baza cercetării 
minuțioase și profunde a tuturor probelor acuzării și 
apărării, a examinării amănunțite, chibzuite și domoale 
a fiecărei circumstanțe ale cauzei, asigură efectul educa-
tiv al examinării cauzei și tonul convingător a sentinței 
pronunțate, importanța ei educativă și preventivă.

Instanța de judecată nu-și poate limita activitatea 
sa doar la darea unei sentințe legale și fundamentate, 
la pedepsirea celui vinovat și reabilitarea celui fără de 
vină, cu toate că și aceasta se referă la o latura impor-
tantă a activității ei. Judecata este obligată să realizeze 
cercetarea judecătorească într-un așa mod, ca în cadrul 
ședinței să fie clarificate toate cauzele care au generat 
comiterea infracțiunii, să fie depistate toate condițiile 
care au contribuit la apariția și săvârșirea acțiunilor 
infracționale. Clarificarea și stabilirea acestor cauze 
și condiții, cu toate că se află după limita sarcinii ne-
mijlocite și concrete a instanței de judecată în vederea 
stabilirii faptului infracțiunii și a vinovăției persoanei, 
totuși constituie o sarcină importantă pe vectorul dez-
rădăcinării infracționalității. Este totalmente evident 
că realizarea acestei sarcini de către instanța de jude-
cată este posibilă doar în condițiile în care ea nu-și va 
limita activitatea doar la latura clarificării chestiunii 
prezenței sau lipsei faptei infracționale, a vinovăției 
sau nevinovăției inculpatului, ci dimpotrivă, va extinde 
cadrul acestei cercetări, care-i va permite să pătrundă 
minuțios în spectrul circumstanțelor în care a fost co-
misă infracțiunea, clarificând ce anume a contribuit la 
săvârșirea ei.

Limitele examinării cauzei penale asigură, în mare 
parte, rolul educativ al procesului judiciar, deoarece 
caracterul convingător al sentinței, are o importanță 
esențială sub aspect educativ, se fundamentează pe 
cercetarea judecătorească și este direct dependentă de 
faptul cât de minuțios și deplin au fost cercetate toate 
probele apărării și acuzării. În așa fel, stabilirea corectă 
a limitelor examinării cauzei penale are o importanță 
procesuală avansată.

În același timp, este inapreciabilă și importanța 
practică în sensul stabilirii limitelor corecte la exami-
narea materialului probator în judecată. Pentru a realiza 
cu succes toate obiectivele care stau în fața instanței 
în procesul examinării cauzelor penale, cercetarea ju-
decătorească urmează să dispună de un caracter con-
secvent, bine organizat, strict de serviciu, consecutiv, 
clar și ațintit asupra circumstanțelor importanței cau-
zei, care determină deznodământul acesteia. Din acest 
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considerent, instanța trebuie să evite două extremități 
la fel de periculoase, una dintre care duce la lărgirea 
neargumentată și tergiversarea cercetării judecătorești, 
iar alta – la comprimarea nefundamentată a cercetării 
judecătorești.

Este inadmisibilă încărcarea cercetării judecătorești 
cu verificarea și cercetarea a așa circumstanțe, care nu 
au nici o atribuție la obiectul probatoriului sau exami-
narea la nesfârșit a unora și acelorași probe. Este nece-
sar a nu pierde firul clarificării chestiunilor importante 
pentru cauză, a nu admite desfășurarea de la sine (spon-
tană) a ședinței de judecată și a nu reacționa la diverse 
abateri de la esența cauzei examinate. În egală măsură, 
este inadmisibil de a renunța de la examinarea faptelor și 
circumstanțelor care au importanță esențială pentru do-
sar sub motivul că acestea ar fi secundare, evidente sau 
clare, sau de a admite graba, pripa și atitudinea superfici-
ală în cercetarea probelor. Ambele aceste aspecte sunt, în 
egală măsură, periculoase în stabilirea adevărului în cau-
za penală, îngrădindu-l și îndepărtând instanța de la el.

Limitele judecării cauzei penale trebuie să fie des-
tul de întinse pentru ca instanța să poată depista cele 
mai scurte, accesibile și corecte căi în vederea stabilirii 
adevărului, și în același timp, destul de înguste și deter-
minate pentru ca, în cadrul cercetării judecătorești să 
nu se strecoare astfel de momente care nu ar avea nici o 
atribuție la esența cauzei examinate.

Pentru aceasta, cercetarea judecătorească nu tre- 
buie să fie în nici un caz comprimată într-o măsură care 
ar exclude posibilitatea judecătorului de a ajunge la o 
convingere fermă asupra vinovăției sau nevinovăției 
inculpatului în baza examinării depline, obiective și 
sub toate aspectele circumstanțelor cauzei. Cercetarea 
judecătorească nici nu trebuie lărgită nejustificat, pen-
tru a nu admite studierea în cadrul acesteia a așa fap-
te și circumstanțe care nu au nici o atribuție la cauza 
examinată în ședința de judecată. Instanța urmează să 
supună examinării doar acele fapte și circumstanțe care 
au atribuție la obiectul cercetării judecătorești și de a nu 
se ademeni și antrena în cercetarea anumitor împreju-
rări, care nu au nici o atribuție la chestiunile examinate 
de judecată, care nu au și nu pot avea nici o importanță 
pentru cauza penală. Limitele cercetării urmează a fi 
trasate în modul în care judecătorii, în baza probelor 
examinate și verificate de către ei, să poată fi convinși 
cu un grad ridicat de fermitate că soluția pronunțată de 
ei în cauza penală este una corectă. 

Chestiunea referitoare la limitele examinării în ca-
drul judecării cauzei, în mod evident, au o importanță 
primordială. Instanța urmează clar și cu precizie să-și 
determine obiectul activității sale, să cunoască ce anu-
me și în care limite urmează a se cerceta. În caz contrar, 
lucrul instanței se afla sub pericolul unei incertitudini, 
nedeterminătăți și confuzii care pot reduce importanța 
procesului judiciar la zero, lipsindu-l de orice valoare 
practică.

Instanța nu poate, examinând un oarecare dosar, să 
se incadreze în soluționarea anumitor chestiuni, legate, 
într-o măsură mai mică sau mai mare, cu această cauză, 
„...instanța nu poate depăși limitele acelui obiect care 
a generat acțiunea penală sau civilă și a acelor interese 
care sunt legate cu acest obiect și acțiune. Distanțându-
se de această sarcină, instanța riscă de a se transforma 
într-un laborator de cercetare, într-un club de discuții, 
într-un cerc al artei oratorice, încetând de a fi ceea ce 
prezintă prin sine” [6].

În acest context, apare întrebarea: în baza cărui cri-
teriu este determinată limita cercetării judecătorești, 
în dependență de care factori sunt stabilite aceste li-
mite? Limitele cercetării judecătorești sunt determi-
nate de obiectul probatoriului. Astfel, în conformitate 
cu art.96 Cod de procedură penală al RM, în cadrul 
unui proces penal urmează a fi dovedite următoarele 
circumstanțe: 1) faptele referitoare la existența ele-
mentelor infracțiunii, precum și cauzele care înlătură 
caracterul penal al faptei; 2) circumstanțele prevăzu-
te de lege care atenuează sau agravează răspunderea 
penală a făptuitorului; 3) datele personale ce caracte-
rizează inculpatul și victima; 4) caracterul și mărimea 
daunei cauzate prin infracțiune; 5) existența bunurilor 
destinate sau utilizate pentru săvârșirea infracțiunii sau 
dobândite prin infracțiune, indiferent de faptul cui ele 
au fost transmise; 6) toate circumstanțele relevante la 
stabilirea pedepsei.

De asemenea, concomitent cu circumstanțele care 
urmează a fi dovedite în procesul penal, trebuie să fie 
descoperite cauzele și condițiile care au contribuit la 
săvârșirea infracțiunii.

Limitele examinării judecătorești sunt determinate 
atât de legea materială, cât și de cea procesuală, precum 
și de sarcinile cercetării judecării cauzei. Legea proce-
sual-penală fixează expres în art.325, alin.(1) CPP RM 
că „judecarea cauzei în prima instanță se efectuează nu-
mai în privința persoanei puse sub învinuire și numai în 
limitele învinuirii formulate în rechizitoriu”. Cu referi-
re la această latură, deoarece scopul de bază al judecării 
cauzei tine de stabilirea adevărului, apoi este evident că 
judecata este obligată, în cursul cercetării judecătorești, 
să cerceteze nemijlocit, sub toate aspectele, probele 
prezentate de părți sau administrate la cererea acesto-
ra (art.314 alin.(1) CPP RM). De asemenea, instanțele 
judecătorești în cursul procesului sunt obligate să acti-
veze în așa mod încât nici o persoană să nu fie neînte-
meiat condamnată (art.1 alin.(3) CPP RM). Este clar, 
cu certitudine, că în condițiile unui proces judiciar, cer-
cetarea judecătorească are obiectivul de a stabili: a avut 
loc sau nu fapta incriminată inculpatului; întrunește 
această faptă elementele constitutive ale componenței 
de infracțiune, a fost comisă această faptă de inculpat 
și urmează sau nu a-l supun pe acesta pedepsei pena-
le. Fără clarificarea și stabilirea acestui cumul de mo-
mente, nu poate fi soluționată întrebarea referitoare la 
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condamnarea sau achitarea inculpatului, la măsura de 
pedeapsă ce urmează a i se aplica inculpatului a cărui 
vinovăție a fost dovedită, privind acțiunea civilă înain-
tată, corpurile delicte, cheltuielile de judecată etc.

Deoarece chestiunile atribuite componenței de 
infracțiune nu sunt de domeniul dreptului procesual-
penal, ci de cel al dreptului material penal, apoi este 
absolut clar că limitele judecării cauzei în latura care 
se referă la dovedirea elementelor infracțiunii sunt tra-
sate nu de legea procesual-penală, ci de legea penală, 
de acele articole ale Codului penal care au atribuție la 
componența de infracțiune.

Limitele judecării cauzei sunt determinate, în pri-
mul rând, de faptul cum determină legea materială pe-
nală componența de infracțiune, ce elemente și semne 
ale acestei componențe de infracțiune sunt prevăzute, 
care este cercul acestor semne și cât de cert sunt ele sta-
bilite în lege. Este clar, cu certitudine, că în dependență 
de acest criteriu instanța stabilește limitele examinării 
probelor în cadrul cercetării judecătorești.

Legea penală include semne strict determinate ale 
componenței de infracțiune (atât generale, cât și specia-
le). Certitudinea și claritatea semnelor componenței de 
infracțiune generează prin sine certitudinea și claritatea 
limitelor judecării cauzei în latura stabilirii obiectului 
probatoriului.

Dovedirea componenței de infracțiune, indiferent 
de faptul ce cauză penală este examinată ține întotdeau-
na de stabilirea obiectului infracțiunii, laturii obiective, 
subiectului și laturii subiective. Întegul cerc al acestor 
semne determinate de lege, incluse în componența de 
infracțiune, urmează a fi supus unei examinări exhaus-
tive în cadrul cercetării judecătorești. Dacă măcar unul 
din semnele componenței de infracțiune nu va fi exa-
minat de instanță, apoi cercetarea judecătorească nu-și 
va îndeplini sarcina sa, deoarece nu va oferi judecății 
posibilitatea de a oferi un răspuns clar la toate între-
bările la darea sentinței. Stricțiunea limitelor judecării 
cauzei în privința stabilirii tuturor semnelor obligatorii 
ale componenței de infracțiune va împiedica constant 
instanța de judecată la stabilirea adevărului și darea 
unei sentințe legale și întemeiate.

Pentru soluționarea corectă a cauzei penale, nu este 
destul a dovedi că a fost săvârșită o infracțiune și că 
anume inculpatul a săvârșit această faptă. Pe lângă 
aceasta, este necesar a stabili că el a comis fapta în stare 
de responsabilitate, că are atinsă vârsta de la care poate 
fi supus răspunderii penale, că sunt clare cu certitudine 
motivele infracțiunii, că a comis fapta incriminată cu 
intenție sau din imprudență etc. Toate aceste momente, 
legate de stabilirea vinovăției, responsabilității, moti-
velor infracțiunii comise oferă instanței posibilitatea de 
a concluziona despre gradul de periculozitate socială a 
infractorului, ceea ce are o importanță esențială la sta-
bilirea pedepsei.

Limitele judecării cauzei sunt determinate nu nu-

mai prin prevederile legii penale, referitoare la semne-
le componenței de infracțiune, ele fiind stabilite și de 
anumite articole din legea penală, care reglementează 
chestiunile privitoare la aplicarea măsurilor de pe-
deapsă infractorilor și periculozitatea socială a faptelor 
infracționale.

Cercetarea judecătorească trebuie să includă în sine 
clarificarea momentului referitor la consecințele și ur-
mările faptelor infracționale, mărimea și caracterul 
acestora, deoarece nu constituie infracțiune acțiunea 
sau inacțiunea care, deși formal conține semnele unei 
fapte prevăzute de Codul penal, dar, fiind lipsită de 
importanță, nu prezintă gradul prejudiciabil al unei 
infracțiuni (art.14 alin.(2) CP RM). În egală măsură, 
instanța urmează să stabilească dacă fapta comisă de 
către inculpat și-a pierdut caracterul prejudiciabil dato-
rită schimbării situației la data judecării cauzei și dacă, 
în virtutea comportării ireproșabile după săvârșirea 
infracțiunii, persoana respectivă poate fi corectată fără 
executarea pedepsei (art.94 CP RM).

Prevederi importante în vederea stabilirii limitelor 
judecării cauzei întâlnim și în art.35 CP RM. Acest ar-
ticol exclude aplicarea măsurilor de pedeapsă față de 
persoanele care au săvârșit acțiuni prevăzute de legea 
penală, dacă instanța va stabili că aceste acțiuni au fost 
săvârșite în stare de legitimă apărare, extremă necessi-
tate, reținere a infractorului, risc întemeiat etc.

În cadrul cercetării judecătorești, urmează a se sta-
bili de asemenea, cu certitudine, termenul expirat de la 
momentul comiterii infracțiunii, deoarece acesta are o 
importanță deosebită la calcularea prescripției tragerii 
la răspundere penală a persoanei în virtutea art.60 CP 
RM.

Chestiunile legate de periculozitatea socială a 
infracțiunii săvârșite în situația lipsei importanței și a 
gradului prejudiciabil al unei infracțiuni sau ca rezultat 
al schimbării situației, de depășirea limitelor legitimei 
apărări, extremei necesități, de prescripția tragerii la 
răspundere penală etc., pot apărea și în cadrul ședinței 
preliminare. În astfel de cazuri, intanța are dreptul de 
a înceta procesul în cauza respectivă prin sentință mo-
tivată până la deschiderea ședinței de judecată, dacă 
materialele dosarului stabilesc fără echivoc aceste te-
meiuri (art.350 CPP RM). Însă, nu de fiecare dată, în 
ședința preliminară în lipsa inculpatului și a martori-
lor, instanța poate ajunge la concluzii exhaustive, lu-
ând anumite hotărâri pe dosar. În marea majoritate a 
cazurilor, instanța urmează să examineze aceste ches-
tiuni în cadrul cercetării judecătorești, când sunt pre-
zente condiții procesuale favorabile în acest sens și pot 
fi soluționate cu succes toate neclaritățile și dubiile din 
cadrul cauzei penale.

Cercetarea judecătorească trebuie să înglobeze, 
de asemenea, clarificarea minuțioasă a gradului de 
participare la comiterea infracțiunii a fiecăruia dintre 
inculpați și a gradului de periculozitate al acestora, 
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întrucât fără aceasta este de neperceput determinarea 
corectă a măsurii de pedeapsă în deplină corespundere 
cu gradul de participare, de pericolul social al fiecăruia 
dintre inculpați și a rolului fiecăruia dintre ei la comi-
terea infracțiunii.

În acele cazuri când infracțiunea nu este consuma-
tă, când a avut loc actul de pregătire sau tentativa de 
infracțiune, instanța urmează să stabilească, în cadrul 
cercetării judecătorești, gradul pregătitor al infracțiunii, 
posibilitatea reală de survenire a consecințelor, exami-
nând totodată și cauzele în virtutea cărora infracțiunea 
nu a fost dusă până la capăt, prezența și caracte-
rul renunțării benevole a persoanei de la comiterea 
infracțiunii, deoarece fără aceste laturi suntem în im-
posibilitate de a solutiona corect întrebarea cu referire 
la gradul de pericol social al inculpatului și al aplicării 
față de el a măsurii corespunzătoare de pedeapsă. 

Pentru ca instanța să poată pronunța o sentință le-
gală și întemeiată, în cadrul cercetării judecătorești ur-
mează a fi examinate minuțios: legătura cauzală dintre 
acțiunile infracționale ale inculpatului și consecințele, 
urmările survenite în urma acestor acțiuni infracționale; 
motivele infracțiunii comise, prezența intenției sau a 
imprudenței în acțiunile inculpatului etc.

Una dintre întrebările importante, care urmează a fi 
examinate în cadrul cercetării judecătorești, este cea a 
legăturii cauzale dintre acțiunile infracționale și urmări-
le prejudiciabile, survenite ca rezultat al acestor acțiuni 
infracționale. Fără stabilirea legăturii cauzale, este 
imposibilă clarificarea întrebării de bază, care urmea-
ză a fi soluționată de instanță, – întrebarea referitoare 
la vinovăția sau nevinovăția inculpatului. Cercetarea 
insuficientă a legăturii cauzale pune adesea instanțele 
de judecată în situația luării unor hotărâri incorecte și 
a pronunțării unor sentințe ilegale și neîntemeiate [7]. 
Așa, de exemplu, la data de 16.12.2011 cet. C.V. a fost 
recunoscut în calitate de bănuit, iar ulterior a fost pus 
sub învinuire în comiterea infracțiunii prevăzute de 
art.151, alin.(4) Cod penal al Republicii Moldova în 
privința cet. D.O [8]. În cadrul examinării cauzei pe-
nale în instanța de judecată, s-a stabilit că la data de 
20.11.2011, aproximativ la ora 15.00, inculpatul C. V. 
i-a adus lui D.O. produse alimentare la locul de muncă 
al acestuia din urmă, unde el activa în calitate de paz-
nic. Pe parcurs între ei s-a iscat un conflict din motivul 
aflării lui D.O. în stare de ebrietate alcoolică. Dat fi-
ind faptul că cel din urmă se opunea cerințelor verbale 
ale lui C.V. de a pleca la culcare, a devenit agresiv, 
C.V. s-a apropiat de el pe la spate și cu scopul de a-l 
liniști și a-l duce la culcare, aplicând constrângerea 
fizică l-a cuprins, ținându-l de mâini. După scurt timp, 
pe neașteptate pentru inculpatul C.V., care nu preve-
dea că acțiunile sale pot să provoace survenirea unor 
consecințe grave, deși ținând cont de faptul că se aflau 
pe o suprafață asfaltată și că aplica față de victimă 
constrângerea fizică, putea și trebuia să prevadă po-
sibilitatea survenirii unor astfel de consecințe, D. O. 

aplicând efortul fizic s-a smuls, făcând un pas înainte 
pentru a se elibera de inculpat, care continua să-l țină, 
după ce ambii pierzând echilibrul, cu accelerație au 
căzut pe asfalt, inculpatul căzând de asupra lui D.O. 
Ca rezultat, D.O. s-a lovit cu capul de asfalt, fiindu-i 
provocate din imprudență vătămări corporale grave, 
periculoase pentru viață. Drept urmare, inculpatul a 
fost recunoscut culpabil în comiterea faptei prevăzute 
de art.149 alin.(1) CP RM, fiindu-i stabilită o pedeapsă 
sub formă de închisoare pe un termen de 2 ani, cu apli-
carea art.90 CP RM, cu termen de probă de 2 ani [9].

Ulterior, în cazul judecării recursului declarat de 
către procurorul procuraturii mun. Bălți împotriva 
sentinței Judecătoriei Bălți cu referire la cauza vizată, 
Curtea de Apel Bălți prin Decizia sa din 29.08.2012 
a respins ca nefondat recursul procurorului împotriva 
sentinței Judecătoriei mun. Bălți din 25.05.2012, în ca-
uza lui C. V., menținând sentința pronunțată de prima 
instanță fără modificări [10].

Astfel, în situația dată, suntem în prezența stabilirii 
de către instanță a legăturii cauzale dintre fapta comi-
să și consecințele survenite, ceea ce a permis instanței 
de judecată de a lua o poziție corectă, pronunțând o 
sentință legală și întemeiată în acest sens.

 În cadrul cercetării judecătorești, urmează a se 
stabili prin verificarea și examinarea probelor nu doar 
prezența a însuși faptului infracțiunii, nu doar rezul-
tatele infracțiunii comise, ci și motivele acțiunilor 
infracționale. Fără clarificarea motivelor, care l-au de-
terminat pe inculpat la comiterea infracțiunii, care îl 
dirijau în momentul săvârșirii acesteia, este imposibilă 
calificarea juridică corectă a infracțiunii și deci respec-
tiv, darea unei sentințe legale, întemeiate, motivate și 
echitabile. Limitarea sarcinilor cercetării judecătorești 
la examinarea și stabilirea anumitor fapte, fără reflec-
tarea cauzelor care au generat aceste fapte, a caracte-
rului intenției sau imprudenței, a motivelor care l-au 
predeterminat pe învinuit spre atingerea obiectivului 
criminal, poate cauza o daună iremediabilă justiției, 
generând erori judiciare esențiale. În cadrul cercetării 
judecătorești, urmează a fi minuțios examinată nu doar 
latura obiectivă a infracțiunii, ci și cea subiectivă, deoa-
rece doar ca rezultat al reflectării corecte a acestor două 
laturi poate fi atins obiectivul stabilirii, materializării 
de către instanță a adevărului în cauză.

Una și aceeași faptă infracțională, unele și aceleași 
rezultate infracționale în prezența diferitelor motive 
sunt apreciate în mod diferit de instanță, oferă diver-
se interpretări ale actului de învinuire, și, respectiv, pot 
duce la aplicarea de diferite măsuri de pedeapsă. Astfel, 
prin sentința judecătoriei mun. Bălți din 04.06.2013, 
pronunțată în procedura specială în condițiile acor-
dului de recunoaștere a vinovăției, a fost dispusă con-
damnarea lui P. V. în baza art.187 alin.(2), lit.b), f), 
79 Cod penal al Republicii Moldova la pedeapsă sub 
formă de amendă în mărime de 200 u.c. Prin aceeași 
sentință a dost condamnat și inculpatul P. D., în baza 
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art.187 alin.(2) lit.b), f), 79 CP RM la pedeapsă sub 
formă de 3 ani închisoare fără amendă; în baza art.149 
alin.(1) CP RM, la 1 an închisoare, și drept rezultat, în 
temeiul art.84 CP RM – 3 ani și 6 luni închisoare, fiind 
dispusă conform art.90 CP suspendarea condiționată 
a executării pedepsei cu închisoare pe un termen de 
probă de 2 ani. Sentința în cauză a fost apreciată ca 
una neîntemeiată și ilegală în ceea ce ținea de stabili-
rea pedepsei penale ambilor inculpați, din care cauză a 
fost atacată cu recurs de către procurorul Procuraturii 
mun. Bălți. Drept urmare, Curtea de Apel Bălți prin 
Decizia sa din 12 februarie 2014 a considerat că since-
ra căință a inculpatului P.V. și recunoașterea învinuirii 
formulate lui, circumstanțe în baza cărora instanța de 
fond a aplicat în privința acestuia prevederile art.79 
CP RM, în conformitate cu prevederile art.76 CP RM, 
pot fi considerate doar ca circumstanțe atenuante, iar 
cumulul acestor circumstanțe nicidecum nu poate fi 
apreciat ca circumstanță excepțională, fapt ce exclu-
de aplicarea în privința inculpatului P.V. a prevederi-
lor art.79 CP RM. La fel, Colegiul penal a considerat 
că, ținând cont de gradul pericolului social sporit al 
infracțiunilor săvârșite de inculpați, în particular de 
infracțiunea prevăzută de art.149 alin.(1) CP, săvârșită 
de inculpatul P.D., având consecința gravă survenită 
în urma acestei infracțiuni – decesul părții vătămate 
C.N., instanța de fond prin sentința adoptată pe caz, 
nejustificat aplicând în privința acestuia prevederile 
art.90 CP, i-a stabilit astfel o pedeapsă prea blândă și 
neechitabilă. Astfel, Colegiul penal al Curții de Apel 
Bălți admițând recursul procurorului, casând parțial 
sentința primei instanțe în latura pedepsei stabilite, a 
rejudecat cauza penală și a pronunțat o nouă hotărâre 
potrivit modului stabilit pentru prima instanță, după 
cum urmează:

 1) P. V. a fost recunoscut vinovat de săvârșirea 
infracțiunii prevăzute de art.187 alin.(2), lit.b), f), CP 
RM, cu stabilirea în baza acestei legi a pedepsei sub 
formă de 3 ani închisoare cu amendă în mărime de 500 
u.c. În baza art.90 CP executarea pedepsei cu închi-
soare, stabilită lui P. V. a o suspenda condiționat pe un 
termen de probă de 2 ani; 

2) P. D. a fost recunoscut vinovat de săvârșirea 
infracțiunilor prevăzute de art.187 alin.(2), lit.b), f) CP 
RM și art.149 alin.(1) CP, cu stabilirea în baza acestor 
legi a pedepselor: a) în baza art.187 alin.(2) lit.b), f) 
CP RM – 3 ani de închisoare cu amendă în mărime 
de 500 u.c.; b) în baza art.149 alin.(1) CP RM – 2 ani 
închisoare; c) în baza art.84 alin.(1) Cod penal, pentru 
concurs de infracțiuni prin cumul parțial al pedepse-
lor aplicate, i-a fost stabilit lui P.D. pentru executare 
pedeapsa definitivă sub formă de 4 ani închisoare cu 
amendă în mărime de 500 u.c., cu executarea pedepsei 
cu închisoare în penitenciar de tip semiînchis [11].

Astfel, generalizând cele expuse în conținutul aces-
tui articol, ne permitem a menționa cu titlu de concluzii 
că limitele cercetării judecătorești sunt determinate, în 

mare măsură, de prevederile legii penale materiale. Și 
aceasta este absolut clar, deoarece faptul principal ce 
urmează a fi stabilit în cadrul cercetării judecătorești 
are un conținut material-juridic. Este imposibil de a 
clarifica corect chestiunile legate de limitele cercetă-
rii cauzei, rămânând doar pe terenul dreptului proce-
sual-penal și al legii procesual penale, fără a interveni 
în domeniul dreptului penal material și a legii penale 
materiale.

În legătură cu faptul că instanța de judecată nu per-
cepe nemijlocit faptul infracțional, că cercetarea jude-
cătorească întotdeauna este depărtată în timp de faptul 
infracțional, stabilirea faptului comiterii infracțiunii de 
către o persoană anume este posibilă doar prin inter-
mediul examinării materialului probator, prin aprecie-
rea faptelor care permit a descoperi și cunoaște faptul 
principal.

Este absolut clar că fără implicarea în cercetarea 
judecătorească a surselor de informație privitoare la 
faptul probat, fără stabilirea cu ajutorul acestor surse 
a informațiilor referitoare la anumite fapte, prin in-
termediul cărora este evidențiat faptul principal, este 
imposibilă realizarea cercetării judecătorești. Dacă 
faptul principal are, cum am observat deja, un conținut 
material juridic, apoi probele administrate în vederea 
stabilirii acestui fapt dispun de un vădit caracter proce-
sual penal. Din acest considerent, este absolut clar că 
administrarea probelor în vederea cercetării lor este de-
terminată de legea procesual-penală, fiind cercetată de 
știința procesual-penală. Anume de aici sunt „sorbite” 
indicațiile cu fererire la momentul ce probe (mijloace 
de probă) pot fi folosite de către instanța de judecată și 
organul de urmărire penală.
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Semnele componenţei de infracţiune pot fi clasi-
ficate în funcție de următoarele criterii:

1) După tipul elementelor componenţei de infrac-
ţiune pe care le caracterizează:

a) semne ce caracterizează obiectul infracţiunii – 
obiectul juridic (obiectul juridic general, generic, spe-
cial), obiectul material/imaterial, victima infracţiunii;

b) semne ce caracterizează latura obiectivă a in-
fracţiunii – fapta prejudiciabilă (acţiunea/inacţiunea), 
urmarea prejudiciabilă, legătura cauzală dintre faptă 
şi urmarea prejudiciabilă, mijlocul şi instrumentul de 
săvârşire a infracţiunii, metoda comiterii infracţiunii, 
timpul, locul, ambianţa, circumstanţele (împrejurările) 
faptei, consimţământul victimei sau lipsa acestuia;

c) semne ce caracterizează latura subiectivă a in-
fracţiunii – vinovăţia, scopul, motivul săvârşirii in-
fracţiunii;

d) semne ce caracterizează subiectul infracţiunii – 
vârsta, responsabilitatea, subiectul special.

2) După modul de descriere în textul legii penale:
a) semne pozitive – semne care indică asupra pre-

zenţei unor însuşiri, trăsături, proprietăţi ale faptei 
prejudiciabile care urmează a fi recunoscute drept in-
fracţiune.

b) semne negative – semne care indică asupra lip-
sei unor sau altor calităţi, proprietăţi, caracteristici ale 
faptei recunoscute drept infracţiune [1].

În general, semnele pozitive sunt descrise în textul 
legii penale prin termeni pozitivi, în timp ce semnele 
negative – prin termeni negativi. 

Semnele pozitive exprimă prezenţa anumitor în-
suşiri, trăsături pentru a fi în prezenţa unei componen-

ţe de infracţiune. Normele din partea specială a Codu-
lui penal, în mare parte conţin semne pozitive. În cele 
mai dese cazuri, pentru descrierea unui comportament 
social-periculos, legiuitorul recurge la indicarea însu-
şirilor, trăsăturilor care trebuie să fie prezente pentru 
ca cele comise să se încadreze perfect în tiparul unei 
componenţe de infracţiune.

Semnele negative exprimă lipsa anumitor însu-
şiri, trăsături. Pentru a fi în prezenţa componenţei de 
infracţiune care conţine un semn negativ, este necesar 
ca însuşirea, trăsătura respectivă să lipsească. În caz 
contrar, prezenţa acesteia duce la inexistenţa com-
ponenţei de infracţiune şi, implicit, a infracţiunii. De 
exemplu, constituie infracţiunea de provocare ilegală 
a avortului (art.159 CP RM) întreruperea cursului sar-
cinii, prin orice mijloace, săvârşită în cazul sarcinii ce 
depăşeşte 12 săptămâni, în lipsa indicaţiilor medica-
le, stabilite de Ministerul Sănătăţii. Dacă în cazul sar-
cinii ce depăşeşte 12 săptămâni întreruperea cursului 
acesteia a avut loc în prezenţa indicaţiilor medicale, 
cele comise nu vor constitui infracţiune din conside-
rentul lipsei semnului negativ – în lipsa indicaţiilor 
medicale. Tot aşa şi în cazul infracţiunii de neacordare 
de ajutor unui bolnav (art.162 CP RM), în calitate de 
semn negativ apare circumstanţa „fără motive înte-
meiate”. Pentru a fi în prezenţa numitei infracţiuni, 
este ineluctabilă prezenţa semnului negativ precitat. 
Lipsa acestuia denotă lipsa componenţei de infracţi-
une. Astfel, dacă ajutorul nu este acordat în prezenţa 
motivelor întemeiate, cele comise nu vor constitui in-
fracţiune (drept motiv întemeiat ar putea servi lipsa 
cunoştinţelor necesare pentru acordarea ajutorului).

ROLuL  CLASIFICăRII  SEMNELOR  COMPONENŢEI  
DE INFRACŢIuNE  LA  CALIFICAREA  

INFRACŢIuNILOR
Stanislav CoPEŢCHI,

doctor în drept, lector universitar (USM)

Obiectul prezentului studiu îl constituie punctarea asupra diferitelor criterii de clasificare a semnelor componenţei de 
infracţiune şi evidenţierea rolului unei astfel de clasificări în procesul calificării infracţiunilor. Se arată că rolul semnelor 
negative constă în faptul de a contribui la delimitarea componenţelor de infracţiune similare şi în construirea unei legi pe-
nale laconice. Se argumentează că prezenţa semnelor estimative în textul normelor incriminatorii, în cele mai dese cazuri, 
sporeşte riscul de încălcare a principiului legalităţii incriminării sub aspectul ignorării cerinţei de claritate şi previzibilitate 
a legii penale.
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The purpose of this study is pointing on different classification criteria of signs of crime and highlights the role of such 

classification in the process of crimes qualification. It is shown that the role of negative signs consists in the fact of con-
tributing to the delimitation similar offences and forming a laconic criminal law. It is argued that the presence of estimated 
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ignoring the requirement of clarity and predictability of criminal law.
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Semne negative învederăm şi în cazul componen-
ţelor de infracţiune din cadrul următoarelor articole 
din partea specială a Codului penal: alin.(11) art.177, 
art.179, alin.(1) art.182, art.1851, art.1852, art.1921, 
art.1922, art.193, art.196, art.217, art.2171, alin.(1) 
art.218, art.220, art.233, art.241, art.2411, art.242, 
art.2456, lit.d), g) alin.(1) art.2459, alin.(2) art.24510, 
art.2462, art.247, art.250, art.262, art.270, art.275, 
art.290, art.292, art.302 CP RM etc.

După cum remarcă autorul rus V.N Kudreavțev 
[2], scopul includerii în cadrul componenţelor de in-
fracţiune a unor astfel de semne constă în faptul de a 
contribui la delimitarea componenţelor de infracţiune 
similare.

În susţinerea celor relevate de autorul vizat, încer-
căm să argumentăm acestu lucru prin efectuarea unei 
exemplificări. Aşadar, în calitate de semn constitutiv 
al infracţiunii prevăzute la art.1921 CP RM – răpirea 
mijlocului de transport, apare semnul negativ – fără 
scop de însuşire. De fapt, înţelesul sintagmei enun-
ţate constă în prezenţa scopului folosirii temporare 
a mijlocului de transport răpit. Prezenţa respectivului 
scop şi lipsa scopului de însuşire (sustragere) permi-
te calificarea celor comise potrivit art.1921 CP RM. 
În contrast, nu art.1921 CP RM, dar una din normele 
care incriminează sustragerile se va aplica atunci când 
făptuitorul a urmărit scopul de însuşire (sustragere). 
Deci, semnul negativ „fără scop de însuşire” permi-
te delimitarea infracţiunii consemnate la art.1921 CP 
RM de unele infracţiuni similare, în speţă – de infrac-
ţiunile comise prin sustragere. 

Prin prisma semnului negativ ce caracterizează la-
tura subiectivă a infracţiunii are loc delimitarea infrac-
ţiunii specificate la art.217 CP RM (circulaţia ilegală 
a substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor 
lor fără scop de înstrăinare) de infracţiunea prevăzu-
tă la art.2171 CP RM (circulaţia ilegală a substanţelor 
narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor în scop de 
înstrăinare).

Semnele negative ale componenţei de infracţiune 
au rolul de a nu încărca textul legii penale. În acest 
sens, cu drept cuvânt se relevă în doctrina de speci-
alitate autohtonă: „Bineînţeles că noţiunile negative 
ar putea fi înlocuite cu noţiuni pozitive. De exemplu, 
art.290 CP RM, prevede răspunderea penală pentru 
purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea, repararea 
sau comercializarea armelor de foc, cu excepţia ar-
mei de vânătoare ( a se citi – cu excepţia armei de 
vânătoare cu ţeavă lisă – n.a.). Desigur, în lege s-ar 
putea aduce toate tipurile armelor de foc, care nu 
constituie arme de vânătoare şi în felul acesta ne-am 
izbăvi de semnul negativ „cu excepţia armei de vâ-
nătoare”. Însă, în acest caz, am obţine o listă întrea-
gă de arme de foc, care ar mări considerabil volumul 
dispoziţiei penale, fapt ce ar contrazice teza precum 
că legea penală trebuie să fie laconică” [3]. La fel, în 

acord cu lit.a) art.19 din Legea Republicii Moldova 
privind actele legislative nr.780 din 27.12.2001 [4], 
fraza se construieşte conform normelor gramaticale, 
astfel încât să exprime corect, concis (subl. ne aparţi-
ne) şi fără echivoc ideea, să fie înţeleasă uşor de orice 
subiect interesat. 

Astfel, rolul semnelor negative rezidă în:
a) contribuirea la delimitarea componenţelor de 

infracţiune similare;
b) construirea unei legi penale laconice.
În accepţiunea lui L.D. Gauhman semnele negative 

sunt acele semne prevăzute de normele părţii generale 
(subl. ne aparţine) şi speciale a Codului penal, prezenţa 
cărora exclude prezenţa componenţei de infracţiune şi, 
respectiv, răspunderea penală a persoanei pentru cele 
comise [5]. Potrivit aceluiaşi autor, la categoria sem-
nelor negative prevăzute de normele părţii generale a 
Codului penal se atribuie aşa semne ca: a) semnele care 
exclud prezenţa componenţei de infracţiune în legătură 
cu lipsa caracterului social-periculos al celor săvârşite, 
datorită faptei lipsite de importanţă; b) semnele care 
exclud prezenţa componenţei de infracţiune datorită 
lipsei ilegalităţii şi vinovăţiei persoanei; c) semnele 
care exclud prezenţa componenţei de infracţiune în ca-
zul pregătirii de infracţiune şi renunţării de bună voie la 
săvârşirea infracţiunii [6].

În opinia noastră, acestea nu pot fi considerate 
semne ale componenţei de infracţiune, deşi ele expri-
mă o însuşire negativă. Spre exemplu, nu poate fi ca-
talogat drept semn al componenţei de infracţiune lipsa 
pericolului social al faptei comise în condiţiile alin.
(2) art.14 CP RM. La fel, nu poate fi considerat semn 
negativ al componenţei de infracţiune nici faptul pre-
gătirii de către făptuitor a săvârşirii unei infracţiuni 
uşoare. Or, orice semn, în mod obligatoriu trebuie să 
caracterizeze unul din cele patru elemente ale compo-
nenţei de infracţiune.

3) După gradul de variabilitate:
a) semne constante – conţinutul lor nu se modifică 

atât timp cât nu este supusă modificărilor legea penală 
şi nu este dictat de împrejurările în care a fost comi-
să fapta infracţională. Pentru semnele constante, este 
caracteristic faptul că nu sunt legate de normele unor 
acte normative extrapenale şi nu sunt definitorii. De 
exemplu, semnele laturii obiective a infracţiunii de 
omor intenţionat neagravat (alin.(1) art.145 CP RM) 
sunt constante, deoarece conţinutul acestora este unul 
şi acelaşi şi nu este supus modificărilor.

b) semne variabile – conţinutul lor poate fi mo-
dificat, însă fără ca normele incriminatorii, ce conţin 
respectivele semne, să fi suferit anumite modificări. 

La rândul lor, semnele variabile pot fi de mai multe 
tipuri:

– semne definitorii;
– semne estimative (apreciative, de evaluare);
– semne de trimitere;
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– semne de blanchetă.
Semnele definitorii – conţinutul lor depinde de 

conţinutul normelor din Codul penal care conţin de-
finiţiile unor sau altor termeni utilizaţi de legiuitor la 
descrierea faptei prejudiciabile în partea specială a 
Codului penal. Sunt definitorii semnele următoarelor 
componenţe de infracţiune: alin.(4) art.186 CP RM 
(furtul săvârşit în proporţii mari); art.2011 (violenţa 
în familie); lit.a) alin.(3) art.324 CP RM (coruperea 
pasivă săvârşită de o persoană cu funcţie de demnitate 
publică); art.217 CP RM (circulaţia ilegală a substan-
ţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, fără 
scop de înstrăinare) etc. De exemplu, în contextul fur-
tului săvârşit în proporţii mari, semnul – urmarea pre-
judiciabilă exprimată în prejudiciul patrimonial efec-
tiv în proporţii mari, este unul definitoriu, deoarece 
pentru aflarea acestuia este necesar de apelat la norma 
de la alin.(1) art.126 CP RM care defineşte proporţiile 
mari. În acelaşi timp, respectivul semn este variabil, 
deoarece legiuitorul poate decide modificarea cuantu-
mului proporţiilor mari. Conform alin.(1) art.126 CP 
RM, se consideră proporţii mari valoarea bunurilor 
sustrase, dobândite, primite, fabricate, distruse, uti-
lizate, transportate, păstrate, comercializate, trecute 
peste frontiera vamală, valoarea pagubei pricinuite de 
o persoană sau de un grup de persoane, care, la mo-
mentul săvârşirii infracţiunii, depăşeşte 2.500 unităţi 
convenţionale de amendă. Anterior, limita minimă a 
proporţiilor mari era de 500 u.c. de amendă [7].

Semnele estimative (apreciative, de evaluare). 
Semnele estimative sunt semnele al căror conţinut 
depinde de împrejurările concrete în care a fost co-
misă fapta infracţională. Potrivit opiniei exprimate de 
S.Crijanovschi, semnele estimative sunt termeni cu 
caracter generalizat ce desemnează un fenomen sau 
proces, utilizaţi în conţinutul normei juridico-penale, 
însă care nu sunt definiţi de legea penală, dar nici de 
un alt act normativ extrapenal, conţinutul lor stabilin-
du-se de către subiecţii oficiali abilitaţi cu aplicarea 
în concret a normei juridico-penale, în baza circum-
stanţelor concrete ale cauzei şi în baza unui grad anu-
mit de intimă convingere, care dau posibilitatea de a 
include în sfera reglementării juridice un număr mare 
de fenomene, procese, obiecte, stări, care diferă prin 
proprietăţile lor empirice [8].

Semnele estimative nu dispun de o structură strict 
fixată a conţinutului şi se prezintă drept formule legis-
lative abstracte.

Ca exemplu, sunt estimative următoarele semne: 
deosebită cruzime (lit.j) alin.(2) art.145 CP RM); in-
sulte grave (art.146 CP RM); comportare plină de cru-
zime (lit.d) alin.(2) art.150 CP RM); alte urmări grave 
(lit.f) alin.(3) art.171 CP RM) etc.

Cu referire la circumstanţa agravantă, consemnată 
la lit.f) alin.(3) art.189 CP RM – şantajul soldat cu 
alte urmări grave, S.Crijanovschi menţionează: „În 

lipsa unei interpretări legale a sintagmei «alte urmări 
grave», această categorie juridico-penală, prin esenţa 
şi natura sa, reprezintă un semn estimativ, fiind o vari-
etate a semnelor variabile” [9].

Conţinutul semnelor estimative se determină, fie 
prin interpretarea textului normei juridico-penale de 
către cei abilitaţi cu aplicarea legii penale în legătură 
cu o cauză penală concretă, fie prin elaborarea unor 
hotărâri explicative în vederea uniformizării practicii 
judiciare. De exemplu, potrivit pct.17 din Hotărârea 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Mol-
dova „Despre practica judiciară în cauzele din cate-
goria infracţiunilor privind viaţa sexuală” nr.17 din 
07.11.2005: „În sensul prevederilor de la art.171 alin.
(3) lit.f) şi art.172 alin.(3) lit.e) CP RM, prin «alte ur-
mări grave» se înţelege: sinuciderea; pierderea capa-
cităţii de naştere normală (fără cezariană); gravidita-
tea extrauterină; pierderea capacităţii de a duce o viaţă 
sexuală normală; apariţia gravidităţii în cazul contra-
indicaţiilor medicale pentru naştere sau întreruperea 
sarcinii etc” [10].

În doctrină se opinează că utilizarea semnelor es-
timative reprezintă un procedeu de sine stătător al 
tehnicii legislative de drept penal, legat de reprezen-
tarea uneia sau mai multor statuări ale normei juridi-
co-penale prin semne estimative şi care acordă, astfel, 
dreptul de stabilire a conţinutului lor către subiectul 
concret de aplicare a dreptului [11].

Utilizarea semnelor estimative de către legiuitor la 
descrierea faptei infracţionale comportă atât un aspect 
pozitiv, cât şi negativ.

Aspectul pozitiv. Primo – întruchiparea în semne-
le estimative a „formulelor abstracte” permite adap-
tarea normelor care le conţin la diverse situaţii juri-
dico-penale, indiferent de specificul acestora şi varie-
tatea aspectelor lor sociale. Prin aceasta se manifestă 
funcţia semnelor estimative de economisire a materi-
alului legislativ: plentitudinea normei juridico-penale 
este combinată cu aptitudinea ei de a se adapta la cele 
mai diverse situaţii, disparând necesitatea enumerării 
acestora în legea penală [12].

Secundo – semnele estimative contribuie la com-
pletarea lacunelor legislative şi evitarea lipsei de re-
glementări juridice, admise de legiuitor.

Aspectul negativ. Primo – prezenţa semnelor esti-
mative în textul normelor incriminatorii sporeşte ris-
cul încălcării principiului legalităţii incriminării sub 
aspectul ignorării cerinţei de claritate şi previzibilitate 
a legii penale. Acestea facilitează procesul de interpre-
tare extensivă defavorabilă a legii penale. Totodată, la 
nivel european, CtEDO este preocupată de asigurarea 
respectării principiului legalităţii incriminării. Astfel, 
în urma examinării cauzei Silver şi alţii vs Regatul 
Unit (25 martie 1983) [13] şi a cauzei Malone vs Re-
gatul Unit (02 august 1984) [14], Comisia şi Curtea 
Europeană au statuat asupra celor trei condiţii ale le-
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galităţii: 1) accesibilitatea, 2) previzibilitatea, 3) cla-
ritatea. Şi la nivel naţional, în art.53 al Legii privind 
actele legislative nr.780 din 27.12.2001, se stipulează, 
inter alia, că drept trăsături calitative codul trebuie să 
întrunească precizia şi claritatea.

Claritatea legii se exprimă printr-un grad suficient 
de exactitate a prevederilor respective, adică legea tre-
buie să conţină măsuri de protecţie contra acţiunilor ar-
bitrare ale autorităţilor publice. Pentru a satisface exi-
genţa previzibilităţii prevederilor legale, legea trebuie 
să fie redactată în termeni suficient de clari şi precişi, 
cu toate noţiunile bine definite, care permit corelarea 
acţiunilor organului de urmărire penală cu exigenţele 
legii şi definesc în mod clar domeniul conduitei inter-
zise şi consecinţele nerespectării prevederilor respecti-
ve [15]. Pentru ca cetățeanul să respecte legea penală, 
ea trebuie formulată de o asemenea manieră, încât să 
fie ușor înțeleasă de orice destinatar [16].

În jurisprudența sa, CtEDO a menționat că persoa-
na este în drept să cunoască, în termeni foarte clari, ce 
acte și omisiuni sunt de natură să-i angajeze respon-
sabilitatea penală [17]. De asemenea, în cauza E.K. vs 
Turcia din 07 februarie 2002 [18], CtEDO reafirmă 
cerințele previzibilității legii penale și formulării sufi-
cient de clare: „Această condiție se consideră îndepli-
nită atunci când justițiabilul, citind textul dispoziției 
pertinente și, în caz de necesitate, cu ajutorul interpre-
tării acesteia de către instanțele judecătorești, poate să 
știe pentru ce acțiuni și inacțiuni poate fi supus răs-
punderii penale”. 

În contextul infracţiunii de şantaj, în doctrină se 
indică: „Chiar dacă sintagma «alte urmări grave» 
permite să se păstreze stabilitatea legii în condiţiile 
dinamismului, schimbului relaţiilor sociale, nu putem 
să neglijăm problemele ce rezultă din încadrarea fap-
telor infracţionale în baza criteriilor estimative, având 
în vedere pericolul instaurării arbitrariului din partea 
subiecţilor abilitaţi cu aplicarea legii penale. De ace-
ea, Legea penală a Republicii Moldova necesită o re-
vizuire complexă, în vederea eliminării, în măsura în 
care aceasta este posibil, a termenilor estimativi, prin 
aceasta respectându-se cerinţele legalităţii incrimină-
rii ce rezultă din jurisprudenţa Curţii Europene pentru 
Drepturile Omului: accesibilitatea, claritatea şi previ-
zibilitatea [19].

Dreptul penal reprezintă o ramură juridică, lega-
tă de aplicarea măsurilor de constrângere severe şi, 
respectiv, legea penală trebuie să fie guvernată de 
principiul legalităţii, reglementările juridice urmând 
să aibă un caracter strict determinat şi să conţină pre-
vederi exhaustive, pe cât aceasta este posibil. Aceste 
cerinţe pot fi îndeplinite doar prin intermediul unei 
expuneri cazuistice a materialului juridico-penal şi a 
unor astfel de procedee, precum enumerarea exhausti-
vă, stabilirea precisă a mărimii proporţiilor, utilizarea 
conceptelor juridice strict-determinate etc. [20].

Secundo – lipsa unei uniformităţi lexicale. Ter-
menii utilizaţi în legea penală trebuie să se bucure de 
uniformitate. Unele semne estimative (se are în vede-
re unele şi aceleaşi semne) sunt utilizate în cadrul mai 
multor norme juridico-penale. În context, în doctrină 
se menţionează: „Fiind unul din mijloacele tehnice 
de expunere a conţinutului normelor de drept penal, 
semnele estimative au un caracter neordinar. Vorbim, 
astfel, de semnele estimative notate de aceleaşi cuvin-
te, dar care au menirea să reflecte fenomene şi obiecte 
diferite după semnificaţia socială (astfel, de exemplu, 
alte urmări grave se manifestă drept semn de calificare 
în cadrul infracţiunilor contra vieţii sexuale – art.171, 
172 CP RM; contra patrimoniului – art.189 CP RM; şi 
contra securităţii publice şi a ordinii publice – art.281, 
292 CP RM etc.)” [21]. Dar, atât legiuitorul, cât şi 
subiecţii abilitaţi cu calificarea infracţiunilor sunt 
cointeresaţi în evitarea oricăror confuzii între terme-
nii folosiţi în legislaţia penală, în aplicarea uniformă 
a acestora şi drept consecinţă, în utilizarea aceloraşi 
sintagme în vederea caracterizării aceloraşi fenome-
ne sociale sau juridice. Cu atât mai mult că în acord 
cu lit.e) art.19 din Legea Republicii Moldova privind 
actele legislative, terminologia utilizată în actul ela-
borat este constantă şi uniformă ca şi în celelalte acte 
legislative şi în reglementările legislaţiei comunitare; 
se va utiliza unul şi acelaşi termen dacă este corect, iar 
folosirea lui repetată exclude confuzia.

Constatăm aşadar că utilizarea semnelor estima-
tive la descrierea comportamentului social-periculos 
este mai degrabă o excepţie de la regula de bază.

Tertio – prezenţa semnelor estimative poate duce 
la interpretarea diferită a unuia şi aceluiaşi semn 
estimativ din cadrul aceleaşi norme de drept penal. 
În teoria dreptului penal se arată că în calitate de con-
diţie sine qua non se impune ca interpretarea semne-
lor estimative să fie uniformă, altfel existând perico-
lul încălcării principiului legalităţii, dar deopotrivă şi 
cel al echităţii [22]. Într-adevăr, unul şi acelaşi semn 
estimativ poate fi interpretat diferit de către subiecţii 
împuterniciţi cu aplicarea legii penale. Bunăoară, în 
conjunctura faptei de omor săvârşit în stare de afect 
(art.146 CP RM), autorii S.Brînza şi V.Stati indică: 
„Nici dintr-o prevedere normativă nu reiese ce în-
seamnă «insulte grave». Care este linia de demarcare 
dintre o insultă gravă şi o insultă lipsită de gravitate? 
Este clar că fiecare subiect al interpretării va înţelege 
în felul lui sensul noţiunii „insulte grave”. Este impo-
sibil a nu manifesta subiectivism atunci când trebuie 
rezolvată dilema „grav-lipsit de gravitate” [23].

La fel și A.Eșanu, referindu-se la semnele esti-
mative „daune în proporții considerabile intereselor 
publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege 
ale persoanelor fizice sau juridice” și „urmări grave” 
indică că, întrucât textele de lege enunțate au o natură 
estimativă, sunt vagi și imprecise, există riscul real de 
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instaurare a arbitrariului judiciar [24]. Ulterior, același 
autor aducând un exemplu din practica judiciară a Re-
publicii Moldova pe marginea căreia acuzatorul de 
stat și instanța au dat aprecieri diferite urmării pre-
judiciabile a infracțiunii prevăzute la art.328 CP RM, 
conchide, în cele din urmă, asupra faptului existenței 
unei interpretări neunitare a terminologiei respective, 
dar deopotrivă și a subiectivismului în cadrul actului 
de înfăptuire a justiției, subiectivism generat tocmai 
de caracterul ambiguu al textului de lege [25].

De asemenea, V.Sîrbu, în contextul infracțiunii de 
huliganism, referitor la modalitatea normativă a faptei 
prejudiciabile prevăzute la art.287 CP RM, și anume – 
acțiuni care, prin conţinutul lor, se deosebesc printr-un 
cinism sau obrăznicie deosebită – arată că abordarea 
legiuitorului de consacrare a unei construcții juridico-
penale estimative nu poate să nu genereze instaurarea 
arbitrariului, dat fiind posibilitatea evaluării subiecti-
ve a celor ce aplică legea penală, dar și a unei practici 
judiciare neuniforme [26].

Potrivit pct.19 din Hotărârea Plenului Curții Supre-
me de Justiție a Republicii Moldova privind sentința 
judecătorească, „recunoscându-l vinovat pe inculpat 
de comiterea infracţiunii după semnele ce urmează a 
fi apreciate (de exemplu: deosebită cruzime, vădită 
lipsă de respect, urmări grave, încălcarea esenţială a 
drepturilor şi altele), instanţa este obligată ca, în par-
tea descriptivă a sentinţei, să precizeze circumstanţele 
ce au servit ca motiv de a concluziona prezenţa unuia 
sau mai multor astfel de indici de calificare”.

Quarto – semnele estimative creează dificultăți la 
delimitarea faptelor infracționale de alte fapte pre-
judiciabile, în special de cele contravenționale. De 
exemplu, datorită semnului estimativ „cinism deo-
sebit” este practic imposibil de efectuat delimitarea 
infracțiunii de huliganism (art.287 CP RM), atunci 
când acțiunea prejudiciabilă se exprimă prin acțiuni 
care, prin conţinutul lor, se deosebesc printr-un ci-
nism deosebit de fapta contravențională prevăzută la 
art.354 C. contr. RM (Huliganismul nu prea grav).

Concluzionăm că folosirea semnelor estimative, în 
cele mai dese cazuri, duce la încălcarea principiului 
legalităţii, egalităţii cetăţenilor în faţa legii, echităţii 
şi umanismului.

În acelaşi timp, la ziua de azi este valabilă opinia 
precum că este imposibil de renunţat totalmente la 
folosirea semnelor estimative în legislaţia penală. De 
aceea, singura soluţie corectă pentru rezolvarea pro-
blemei date constă în tendinţa utilizării cât mai limita-
te a semnelor estimative [27].

Semnele estimative pot fi grupate în următoarele 
categorii:

a) calitative (deosebită cruzime (lit.j) alin.(2) 
art.145 CP RM), insulte grave (art.146 CP RM), altă 
dependență față de cel vinovat (art.150 CP RM), 
desfigurare iremediabilă (art.151 CP RM), stare de 

neputință (art.145, 151, 164 CP RM etc.), alte obiec-
te adaptate în acest scop (lit.d) alin.(4) art.1661), at-
mosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare, 
discriminatorie sau insultătoare (art.173 CP RM), 
altele (art.174 CP RM), precum şi în alte acţiuni cu 
caracter sexual (art.175 CP RM), altă modalitate pe-
riculoasă (lit.a) alin.(2) art.197 CP RM), altă cale ile-
gală (art.207 CP RM), fapte imorale (art.208 CP RM), 
cinism și obrăznicie deosebită (art.287 CP RM), alt 
interes personal (art.327 CP RM), îndeplinirea neco-
respunzătoare (art.329 CP RM) etc.);

b) cantitative (înjosire sistematică (art.150 CP 
RM), daune în proporții considerabile (art.186-188, 
art.190-191 CP RM etc.), daune în proporţii conside-
rabile intereselor publice sau drepturilor şi interese-
lor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice 
(art.327-329, art.352 CP RM) etc.);

c) mixte (urmări grave (art.171, 172, 189, 327, 
328 CP RM etc.) etc.).

Semnele de trimitere – fac trimitere la alte norme 
incriminatorii din legea penală (de exemplu, caracte-
ristic urmării prejudiciabile în contextul faptei de vă-
tămare intenţionată medie a integrităţii corporale sau 
a sănătăţii este lipsa urmărilor prejudiciabile caracte-
ristice pentru vătămarea intenţionată gravă a integri-
tăţii corporale sau a sănătăţii).

Semnele de blanchetă. Esența semnelor de blan-
chetă rezidă în faptul că conținutul lor se află în stric-
tă dependență de conținutul normelor extrapenale, la 
care fac trimitere respectivele semne. Astfel, în ca-
zul semnelor de blanchetă lipsește concretizarea în 
conținutul lor, aceasta fiind reflectată însă de normele 
altor acte normative, cu caracter extrapenal. În cazul 
în care analiza textului normei de incriminare arată 
că pentru aflarea (clarificarea) conținutului și/sau ca-
racterului acțiunii sau a altor semne constitutive ale 
componenței de infracțiune, este necesar de apelat la 
unele acte normative din alte domenii, atunci există 
temei de a considera o atare normă de blanchetă.

Potrivit criteriului respectiv, de grupare a semnelor 
componenței de infracțiune, unele semne pot cumu-
la caracteristicile mai multor tipuri de semne. Aces-
tea pot fi considerate semne combinate. De exemplu, 
semnul „în proporții considerabile” este în același 
timp atât un semn definitoriu, cât și unul estimativ. 
Pe de o parte, legiuitorul definește semnul dat la alin.
(2) art.126 CP RM, iar pe de altă parte, acesta este un 
semn estimativ, prezența acestuia urmând a fi consta-
tat de la caz la caz.

Probleme la calificare suscită semnele componenței 
de infracțiune care înglobează caracteristicile sem-
nelor de blanchetă și a celor definitorii. Dificultatea 
constă în faptul că, în cele mai dese cazuri, respec-
tivele semne sunt definite atât de Codul penal, cât și 
de un alt act (cu caracter extrapenal), între acestea 
fiind unele disensiuni. De exemplu, Codul penal, la 
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art.13412 definește starea de ebrietate. Totodată, starea 
de ebrietate este definită și de Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr.296 din 16.04.2009 cu privire 
la aprobarea Regulamentului privind modul de testare 
alcoolscopică și examinare medicală pentru stabilirea 
stării de ebrietate și a naturii ei [28]. Între aceste două 
noțiuni există divergențe. În atare condiții apare între-
barea: care din definițiile stării de ebrietate urmează 
a fi luată în calcul în procesul aplicării legii penale 
și, implicit, a calificării infracțiunilor? Răspunsul la 
această întrebare îl desprindem din explicația făcută 
de S.Brînza și V.Stati în contextul faptei infracționale 
prevăzute la art.2641 CP RM: „La interpretarea preve-
derilor art.2641 CP RM (ca și a altor norme din legea 
penală) tocmai definiția din legea penală are priorita-
te, în comparație cu alte definiții ale noțiunii «stare de 
ebrietate» din alte surse oficiale, care pot comporta 
anumite discrepanțe” [29].

Despre o neconcordanță similară indică R.Popov: 
„… în Anexa la Legea cu privire la funcţiile de dem-
nitate publică sunt menţionate persoane cu funcţii de 
demnitate publică care nu sunt consemnate în alin.
(3) art.123 CP RM. Considerăm că, în prezenţa unor 
astfel de divergenţe de ordin legislativ, prioritate are 
accepţiunea de persoană cu funcţie de demnitate pu-
blică din alin.(3) art.123 CP RM. Cu alte cuvinte, în 
contextul legii penale, prin „persoană cu funcţie de 
demnitate publică” trebuie de înţeles numai acea per-
soană cu funcţie de demnitate publică care îndeplineş-
te condiţiile stabilite la alin.(3) art.123 CP RM” [30].

În cele din urmă, conchidem că în situația unor 
divergențe dintre explicațiile unor noțiuni, oferite de 
Codul penal și cele oferite de alte acte normative, care 
sunt de referință pentru legea penală, prioritate trebuie 
acordat definițiilor din Codul penal.

4) După rolul în construcția componenței de 
infracțiune:

a) semne constitutive (constructive) – semne 
obligatorii pentru existența unor infracțiuni concre-
te. Lipsa unor asemenea semne duce la inexistența 
infracțiunii și, drept consecință, exclude răspunderea 
penală în baza normei corespunzătoare;

b) semne calificative – semne constitutive, care sunt 
suplimentare la semnele de bază ale componenței de 
infracțiune și în prezența cărora legiuitorul stabilește 
o răspundere penală mai agravată;

c) semne privelegiate – semne constitutive, care 
sunt suplimentare la semnele de bază ale componenței 
de infracțiune și în prezența cărora legiuitorul stabilește 
o răspundere penală mai atenuantă;

d) semne speciale – semne suplimentare la semnele 
de bază ale unei componențe concrete de infracțiune 
și folosite pentru crearea unei componențe speciale de 
infracțiune.

5) După rolul acestora în procesul calificării in-
fracţiunilor:

a) semne obligatorii (principale, de bază) – care 
sunt necesare pentru orice componenţă de infracţiune, 
fie că este vorba de componenţa infracţiunii de jaf, fie 
de componenţa infracţiunii de trădare de patrie. De 
exemplu, vinovăţia este un semn obligatoriu. Nu exis-
tă în Codul penal vreo componenţă de infracţiune care 
să nu cuprindă în conţinutul său vinovăţia. Semnele 
obligatorii au relevanţă la calificare. Lipsa acestora 
exclude prezenţa componenţei de infracţiune;

b) semne facultative – care nu sunt specifice pentru 
toate componenţele de infracţiune, ci doar pentru une-
le din ele, şi anume, acolo unde legiuitorul le indică în 
mod explicit sau implicit. De exemplu, scopul consti-
tuie un semn facultativ, unde, comparativ cu semnele 
obligatorii, nu interesează la calificare, ci eventual, 
asupra stabilirii pedepsei. Nu toate componenţele de 
infracţiune conţin scopul în calitate de semn constitu-
tiv. Bunăoară, nu are relevanţă la calificare care a fost 
scopul făptuitorului atunci când a comis infracţiunea 
de viol.

În acelaşi timp, atunci când sunt inserate în tex-
tul unei norme de incriminare concrete, acestea devin 
semne obligatorii. Dacă, în general, scopul constituie 
un semn facultativ, apoi, în cadrul unor componenţe 
concrete, acesta formează un semn obligatoriu, având 
astfel importanţă la calificare. De pildă, pentru a fi 
incidentă norma de la lit.n) alin.(2) art.145 CP RM, 
este necesar ca făptuitorul, la lipsirea de viaţă a vic-
timei, să fi urmărit scopul de a preleva şi/sau utili-
za ori comercializa organele sau ţesuturile victimei. 
Pentru respectiva componenţă de infracţiune, scopul 
nu mai este un semn facultativ, ci obligatoriu, în lipsa 
acestuia nefiind posibilă efectuarea calificării potrivit 
normei de la lit.n) alin.(2) art.145 CP RM.

În unele cazuri, atunci când un semn facultativ de-
vine obligatoriu, datorită voinței legiuitorului, acesta 
poate contribui la delimitarea infracțiunilor asemă-
nătoare. De exemplu, tocmai prin intermediul unui 
astfel de semn, și anume – metoda – are loc delimita-
rea furtului de jaf. La fel, în baza scopului urmează a 
se face delimitarea răpirii mijlocului de transport de 
infracțiunea de furt.

Deci, semnele facultative pot îndeplini următoare-
le roluri:

a) în unele componențe de infracțiune constituie 
semne obligatorii având importanță la calificare;

b) de delimitare a infracțiunilor înrudite sau simi-
lare;

c) în unele componențe de infracțiune pot avea ca-
litatea de semne calificative (cuprinse în componențe 
cu circumstanțe agravante sau atenuante).

În urma studiului efectuat, formulăm următoarele 
concluzii:

1) Principalele criterii de clasificare a semnelor 
componenței de infracțiune sunt: rolul acestora în 
procesul calificării infracţiunilor, tipul elementelor 
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componenţei de infracţiune pe care le caracterizează, 
modul de descriere în textul legii penale, gradul de 
variabilitate și rolul în construcția componenței de 
infracțiune.

2) Rolul semnelor negative rezidă în: a) contribui-
rea la delimitarea componenţelor de infracţiune simi-
lare și b) construirea unei legi penale laconice.

3) Întruchiparea în semnele estimative a „formu-
lelor abstracte” permite adaptarea normelor care le 
conţin la diverse situaţii juridico-penale, indiferent de 
specificul acestora şi varietatea aspectelor lor sociale. 
În același timp, prezenţa semnelor estimative în textul 
normelor incriminatorii sporeşte riscul încălcării prin-
cipiului legalităţii incriminării sub aspectul ignorării 
cerinţei de claritate şi previzibilitate a legii penale. 
Acestea facilitează procesul de interpretare extensivă 
defavorabilă a legii penale.

4) În cazul în care analiza textului normei de 
incriminare arată că pentru aflarea (clarificarea) 
conținutului și/sau caracterului acțiunii sau a altor 
semne constitutive ale componenței de infracțiune, 
este necesar de apelat la unele acte normative din alte 
domenii, atunci există temei de a considera o atare 
normă de blanchetă.

5) Semnele estimative pot fi grupate în următoare-
le categorii: a) calitative, b) cantitative și c) mixte.
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La ridicarea eficienței profilaxiei reținerii ile-
gale sau arestării ilegale contribuie calificarea 

corectă a acestor infracțiuni, soluționarea chestiunilor 
referitoare la criteriile de delimitare a acesteia de alte 
infracțiuni conexe. La categoria acestor infracțiuni 
conexe, se atribuie: Răpirea unei persoane (art.164 
Cod penal al Republicii Moldova); Privațiunea ilegală 
de libertate (art.166 CP RM); internarea ilegală într-o 
instituție psihiatrică (art.169 CP RM); Constrângerea 
de a face declarații (art.309 CP RM); Abuzul de pute-
re sau abuzul de serviciu (art.327 CP RM); Excesul de 
putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu (art.328 
CP RM).

Analiza comparativă a normelor prevăzute de 
art.164 și 308 Cod penal al Republicii Moldova ne 
vorbește despre coincidența obiectelor nemijlocite ale 
componențelor de răpire a unei persoane și a reținerii 
sau arestării ilegale. Acestea includ siguranța persoa-
nei și dreptul garantat de Constituție al fiecărei persoa-
ne de a se deplasa liber, de a-și alege în baza propriei 
dorințe locul de aflare și de trai. Latura obiectivă a ră-
pirii unei persoane aproape întotdeauna este compusă 
din trei acțiuni: 1) capturarea victimei; 2) schimbarea 

locului de aflare a persoanei; 3) reținerea ulterioară a 
persoanei. Aceeași situație o putem invoca și în cazul 
componenței de reținere sau arestare ilegală. 

Atât răpirea unei persoane, cât și reținerea sau 
arestarea ilegală sunt comise, de obicei, cu intenție 
directă. În situația răpirii unei persoane cel vinovat 
conștientizează că ilegal capturează o altă persoană 
și contrar voinței acesteia o plasează forțat într-un alt 
loc, dorindu-și realizarea acestor acțiuni. De regulă, 
săvârșirea acțiunii principale presupune existența ur-
mătoarelor trei etape succesive:

1) capturarea victimei;
2) deplasarea victimei din habitatul ei permanent 

sau provizoriu (locul de trai, de muncă, de odihnă, de 
tratament etc.);

3) reținerea victimei (cu privarea deplină de liber-
tate împotriva voinței sale sau neluându-se în seamă 
voința ei) [1]. 

Motivarea infracțională este legată anume de ră-
pirea persoanei. Ea constituie începutul ulterioarelor 
acțiuni criminale (care urmează răpirii), dominând 
în cadrul motivelor celorlalte acțiuni comise într-o 
anumită ordine succesivă [2]. În același timp, analiza 
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componențelor acestor infracțiuni ne dă temeiul de a 
vorbi despre caracterul neidentic al acestora. Răpirea 
unei persoane se deosebește de reținerea sau arestarea 
ilegală în baza mai multor criterii pe care le vom expu-
ne în continuare.

Răpirea persoanei semnifică privarea de libertate 
a unei persoane prin mutarea, împotriva voinței aces-
teia, într-un alt loc de unde se află [3]. Astfel, în situația 
răpirii unei persoane, este încălcat dreptul persoanei – 
dreptul la libertate și inviolabilitate, în timp ce în ca-
zul infracțiunii de reținere sau arestare ilegală deja în 
vizorul legii se află activitatea normală a organului de 
urmărire penală, a instanței de judecată, care asigură 
inviolabilitatea persoanei din partea anumitor atenta-
te nejustificate. În cazul reținerii sau arestului ilegal, 
de regulă, nu este prezentă situația înaintării anumitor 
cerințe, cum ar fi, de exemplu, a unei răscumpărări, 
ceea ce este specific pentru răpirile de persoane. Su-
biect al infracțiunii de răpire a persoanei este persoana 
fizică care a atins vârsta de 14 ani, în timp ce în situația 
infracțiunii de reținere sau arestare ilegală avem de a 
face întotdeauna cu un subiect special. Mai mult decât 
atât, dispoziția art.308 Cod penal al Republicii Mol-
dova prevede că partea vătămată este plasată anume 
în locuri speciale de detenție, în timp ce art.164 CP 
nu conține un astfel de criteriu. Totodată, însă, dacă 
persoana cu funcție de răspundere care beneficiază de 
dreptul de a aplica măsuri de constrângere cu caracter 
procesual-penal nu se află în exercițiul funcției sale 
și nu folosește aceste atribuții speciale, apoi acțiunile 
acesteia legate de răpirea persoanei urmează a fi ca-
lificate în baza art.164 Cod penal al Republicii Mol-
dova.

O deosebire esențială a răpirii unei persoane de 
reținerea sau arestarea ilegală se referă la caracterul 
secret al locului unde este deținută persoana răpită. În 
cazul răpirii unei persoane, victima este plasată în anu-
mite locuri care nu sunt cunoscute rudelor apropiate 
ale părții vătămate și nici organelor de drept. Se mai 
deosebesc între ele aceste componențe de infracțiune și 
după momentul consumării. Consumarea infracțiunii 
de răpire a unei persoane ține de momentul „scoaterii, 
luării” persoanei din mediul său firesc (de exemplu, de 
la domiciliu, de pe stradă etc.) în vederea ulterioarei 
ei amplasări într-un loc destinat ascunderii și deținerii 
forțate. La rândul său, consumarea infracțiunii de 
reținere sau arestare ilegală ține de momentul săvârșirii, 
comiterii acțiunilor care exclud posibilitatea părții vă-
tămate de a se deplasa în mod liber.

Infracțiunea de reținere sau arestare ilegală poa-
te avea anumite asemănări cu privațiunea ilegală de 
libertate (art.166 CP RM). Periculozitatea socială a 
acestor infracțiuni constă în faptul că atât prima, cât 
și cea de a doua atentează la libertatea personală a 
cetățenilor. Latura obiectivă a infracțiunilor prevăzute 
de art.308 și art.166 CP RM este legată de deținerea 
forțată a părții vătămate într-o anumită încăpere. To-

todată, aceste componențe de infracțiune se deosebesc 
după subiectul comiterii acțiunilor respective.

Subiect al infracțiunii prevăzute de art.166 CP 
RM este orice persoană fizică care a atins vîrsta de 16 
ani, în timp ce subiectul componenței de infracțiune 
de la art.308 CP RM poate fi în exclusivitate persoa-
na atribuțiile legale ale căreia înglobează dreptul de a 
reține sau de a aplica măsura arestului preventiv.

Anumite dificultăți apar în procesul delimitării 
reținerii sau arestării ilegale de internarea ilegală într-o 
instituție psihiatrică (art.169 CP RM) de către o persoa-
nă cu folosirea situației sale de serviciu. Reținerea sau 
arestarea ilegală poate figura în calitate de modalitate 
de internare ilegală a persoanei într-o instituție psihi-
atrică. În situația ambelor componențe de infracțiune 
vizate, avem de a face cu un subiect special. Internarea 
ilegală într-o instituție psihiatrică presupune comiterea 
acțiunilor orientate spre falsificarea documentației me-
dicale sau a concluziilor medicale. Decizia cu privire 
la spitalizare în mod forțat este luată de către o comisie 
de medici-psihiatri cu examinarea ulterioară a cauzei 
în instanța de judecată.

Urmează să dăm în vileag și anumite coincidențe 
a semnelor infracțiunilor prevăzute de art.308 și 327 
Cod penal (Abuzul de putere sau abuzul de serviciu), 
coincidențe care pot da anumite bătăi de cap oameni-
lor de știință și lucrătorilor practicieni în situația ca-
lificării acestora. În activitatea practică, delimitarea 
acestor componențe de infracțiune se efectuează nu 
atât în baza semnelor componențelor de infracțiune, ci 
mai mult în temeiul circumstanțelor faptice. Art.308 
CP RM este unul privilegiat în coraport cu articolul 
327 al aceluiași Cod penal. Necesitatea includerii în 
Codul penal al Republicii Moldova a componențelor 
de infracțiune privilegiate în coraport cu cele de bază 
(în situația dată se are în vedere componența prevăzută 
de art.308 Cod penal și cea cuprinsă în art.327 Cod pe-
nal) a fost dictată de faptul că, în primul rând, art.308 
Cod penal atentează la relațiile sociale care asigură in-
teresele justiției, și, în cel de-al doilea rând, acțiunile 
indicate în acest articol generează întotdeauna încăl-
carea esențială, substanțială a drepturilor și intereselor 
cetățenilor și a intereselor ocrotite de lege a statului și 
societății.

Conform opiniei savantului rus L.Gauhman, in-
cluderea de către legislator în legea penală a norme-
lor speciale cu componență privilegiată referitor la 
infracțiunile comise de către persoanele cu funcție 
de răspundere ne vorbește despre diminuarea eviden-
tă a gradului de răspundere a persoanelor cu funcție 
de răspundere în cazurile încălcării esențiale de către 
acestea a drepturilor și libertăților persoanei, inclusiv 
a celor constituționale. Respectiv, este vorba de insti-
tuirea anumitor privilegii relative cu referire la aceas-
tă categorie de subiecți în situația în care ei se opun 
cetățenilor, ceea ce nu contribuie la o reacție promptă 
și adecvată din partea statului față de samovolnicia 



Nr. 8, 2015REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

42

funcționarilor [4]. Abuzul de putere sau abuzul de ser-
viciu și reținerea sau arestarea ilegală au multe semne 
comune care se manifestă în următoarele laturi: comi-
terea infracțiunii de către un subiect special, și anume 
de către o persoană publică, cu funcție de răspundere; 
săvârșirea acțiunilor, care decurg din împuternicirile 
de serviciu ale subiectului special, legate de realiza-
rea drepturilor și obligațiunilor cu care este abilitat 
acesta în virtutea funcției, dar pe care le îndeplinește 
în detrimentul intereselor de serviciu; prezența formei 
intenționate a vinovăției în coraport cu acțiunile comi-
se. Spre deosebire de abuzul de putere sau abuzul de 
serviciu, periculozitatea socială a reținerii sau arestării 
ilegale este mult mai mare, din care considerent aceas-
tă componență de infracțiune este una formală. Abuzul 
de putere sau abuzul de serviciu are o construcție ma-
terială a componenței de infracțiune. Pentru aplicarea 
răspunderii penale în baza acestei norme este necesară 
survenirea faptică a urmărilor social-periculoase in-
dicate expres în textul legii. Reținerea sau arestarea 
ilegală constituie o varietate specifică a abuzului de 
putere sau abuzului de serviciu. Aceste componențe 
de infracțiune se află într-un coraport ca o parte cu un 
tot întreg. Art.116 din Codul penal al Republicii Mol-
dova prevede situația calificării infracțiunilor în cazul 
concurenței dintre normele generale și cele speciale. 
Însă doar în baza unui astfel de coraport a normelor 
nu se epuizează concurența în dreptul penal. Conform 
art.118 CP RM, mai este cunoscută și concurența din-
tre o parte și un tot întreg. Concurența dintre o parte și 
un întreg reprezintă existența a două sau mai multor 
norme penale, una dintre ele cuprinzând fapta preju-
diciabilă în întregime, iar celelalte – numai unele părți 
ale ei. Regula generală elaborată în teorie în vederea 
calificării infracțiunilor în situația concurenței dintre o 
parte și un întreg, ține de faptul că întotdeauna urmea-
ză a fi aplicată acea normă care cuprinde în întregime, 
cu mai multă plenitudine toate semnele faptei preju-
diciabile săvârșite [5]. În situația concurenței acestor 
două norme, acțiunile persoanei cu fucnție de răspun-
dere urmează a fi calificate în baza normei speciale. 
Această regulă nu este fixată întotdeauna în lege, însă 
este materializată în literatura de specialitate și în acti-
vitatea practică a organelor de drept. De asemenea, ur-
mează a se efectua delimitarea infracțiunii de reținere 
sau arestare ilegală de fapta de Exces de putere sau 
depășire a atribuțiilor de serviciu (art.328 CP RM). 
Componențele respective au un rînd de semne care 
coincid. Obiectul general, în situația dată îl constituie 
relațiile sociale din sfera realizării puterii statale, in-
clusiv și în domeniul justiției. În calitate de subiect pot 
figura persoanele cu funcție de răspundere din cadrul 
organelor de drept. Totodată, aceste componențe se de-
osebesc în baza anumitor prevederi, care ne permit de 
a le delimita. Astfel, obiectul nemijlocit al art.308 CP 
RM este mai îngust decât cel specific faptei sancționate 
la art.328 aceluiași cod.

Latura obiectivă a infracțiunii de exces de putere 
sau depășire a atribuțiilor de serviciu se caracterizea-
ză prin faptul că persoana cu funcție de răspundere 
săvîrșește anumite acțiuni care depășesc, în mod evi-
dent, limitele împuternicirilor ce-i sunt atribuite. Su-
biectul săvârșește acțiuni care sunt atribuite la împu-
ternicirile unei alte persoane cu funcție de răspundere. 
Dacă persoana cu funcție de răspundere, neabilitată cu 
împuterniciri de ofițer de urmărire penală sau procu-
ror, realizează actul de reținere procesuală ilegală, apoi 
fapta acesteia urmează a fi calificată în baza art.328 
CP RM, ca fiind drept exces de putere sau depășire 
a atribuțiilor de serviciu. Drept exemplu de subiecți 
ai unei astfel de răspunderi ar putea figura inspectorii 
operativi de sector, polițiștii din cadrul serviciului de 
patrulare, abilitați cu funcții de asigurare a ordinii pu-
blice, lucrătorii serviciului penitenciar care escortează 
persoanele deținute și plasarea acestora în locurile de 
deținere, precum și alte categorii de persoane care nu 
sunt împuternicite prin lege în vederea realizării actu-
lui procesual de reținere. Latura subiectivă a reținerii 
sau arestării ilegale, ca și în cazul excesului de putere 
sau a depășirii atribuțiilor de serviciu, se caracterizează 
prin forma internțioată a vinovăției. Totodată, urmează 
să menționăm că în situația excesului de putere sau a 
depășirii atribuțiilor de serviciu în intenția infractoru-
lui este cuprinsă ilegalitatea folosirii împuternicirilor 
ce nu intră în competența sa, adică a celor care se află 
dincolo de limita drepturilor ce-i sunt oferite prin lege. 
Infracțiunea care constituie obiectul de studiu al cerce-
tării noastre are o anumită asemănare cu fapta de Tra-
gere cu bună-știință la răspundere penală a unei persoa-
ne nevinovate [6] (art.306 CP RM). Fapta incriminată 
în art.306 CP RM atentează la ordinea stabilită de lege 
în domeniul atragerii la răspundere penală. Atragerea 
la răspundere penală a persoanei, a cărei nevinovăție 
în comiterea infracțiunii este evidentă, periclitează ac-
tivitatea organelor de justiție, creează senzația lipsei 
de apărare, cauzează serioase daune fizice, materiale 
și morale părții vătămate. Legea procesual-penală fi-
xează că persoana poate fi supusă răspunderii penale 
doar în baza temeiurilor și conform ordinii stabilite 
prin lege. Unicul temei al răspunderii penale îl con-
stituie prezența în acțiunile persoanei a semnelor unei 
componențe de infracțiune concrete. Atragerea la răs-
pundere penală este posibilă doar în situația prezenței 
probelor suficiente care constituie temeiul punerii sub 
învinuire în legătură cu comiterea infracțiunii. Con-
form art.281 alin.(1) Cod de procedură penală al Re-
publicii Moldova, dacă „...procurorul consideră că pro-
bele acumulate sunt concludente și suficiente, el emite 
o ordonanță de punere sub învinuire a persoanei”. Pro-
bele acuzării pot fi considerate suficiente în situația în 
care organul de urmărire penală a reușit a administra 
astfel de probe care crează ferma convingere că anume 
persoana respectivă a comis infracțiunea. Infracțiunile 
prevăzute de art.306 și art.308 CP RM se deosebesc în 
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baza laturii obiective. Atragerea cu bună-știință la răs-
pundere penală a unei persoane nevinovate se conside-
ră ca infracțiune consumată din momentul emiterii de 
către persoana cu funcție de răspundere a ordonanței 
de punere sub învinuire. Anume din acest moment 
persoana obține statut de învinuit și, respectiv, poziția 
lui juridică și procesuală suferă anumite modificări 
calitative, în privința acesteia fiind posibilă aplicarea 
anumitor forme de constrîngere procesual-penală. Ca 
și în situația infracțiunii prevăzute la art.308 CP RM, 
în cazul infracțiunii de tragere cu bună-știință la răs-
pundere penală a unei persoane nevinovate, latura su-
biectivă cuprinde forma intenției directe. Despre acest 
lucru ne vorbește, în special, buna-știință și caracterul 
vădit al tragerii la răspundere penală a unei persoane 
nevinovate, adică a persoanei a cărei nevinovăție era 
conștientizată de către reprezentanții organului judici-
ar care l-au pus sub învinuire și i-au înaintat acuzarea 
în comiterea unei infracțiuni concrete. Acest moment 
permite a delimita acțiunile infracționale de cazurile 
când reprezentantul organului de urmărire penală a 
greșit în aprecierea probelor sau a interpretat incorect 
legea. Cel vinovat conștientizează că el, folosindu-se 
de situația sa de serviciu, atrage la răspundere cu bună-
știință persoana, în mod evident pentru el, nevinovată 
de comiterea unei infracțiuni și, respectiv, dorește atra-
gerea acesteia la răspundere.

În componențele de infracțiune supuse analizei 
științifice, motivele comiterii acestora nu sunt inclu-
se în numărul semnelor componenței de infracțiune 
și pot fi luate în calcul doar în situația aplicării mă-
surii de pedeapsă. În calitate de motive pot figura 
perceperea incorectă a noțiunii „interes de serviciu” 
– tendința de a mări în mod artificial indicii de des-
coperire a infracțiunilor, precum și diferite imbolduri 
cu caracter personal – interesul material, răzbunarea, 
invidia etc. Ca și în cazul infracțiunii de reținere sau 
arestare ilegală, în situația specifică art.306 CP RM, 
subiectul este unul special. În calitate de subiect al 
acestei componențe de infracțiune poate figura ofițerul 
de urmărire penală, procurorul. Spre deosebire de 
infracțiunea de reținere sau arestare ilegală, la art.306 
CP RM este prevăzut semnul calificativ al învinuirii 
de săvîrșirea unei infracțiuni grave, deosebit de grave 
sau excepțional de grave. Dacă reținerea sau aresta-
rea ilegală este legată de atragerea cu bună-știință la 
răspundere penală a unei persoane nevinovate, apoi 
urmează a fi luat în calcul momentul că „o astfel de 
izolare a persoanei de societate poate constitui unul 
din semnele laturii obiective a infracțiunii de tragere 
cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane 
nevinovate” [7].

Ținem a menționa că în situația tuturor infracțiunilor 
comise de către lucrătorii organelor de justiție motive-
le comiterii infracțiunii nu au importanță pentru cali-
ficare, fiind luate în calcul doar la stabilirea pedepsei. 
În cadrul tuturor componențelor de infracțiune care au 

fost analizate până acum în calitate de motive pot fi-
gura: răzbunarea, tendințele carieristice, interesul ma-
terial și cel personal, invidia etc. De asemenea, dăm 
în vileag și semnele generale ale tuturor infracțiunilor 
împotriva justiției, analizate cu ocazia efectuării aces-
tui studiu științific, la ele referindu-se: 

1) pentru latura obiectivă a acestor componențe 
de infracțiune este caracteristic faptul că ele con-
form construcției lor sunt componențe formale de 
infracțiune, fiind considerate drept consumate în 
momentul săvîrșirii acțiunilor, descrise în dispoziția 
articolului. În dispoziția articolelor se indică doar 
acțiunile comise, iar pentru a ne clarifică asupra esenței 
și conținutului lor este necesar de a face trimitere la 
Codul de procedură penală al Republicii Moldova și 
la alte acte normative care descriu procedura efectu-
ării anumitor acțiuni de urmărire penlă și procesuale 
(reținerea, punerea sub învinuire, arestul etc.); 

2) latura subiectivă a infracțiunilor comise de către 
lucrătorii organelor de justiție se caracterizează doar 
prin vinovăție în forma intenției directe; 

3) în calitate de subiect al acestor infracțiuni pot 
figura doar persoanele cu funcție de răspundere și lu-
crătorii organelor de justiție asupra cărora sunt plasa-
te funcțiile respective. Reținerea sau arestarea ilegală 
poate fi legată și de alte infracțiuni comise de către per-
soane cu funcție de răspundere și de infracțiunile con-
tra vieții și sănătății persoanei. Astfel, dacă reținerea 
sau arestarea ilegală a fost însoțită de cauzarea unor 
daune sănătății sau proprietății părții vătămate sau al-
tor persoane, apoi fapta respectivă urmează a fi califi-
cată suplimentar conform articolelor corespunzătoare 
ale Codului penal al Republicii Moldova. Dacă a fost 
întocmit un document fals, fictiv cu privire la comi-
terea unei fapte contravenționale în vederea justifică-
rii propriilor acțiuni ilegale, apoi momentul respectiv 
urmează a fi calificat suplimentar conform art.310 CP 
RM (Falsificarea probelor). Dacă persoanele reținute 
sau arestate ilegal sunt constrînse ulterior de a face 
declarații, este necesară calificarea suplimentară a ce-
lor comise în baza art.309 CP RM.

Reținerea ilegală poate constitui un cumul real al 
infracțiunilor prevăzute de art.308 și 309 CP RM, dacă 
constrângerea de a face declarații s-a efectuat în pro-
cesul reținerii, sau dacă reținerea a figurat în calitate de 
modalitate de constrângere de a face declarații. În cel 
din urmă caz, în viziunea unor savanți din Federația 
Rusă, nu ar fi necesară calificarea celor comise în 
baza normei penale ce prevede răspunderea pentru 
reținerea ilegală [8]. În ceea ce ne privește, nu putem fi 
de acord cu această opinie, deoarece reținerea ilegală 
se consideră consumată din momentul reținerii faptice, 
iar acțiunile de constrîngere de a face declarații sunt 
efectuate după reținere, din care considerent astfel de 
acțiuni se deplasează după limita infracțiunii prevăzu-
te la art.308 alin.(1) CP RM. Legea interzice în mod 
categoric de a obține declarații de la învinuit și de la 
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alte persoane prin violență, constrângere, amenințări 
sau prin alte mijloace ilegale. Conform art.4 alin.(2) 
CP RM. „Legea penală nu urmărește scopul de a ca-
uza suferințe fizice sau de a leza demnitatea omului. 
Nimeni nu poate fi supus la torturi, nici la pedepse sau 
tratamente crude, inumane sau degradante”. Încălca-
rea acestei interdicții directe este ilegală. Totodată, 
pentru respectiva componență de infracțiune nu are 
importanță faptul dacă cel vinovat prin actele intre-
prinse a tins spre obținerea unor declarații veridice sau 
a dorit de a-l impune pe cel audiat de a face declarații 
false. Legea admite utilizarea procedeelor tactice și 
psihologice de audiere, care nu exclud darea benevolă 
a declarațiilor. Infracțiunile ce se caracterizează prin 
influențarea ilegală a persoanelor de a face declarații, 
de a schimba declarațiile oferite anterior sau de a de-
natura informația cu referire la circumstanțele care au 
avut loc în realitate dispun de un grad înalt de pericu-
lozitate socială.

Concluzii. Plecând de la constatările făcute su-
pra, considerăm că este necesar a reflecta următoarele 
concluzii finale materializate cu ocazia efectuării de-
limitării dintre reținerea sau arestarea ilegală de alte 
infracțiuni conexe. Astfel, atât răpirea unei persoane, 
cât și reținerea sau arestarea ilegală sunt comise, de 
obicei, cu intenție directă. În același timp, analiza 
componențelor acestor infracțiuni ne dă temeiul de a 
vorbi despre caracterul neidentic al acestora. Răpirea 
unei persoane se deosebește de reținerea sau aresta-
rea ilegală în baza mai multor criterii. Așa, în situația 
răpirii unei persoane este încălcat dreptul persoanei – 
dreptul la libertate și inviolabilitate, în timp ce în ca-
zul infracțiunii de reținere sau arestare ilegală deja în 
vizorul legii se află activitatea normală a organului de 
urmărire penală, a instanței de judecată, care asigură 
inviolabilitatea persoanei din partea anumitor atenta-
te nejustificate. În cazul reținerii sau arestului ilegal, 
de regulă, nu este prezentă situația înaintării anumitor 
cerințe, cum ar fi, de exemplu, a unei răscumpărări, 
ceea ce este specific pentru răpirile de persoane. Su-
biect al infracțiunii de răpire a persoanei este persoana 
fizică care a atins vârsta de 14 ani, în timp ce în situația 
infracțiunii de reținere sau arestare ilegală, avem de a 
face întotdeauna cu un subiect special. Mai mult decât 
atât, dispoziția art.308 CP RM prevede că partea vătă-
mată este plasată anume în locuri speciale de detenție, 
în timp ce art.164 CP RM nu conține un astfel de cri-
teriu.

Infracțiunea de reținere sau arestare ilegală poa-
te avea anumite asemănări cu privațiunea ilegală de 
libertate (art.166 CP RM). Periculozitatea socială a 
acestor infracțiuni constă în faptul că atît prima, cît 
și cea de a doua atentează la libertatea personală a 
cetățenilor. Latura obiectivă a infracțiunilor prevăzute 
de art.308 și art.166 CP RM este legată de deținerea 
forțată a părții vătămate într-o anumită încăpere. To-
todată, aceste componențe de infracțiune se deosebesc 

după subiectul comiterii acțiunilor respective. Subiect 
al infracțiunii prevăzute de art.166 CP RM este orice 
persoană fizică care a atins vârsta de 16 ani, în timp 
ce subiectul componenței de infracțiune de la art.308 
Cod penal poate fi în exclusivitate persoana atribuțiile 
legale ale căreia inglobează dreptul de a reține sau de a 
aplica măsura arestului preventiv.

Abuzul de putere sau abuzul de serviciu (art.327 
Cod penal) și reținerea sau arestarea ilegală (art.308 
Cod penal) au multe semne comune care se manifestă 
în următoarele laturi: comiterea infracțiunii de către un 
subiect special, și anume – de către o persoană publi-
că, cu funcție de răspundere; săvârșirea acțiunilor, care 
decurg din împuternicirile de serviciu ale subiectului 
special, legate de realizarea drepturilor și obligațiunilor 
cu care este abilitat acesta în virtutea funcției, dar pe 
care le îndeplinește în detrimentul intereselor de servi-
ciu; prezența formei intenționate a vinovăției în cora-
port cu acțiunile comise. Spre deosebire de abuzul de 
putere sau abuzul de serviciu, periculozitatea socială 
a reținerii sau arestării ilegale este mult mai mare, din 
care considerent această componență de infracțiune 
este una formală. Abuzul de putere sau abuzul de 
serviciu are o construcție materială a componenței 
de infracțiune. Pentru aplicarea răspunderii penale în 
baza acestei norme este necesară survenirea faptică a 
urmărilor social-periculoase indicate expres în textul 
legii.
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Convenţia internaţională pentru protecţia dreptu-
rilor tuturor muncitorilor migranţi şi ale mem-

brilor familiilor acestora din 1990 (CIDMM) aplică ex-
pres drepturile consacrate în Bilul internaţional al drep-
turilor (Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi 
Pactele internaţionale cu privire la drepturile politice 
şi civile şi cu privire la drepturile economice, sociale şi 
culturale) la situaţia specifică a muncitorilor migranţi 
şi membrilor familiilor lor. Alte instrumente au făcut 
acelaşi lucru pentru alte grupuri (de ex., femei, copii, 
persoane cu dizabilităţi, popoare indigene).

Astfel, CIDMM devine un instrument complex de 
îndrumare juridică pentru statele care formulează po-
litici de migraţie. Convenţiile complementare ale ILO 
privind migraţia în scop de angajare (C-97 şi C-143) 
oferă standarde specifice cu privire la angajarea şi ocu-
parea muncitorilor migranţi.

Importanţa fundamentală a CIDMM şi a convenţi-
ilor complementare ale ILO este că ele oferă un cadru 
normativ complex pentru definirea politicilor naţionale 
şi internaţionale în domeniul migraţiei conform prin-
cipiului supremaţiei legii. Ele conturează o abordare 
bazată pe drepturi, dar sunt mult mai mult decât simple 
tratate în domeniul drepturilor omului. Ele stabilesc pa-
rametrii pentru un şir larg de politici naţionale şi preo-
cupări ce ţin de reglementare şi schiţează agenda pentru 
consultarea şi cooperarea interstatală în domeniul celor 
mai pertinente probleme, printre care schimbul de in-

formaţii, cooperarea în combaterea migraţiei iregulare, 
traficului de migranţi şi de persoane, orientare înainte 
de plecare pentru migranţi, întoarcerea regulată şi rein-
tegrarea în ţările de baştină şi altele.

I. Organizaţia Naţiunilor unite
1. Convenţia cu privire la protecţia drepturilor tu-

turor lucrătorilor migranţi şi ale membrilor familiilor 
lor, din 18 decembrie 1990, în vigoare de la 1 iulie 
2003

Sorgintea Convenţiei se găseşte în activitatea OIM. 
Creşterea economică înregistrată de statele Europei de 
Vest, după cel de-al Doilea Război Mondial au generat 
adoptarea a două convenţii de către OIM – Convenţia 
nr.47 (1949) şi 143 (1975). Cea din urmă referă şi la 
lucrătorii nereglementaţi, generând multiple dezbateri 
între statele interesate de importarea şi exportarea for-
ţei de muncă. Îndată după adoptarea Convenţiei nr.143, 
Mexic şi Maroc au început o campanie pentru elabora-
rea unui instrument, sub egida ONU.

Datorită conjuncturii internaţionale (necesitatea 
crescândă de forţă de muncă pentru industria petroli-
eră), în 1979 a fost creat un grup de lucru, în cadrul 
ONU, care s-a ocupat de elaborarea Convenţiei. Aproa-
pe jumătate dintre membrii ONU au participat la ela-
borarea textului, iar la 18 decembrie 1990, Convenţia a 
fost adoptată de către Adunarea Generală.

Convenţia este una cuprinzătoare şi se referă atât 
la procesul de recrutare, cât şi la drepturile migranţilor 

REGLEMENTăRI  INTERNAŢIONALE  SPECIALE  PRIVIND 
LuCRăTORII  MIGRANŢI  LA  NIVEL  uNIVERSAL

Ala LUCA,
doctorand (USM)

În scopul elaborării unor politici comprehensive în vederea gestionării migraţiei forţei de muncă şi combaterii migra-
ţiei nereglementate, au fost adoptate mai multe acte internaţionale şi regionale, în cadrul diverselor organizaţii internaţi-
onale.

Trei instrumente universale complementare oferă cadrul juridic necesar nu doar pentru apărarea drepturilor migranţi-
lor, printre care şi drepturile de muncă, dar şi pentru politicile naţionale de migraţie şi cooperarea internaţională în scopul 
regulării migraţiei. Acestea sunt:

Convenţia internaţională pentru protecţia drepturilor tuturor muncitorilor migranţi şi ale membrilor familiilor aces-•	
tora din 1990 (CIDMM),

Convenţia ILO privind migraţia în scop de angajare din 1949 (C-97),•	
Convenţia ILO privind muncitorii migranţi (Prevederi suplimentare) din 1975 (C-143).•	

Cuvinte-cheie: muncitori migranţi; migraţie nereglementată; organizaţii internaţionale; migraţie iregulare.

***
In order to elaborate comprehensive policy to manage labor migration and combating irregular migration there have 

been adopted several international and regional instruments in the various international organizations. Three complementary 
universal instruments provide the necessary legal framework not only for defending the rights of migrants, including labour 
rights, but also for national migration policies and international cooperation in order to regulate migration. These are:

International Convention for the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families •	
1990 (ICRMW),

ILO Convention on Migration for Employment Convention, 1949 (C-97),•	
ILO Convention on Migrant Workers (Supplementary Provisions), 1975 (C-143).•	

Keywords: migrant workers; irregular migration; international organization.
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după ce au fost admişi pe teritoriul statului de destinaţie. 
Convenţia oferă prima definiţie internaţională a „lucră-
torului migrant” şi a altor categorii specifice (muncitori 
sezonieri, frontalieri etc.). Convenţia, în anumite situa-
ţii, nu urmează întru totul Convenţiile OIM elaborate în 
prealabil, astfel, aceasta a inserat principiului „egalităţii 
de tratament”, în conformitate cu care migranţii sunt 
protejaţi contra discriminării, dar nu stabileşte standar-
de minime în acest sens, aşa cum prevăd instrumentele 
OIM [1].

Această Magna Carta a drepturilor lucrătorilor mi-
granţi conţine principiile prevăzute în Convenţiile OIM 
privind asigurarea dreptului la protecţie a lucrătorului 
migrant la diferite etape ale procesului de migraţie şi în 
diferite circumstanţe, prin asigurarea drepturilor civile, 
politice şi sociale, reglementează drepturile fundamen-
tale ale lucrătorului migrant şi indică asupra acţiunilor 
pe care trebuie să le întreprindă Părţile pentru a asigura 
realizarea acestor drepturi. Convenţia nu stabileşte noi 
drepturi pentru lucrătorii migranţi, ci mai degrabă oferă 
o interpretare precisă a drepturilor omului care se apli-
că şi acestei categorii de persoane.

Cele mai importante drepturi prevăzute de Conven-
ţie sunt: dreptul lucrătorului de a părăsi orice stat, in-
clusiv statul lor de origine (art.8); dreptul la viaţă, care 
ar trebui protejat de legislaţie (art.9); dreptul la liber-
tatea de expresie şi dreptul la religie. Mai mult ca atât, 
aceasta interzice explicit orice acţiune care ar putea 
să impună pe migranţi să lucreze forţat. Articolul 21 
interzice măsurile de expulzare colectivă şi stabileşte 
procedurile acceptate, dacă organele competente decid 
expulzarea unui anumit lucrător.

Convenţia, de asemenea, prevede în detaliu drep-
turile migranţilor la libertate şi securitate, precum şi 
procedurile în caz de arest, detenţie sau reţinere. Lu-
crătorii migranţi nu pot fi întemniţaţi pe motiv că nu şi-
au îndeplinit obligaţiile contractuale (art.20); şi nu este 
legitim, decât în cazul unei autorizaţii publice legale, să 
i se confişte, distrugă sau să se încerce să i se distrugă 
documentele de identitate care autorizează intrarea sau 
şederea, reşedinţa sau stabilirea cu traiul pe teritoriul 
naţional sau a permiselor de muncă (art.21). Mai mult 
decât atât, lucrătorii migranţi şi membrii familiilor lor 
au dreptul să apeleze la protecţia şi asistenţa din partea 
autorităţilor consulare sau diplomatice ale statului de 
origine (art.23).

Au fost necesari 13 ani pentru ca Convenţia să in-
tre în vigoare, la 1 iulie 2003, după ce a fost ratificată 
de către 25 de state, toate ţări de origine. Convenţia, 
deşi necesară şi susţinută de cele mai importante state 
de destinaţie pentru migranţi, a intrat în vigoare destul 
de târziu din momentul adoptării. Acest fapt se poa-
te explica prin următoarele: schimbările survenite pe 
plan internaţional după 1990 nu sunt similare celor din 
1970, ani în care a fost elaborat textul actului; Conven-
ţia nu aparţine celor 6 Convenţii-cheie ale ONU [2]; 

Convenţia se aplică şi lucrătorilor migranţi cu statut ne-
reglementat; statele din Vest au reiterat de nenumărate 
ori că Convenţia este una destul de ambiţioasă şi că, 
astfel, lipsa de interes faţă de acest tratat este relevantă; 
obstacole administrative (Convenţia impune un şir de 
responsabilităţi pentru semnatari, inclusiv elaborarea 
de politici migraţionale eficiente, accesul migranţilor la 
serviciile de sănătate, educaţie etc.); bariere financiare 
(Convenţia prevede un şir de măsuri pe care trebuie să 
le întreprindă Statele, care de cele mai multe ori sunt 
costisitoare: campanii informaţionale, instruirea mi-
granţilor etc.); obstacole politice (consideraţii asupra 
migraţiei, tradiţii politice şi sociale, reticenţa faţă de 
ONU etc.); Preocupări de securitate etc. [3].

Dar, totuşi, la moment în jur de 50 de state au rati-
ficat Convenţia.

În conformitate cu art.72 al Convenţiei, Comitetul 
pentru protecţia drepturilor tuturor muncitorilor mi-
granţi şi ale membrilor familiilor lor analizează imple-
mentarea Convenţiei. Comitetul s-a întrunit în şedinţa 
inaugurală pe 1-5 martie 2004 în Geneva. De atunci, 
el se întruneşte de două ori pe an. De la formarea sa 
comitetul a fost constituit din zece experţi cu un statut 
moral înalt, imparţialitate şi competenţă recunoscută în 
domeniul cuprins în Convenţie. Odată cu cea dea patru-
zeci şi una ratificare a Convenţiei în martie 2009, nu-
mărul membrilor va fi mărit până la paisprezece. Ca şi 
în cazul altor organe ale tratatelor, membrii comitetului 
sunt numiţi şi aleşi de statele părţi la Convenţie. Art.74 
al Convenţiei stabileşte rolul comitetului şi funcţiile 
sale, care pot fi descrise după cum urmează:

Analiza rapoartelor prezentate de statele •	
părţi. Sarcina principală a Comitetului este de a stu-
dia rapoarte prezentate de statele părţi privind măsu-
rile legislative, judiciare, administrative şi de alt tip pe 
care le-au întreprins în vederea aplicării prevederilor 
Convenţiei. Un stat parte trebuie să prezinte primul ra-
port în decurs de un an de la data intrării în vigoare a 
Convenţiei pentru statul parte în cauză şi apoi la fiecare 
cinci ani. Analiza rapoartelor are loc în două şedinţe 
publice în prezenţa unei delegaţii a statului parte. Orga-
nizaţiile interguvernamentale, organizaţiile ONU, insti-
tuţiile naţionale care activează în domeniul drepturilor 
omului şi organizaţiile neguvernamentale pot prezenta 
informaţie comitetului în scris sau oral. Se preconizea-
ză ca ILO să analizeze rapoartele statelor părţi şi să 
ofere comentarii pe marginea lor în lumina mandatului 
său şi a standardelor complementare privind muncitorii 
migranţi. Analiza rapoartelor se termină cu adoptarea 
observaţiilor finale de către Comitet, care sunt transmi-
se statului parte la sfârşitul sesiunii şi făcute publice.

Analiza comunicărilor primite conform art.76 •	
şi 77 ale Convenţiei. Articolul opţional 76 al Convenţi-
ei prevede analiza de către comitet a comunicărilor din 
partea unui stat parte care pretinde ca un alt stat parte 
nu îşi îndeplineşte obligaţiunile conform Convenţiei. 
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Articolul opţional 77 prevede analiza de către comitet 
a comunicărilor primite de la indivizi sau în numele lor 
care pretind că drepturile lor individuale prevăzute în 
Convenţie au fost încălcate de un stat parte. 

2. Protocolul împotriva Traficului Ilegal de Mi-
granţi pe Calea Terestră, a Aerului şi pe Mare, adop-
tate de Adunarea Generală a ONU prin Rezoluţia 
55/358 la 15 noiembrie 2000, deschise pentru semnare 
la 12 decembrie 2000, la Palermo, Italia, adiţional la 
Convenţia Naţiunilor unite împotriva Criminalită-
ţii Organizate Transnaţionale [4].

Obiectivul Protocolului este de a preveni şi combate 
traficul ilegal de migranţi şi promovarea cooperării din-
tre state în acest scop, în vederea protecţiei drepturilor 
migranţilor.

Art.3 oferă definiţia de “Trafic ilegal de migranţi” 
– faptul de a asigura, în scopul obţinerii, direct sau 
indirect, un folos financiar ori un folos material, in-
trarea ilegală într-un stat parte a unei persoane care 
nu este cetăţean, nici rezident permanent al acestui 
stat. Se impune diferenţa dintre trafic de fiinţe uma-
ne (prevăzut în Protocolul de la Palermo cu privire 
la Combaterea Traficului de Fiinţe Umane) şi traficul 
de migranţi: Un traficant de migranţi va fi implicat 
doar la etapa de transportare a migranţilor, acordând 
ajutor la intrarea fără documente pe teritoriul unui stat 
străin, precum şi oferirea de servicii în diferite situaţii 
complicate ce s-ar putea ivi – acţiuni care presupun un 
profit pentru intervenţia sa. Traficul de fiinţe umane 
implică condiţii, servicii şi consecinţe care depăşesc 
transportarea şi trecerea frontierei, implicând şi obli-
garea victimelor de a munci forţat pentru o perioadă 
indefinită, obligându-le pe aceştia să plătească datorii 
enorme, astfel obţinându-se profituri considerabile în 
urma exploatării.

Protocolul se aplică la prevenirea anchetelor şi ur-
măririlor privind infracţiunile prevăzute la art.6 (tra-
ficul ilegal de migranţi, comiterea faptelor în scopul 
permiterii traficului ilegal de migranţi, confecţionarea 
documentelor de călătorie şi identificare frauduloase, 
furnizarea actelor false etc.), precum şi pentru protec-
ţia drepturilor persoanelor care au fost obiectul acestor 
infracţiuni. Actul se aplică doar când aceste infracţiuni 
sunt de natură transnaţională şi în organizarea lor este 
implicat un grup infracţional organizat.

Elementul esenţial al Protocolului se referă la sanc-
ţionarea traficului de migranţi organizat de către gru-
pări criminale şi nu la sancţionarea migranţilor (art.6) 
care au fost victimele traficului, chiar dacă au intrat 
sau s-au aflat ilegal pe teritoriul unui Stat (contrar le-
gislaţiei respectivului Stat). Intrarea ilegală reprezintă 
o crimă în multe State, dar aceasta nu este recunoscută 
ca formă a crimei organizate, şi astfel, nu cade sub inci-
denţa prezentului Protocol. Pe de altă parte, furnizarea 
permiselor ilegale de intrare şi şedere de către grupări-
le criminale organizate (include scopul pecuniar) este 

considerat o formă a crimei transfrontaliere organizate, 
fiind sub incidenţa Protocolului [5].

II. Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) 
[6]

Din momentul creării, 1919, OIM s-a implicat în 
elaborarea şi monitorizarea standardelor de muncă, in-
clusiv, şi a celor ce se referă la migraţia de muncă.

Convenţiile şi Recomandările OIM pot servi drept 
îndrumări pentru elaborarea clauzelor-standard ale 
contractelor de muncă şi pentru acordurile bilaterale în 
domeniul muncii.

Instrumentele interzic discriminarea tuturor lu-
crătorilor migranţi – aceştia trebuie să se bucure fără 
discriminare pe motiv de naţionalitate, rasă, religie sau 
sex, de un tratament nu mai puţin favorabil decât cel pe 
care îl aplică Statele de destinaţie propriilor cetăţeni, 
cu privire la lucru, securitatea muncii, promovarea, asi-
gurarea socială, sănătatea şi siguranţa, dreptul de fi al 
sindicatelor, libertatea circulaţiei şi accesul la judecată 
(Convenţia nr.111 din 1958 cu privire la Discriminare 
(Angajare şi Ocupaţii) [7]; Articolul 6 al Convenţiei 
nr.97 [8]; Recomandarea nr.151 din 1975 cu privire la 
Lucrătorii migranţi) [9].

Ratificarea principalelor convenţii ale Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii şi aderarea la diverse organis-
me internaţionale impun adoptarea unor decizii contu-
rate de promovare a politicii naţionale a ocupării forţei 
de muncă – Strategia Naţională privind politicile 
de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-2015 al 
Republicii Moldova [10]. În contextul integrării euro-
pene, Republica Moldova revizuieşte şi aduce în con-
cordanţă legislaţia naţională cu standardele europene. 
Prin urmare, participarea Republicii Moldova, alături 
de alte ţări-membre ale Pactului de Stabilitate pentru 
Europa de Sud-Est, la proiectul „Revizuirea politici-
lor de ocupare a forţei de muncă în ţările Pactului de 
Stabilitate pentru Europa de Sud-Est” („Employment 
policy reviews for Stability Pact countries of South-
Eastern Europe”), demonstrează abilitatea statului de 
a implementa standardele internaţionale în domeniul 
muncii, inclusiv a prevederilor Convenţiei OIM nr.122 
din 9 iulie 1964 privind politica de ocupare a forţei de 
muncă, Convenţiei nr.111 din 25 iunie 1958 privind 
discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi 
exercitării profesiei şi a Convenţiei nr.100 din 29 iunie 
1951 privind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru 
masculină şi a mâinii de lucru feminină, pentru o mun-
că de valoare egală. 

Standardele OIM [11] prevăd protecţia migranţilor 
la diferite etape ale procesului migraţional, indiferent 
de circumstanţe. Astfel, sunt incorporate standarde cu 
privire la dreptul migranţilor de a primi informaţii cu 
privire la condiţiile generale de muncă şi de trai în ţara 
de destinaţie, înainte de a părăsi statul de origine (Re-
comandarea nr.86) [12], dreptul de a primi înainte de 
plecare contractul de muncă în formă scrisă (Convenţia 
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nr.97) [13], dreptul de a nu achita costul călătoriei spre 
ţara de angajare (Recomandare nr.100) [14], deşi acesta 
nu este un drept absolut; exceptarea de la taxa de vă-
muire a bunurilor personale ale lucrătorului (Convenţia 
nr.97) şi asistarea la stabilirea locului de trai şi muncă 
(Recomandarea nr.151).

Migranţii au dreptul să înainteze apel împotriva de-
ciziei de revocare a contractului de muncă (Recoman-
darea 151) şi nu ar trebui să suporte costurile adminis-
trative sau ale procedurii judiciare, în cazul în care sunt 
expulzaţi din statul de angajare.

Convenţia nr.95 din 1949 cu privire la protecţia 
salariului se referă la elaborarea contractelor de mun-
că, prevederile acesteia fiind destul de relevante şi ne-
cesită a fi incluse în contractul de muncă: salariile vor 
fi plătite direct lucrătorului în cauză, dacă legislaţia 
naţională, contractul colectiv sau decizia arbitrală nu 
prevede altfel, sau dacă însuşi lucrătorul a decis altfel 
(art.5). Salariul va fi plătit regulat (art.12), doar pentru 
zilele lucrătoare (art.3); Angajatorilor li se interzice să 
limiteze în orice mod, libertatea lucrătorului de a dispu-
ne de salariul său (art.6).

Există o serie de alte Convenţii şi Recomandări 
OIM, care sunt în aceeaşi măsură relevante pentru ela-
borarea modelelor de contracte de muncă şi acorduri 
bilaterale: Convenţia nr.158 din 1982 cu privire la înce-
tarea contractului de muncă; Convenţia revizuită nr.132 
din 1970 cu privire la Sărbătorile plătite; Convenţia 
nr.118 din 1962 cu privire la Egalitatea tratamentului; 
Convenţia nr.157 din 1982 cu privire la Drepturile de 
asigurare socială; Convenţia 87 din 1948 cu privire la 
Libertatea de Asociere şi Protecţia dreptului de a se 
asocia. Dispoziţiile Convenţiei 117 cu privire la sarci-
nile principale şi normele politicii sociale stabilesc că 
„autorităţile competente ale ţărilor interesate în migra-
ţia resurselor forţei de muncă vor trebui, de fiecare dată 
când va fi necesar sau dorit, să încheie acorduri pen-
tru reglementarea problemelor de interes comun care 
s-ar putea pune prin aplicarea dispoziţiilor prevăzute în 
acord”. Conform Convenţiei aceste acorduri trebuie să 
prevadă ca lucrătorul migrant să se bucure de protecţie 
şi de avantaje care să nu fie inferioare celor de care be-
neficiază lucrătorii acestor state.

Primele şi cele mai importante instrumente interna-
ţionale cu privire la lucrătorii migranţi au fost elaborate 
în cadrul OIM – Convenţia privind migraţiunea în scop 
de angajare în câmpul muncii (revăzută), 1949 (nr.97) 
şi Convenţia privind lucrătorii migranţi (prevederi su-
plimentare), 1975 (nr.143) [15]. Acestea servesc drept 
călăuză pentru protecţia lucrătorilor migranţi, stabilesc 
măsuri de reglementare a proceselor migraţiei de mun-
că, măsuri de prevenire a migraţiei nereglementate şi 
conţin, de asemenea, condiţii cu privire la cooperarea 
dintre state, stabilesc parametri cu privire la condiţiile 
de angajare şi încheiere a contractelor de muncă, posi-
bilităţile existente pentru lucrătorii migranţi întru pre-

gătirea profesională şi avansarea în post, unele facilităţi 
de reintegrare a familiilor şi de soluţionare a conflic-
telor care apar în legătură cu nerespectarea condiţiilor 
contractuale, modul de adresare a petiţiilor etc.

Convenţia privind migraţiunea în scop de angaja-
re în câmpul muncii (revăzută), 1949 (nr.97)

Conform art.1, Statele, care aplică convenţia, se 
angajează să prezinte la cererea OIM informaţii referi-
toare la politicile naţionale, legislaţia şi regulamentele 
privind emigraţia şi imigraţia; privind prevederile spe-
ciale ce ţin de migraţiunea în scop de angajare în câm-
pul muncii şi condiţiile de muncă şi de trai ale lucrăto-
rilor migraţi; şi privind acordurile generale şi speciale 
privitor la problemele menţionate. Asemenea schimb 
de informaţii trebuie să fie completat prin cooperarea 
dintre agenţiile de ocupare a forţei de muncă şi alte ser-
vicii legate de migraţiune (art.7), precum şi cooperarea 
în vederea prevenirii propagandei ce induce în eroare 
(art.3(2)). Ulterior, conform articolului 10 Membrii 
convin să încheie acorduri în scopul reglementării pro-
blemelor care prezintă interes comun şi apar în legătură 
cu punerea în aplicare a Convenţiei. Este vorba în spe-
cial de cazurile când numărul migranţilor, care pleacă 
de pe teritoriul unui stat membru în altul este destul de 
mare.

Prevederi generale privind protecţia. Convenţia 
prevede crearea şi menţinerea unui serviciu de asisten-
ţă competent şi gratuit pentru lucrătorii migraţi, pen-
tru a-i asigure cu informaţii exacte (art.2). Membrii se 
angajează să întreprindă, în limitele legislaţiei naţiona-
le mecanisme contra propagandei ce induce în eroare 
lucrătorii migranţi (art.3 (1)). Art.4 prevede luarea de 
către statul membru a unor măsuri adecvate de facilita-
re a plecării, călătoriei şi primirii lucrătorilor migranţi. 
Membrii se angajează să asigure servicii medicale 
adecvate la plecare, în timpul călătoriei şi la sosirea la 
destinaţie a lucrătorilor migranţi (art.5), precum şi per-
misiunea lucrătorului migrant de a transfera salariul şi 
economiile sale (art.9). Convenţia, de asemenea, inter-
zice expulzarea lucrătorilor migraţi admişi în ţară cu 
reşedinţă permanentă chiar şi în caz de incapacitate de 
muncă (art.8).

Măsuri îndreptate spre asigurarea tratamentului 
egal lucrătorilor migranţi în anumite domenii. Art.6 
din Convenţie interzice tratamentul inegal dintre lucră-
torii migranţi şi lucrătorii naţionali în următoarele patru 
domenii: traiul şi condiţiile de muncă, asigurarea soci-
ală, taxe de angajare şi impozite, accesul la justiţie pe 
problemele menţionate în Convenţie.

Anexele la Convenţie. Primele doua anexe ţin de 
organizarea migraţiunii în scop de angajare în câmpul 
muncii, în timp ce a treia are un scop mai general, refe-
rindu-se la migraţiunea în scop de angajare fie organi-
zată, fie spontană.

Anexa I este constituită din 8 articole şi ţine de re-
crutarea, angajarea şi condiţiile de muncă ale lucrăto-
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rilor migranţi recrutaţi altfel decât în conformitate cu 
acordurile încheiate de către Guvern. În Anexă sunt 
definiţi un şir de termeni cum ar fi „recrutare”, „intrare 
pe teritoriu”, „plasarea la locul de muncă”, care, în caz 
de ratificare, urmează să fie reflectate în legislaţia sta-
tului respectiv. Statul membru se obligă să asigure pro-
cesul de recrutare, intrare în ţară şi plasare la locul de 
muncă prin intermediul autorităţilor de ocupare a forţei 
de muncă, ori prin intermediul potenţialului angajator 
sau a agenţiilor private, dar numai după aprobarea şi 
sub supravegherea autorităţii competente. Lucrători-
lor migranţi li se asigură un şir de garanţii cum ar fi: 
servicii gratuite la etapa de recrutare, intrarea în ţară 
şi plasarea la locul de muncă; existenţa unui sistem de 
supraveghere a contractelor de muncă încheiate, inclu-
siv cunoaşterea din timp de către lucrătorul migrant a 
condiţiilor de muncă şi în special retribuirea muncii, 
precum şi mecanisme de răspundere în caz de încălcare 
a prevederilor menţionate.

Anexa II cuprinde 13 articole şi se referă la recruta-
rea, angajarea şi condiţiile de muncă ale lucrătorilor mi-
granţi recrutaţi în conformitate cu acordurile încheiate 
de către Guvern. Anexa respectivă conţine prevederi 
analogice cu cele ale Anexei I, însă există prevederi pri-
vind obligaţiile ţărilor de tranzit (articolul 5), garanţii în 
caz când lucrătorul migrant nu poate obţine sau nu i se 
potriveşte, din anumite motive, locul de muncă pentru 
care a fost recrutat (art.9-11). 

Anexa III reglementează aspecte privind importul 
bunurilor personale şi echipamentului lucrătorilor mi-
graţi (scutirea de taxe vamale).

recomandarea nr.86 privind lucrătorii migraţi 
(revăzută), 1949 [16].

Recomandarea este divizată în opt părţi (compuse 
din 21 de paragrafe) şi cuprinde un şir de măsuri în ve-
derea completării prevederilor Convenţiei nr.97, cum 
ar fi informarea şi asistenţa migranţilor (partea III); 
recrutarea şi selecţia (partea IV); tratamentul egal în 
ceea ce priveşte accesul la angajare în câmpul muncii 
şi supravegherea condiţiilor de angajare şi muncă (par-
tea V); prevederi referitoare la protecţia lucrătorilor mi-
graţi împotriva expulzării, ţinându-se cont de insufici-
enţa resurselor lucrătorului sau starea peţii de ocupare 
a forţei de muncă (partea VI). Recomandarea conţine o 
anexă care conţine un model de acord bilateral.

Convenţia privind lucrătorii migranţi 68 (preve-
deri suplimentare), 1975 (nr.143) [17], şi recomanda-
rea nr.151

În anul 1975, anul adoptării Convenţiei, au inter-
venit schimbări economice şi sociale radicale pe plan 
internaţional în raport cu perioada adoptării instrumen-
telor din anul 1949. Problema consta nu în facilitarea 
mişcării surplusului forţei de muncă, dar punerea sub 
control a procesului migraţiunii şi îndreptarea eforturi-
lor în direcţia eliminării migraţiunii ilegale şi contraca-
rarea organizatorilor migraţiei clandestine.

Convenţia nr.143 este constituită din trei părţi: par-
tea I (art.1-9) reprezintă, în esenţă, prima încercare a 
comunităţii internaţionale de a cuprinde problemele 
aferente migraţiei clandestine şi angajării ilegale în 
câmpul muncii a migranţilor, probleme ce devenise 
acute la începutul anilor 70 ai secolului trecut. Prevede-
rile părţii II (art.10-14) au extins substanţial momentele 
privind egalitatea dintre lucrătorii migraţi, aflaţi într-o 
situaţie reglementată, şi cetăţenii statului gazdă, în ceea 
ce priveşte oportunităţile egale. Ultima parte, partea III 
art.15-24), conţine dispoziţii finale standard, în particu-
lar art.16, conform căruia Membrul, care ratifică Con-
venţia, poate să nu accepte fie partea I, ori partea II, 
în timpul ratificării, decizie ce poate fi anulată printr-o 
declaraţie succesivă.

Partea I. Art.1 stabileşte obligaţia generală de a 
respecta drepturile fundamentale ale tuturor lucrători-
lor migraţi, indiferent dacă au intrat sau nu în ţară în 
bază regulamentară, cu sau fără documente oficiale. 
Lupta împotriva imigraţiei clandestine cheamă Statele 
să adopte un număr de măsuri care le-ar permite să de-
termine, în mod sistematic, dacă există cazuri de anga-
jări ilicite a lucrătorilor migraţi pe teritoriul lor. La fel, 
Membrii vor colabora în scopul prevenirii şi eliminării 
fluxurilor ilegale de lucrători migraţi, sancţionând or-
ganizatorii acestora şi pe cei care angajează lucrători, 
ce au imigrat în condiţii ilegale (art.3).

Convenţia prevede adoptarea şi aplicarea la nivel 
naţional a sancţiunilor (administrative, civile şi penale) 
pentru persoanele care: susţin conştient fluxurile clan-
destine şi ilegale de lucrătorii migranţi; angajează ile-
gal lucrători migraţi (angajatorii, care sunt sancţionaţi 
în baza acestor temeiuri, vor avea dreptul să prezinte 
dovezi referitoare la bunele lor intenţii); şi organizato-
rii deplasărilor ilegale sau clandestine ale migranţilor 
(art.6). La nivel internaţional, Statele membre vor men-
ţine contacte permanente şi vor face schimb de infor-
maţii în domeniu (art.4). Unul din scopurile cooperării 
este de a pedepsi persoanele responsabile de trafic ilicit, 
indiferent de ţara unde îşi desfăşoară activităţile (art.5). 
Sunt prevăzute şi măsuri de protecţie a lucrătorilor mi-
graţi care au pierdut locul de muncă (art.8) şi faţă de 
acei care sunt într-o situaţie nereglementată (art.9).

Partea II. În timp ce prevederile instrumentelor in-
ternaţionale din 1949 urmăreau interzicerea tratamen-
tului inechitabil, inclusiv cel aplicat de către autorităţile 
publice, partea II a Convenţiei nr.143 are drept scop 
promovarea egalităţii tratamentului şi oportunităţilor, 
precum şi eliminarea în practică a discriminării. Con-
venţia a completat prevederile Convenţiei privind dis-
criminarea (la ocuparea forţei de muncă şi exercitarea 
profesiei), 1958 (nr.111) [18], menţionând că politica 
naţională trebuie nu numai să promoveze, dar, de ase-
menea, să garanteze egalitatea tratamentului şi oportu-
nităţilor pentru lucrătorii migraţi la ocuparea şi exer-
citarea profesiei, precum şi a membrilor familiilor lor, 
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care se află legal pe teritoriul ţării de angajare. Un alt 
aspect al egalităţii tratamentului şi oportunităţilor inclus 
în Convenţie se referă la securitatea socială, dreptul la 
asociere, precum şi libertăţile individuale şi colective 
(art.10).

Conform prevederilor părţii II, definirea termenului 
„lucrător migrant” exclude două categorii de lucrători 
care sunt menţionate în instrumentele internaţionale 
din 1949: persoanele, venite special în scopul formării 
profesionale sau studii şi persoanele admise temporar 
în ţară, la solicitarea angajatorului lor, pentru îndeplini-
rea unor funcţii sau sarcini speciale pentru o perioadă 
de timp limitată şi determinată, şi care sunt obligate să 
părăsească ţara la finisarea funcţiilor sau sarcinilor lor 
(art.11).

recomandarea nr.151 privind lucrătorii migranţi, 
1975

Recomandarea nr.151 este constituită din trei părţi: 
partea I cuprinde măsurile ce trebuie luate pentru a asi-
gura respectarea principiului egalităţii tratamentului 
şi oportunităţii între lucrătorii migranţi aflaţi legal pe 
teritoriul statului membru, şi cetăţenilor săi. Partea II 
prevede principiile politicii sociale şi dreptul lucrăto-
rilor migraţi şi a familiilor de a se bucura, în aceeaşi 
măsură de avantajele acordate naţionalilor, ţinând cont 
de acele necesităţi specifice, pe care ei le pot avea până 
când se vor adapta la societatea ţării de angajare. Par-
tea III cheamă la adoptarea unui număr de măsuri ce ar 
asigura minimumul de protecţie al lucrătorilor migraţi, 
în particular, în caz de pierdere a locului de muncă, ex-
pulzării şi plecării din ţara de angajare [19].
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Întrebarea referitoare la principiile dreptului, în 
mod tradițional, se prezintă a fi una dintre cele 

mai importante în știința juridică. Acest subiect este 
actual și cu referire la domeniul teoriei activității spe-
ciale de investigații. În sensul dat, importanța prin-
cipiilor activității speciale de investigații constă în 
faptul că anume în conținutul lor este reflectată esența 
activității. Determinarea principiilor activității speci-
ale de investigații are nu doar o importanță teoritico-
cognoscibilă, ci și aplicativă. Astfel, conducându-ne de 
principii, putem determina comportamentul subiecților 
antrenați în activitatea specială de investigații. Mai 
mult decât atât, bazându-ne pe principii, putem com-
pleta lacunele depistate în domeniul reglementării ju-
ridice a activității speciale de investigații. Este necesar 
a menționa și faptul că elaborarea normelor de drept în 
domeniul activității speciale de investigații nu reușește 
întotdeauna să meargă pas cu pas cu relațiile sociale în 
permanentă dezvoltare, care impun necesitarea insti-
tuirii unor reglementări juridice categoric noi. În ast-

fel de situații, anume principiile activității speciale de 
investigații îndeplinesc rolul unui regulator al relațiilor 
sociale care nu au ajuns încă în sfera reglementării ju-
ridice.

Conform Dicționarului universal al limbii române, 
principiul reprezintă „origine, început, cauză primară, 
lege fundamentală a unei științe, regulă sau normă de 
acțiune, de comportare, constituind un model sau un 
scop [1]”. Principiile reprezintă anumite idei călăuzi-
toare cu privire la cele mai esențiale legități care au o 
importanță fundamentală deosebită [2]. Vorbind des-
pre principii, avem în vedere aspectul normativ, pentru 
că în ultimă instanță ele sunt norme juridice de o mare 
generalitate, de care trebuie să se țină seama atât la 
elaborarea dreptului, cât și la aplicarea lui. Cele mai 
generale și fundamentale principii ale dreptului coin-
cid cu valorile sociale promovate de drept. Existența 
principiilor dreptului este astăzi recunoscută în știința 
juridică, chiar dacă și există diferențieri cu privire la 
denumirea sau clasificarea lor [3]. 

uNELE  REFLECțII  ASuPRA  SISTEMuLuI  șI 
CONțINuTuLuI  PRINCIPIILOR  ACTIVITățII 

SPECIALE  DE  INVESTIGAțII
Vitalie rUSU,
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A trecut o perioadă relativ scurtă de timp de la adoptarea noilor reglementări pe tărâmul activităţii speciale de investi-
gaţii, perioadă în cadrul căreia organele de drept, abilitate cu împuterniciri în sfera combaterii criminalităţii, au acumulat 
o experienţă solidă pe linia aplicării prevederilor legale pe acest segment. Experienţa în cauză se caracterizează atât prin 
momente pozitive şi, totodată, se impune şi prin anumite aspecte negative. Latura pozitivă ţine de utilizarea activă a 
rezultatelor activităţii speciale de investigaţii în cadrul probatoriului în cauzele penale, iar cea negativă pune amprenta 
pe lipsa de încredere faţă de aceste rezultate în cadrul practicii procesual-penale. Mai mult decât atât, normele legale cu 
privire la activitatea specială de investigaţii conţin multiple contradicţii, neclarităţi şi lacune, ceea ce afectează aplicarea 
lor adecvată şi uniformă. În cadrul acestui articol, este pus accentul asupra problemelor actuale referitoare la principiile și 
metodologia activităţii speciale de investigaţii, a căror analiză ne-a permis să identificăm premisele, legităţile şi mecanis-
mul consolidării cunoştinţelor de specialitate din domeniul activităţii speciale de investigaţii.
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Astfel, în sensul în care ne interesează, principiile 
pot fi definite ca fiind „ideile, tezele fundamentale care 
stau la baza întregului sistem de drept, care orientează 
reglementările juridice și aplicarea dreptului, fiind de-
terminate de relațiile sociale, drept idei ale conținutului 
tuturor normelor și drept expresie a valorilor promova-
te și apărate de drept” [4]. În acest sens, importanța 
principiilor activității speciale de investigații, conform 
opinei noastre, se manifestă în următoarele:

1) principiile reflectă esența activității speciale de 
investigații și trăsăturile specifice acesteia;

2) principiile reprezintă prin sine un sistem de nor-
me juridice, unice pentru întreaga activitate specială 
de investigații;

3) încălcarea principiilor activității speciale de 
investigații generează ilegalitatea măsurilor speciale 
de investigații efectuate.

Ținem a menționa că, în literatura de specialitate, 
nu este întâlnită o opinie unică cu referire la sistemul 
principiilor activității speciale de investigații. După 
cum spune savantul rus. A. Șumilov, în viziunea noas-
tră absolut corect, „anumite opinii unice în doctrina 
juridică cu referire la conținutul și sistemul principii-
lor activității speciale de investigații nu există” [5]. La 
determinarea sistemului principiilor activității speciale 
de investigații, un rol deosebit îl au criteriile plasate 
la temelia constituirii acestuia. În literatura de speci-
alitate, sunt evidențiate, cel puțin, trei criterii în acest 
sens: a) în dependență de gradul de răspândire a unor 
principii: b) în baza fixării anumitor principii nemijlo-
cit în lege; c) în dependență de caracterul și conținutul 
principiilor [6]. 

Astfel, cu luarea în calcul a acestor momente pur 
teoretice, sistemul principiilor activității speciale de 
investigații este determinat, ca finalitate, în baza urmă-
toarelor criterii, și anume:

1) în funcție de gradul de concretizare, deosebim 
principii elaborate de către practica activității speciale 
de investigații și principii elaborate de către legisla-
tor;

2) în funcție de gradul de răspândire, deosebim 
principii ale activității speciale de investigații speci-
fice întregii activități juridice, principii caracteristice 
activității de combatere a infracționalității și principii 
caracteristice nemijlocit doar activității speciale de 
investigații.

De asemenea, drept urmare a cercetării mai multor 
lucrări științifice din domenil vizat, am ajuns la con-
cluzia că sistemul principiilor activității speciale de 
investigații cunoaște următoarele două categorii:

1) principiile constituționale ale activității speciale 
de investigații;

2) alte principii ale activității speciale de investigații, 
care rezultă din legea cu privire la activitatea specială 
de investigații și din oarecare alte acte normative [7].

Legea Republicii Moldova „Cu privire la activita-

tea specială de investigațiiu” nr. 59 din 29 martie 2012 
[8], în art.3 evidențiază următoarele principii carac-
teristice activității speciale de investigații, și anume: 
a) legalitatea; b) respectarea drepturilor și libertăților 
persoanei; c) oportunității și inofensivității; d) îmbi-
nării metodelor publice și secrete; e) cooperării cu alte 
autorități de stat; f) deideologizării și nepărtinității.

În continuare, vom supune cercetării științifice 
conținutul și esența acestor principii în parte.

Principiul legalității cere o ordine de drept în care 
locul suprem îl ocupă Constituția – Legea fundamen-
tală a statului, existând obligația tuturor: a organelor 
de stat, a organismelor sociale și a cetățenilor de a se 
supune legii. În cadrul acestei ordini de drept, legali-
tatea – ca respectare a normelor juridice, a principii-
lor și a procedurilor prevăzute de lege – se întemeiază 
pe legitimitate, pe respectul drepturilor și libertăților 
fundamentale ale cetățenilor la nivelul standardelor 
internaționale [9]. În conformitate cu art.1 alin.(3) din 
Constituție, Republica Moldova este un stat de drept și 
democratic. O condiție indispensabilă existenței unui 
stat de drept este proclamarea și aplicarea consecventă 
a principiului legalității. Acesta este un principiu gene-
ral al dreptului cu o aplicabilitate universală în cadrul 
raporturilor juridice, ce constă în respectarea exac-
tă și uniformă a legii de către toți subiecții de drept. 
Obligarea respectării legii este universală și se extinde 
asupra tuturor domeniilor sociale [10]. Prin legalitate 
se înțelege caracterul a ceea ce este legal sau conform 
cu legea. Principiul legalității este un element funda-
mental, o idee, lege de bază pe care se întemeiază o 
teorie științifică despre ceea ce este conform cu legea. 
Potrivit acestui principiu, toate structurile de stat sau 
obștești, inclusiv cetățenii sunt obligați să respecte, 
în activitatea lor, legea, acestora garantându-li-se le-
galitatea persoanei, respectarea demnității umane și a 
dreptului la acțiune [11].

În acest context, în situația dată, evidențiem cele 
menționate de savantul D. Rivman care ne spune că 
„esența principiului legalității constă, în primul rând, 
în respectarea strictă în procesul efectuării măsurilor 
speciale de investigații a prevederilor Constituției, a 
legii cu privire la activitatea specială de investigații, 
precum și a altor norme destinate reglementării acestui 
gen de activitate” [12].

Principiul respectării drepturilor și libertăților 
persoanei. Acest principiu este realizat prin intermediul 
garantării legalității în efectuarea măsurilor speciale de 
investigații, precum și prin intermediul mecanismului 
protejării cetățenilor de acțiunile ilegale din partea or-
ganelor care efectuează măsuri speciale de investigații. 
Conform opiniei savanților K.Surkov și Iu.Kvașa, pre-
vederea respectării drepturilor și libertăților persoanei 
reprezintă o normă-principiu care presupune că orga-
nele de drept ce realizează activitatea de investigații 
să se ghideze strict de prevederile constituționale care 
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ganantează drepturile, libertățile persoanei și, mai 
mult decât atât, care asigură protejarea intereselor le-
gale ale acesteia [13]. În asemenea context, ținem să 
menționăm și faptul că principiul respectării dreptu-
rilor și libertăților persoanei și principiul legalității se 
află în interdependență și corelație reciprocă.

Principiul oportunității și inofensivității. În con-
formitate cu cerința oportunității, activitatea specia-
lă de investigații urmează a fi efectuată la momentul 
potrivit, adecvat situației și împrejurărilor, în vederea 
atingerii obiectivelor urmărite. Aceasta înseamnă că 
ofițerii de investigații din cadrul structurilor care efec-
tuează activitatea specială de investigații sunt obligați 
să efectueze, la momentul oportun, măsurile speciale 
de investigații în vederea: relevării atentatelor crimi-
nale, prevenirii și curmării infracțiunilor și identificării 
persoanelor care le organizează sau le comit; desco-
peririi și cercetării infracțiunilor; căutării persoanelor 
dispărute fără urmă ori a celor care se ascund de or-
ganele de urmărire penală sau de instanța de judecată 
ori se eschivează de la executarea pedepsei; depistării 
bunurilor provenite din activitățile ilegale și colectării 
probelor privind aceste bunuri; colectării de informații 
despre posibilele evenimente sau acțiuni care ar pune 
în pericol securitatea statului.

Prin noțiunea de „oportunitate” urmează a se 
subînțelege un sistem de calități specifice activității 
speciale de investigații, precum rapiditatea, promp-
titudinea, continuitatea, gradul înalt de activitate al 
participanților, caracterul coordonat și concentrat al 
mijloacelor și forțelor implicate. Acest principiu se ma-
nifestă prin orientarea activității speciale de investigații 
spre depășirea, anticiparea săvârșirii acțiunilor social-
mente periculoase.

În latura inofensivității, acest principiu impune 
cerința de a nu face un anumit rău, de a nu vătăma. În 
acest sens, ținem a menționa că activitatea specială 
de investigații este „o măsură de constrângere„ apli-
cată din voința legislatorului în vederea apărării anu-
mitor valori sociale de atentatele criminale. Din acest 
considerent, măsurile speciale de investigații sunt 
raționale doar în acele cazuri când alte măsuri legale 
în acest sens sunt epuizate sau acestea se prezintă a 
fi ineficiente în vederea asigurării securității valori-
lor protejate. Totodată, caracterul măsurilor speciale 
de investigații trebuie să corespundă caracterului și 
gradului de pericol social al faptei, în privința căre-
ia se realizează măsurile respective. Din acest con-
siderent, este permanent prezent obiectivul de a nu 
limita fără just temei drepturile constituționale ale 
cetățenilor [14]. Astfel, aplicabilitatea măsurilor spe-
ciale de investigație lasă anumite semne de întrebare 
în situațiile în care prin acestea ar fi „pusă la bătaie” 
onoarea sau demnitatea persoanei, precum și viața 
sau sănătatea acesteia. 

Ținem să menționăm și faptul că acest principiu al 

activității speciale de investigații se fundamentează pe 
prevederile constituționale conform cărora drepturile 
și libertățile persoanei pot fi îngrădite doar în limita 
în care aceasta este necesar pentru a asigura: protecția 
orânduirii constituțiionale; protecția moralității și 
sănătății; ptotecția drepturilor și intereselor altor per-
soane; interesele securității naționale; integritatea te-
ritorială; bunăstarea economică; ordinea publică etc. 
(art.54 alin.(2) din Constituția Republicii Moldova).

Principiul îmbinării metodelor publice și secrete. 
Acest principiu se impune ca fiind o trăsătură distinctă 
și, în același timp, definitorie a activității speciale de 
investigații, în comparație cu alte varietăți ale activității 
juridice de orientare antiinfracțională (ca, de exemplu, 
cea procesual penală, criminalistică).

Ca o manifestare determinată a corelației for-
mei și elementelor conținutului activității speciale de 
investigații, acest principiu se reflectă sub două aspec-
te. În primul rând, informația referitoare la scopurile și 
sarcinile acestei activități, la temeiurile și condițiile în-
făptuirii măsurilor speciale de investigații este deschi-
să pentru oricare. În al doilea rând, nu poate fi divul-
gată informația, care, în conformitate cu prevederile 
respective, constituie secret de stat, precum și cea care 
se referă la viața persoanei, acumulată cu ocazia efec-
tuării activității speciale de investigații. În particular, 
metodele publice ale activității speciale de investigații 
se reflectă în astfel de situații concrete, precum studi-
erea de către ofițerii de investigații a scrisorilor, plân-
gerilor și cererilor parvenite de la cetățeni, cercetarea 
diverselor surse deschise de informație (mijloacele de 
informare în masă, materialele administrate cu ocazia 
desfășurării ședințelor de judecată, documentele par-
venite de la anumite instituții, organizații), informația 
obținută nemijlocit în procesul efectuării măsurilor 
speciale de investigație.

Metodele secrete ale activității speciale de 
investigații se reflectă, în mare parte, în procesul cola-
borării în bază de confidențialitate cu cetățenii în pro-
cesul efectuării măsurilor speciale de investigații.

Principiul cooperării cu alte autorități de stat. 
Principiul vizat al activității speciale de investigații 
presupune următoarele momente:

1) organizarea interacțiunii dintre serviciile spe-
ciale, în parte, în interiorul organului teritorial abi-
litat cu funcții de efectuare a activității speciale de 
investigații;

2) organizarea interacțiunii dintre serviciile specia-
le ale organelor teritoriale abilitate cu funcții de efec-
tuare a activității speciale de investigații;

3) colaborarea eficientă a tuturor organelor împu-
ternicite de a efectua măsuri speciale de investigații;

4) coordonarea activității dintre serviciile speciale 
de investigații și organele de justiție penală (procura-
tura, instanțele de judecată etc.);

5) colaborarea organelor din Republica Moldova 
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care efectuează activitatea specială de investigații cu 
structurile similare ale altor state;

6) prezența unui set de acte normative, care să re-
glementeze interacțiunea dintre subdiviziunile care 
efectuează activitatea specială de investigații și intre-
prinderile, instituțiile, organizațiile și persoanele cu 
funcție de răspundere, aflate la conducerea acestora.

În determinarea conținutului acestui principiu in-
tervine art.16 din Legea nr.59 din 29.03.2012 privind 
activitatea specială de investigați care menționează 
că „Persoanele fizice și juridice, indiferent de forma 
de proprietate, sunt obligate să acorde asistență sub-
diviziunilor specializate, să pună imediat la dispoziția 
acestora informațiile solicitate, precum și, în măsura 
posibilităților, bunuri mobile și imobile, alte obiecte și 
documente necesare pentru realizarea măsurilor speci-
ale de investigații. Persoanele juridice prestatoare de 
servicii poștale și de comunicații electronice sunt obli-
gate să asigure echipamentele și condițiile tehnice ne-
cesare pentru înfăptuirea de către subdiviziunile speci-
alizate a măsurilor speciale de investigații, precum și 
să întreprindă acțiuni pentru păstrarea confidențialității 
conținutului, metodelor și tacticii acestor măsuri.

Principiul deideologizării și nepărtinității. Acest 
principiu conține interdicția referitoare la efectuarea 
măsurilor speciale de investigații în interesele partide-
lor politice, organizațiilor obștești și religioase. În acest 
sens, art.4 alin.(3) din Legea nr. 59 din 29.03.2012 
privind activitatea specială de investigații ne specifi-
că: „Înfăptuirea măsurii speciale de investigații pentru 
realizarea altor scopuri și sarcini decât cele prevăzute 
de prezenta lege nu se admite”. Personalul subdiviziu-
nilor împuternicite cu efectuarea activității speciale de 
investigații nu poate fi îngrădit, limitat în activitatea sa 
de serviciu prin anumite decizii ale partidelor politi-
ce și ale organizațiilor obștești prin care sunt urmărite 
unele scopuri politice.

Drept urmare a cercetărilor intreprinse în cadrul 
acestui articol, venim și cu anumite concluzii referi-
toare la subiectul sistemului și al conținutului princi-
piilor activității speciale de investigații. În acest sens, 
ținem a menționa, în primul rând, că importanța prin-
cipiilor activității speciale de investigații se manifestă 
în următoarele: 1) principiile reflectă esența activității 
speciale de investigații și trăsăturile specifice aces-
teia; 2) principiile reprezintă un sistem de norme ju-
ridice, unice pentru întreaga activitate specială de 
investigații; 3) încălcarea principiilor activității speci-
ale de investigații are drept efect ilegalitatea măsurilor 
speciale de investigații efectuate, ceea ce atrage după 
sine răspunderea prevăzută de lege.

De asemenea, ținem a menționa și faptul că siste-
mul principiilor activității speciale de investigații, pre-
văzut la art.3 al Legii nr. 59 din 29.03.2012 privind ac-
tivitatea specială de investigații nu este unul complet 
și desăvârșit, acesta urmând a fi revizuit și completat 

cu o serie de principii noi, necesare și utile pentru ac-
tivitatea de zi cu zi a subiecților și a subdiviziunilor 
antrenate în activitatea specială de investigații. În acest 
sens, venim cu propunerea de a introduce în textul 
art.3 al Legii nr.59 din 29.03.2012 privind activitatea 
specială de investigații următoarele principii: princi-
piul umanismului; principiul conspirației; principiul 
implicării colaboratorilor confidențiali; principiul 
proporționalității activității speciale de investigații; 
principiul planificării activității speciale de investigații 
și principiul plenitudinii și obiectivității.

Studierea în continuare a sistemului și conținutului 
principiilor activității speciale de investigații va crea 
premisele necesare sistematizării și consolidării 
cunoștințelor din acest domeniu de activitate, transfor-
mând măsurile speciale de investigații într-un meca-
nism funcțional și eficient de preîntâmpinare și com-
batere a infracționalității.
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Anterior, am menționat că, în contextul 
infracțiunilor reunite sub denumirea margina-

lă de delapidare a averii străine, acțiunea de luare este 
ilegală și gratuită.

Ilegalitatea luării rezidă în lipsa atât a unor temeiuri 
legale, cât şi a consimţământului victimei de a scoate 
bunul din posesia acesteia și a-l trece în posesia ilegală 
a făptuitorului.

După I.Zaporojan, este justă opinia unor autori cu 
privire la inutilitatea includerii, printre semnele con-
stitutive ale noţiunii de sustragere, a caracterului ilegal 
al luării. Aceşti autori îşi argumentează poziţia astfel: 
„asupra absenţei drepturilor făptuitorului asupra bunu-
rilor luate indică faptul că aceste bunuri sunt străine 
pentru făptuitor” [1]. De asemenea, I.Zaporojan, opi-
nează că ilegalitatea acțiunii de luare rezultă din no-
ţiunea legislativă de infracţiune, formulată la alin.(1) 
art.14 CP RM [2].

Suntem de părerea că mențiunea referitoare la 
caracterul ilegal al luării nu depășește necesarul. 
Nu considerăm inutil a accentua: luarea, reprezen-
tând fapta prejudiciabilă din cadrul infracțiunilor 
prevăzute la art.191 CP RM, trebuie delimitată de 
manifestările asemănătoare acestor infracțiuni, care 
sunt conforme cu legea. În acest sens, dispoziția 
de la lit.d) alin.(2) art.8 din Codul civil prevede că 
drepturile şi obligaţiile civile apar în urma creării şi 
dobândirii de patrimoniu în temeiuri neinterzise de 
lege. La alin.(2) art.320 din Codul civil sunt nomina-
lizate unele moduri de dobândire, în condițiile legii, 

a dreptului de proprietate: ocupaţiune; accesiune; 
uzucapiune etc. 

Nu este întâmplător că, de exemplu, prin „omor in-
tenţionat” înțelegem lipsirea ilegală şi intenţionată de 
viaţă a unei alte persoane. Or, o asemenea manieră de 
definire a noţiunii de omor permite delimitarea acestei 
fapte infracţionale de unele fapte nepenale care pre-
zintă anumite asemănări (de exemplu, de lipsirea de 
viață în condițiile legitimei apărări). În mod similar, 
nu este prisos a menționa că, în contextul infracțiunilor 
prevăzute la art.191 CP RM, acțiunea de luare are un 
caracter ilegal.

În cazul infracțiunilor reunite sub denumirea mar-
ginală de delapidare a averii străine, luarea trebuie să 
fie nu doar ilegală. Ea mai trebuie să fie gratuită. Ca-
racteristica în cauză este înțeleasă astfel: „Gratuitatea 
luării are loc în acele cazuri în care această luare se 
realizează fără o despăgubire în bani pe măsură a va-
lorii bunului luat sau fără o acordare a echivalentului 
sub formă de muncă (ori servicii, lucrări) sau bunuri de 
aceeaşi valoare, fie cu despăgubire simbolică ori nea-
decvată a valorii bunului luat” [3].

În practica judiciară putem atesta interpretări ero-
nate ale caracteristicii analizate a acțiunii de luare. 
Prezentăm un asemenea exemplu: L.O. a fost condam-
nată în baza alin.(5) art.191 CP RM. În fapt, pe par-
cursul anilor 2005-2008, aceasta a exercitat funcţia 
de contabil-şef al filialei Chişinău a băncii comercia-
le „U.” S.A. Folosindu-se de situația de serviciu, din 
banii care i-au fost încredințați în administrare, L.O. 

FAPTA  PREjuDICIABILă  DIN  CADRuL  INFRACțIuNILOR 
PREVăZuTE  LA  art.191  „DELAPIDAREA  AVERII  STRăINE” 

DIN  CODuL  PENAL
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În cadrul acestui studiu, se stabilește că dihotomia „însușire” – „delapidare” nu caracterizează infracțiunile prevăzute la 
art.191 CP RM. În cazul acestor infracțiuni, însușirea și delapidarea nu constituie modalități normative cu caracter alterna-
tiv ale aceleiași fapte prejudiciabile. În continuare, se ajunge la concluzia că documentele – oficiale sau neoficiale – false 
nu pot fi folosite în contextul infracțiunilor specificate la art.191 CP RM. Nu în ultimul rând, se aduc argumente în vederea 
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* * *
Within this study it is determined that the „appropriation” – „embezzlement” dichotomy is not characteristic to the of-

fences referred to at art.191 PC RM. With regard to these offences, the appropriation and embezzlement acts do not form 
the normative approaches of alternative character for the same prejudicial act. Further, it is concluded that forged docu-
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a sustras 2.153.827,25 lei. Apărătorul inculpatei a 
contestat cu apel sentinţa instanţei de fond, solicitând 
casarea acesteia, rejudecarea cauzei şi pronunţarea 
unei noi hotărâri. Printre altele, a fost criticată soluția 
de calificare privind episodul sustragerii sumei de 
530.000 lei (care a fost ulterior transferată pe contul 
întreprinderii „T.” S.R.L.), precum și cel al sustragerii 
sumei de 300.000 lei (care a fost ulterior transferată 
pe contul întreprinderii „B.A.” S.R.L.). A fost solici-
tată recalificarea faptei de la alin.(5) art.191 CP RM 
la art.196 CP RM. Aceasta deoarece sumele bănești 
nominalizate au fost restituite până la intentarea dosa-
rului penal, lipsind prejudiciul material [4].

Bineînțeles, în cele două episoade exemplificate 
supra, luarea a fost realizată fără o despăgubire în bani 
a valorii bunurilor luate. Despăgubirea realizată post-
factum, după consumarea infracțiunii, nu poate avea 
niciun impact asupra gratuității luării. Din aceleași 
considerente, nu putem susține nici încetarea procesu-
lui penal împotriva lui C.T. Aceasta a fost învinuită 
de comiterea infracțiunii prevăzute la lit.b) alin.(2) 
art.191 CP RM. În cadrul examinării cauzei, instanța 
de judecată a reținut că, după săvârșirea infracțiunii, 
C.T. a restituit banii sustrași victimei. De aceea, ar fi 
săvârșit nu o sustragere, dar o faptă de cauzare de da-
une materiale prin înşelăciune sau abuz de încredere, 
prevăzută la art.106 din Codul contravențional [5].

În legătură cu aspectul examinat, S.Brînza și 
V.Stati afirmă just: „Luarea ilegală va fi considerată 
gratuită şi atunci când compensarea valorii bunurilor 
luate a avut loc deja după săvârşirea sustragerii, după 
consumarea acesteia, ca expresie a reparării benevole 
a pagubei pricinuite sau a înlăturării daunei cauzate. În 
conformitate cu lit.e) alin.(1) art.76 CP RM, această 
circumstanţă poate atenua răspunderea penală pentru 
sustragere, dar nicidecum să-l absolvească pe făptuitor 
de ea. Pe cale de consecinţă, despre lipsa gratuităţii 
luării, ca absenţă a semnului constitutiv al noţiunii de 
sustragere, se poate vorbi în situaţia acordării compen-
sării corespunzătoare până la consumarea sustragerii, 
nu însă ulterior acesteia” [6].

Un alt aspect legat de gratuitatea luării, privită ca 
semn al sustragerii, îl relevă A.I. Vladimirov. Aces-
ta consideră că compensarea valorii bunurilor luate 
trebuie să presupună intenția prealabilă a victimei de 
a-i înstrăina bunul corespunzător făptuitorului. Doar 
în prezența acestei condiții, ar lipsi gratuitatea luării, 
privită ca semn al sustragerii. În lipsa intenției prea-
labile a victimei de a-i înstrăina bunul corespunzător 
făptuitorului, cele săvârșite urmează a fi calificate ca 
sustragere [7].

Considerăm de prisos această condiție. Au dreptate 
S.Brînza și V.Stati când afirmă: „Luarea ilegală, dar 
echivalentă a bunurilor altuia nu reprezintă o sustrage-
re, întrucât legea penală apără nediferențiat patrimo-
niul, indiferent de compoziția acestuia; legea penală 
nu apără părți din patrimoniu. Fapta, care nu presu-

pune un gol patrimonial, nu poate fi calificată ca sus-
tragere… Compensarea integ  rală a valorii bunurilor 
altuia nu exclude răspunderea pentru alte fapte decât 
sustragerea (de exemplu, pentru faptele prevăzute la 
art.327, 335, 352 sau altele din Codul penal ori art.312, 
335 sau altele din Codul contravențional)” [8].

Așadar, indiferent de prezența sau lipsa intenției 
prealabile a victimei de a-i înstrăina bunul cores-
punzător făptuitorului, compensarea valorii bunuri-
lor luate exclude atingerea adusă relațiilor sociale cu 
privire la patrimoniu. În astfel de cazuri, vor fi leza-
te valorile și relațiile sociale apărate prin intermediul 
fie al art.327, 335, 352 sau altor articole din Codul 
penal, fie al art.312, 335 sau altor articole din Codul 
contravențional. Aceasta întrucât, în ultimă instanță, 
art.191 CP RM (alături de celelalte norme referitoare 
la infracțiunile săvârșite prin sustragere) apără nu bu-
nurile individual determinate ale victimei, ci patrimo-
niul acesteia. Din moment ce fapta săvârșită nu are nici 
un impact asupra mărimii patrimoniului victimei, ea 
nu se poate exprima în sustragere. În asemenea situații, 
răspunderea poate fi aplicată pentru alte infracțiuni sau 
pentru anumite contravenții.

În alt registru, vom aborda problema dihotomiei 
„însușire”–„delapidare”. O atestăm, de exemplu, în 
dispoziția art.105 din Codul contravențional: „Sustra-
gerea în proporţii mici din avutul proprietarului prin 
furt, însuşire, delapidare (subl. ne aparține), abuz de 
serviciu sau escrocherie”.

După I.Zaporojan, promo varea dihotomiei „însu-
şire–delapidare” constituie o reminiscenţă a concep-
ţiilor consacrate în dreptul penal sovietic. Caracterul 
păgubos al acestor concepţii constă în „dez membrarea 
artificială a unei singure fapte (înstrăinarea ilegală a 
averii) în două componenţe de sine stătătoare de in-
fracţiuni – însuşirea şi delapidarea” [9], [10].

Într-adevăr, în dispoziția de la art.123 CP RM din 
1961 a fost utilizată sintagma „însuşirea sau delapi-
darea avutului proprietarului”. Însă această stare de 
lucruri are origini mai vechi. 

De exemplu, art.2192 din Codul de pedepse penale 
și corecționale al Imperiului Rus din 1845 [11] stabi-
lea răspunderea „pentru cel care își va însuși (subl. ne 
aparține) o proprietate străină de orice fel, încredințată 
lui pentru păstrare, sau pentru o oarecare întrebuințare, 
sau pentru o altă destinație, tăgăduind primirea aces-
teia, fie afirmând mincinos că aceasta a fost deja re-
stituită de către el, ori transmisă, ori întrebuințată 
conform destinației, ori nimicită sau distrusă nu din 
vina lui, precum și pentru cel care va delapida (subl. 
ne aparține) cu intenție o astfel de proprietate”. De 
asemenea, potrivit alin.(1) art.323 din Codul penal al 
României din 1865 [12], purta răspundere „oricare va 
pune de o parte sau va risipi, spre paguba proprietari-
lor, a posesorilor ori a detentorilor, obligațiuni, bani, 
mărfuri, bileturi, chitanțe sau orice alte acte cuprin-
zând vreo obligațiune sau apărare, și care i se vor fi 
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dat sub titlu de închiriere, de depozit, de mandat sau 
pentru vreun lucru cu plată ori fără plată, cu îndatori-
re de a-l întoarce înapoi sau de a-l înfățișa, ori de a-l 
întrebuința într-un chip hotărât”. Comparând cele două 
texte legislative, S.Brînza menționează: „Noțiunea de 
abuz de încredere din cadrul alin.1 art.323 din Codul 
penal al României din 1865 este alcătuită din două 
fațete, care, în legislația penală rusă (se are în vedere 
Codul de pedepse penale și corecționale al Imperiu-
lui Rus din 1845 n.a.), desemnau două componențe de 
infracțiuni: 1) însușirea („oricare va pune la o parte...”) 
și 2) delapidarea („...sau va risipi...”)” [13].

O conjunctură asemănătoare o observăm în art.185 
și 186 din Codul penal al RSS Ucrainene din 1922 
[14] și în art.116 din Codul penal al RSS Ucrainene 
din 1927 [15]. Precizăm că aceste două legiuiri a fost 
aplicate pe teritoriul actual al Republicii Moldova în-
tre anii 1922-1961.

În contrast, Codul penal al Imperiului Rus din 
1903 [16] consacră o situație calitativ diferită. Anali-
zând-o, D.I. Skripnikov susține: „Prin «delapidare» se 
înțelegea nu o infracțiune de sine stătătoare, ci o mo-
dalitate a însușirii, stadiul superior al acesteia” [17]. 
O abordare similară poate fi remarcată în art.246 din 
Codul penal al Germaniei. Cu această ocazie, este de 
reținut că Codul penal al Imperiului Rus din 1903 este 
o legiuire de inspirație germană. Referindu-se la abor-
darea în cauză, O.A. Slabcenko opinează: „Legiuitorul 
german privește însușirea ca pe un stadiu mai timpuriu 
în cadrul procesului unitar de cauzare a daunelor ma-
teriale proprietarului, în care delapidarea evoluează ca 
stadiu final” [18].

Consemnăm că în art.191 CP RM (spre deosebire 
de art.123 CP RM din 1961) este promovată concepția 
care a fost implementată în Codul penal rus din 1903 
și care este promovată în Codul penal al Germaniei. În 
același timp, în planul denominării art.191 CP RM, op-
tăm nu pentru termenul „însușire”, ci pentru termenul 
„delapidare”. Este adevărat că această poziție diferă de 
cea promovată de legiuitorul rus din 1903 și de legiui-
torul german. Totuși, poziția relevată ia în considerare 
realitățile juridice autohtone: în art.1921, 1922 și 275 
CP RM, termenul „însușire” este utilizat cu sensul de 
sustragere. Optând pentru utilizarea termenului „de-
lapidare” în titlul art.191 CP RM, nu urmărim decât 
să excludem confuzia dintre: accepțiunea termenului 
„însușire” din varianta în vigoare a art.191 CP RM și 
accepțiunea aceluiași termen din art.1921, 1922 și 275 
CP RM. Cu alte cuvinte, urmărim să asigurăm respec-
tarea regulii fixate la lit.e) art.19 al Legii privind actele 
legislative, pe care am evocat-o anterior.

În concluzie, dihotomia „însușire”–„delapidare” 
nu caracterizează infracțiunile prevăzute la art.191 
CP RM. În cazul acestor infracțiuni, însușirea și dela-
pidarea nu constituie modalități normative cu carac-
ter alternativ ale aceleiași fapte prejudiciabile.

Dezvoltând această idee, propunem excluderea cu-

vântului „însușire” din dispoziția art.105 din Codul 
contravențional.

În continuare, ne vom referi la un alt aspect care 
ține de latura obiectivă a infracțiunilor specificate la 
art.191 CP RM: (im)posibilitatea folosirii documente-
lor false în contextul acestor infracțiuni.

După L.V. Vedernikova, sustragerea bunurilor, 
încredințate în administrarea făptuitorului, poate fi 
săvârșită pe calea folosirii unor documente false [19].

Poziții similare se atestă în practica judiciară autoh-
tonă. Astfel, într-o decizie a Colegiului penal al Curții 
Supreme de Justiție, prin care L.O. a fost condamnată 
în baza alin.(5) art.191 CP RM, este utilizată următoa-
rea formulare: „În ambele cazuri de însuşire a sume-
lor, metoda este aceeaşi: falsificarea semnăturilor în 
ordinele de eliberare a numerarului” [20]. Într-un caz 
asemănător, în decizia Colegiului penal lărgit al Curții 
Supreme de Justiție de condamnare a lui B.T. conform 
alin.(5) art.191 CP RM, se recurge la următoarea for-
mulare: „Cu ajutorul documentelor falsificate, B.T. a 
sustras 1.211.500 lei din contul curent care aparţinea 
întreprinderii „M.” S.R.L.” [21].

În opinia noastră, asemenea formulări nu iau în 
considerare esența juridică a infracțiunilor prevăzute 
la art.191 CP RM. Or, falsificarea documentelor (ca și 
folosirea unor documente false) nu poate reprezenta 
metoda de săvârșire a respectivelor infracțiuni. La fel, 
documentele false nu pot constitui mijlocul de săvârșire 
a infracțiunilor specificate la art.191 CP RM.

Deloc întâmplător, V.P. Didenko reflectează: „Dese-
ori, sustragerea sub formă de delapidare a averii străi-
ne este comisă alături de falsificarea unor documente. 
Apare întrebarea: în această ipoteză, este oare necesară 
calificarea doar conform normei cu privire la delapida-
rea averii străine sau urmează a fi invocată și norma cu 
privire la falsificarea unor documente?” [22].

Considerăm indicată soluția calificării prin concurs. 
Tocmai o asemenea soluție se regăsește în următoarea 
speță: N.L. a fost învinuită de comiterea infracțiunilor 
prevăzute la lit.c) alin.(2) art.191 și alin.(1) art.361 
CP RM. În fapt, aceasta activa în calitate de poștaș 
la un oficiu poștal din mun. Chișinău. Printre sarci-
nile sale de funcţie, se număra distribuirea pensiilor 
şi indemnizaţiilor către cetățeni. La 17.07.2010, N.L. 
a primit pensia în mărime de 920,69 lei, destinată lui 
L.A. După ce și-a trecut în posesie acești bani, N.L. a 
semnat în locul lui L.A. în dispoziţia de plată a pensiei, 
care este un document oficial. Ulterior, în scopul ca-
muflării acţiunilor sale, N.L. a prezentat documentul 
respectiv la oficiul poştal în care era angajată [23]. O 
soluție de calificare similară o atestăm într-un alt caz 
din practica judiciară [24].

Astfel de soluții își au suportul în doctrina dreptului 
penal: „Soluţia va fi alta (alta decât soluția aplicării 
art.190 CP RM – n.a.), dacă făptuitorul sustrage bu-
nurile încredinţate în administrare, precum și folosește 
documente oficiale false. În acest caz, vom fi în pre-
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zenţa concursului de infracţiuni prevăzute la art.191 şi 
361 CP RM. Cel care comite vreuna dintre infracțiunile 
prevăzute la art.191 CP RM nu are necesitatea să co-
mită sustragerea pe calea folosirii unor documente fal-
se. El este posesorul bunurilor respective. De aceea, 
foloseşte documentele false nu în scopul sustragerii, 
dar în scopul înlesnirii sau ascunderii vreuneia dintre 
infracţiunile specificate la art.191 CP RM” [25].

Cu acest prilej, amintim că art.2192 din Codul de 
pedepse penale și corecționale al Imperiului Rus din 
1845 stabilea răspunderea „pentru cel care își va însuși 
o proprietate străină de orice fel, încredințată lui pen-
tru păstrare, sau pentru o oarecare întrebuințare, sau 
pentru o altă destinație, tăgăduind primirea acesteia, 
fie afirmând mincinos că aceasta a fost deja restitui-
tă de către el, ori transmisă, ori întrebuințată conform 
destinației, ori nimicită sau distrusă nu din vina lui 
(subl. ne aparține), precum și pentru cel care va dela-
pida cu intenție o astfel de proprietate”.

Ipoteza examinată supra trebuie deosebită de o altă 
ipoteză. Aceasta din urmă intră sub incidența art.190 
CP RM. La ipoteza în cauză se referă I.Botezatu: 
„Infracțiunile prevăzute la art.190 CP RM trebuie de-
limitate de infracţiunile specificate la art.191 CP RM, 
dacă făptuitorul se angajează la o muncă material-
responsabilă sau substanţial retribuită, în baza unor 
documente false, în vederea comiterii sustra ge rii. O 
astfel de persoană poate folosi documentele false care 
îi confirmă identitatea sau documentele false care îi 
conferă drepturi pe care ea nu le deţine. Dacă făptui-
torul, folosind documente false, se angajează în scopul 
sustragerii, acţiunile lui trebuie calificate ca pregă tire 
de infracțiunile prevăzute la art.190 CP RM. Dacă însă 
făptuitorul, angajându-se, urmăreşte numai scopul de a 
lucra, nu însă şi de a sustrage, şi îndeplineşte obligaţiile 
de muncă, fără a cauza vreun prejudiciu angajatorului, 
atunci lui i se poate incrimina folosirea documentelor 
oficiale false (art.361 CP RM)” [26].

Regula din ultima propoziție precitată nu a fost res-
pectată în următoarea speță: B.M. a fost condamnat în 
baza lit.b), c) și d) alin.(2) art.191 și alin.(1) art.332 
CP RM. La rândul său, C.V. a fost condamnat în baza 
lit.b), c) și d) alin.(2) art.191 CP RM. În fapt, B.M. 
deținea funcția de inspector-şef al Inspecției Ecologi-
ce Ocnița, iar C.V. deținea funcția de inspector coor-
donator al Inspecției Ecologice Ocnița. Cunoscând că 
în statele de personal ale Inspecției Ecologice Ocnița 
lipseşte funcția de şofer, B.M. a solicitat angajarea 
unui salariat în această funcție. B.M. a invocat mo-
tivul că nu deține permis de conducere şi, din această 
cauză, nu poate utiliza mijlocul de transport în inte-
res de serviciu. După ce a obținut acordul factorilor 
de decizie ierarhic superiori din cadrul Inspectoratu-
lui Ecologic de Stat, la 04.10.2010 B.M. a încheiat o 
înțelegere cu C.V. ca acesta din urmă să exercite ne-
mijlocit atribuțiile de şofer. De asemenea, B.M. și C.V. 
au convenit ca C.Ch. să fie angajat ca șofer, fără însă 

a presta efectiv obligațiile profesionale. După angaja-
rea lui C.Gh, pentru perioada 04.10.2010-08.02.2012, 
pe cardul bancar deschis pe numele acestuia, au fost 
transferați spre achitare 38943 lei. Deoarece cardul 
bancar se afla în posesia lui C.V., acesta a însușit suma 
respectivă de bani [27].

Așadar, suma de 38.943 lei a ajuns în posesia lui 
C.V. Totuși, nu se poate afirma că el ar fi sustras re-
spectiva sumă de bani. Aceasta întrucât tocmai C.V., 
și nu C.Gh., a fost cel care a prestat realmente mun-
ca în calitate de șofer. Așadar, C.V. și-a îndeplinit 
obligaţiile de muncă fără a cauza vreun prejudiciu 
angajatorului. În concluzie, odată ce lipsesc semnele 
sustragerii, la calificare urma a fi reținut doar alin.(1) 
art.332 CP RM.

În aceeași ordine de idei, atrage atenția următoa-
rea speță: L.G. a fost condamnată în baza lit.a), c) și 
d) alin.(2) art.191 și lit.a) alin.(2) art.332 CP RM. În 
fapt, aceasta deținea funcţia de director al gimnaziului 
„A.” dintr-un sat din raionul Cantemir. La 07.05.2004, 
L.G. a emis un ordin în care a înscris date vădit false. 
La concret, în ordin a fost specificat că, pentru peri-
oada 10.05.2004-01.09.2004, fiul ei, L.L., este angajat 
ca director adjunct, având în gestiune gospodăria au-
xiliară a gimnaziului. L.L. nu a prestat munca în care 
a fost angajat, însă a încasat un salariu de 1125,57 
lei. La 20.06.2004, L.G. a emis un alt ordin în care 
a înscris date vădit false. De această dată, în ordin 
se menționa că, în perioada 21.06.2004-01.01.2006, 
soţul ei, L.P., este angajat ca grădinar al gimnaziului. 
Nici L.P. nu a prestat munca în care a fost angajat, deși 
a încasat un salariu de 1081 lei. După condamnare, 
avocatul şi inculpata L.G. au declarat apel, solicitând 
casarea sentinţei, rejudecarea cauzei şi pronunţarea 
unei noi hotărâri, prin care inculpata să fie achita-
tă. În susținerea acestei solicitări, au fost prezentate, 
printre altele, următoarele argumente: a) ca grădinar, 
L.P. a stârpit plantele buruienoase din jurul şcolii şi 
le-a transportat cu căruţa care-i aparţinea; b) faptul 
că L.L. și L.P. au activat realmente în funcţiile deținute 
a fost confirmat de către P.E., contabilul aceluaiși 
gimnaziu, precum și de către alți martori. [28]

Bineînțeles, în cazul în care aceste argumente își vor 
fi găsit confirmarea, la calificare ar fi trebuit reținută 
doar lit.a) alin.(2) art.332 CP RM. În caz contrar, ar 
rămâne valabilă soluția de calificare consemnată în 
sentința de condamnare: lit.a), c) și d) alin.(2) art.191 
și lit.a) alin.(2) art.332 CP RM.

Tocmai la o astfel de soluție de calificare se referă 
schema de angajare la muncă a unor salariați fictivi, 
descrisă de E.V. Trunova: în temeiul cererii unei per-
soane, conducătorul unei unități emite un ordin de an-
jajare a acestei persoane. Apoi, în tabelul de evidență 
a timpului de muncă, sunt înscrise date vădit false cu 
privire la orele de muncă prestate de către persoana 
angajată fictiv. În baza acestui tabel, în vederea re-
munerării respectivei persoane, contabilitatea unității 
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în cauză alocă sume bănești. În ultimă instanță, banii 
astfel alocați ajung în posesia conducătorului unității 
respective, care este inițiatorul săvârșirii faptei descri-
se [29].

Considerăm că această aserțiune necesită anumi-
te corectări: 1) încă înainte de săvârșirea infracțiunii, 
banii în cauză se află în posesia conducătorului 
unității. La acel moment, posesia este legitimă, în-
trucât banii au fost încredințați în administrarea con-
ducătorului unității, în vederea achitării salariilor 
angajaților unității. Ulterior, ca rezultat al săvârșirii 
infracțiuniii, posesia legitimă se convertește în po-
sesia nelegitimă; 2) nu este relevant dacă, după 
săvârșirea infracțiunii, conducătorul unității păs-
trează banii sustrași pentru sine sau îi transmite unei 
alte persoane. Or, evoluând ca motiv al infracțiunilor 
prevăzute la art.191 CP RM, interesul material poate 
fi direct (atunci când conducătorul unității urmăreşte 
să aibă o satisfacţie personală de pe urma obţinerii 
sau reţinerii câştigului material) sau indirect (atunci 
când conducătorul unității doreşte să asigure un câş-
tig material unor terţe persoane).

O situație calitativ diferită de cele examinate an-
terior se atestă în următoarea speță: I.D. a fost învi-
nuit de comiterea infracțiunilor prevăzute la lit.c) și 
d) alin.(2) art.191 și alin.(1) art.332 CP RM. În fapt, 
acesta deținea funcția de maistru în atelierele mecani-
ce ale Secției de Întreținere a Căii Bălți a Întreprinde-
rii de Stat „Calea Ferată din Moldova”. În perioada 
25.01.2011-04.02.2011, G.M., șoferul din secția în ca-
uză, s-a aflat la tratament medical. Cu toate acestea, 
I.D. a înscris informația cu privire la orele de mun-
că care ar fi fost prestate de către G.M. în tabelul de 
evidență a timpului de muncă al acestuia din urmă. 
Ca rezultat, pentru perioada de timp sus-menționată, 
G.M. a încasat un salariu de 1104 lei. Sub pretextul 
reparării unui prejudiciu cauzat Întreprinderii de Stat 
„Calea Ferată din Moldova”, I.D. a cerut de la G.M. 
1000 de lei. I.D. a trecut această sumă de bani în pro-
pria posesie. În urma examinării cauzei, instanța de 
judecată a conchis că fapta săvârșită de I.D. urmează 
a fi calificată doar potrivit alin.(1) art.332 CP RM. În 
sprijinul acestei idei, s-a alegat că infracțiunea spe-
cificată la lit.c) și d) alin.(2) art.191 CP RM ar fi ab-
sorbită de infracțiunea prevăzută la alin.(1) art.332 
CP RM [30].

În adevăr, soluția corectă este alin.(1) art.332 CP 
RM. Totuși, nu putem sprijini argumentarea aparținând 
instanței de judecată: infracțiunea prevăzută la lit.c) 
și d) alin.(2) art.191 CP RM nu putea fi absorbită de 
infracțiunea specificată la alin.(1) art.332 CP RM. Or, 
infracțiunea prevăzută la lit.c) și d) alin.(2) art.191 CP 
RM pur și simplu nu a fost săvârșită de către făptuitor. 
Deci, nu este posibilă nici absorbția în cauză. Aceasta 
întrucât banii care au fost luați ilegal de către făptuitor 
– 1104 lei – nu i-au fost încredințați de către întreprin-
derea în care activa.

În plus, după cum susține just L.D. Gauhman, 
infracțiunea absorbită nu poate fi mai gravă de-
cât infracțiunea absorbantă [31]. Din confrunta-
rea sancțiunilor stabilite la alin.(2) art.191 și alin.
(1) art.332 CP RM, deducem că mai gravă este 
infracțiunea specificată la lit.c) și d) alin.(2) art.191 
CP RM. În concluzie, este cu neputință ca ea să fie 
absorbită de infracțiunea prevăzută la alin.(1) art.332 
CP RM.

La o situație de altă natură se referă următoarea 
speță: Z.G. a fost condamnat conform lit.d) alin.(2) 
art.191 CP RM. În fapt, acesta deținea funcţia de di-
rector al unei întreprinderi din satul Tartaul, raionul 
Cantemir. În perioada august 2010 iunie 2011, Z.G. 
a înscris date vădit false privind evidența debitului 
de apă consumată în facturile persoanelor ale căror 
case erau conectate la apeductul din satul Tartaul. 
Această faptă a făcut posibilă sustragerea de către el 
a sumei de 2415 lei [32]. 

De această dată, calificarea este incompletă. Aceas-
ta pentru că alin.(1) art.332 CP RM trebuia reținut la 
calificare alătuiri de lit.d) alin.(2) art.191 CP RM. 
Infracțiunea specificată la alin.(1) art.332 CP RM nu 
poate fi absorbită de infracțiunea prevăzută la lit.d) 
alin.(2) art.191 CP RM. Prima din aceste infracțiuni 
depășește cadrul normativ al celei de-a doua: nici în-
scrierea în documentele a unor date vădit false, nici 
falsificarea de documente, nu pot constitui partea 
în întregul reprezentat de lit.d) alin.(2) art.191 CP 
RM. Săvârșind infracțiunea specificată la lit.d) alin.
(2) art.191 CP RM, făptuitorul nu are necesitatea să 
comită sustragerea pe calea folosirii unor documen-
te false. Înainte de a săvârși sustragerea, el deja este 
posesorul bunurilor respective. Cu această ocazie, 
reiterăm ideea conturată mai sus: documentele false 
pot fi utilizate în scopul înlesnirii sau ascunderii uneia 
dintre infracţiunile prevăzute la art.191 CP RM, nu 
însă în scopul sustragerii.

În concluzie, documentele – oficiale sau neoficia-
le – false nu pot fi folosite în contextul infracțiunilor 
specificate la art.191 CP RM.

În încheiere, formulăm următoarele concluzii refe-
ritoare la fapta prejudiciabilă din cadrul infracțiunilor 
prevăzute la art.191 CP RM:

1) infracțiunile prevăzute la art.191 CP RM sunt 
săvârșite exclusiv pe calea acțiunii;

2) infracțiunile specificate la art.191 CP RM fac 
parte din rândul infracțiunilor săvârșite prin sustrage-
re;

3) dihotomia „însușire”–„delapidare” nu caracte-
rizează infracțiunile prevăzute la art.191 CP RM. În 
cazul acestor infracțiuni, însușirea și delapidarea nu 
constituie modalități normative cu caracter alternativ 
ale aceleiași fapte prejudiciabile;

4) documentele – oficiale sau neoficiale – false nu 
pot fi folosite în contextul infracțiunilor specificate la 
art.191 CP RM.
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Scopul acestui studiu constă în identificarea, se-
lectarea, sistematizarea și analiza practicii judi-

ciare în materia violenței în familie (art.2011 CP RM), 
obținerea propriilor date autentice și originale în do-
meniul empiric conturat și formularea unor concluzii 
apte să contribuie la dezvoltarea științei contemporane 
a dreptului penal.

Luând ca ipoteză faptul că niciun studiu empiric 
prompt, corect și rezultativ nu poate fi obținut, fără o 
bază temeinică științifică, ne-am adresat la ultimele 
surse doctrinare de specialitate. Astfel, analiza propriu-
zisă a cazurilor practice va fi efectuată în conformitate 
cu algoritmul de calificare acceptat în doctrina juridico-
penală autohtonă de ultima oră [1]. 

Pentru a începe cercetarea detaliată a cazurilor se-
lectate în materia violenței în familie (art.2011 CP RM), 
vom accepta sistematizarea faptelor infracționale de 
violență în familie prevăzute la art.2011 CP RM, pro-
pusă de către autorii S.Brînza și V.Stati. Mai mult, o 
considerăm chiar fundamentală pentru efectuarea unei 
cercetări științifice adecvate a cazurilor de violență în 
familie întâlnite în practica judiciară și cea a urmăririi 
penale. 

Adițional, vom arăta că în art.2011 CP RM sunt reu-
nite cinci variante-tip de infracțiuni și o singură varian-
tă agravantă de infracțiune, după cum urmează:

alin.(1) art.201−	 1 CP RM – prima variantă-tip 
a violenței în familie, ce incriminează „acțiunea sau 

inacțiunea intenționată, manifestată fizic sau ver-
bal, comisă de un membru al familiei, care a provo-
cat suferință fizică, soldată cu vătămarea ușoară a 
integrității corporale sau a sănătății, suferință psihică 
ori prejudiciul material sau moral” [2].

lit.a) alin.(2) art. 201−	 1 CP RM – varianta agra-
vantă a violenței în familie, ce presupune că infracțiunea 
prevăzută la alin.(1) art.2011 CP RM este săvârșită asu-
pra a doi sau mai multor membri ai familiei.

lit.b) alin.(2) art. 201−	 1 CP RM – a doua varian-
tă-tip a violenței în familie, ce incriminează acțiunea 
sau inacțiunea intenționată, manifestată fizic sau ver-
bal, comisă de un membru al familiei, care a provo-
cat suferință fizică, soldată cu vătămarea ușoară a 
integrității corporale sau a sănătății, suferință fizică 
ori prejudiciul material sau moral, care a cauzat vătă-
marea medie a integrității corporale sau a sănătății.

lit.a) alin.(3) art. 201−	 1 CP RM – a treia varian-
tă-tip a violenței în familie, ce incriminează acțiunea 
sau inacțiunea intenționată, manifestată fizic sau ver-
bal, comisă de un membru al familiei, care a provo-
cat suferință fizică, soldată cu vătămarea ușoară a 
integrității corporale sau a sănătății, suferință fizică 
ori prejudiciul material sau moral, care a cauzat vătă-
marea gravă a integrității corporale sau a sănătății.

lit.b) alin.(3) art. 201−	 1 CP RM – a patra va-
riantă-tip a violenței în familie, ce incriminează 
acțiunea sau inacțiunea intenționată, manifestată 
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fizic sau verbal, comisă de un membru al familiei, 
care a provocat suferință fizică, soldată cu vătăma-
rea ușoară a integrității corporale sau a sănătății, 
suferință fizică ori prejudiciul material sau moral, 
care a determinat la sinucidere sau la tentativa de 
sinucidere.

lit.c) alin.(3) art. 201−	 1 CP RM – a cincea varian-
tă-tip a violenței în familie, ce incriminează acțiunea 
sau inacțiunea intenționată, manifestată fizic sau ver-
bal, comisă de un membru al familiei, care a provo-
cat suferință fizică, soldată cu vătămarea ușoară a 
integrității corporale sau a sănătății, suferință fizică 
ori prejudiciul material sau moral, care a provocat de-
cesul victimei.

Trecând nemijlocit la analiza bazei emprice, vom 
sublinia că pentru a efectua analiza detaliată a cauze-
lor penale pornite în baza art.2011 CP RM (Violență în 
familie) am selectat și am adunat 131 de sentințe ale 
instanțelor de fond din mun.Chișinău (sec.Centru), 
mun.Bălți și or.Sângerei, pentru perioada anilor 2011-
2014. Mai mult, pe marginea unor cazuri am obținut 
chiar rechizitorii și decizii ale Curților de Apel, pre-
cum și ale Colegiului penal lărgit al Curții Supreme de 
Justiție a Republicii Moldova.

În scopul sistematizării eficiente a deciziilor pro-
cesuale obținute, am purces la categorizarea cazurilor 
în funcție de variabila locului instanței de fond care 
a examinat inițial cauza penală de violență în familie. 
Astfel, am repartizat sentințele și alte decizii cu carac-
ter procesual după cum urmează:

Judecătoria sec.Centru, mun.Chișinău−	  – 10 
sentințe, dintre care în anul 2011 – 1 sentință; 2012 – 5 
sentințe; 2013 – 3 sentințe; 2014 – 1 sentință [3].

Judecătoria Bălți−	  – 30 de sentințe însoțite cu re-
chizitorii, și după caz cu decizii ale Curții de Apel și 
ale Colegiului penal lărgit al Curții Supreme de Justiție. 
Sentințele au fost emise în următorii ani: 2011 – 11 
sentințe; 2012 – 10; 2013 – 6; 2014 – 3 sentințe [4].

Judecătoria Sângerei−	  – 91 de sentințe, dintre care 
în anul 2011 – 23 de sentințe; în anul 2012 – 29; în anul 
2013 – 39 de sentințe [5].

I. Cauzele penale selective examinate în ju-
decătoria Bălți și judecătoria sec.Centru, mun.
Chișinău

Vom efectua examinarea a 40 de cauze penale în 
materie de violență în familie (art.2011 CP RM) selec-
tate din arhiva Judecătoriei sec.Centru, mun.Chișinău 
și din arhiva Judecătoriei Bălți, dintre care:

alin.(1) art.201−	 1 CP rM – 29 sentințe, ce 
constituie 72,5% din numărul total de cazuri (Do-
sarul nr.1-347/2011; Dosarul nr.1-386/2011; Do-
sarul nr.1-399/2011;  Dosarul nr.1-420/2011; Do-
sarul nr.1-95/2012; Dosarul nr.1-108/2012; Dosa-
rul nr.1-185/2012; Dosarul nr.1-259/2012; Dosarul 
nr.1-470/2012; Dosarul nr.1-539/2012; Dosarul 
nr.1-585/2012; Dosarul nr.1-646/2012; Dosa-
rul nr.1-662/2012; Dosarul nr.1-673/2012; Dosa-
rul nr.1-175/2013; Dosarul nr.1-682/2013; Dosarul 
nr.1-962/2013; Dosarul nr.1-1091/2013; Dosarul 
nr.1-252/2014; Dosarul nr.1-959/2014; Dosarul nr.1-
925/2014; Dosarul nr.1-582/2014; Dosarul nr.1-
846/2014; Dosarul nr.1-52/2013 (sec.Centru, mun.

Chișinău); Dosarul nr.1-320/2012 (sec.Centru, mun.
Chișinău); Dosarul nr.1202/2012 (sec.Centru, mun.
Chișinău); Dosarul nr.1-788/2012 (sec.Centru, mun.
Chișinău); Dosarul nr.1-1000/2013 (sec.Centru, mun.
Chișinău); Dosarul nr.1-624/2013 (sec.Centru, mun.
Chișinău));

lit.(a) alin.(2) art.201−	 1 CP rM – 4 sentințe, ce 
constituie – 10% din numărul total de cazuri (Dosarul 
nr.1-682/2011; Dosarul nr.1-693/2011; Dosarul nr.1-
708/2011; Dosarul nr.1-995/2011 (sec.Centru, mun.
Chișinău));

lit.(b) alin.(2) art. 201−	 1 CP rM – 5 sentințe, ce 
constituie – 12,5% din numărul total de cazuri (Do-
sarul nr.1-464/2012; Dosarul nr.1-420/2013; Dosarul 
nr.1-321/2012 (sec.Centru, mun.Chișinău); Dosarul 
nr.1-1085/2012 (sec.Centru, mun.Chișinău); Dosarul 
nr.1-491/2014 (sec.Centru, mun.Chișinău));

lit.(a) alin.(3) art. 201−	 1 CP rM – 1 sentință, ce 
constituie – 2,5% din numărul total de cazuri (Dosarul 
nr.1-536/2013);

lit.(c) alin.(3) art.2011 CP rM−	  – 1 sentință (Do-
sarul nr.1-584/2012), ce constituie – 2,5% din numărul 
total de cazuri.

Așadar, analizând 29 de sentințe ale instanței de 
fond (jud.Bălți, jud. Chișinău, sec.Centru) emise în 
baza alin.(1) art.2011 CP RM, le-am repartizat în trei 
categorii, în funcție de tipul sentinței emise. Astfel, am 
obținut următoarele rezultate:

Instanța de fond în privința inculpatului a emis −	
sentința privind încetarea procesului penal pornit în 
baza alin.(1) art.2011 CP RM în legătura cu împăcarea 
părților – 14 sentințe, ce constituie 48,28% din numă-
rul total de sentințe emise în cazurile de violență în fa-
milie prevăzută la alin.(1) art.2011 CP RM;

Instanța de fond−	  în privința inculpatului a emis 
sentința privind încetarea procesului penal pornit în 
baza alin.(1) art.2011 CP RM în legătura cu atrage-
rea la răspunderea administrativă (art.55 CP RM) – 
1 sentință, ce constituie 3,45% din numărul total de 
sentințe emise în cazurile de violență în familie prevă-
zută la alin.(1) art.2011 CP RM;

Instanța de fond−	  în privința inculpatului a emis 
sentința privind încetarea procesului penal pornit în 
baza alin.(1) art.2011 CP RM în legătura cu expirarea 
termenului de prescripție tragerii la răspundere penală 
– 1 sentință, ce constituie 3,45% din numărul total de 
sentințe emise în cazurile de violență în familie prevă-
zută la alin.(1) art.2011 CP RM;

Instanța de fond a emis sentința de condamnare−	  
– 13 cazuri, ce constituie 44,82% din numărul total de 
sentințe emise în cazurile de violență în familie prevă-
zută la alin.(1) art.2011 CP RM.

I. Repartiția cauzelor în funcție de pedepsele pe-
nale definitive aplicate pentru săvârșirea infracțiunii 
prevăzute la alin.(1), alin.(2) și (3) art.2011 CP RM:

Muncă neremunerată în folosul comunității−	  – 10 
cazuri (25%);

Închisoarea cu aplicarea art.90 CP RM (Con-−	
damnarea cu suspendarea condiționată a executării 
pedepsei) – 15 cazuri (37,5%);

Închisoare în pentenciar de tip închis−	  – 4 cazuri 
(10%);
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Încetarea în legătura cu atragerea persoanei la −	
răspundere administrativă în baza art.55 CP RM – 3 
cazuri (7,5%);

Încetarea în legătura cu decesul inculpatului−	  – 3 
cazuri (7,5%);

Încetarea în legătura cu împăcarea părților−	  – 4 
cazuri (10%);

Încetarea în legătura cu expirarea termenului −	
de prescripție tragerii la răspundere penală – 1 caz 
(2,5%)

II. Variabila datele de identificare ale agresorului:
În 39 de cazuri inculpații erau de genul masculin 

(97,5%), iar într-un singur caz o femeie (2,5%).
III. Variabila vârsta agresorului la momentul 

săvârșirii faptei:
64-67 de ani−	  – 5 cazuri, ce constituie 12,5% din 

numărul total de cazuri (Dosarul nr.1-585/2012; Dosa-
rul nr.1-646/2012; Dosarul nr.1-624/2013 (sec.Centru, 
mun.Chișinău); Dosarul nr.1-1000/2013 (sec.Centru, 
mun.Chișinău); Dosarul nr.1-995/2011 (sec.Centru, 
mun.Chișinău));

55-58 de ani−	  – 3 cazuri, ce constituie 7,5% din 
numărul total de cazuri (Dosarul nr.1-925/2014; Dosa-
rul nr.1-662/2012; Dosarul nr.1-320/2012 (sec.Centru, 
mun.Chișinău));

43-52 de ani −	 – 9 cazuri ce constituie 22,5% 
din numărul total de cazuri (Dosarul nr.1-386/2011; 
Dosarul nr.1-185/2012; Dosarul nr.1-464/2012; Do-
sarul nr.1-584/2012; Dosarul nr.1-539/2012; Dosarul 
nr.1-175/2013; Dosarul nr.1-846/2014; Dosarul nr.1-
788/2012 (sec.Centru, mun.Chișinău); Dosarul nr.1-
321/2012 (sec.Centru, mun.Chișinău));

32-42 de ani−	  – 14 cazuri, ce constituie 35% 
din numărul total de cazuri (Dosarul nr.1-399/2011; 
Dosarul nr.1-420/2011; Dosarul nr.1-693/2011; Do-
sarul nr.1-682/2011; Dosarul nr.1-708/2011; Dosa-
rul nr.1-108/2012; Dosarul nr.1-470/2012; Dosa-
rul nr.1-673/2012; Dosarul nr.1-420/2013; Dosarul 
nr.1-536/2013; Dosarul nr.1-682/2013; Dosarul nr.1-
582/2014; Dosarul nr.1-252/2014; Dosarul nr.1-
1085/2012 (sec.Centru, mun.Chișinău));

24-31 de ani−	  – 8 cazuri, ce constituie 20% din 
numărul total de cazuri (Dosarul nr.1-347/2011; Do-
sarul nr.1-95/2012; Dosarul nr.1-259/2012; Dosarul 
nr.1-962/2013; Dosarul nr.1-1091/2013; Dosarul nr.1-
52/2013 (sec.Centru, mun.Chișinău); Dosarul nr.1-
491/2014 (sec.Centru, mun.Chișinău); Dosarul nr.1-
1202/2012 (sec.Centru, mun.Chișinău));

19 ani−	  – 1 caz, ce constituie 2,5% din numărul 
total de cazuri (Dosarul nr.1-959/2014).

IV. Variabila locul de muncă și ocupația făptui-
torului:

neangajate în câmpul muncii−	  – 22 de persoane, 
ce constituie 55% din numărul total de cazuri;

angajate în câmpul muncii−	  – 18 persoane, ce con-
stituie 45% din numărul total de cazuri.

V. Variabila studiile făptuitorului:
studii medii−	  (inclusiv, studii medii incomplete) – 

35 de persoane, ce constituie 87,5% din numărul total 
de cazuri;

studii superioare−	  – 5 persoane, ce constituie 
12,5% din numărul total de cazuri.

VI. Variabila caracteristici situaționale ale 
făptuitorului. Am scos în evidență o caracteristică 
situațională care a fost observată, în marea majorita-
tea cazurilor de violență în familie: săvârșirea faptei 
în stare de ebrietate alcoolică. Astfel, la momentul co-
miterii faptei în stare de ebrietate alcoolică s-au aflat 
32 de persoane care și-au agresat membrii de familie, 
ceea ce constituie 80% din numărul total de cazuri. Mai 
mult, în 2 cazuri persoanele s-au aflat la evidența me-
dicului-narcolog (Dosarul nr.1-399/2011; Dosarul nr.1-
682/2011).

VII. Repartiţia cazurilor în funcţie de locul unde 
s-a produs fapta de violență în familie:

în familia de origine−	  – 10 cazuri, ce constituie 
25% din numărul total de cazuri;

în familie secundară−	  – 30 de cazuri, ce constituie 
75% din numărul total de cazuri.

VIII. Variabila antecedentele penale ale făptui-
torului:

anterior condamnate−	  – 14 persoane, ce constituie 
35% din numărul total de făptuitori;

fără antecedente penale−	  – 26 de persoane, ce 
constituie 65% din numărul total de făptuitori.

Ix. Variabila violență în familie săvârșită în mod 
repetat sau sistematic:

violență în familie săvârșită în mod repetat sau −	
sistematic – 26 de cazuri, ce constituie 65% din numă-
rul total de cazuri;

violență în familie săvârșită pentru prima dată−	  
– 14 cazuri, ce constituie 35% din numărul total de ca-
zuri.

O atenție deosebită merită evidențierea recidivelor 
speciale de violență în familie sancționate penal sau 
prevenite ori sancționate prin măsuri extrapenale. Ast-
fel, din materialele Dosarului nr.1-386/2011 (Sentința 
Judecătoriei Bălți din 08 septembrie 2011) rezultă că la 
20.01.2011, în jurul orei 14.30, la domiciliu, în cadrul 
conflictului cu soția sa, inclupatul intenționat i-a apli-
cat acesteia două lovituri cu ciocanașul de bucătărie în 
regiunea feței, cauzându-i fractura oaselor nazale, și, 
prin urmare i-a cauzat vătămare intenționată ușoară 
cu dereglarea sănătății de scurtă durată. 

Anterior, făptuitorul a fost condamnat de două ori 
pentru fapta de violență în familie săvârșită față de 
aceeași victimă (soția făptuitorului), în ambele cazuri 
în baza alin.(1) art.2011 CP RM, și în ambele cazuri 
i s-a aplicat pedeapsa cu închisoare, în baza sentinței 
de condamnare din 17.12.2010 – 1,6 ani de închisoa-
re în penitenciar de tip semiînchis cu aplicarea art.90 
CP RM (pe un termen de probă ce constituie 2 ani); în 
baza sentinței de condamnare din 24.02.2011 – 2 ani de 
închisoare în penitenciar de tip semiînchis cu aplicarea 
art.90 CP RM (pe un termen de probă ce constituie 2 
ani). Cu toate că făptuitorul a fost de două ori condam-
nat, și încălcând interdicțiile instanței de judecată de a 
nu se afla aproape de 200 m de soția sa și de locul ei de 
trai, interdicția impusă în baza ordonanței de protecție 
din 28.03.2011, a aruncat în ea un cuțit de bucătărie, 
când s-a aflat la ea acasă.

Într-un alt caz (Dosarul nr.1-252/2014, Sentința ju-
decătoriei Bălți din 31 ianuarie 2014), S.I., locuind îm-
preună cu mama sa, profitând de starea ei de neputință, 
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manifestând lipsa totală de respect, înjosund perma-
nent onoarea și demnitatea mamei cu cuvinte necen-
zurate, fiind preîntâmpinat de colaboratorii de poliție 
privind încetarea acțiunilor ilegale de violență psiho-
logică și emoțională, a continuat să o umilească psiho-
logic, pe data de 15.09.2013 a încercat s-o lovească în 
cap cu o furculiță. Astfel, prin acțiunile sale i-a provo-
cat mamei puternice suferințe psihice. Prin urmare, în 
baza sentinței de condamnare S.I. a fost condamnat la 
pedeapsa cu închisoare pe un termen de 1 an în peni-
tenciar de tip semiînchis cu aplicarea art.90 CP RM, pe 
un termen de probă de 3 ani. Mai mult, în baza sentinței 
S.I. se obligă să participe la un program special de tra-
tament sau de consiliere în vederea reducerii compor-
tamentului violent.

Într-un alt caz (Dosarul nr.1-185/2012) anterior 
comiterii infracțiunii de violență în familie pe data de 
15.09.2011, făptuitorul și-a agresat soția lovind-o cu 
pumnii pe data de 06.05.2011, fapt pentru care T.A. a 
fost sancționat cu o măsură extrapenală, și anume, atras 
la răspundere administrativă. 

x. Variabila victima violenței în familie a deve-
nit:

soția1.  – 23 de cazuri (57,5%);
concubina2.  – 7 cazuri (17,5%);
mama3.  – 5 cazuri* (12,5%);
tata4.  – 1 caz (2,5%);
ambii părinți5.  – 2 cazuri (5%);
alte rude (soacra, fratele, nepotul, copilul)6.  – 8 

cazuri (20%).
* Într-un caz făptuitorul și-a agresat mama și frate-

le, prin urmare unul și același caz a fost menționat la 
două categorii de victime.

xI. La capitolul „repartiţia cazurilor de agresiu-
ne în funcţie de sexul victimei”, am stabilit că victimi-
zarea femeilor (soție, concubină, mamă, soacră, fiică) 
se întâlnește cu mult mai des (85%) decât victimizarea 
bărbaților (tată, frate, fecior, nepot), care se întâlnește 
doar la nivel de cazuistică – 6 cazuri (15%). Putem con-
cluziona că fapta infracțională de violență în familie e 
predominant împotriva femeilor și poartă un caracter 
discriminatoriu cert.

xII. Repartiţia cazurilor în funcţie de gravitatea 
leziunilor:

vătămări corporale neînsemnate – 8 cazuri;−	
vătămări corporale ușoare – 17 cazuri;−	
vătămări corporale de gravitate medie – 5 cazuri;−	
vătămări corporale grave – 1 caz;−	
violența în familie care a provocat decesul victi-−	

mei – 1 caz;
violență în familie nonfizică (emoțională, verba-−	

lă) – 7 cazuri.
În această ordine de idei, nu putem trece cu vederea 

un caz din practica judiciară întâlnit în Judecătoria sec.
Centru, mun.Chișinău (Dosarul nr.1-995/2011). Por-
nind de la materialele cauzei, am sesizat următoarele: 
la 26 mai 2011, aproximativ la ora 16.00, S.I., fiind 
în stare de ebrietate alcoolică, aflându-se la domici-
liul său, acționând cu intenție directă, a provocat un 
conflict nemotivat însoțit de aplicarea violenței fizice și 
psihice, umilind onoarea și demnitatea altor membri ai 
familie – soția S.D. și fiica S.E. Cunoscând cu certitu-

dine că fiica S.E. este însărcinată (termenul de gestație 
– 4 săptămâni) în momentul când aceasta se îndrepta 
spre intrarea în casă, a aruncat în direcția fiicii o masă 
de bucătărie, lovind-o pe S.E. în regiunea spatelui și a 
fesei drepte. Ca rezultat al acțiunilor violente, fiica in-
culpatului a fost internată în spital, unde în urma trau-
mei primite a pierdut sarcina [6]. Mai mult, în raportul 
expertizei medico-legale (nr.2268 din 28 mai 2011) la 
care a fost supusă partea vătămată, au fost descrise doar 
echimoze pe antebrațul drept și fesa dreapta, atribuind 
cele depistate la leziuni corporale fără cauzarea preju-
diciului sănătății.

Este de menționat că prejudiciul fizic cauzat a fost 
calificat de către instanța de judecată ca leziuni corpora-
le neînsemnate. Însă, în opinia noastră, o astfel de con-
cluzie se impune a fi incorectă, deoarece întreruperea 
sarcinii constituie semn al vătămării corporale grave în 
sensul legii penale (alin.(1) art.151 CP RM). 

De specificat că în conformitate cu pct.26 din Re-
gulamentul Ministerului Sănătății al Republicii Mol-
dova, nr.199 din 27.06.2003, de apreciere medico-le-
gală a gravității vătămării corporale [7], întreruperea 
posttraumatică a sarcinii constituie criteriu de califi-
care a vătămării ca vătămăre corporală gravă. Potri-
vit pct.60 al acestui Regulament, întreruperea sarcinii 
face parte din vătămările corporale grave, dacă nu 
este consecinţă a particularităţilor individuale ale or-
ganismului (uter infantil, plasmoză, devieri anatomice 
ale bazinului etc.) şi dacă se află în legătură cauzală 
directă cu trauma. Expertiza medico-legală în astfel 
de cazuri se efectuează împreună cu medicul obstetri-
cian-ginecolog.

Pentru a califica cele săvârșite ca vătămare corpo-
rală gravă este suficient să se demonstreze legatura de 
cauzalitate între vătămarea corporală cauzată în mod 
intenționat și întreruperea sarcinii ca efect al unei astfel 
de vătămări [8]. Cu toate că sarcina a fost întreruptă nu 
imediat după lovitură, ci puțin mai târziu (în noaptea 
zilei când a avut loc atacul criminal, în spitalul unde 
victima a fost internată), instanța de judecată trebuia să 
țină cont că lovitura (cu masă de bucătărie în regiunea 
lombară și a piciorului drept al victimei) a fost suficien-
tă pentru pierderea sarcinii. 

xIII. Repartiţia cazurilor după mecanismul de 
producere al leziunilor constatate: 

lovirea activă cu corp dur (bâtă, unelte de bucătă-−	
rie etc.) – 11 cazuri, ce constituie 33,34% din numărul 
total de cazuri;

lovirea activă urmată de cădere – 5 cazuri, ce −	
constituie 15,15% din numărul total de cazuri; 

lovire cu arme albe – 6 cazuri, ce constituie −	
18,18% din numărul total de cazuri; 

alte mecanisme (zgâriere, comprimare, muşcătu-−	
ră) – 11 cazuri, ce constituie 33,34% din numărul total 
de cazuri.

Calcularea procentajului s-a efectuat nu din numă-
rul total de cazuri (40), ci din numărul total de cazuri 
de violență fizică, ce a constituit 33 de cazuri.

xIV. Repartiţia cazurilor după caracterul acte-
lor de violență în familie:

manifestarea brutalității excesive sau a cruzimii −	
deosebite – 7 cazuri;
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săvârșirea faptei profitând de starea de neputință −	
a victimei – 8 cazuri;

amenițarea cu răfuială fizică – 15 cazuri;−	
provocarea fricii permanente – 7 cazuri;−	
umilirea și degradarea persoanei – 34 de cazuri.−	

II. Cauzele penale examinate în judecătoria 
Sângerei

În total, am selectat sentințele emise de judecăto-
ria Sângerei pentru anii 2011, 2012 și 2013. Luând în 
considerație numărul impunător al cauzelor penale de 
acest gen, am hotărât să efectuăm analiza lor în funcție 
de anul când a fost emisă sentința de către instanța de 
fond.

Astfel, vom efectua examinarea a 91 de cauze pe-
nale în materie de violență în familie (art.2011 CP RM) 
selectate din arhiva judecătoriei Sângerei pentru anii 
2011-2013 dintre care:

alin.(1) art.201−	 1 CP RM – 36 de cazuri, ce con-
stituie 39,56% din numărul total de cazuri (Dosarul 
nr.1-014/2011; Dosarul nr.1-64/2011; Dosarul nr.1-
80/2011; Dosarul nr.1-83/2011; Dosarul nr.1-88/2011; 
Dosarul nr.1-93/2011; Dosarul nr.1-97/2011; Dosa-
rul nr.1-110/2011; Dosarul nr.1-123/2011; Dosarul 
nr.1-146/2011; Dosarul nr.1-175/2011; Dosarul nr.1-
176/2011; Dosarul nr.1-97/2012; Dosarul nr.1-151/2012; 
Dosarul nr.1-51/2012; Dosarul nr.1-169/2012; Dosarul 
nr.1-36/2012; Dosarul nr.1-94/2012; Dosarul nr.1-
21/2012; Dosarul nr.1-170/2012; Dosarul nr.1-41/2012; 
Dosarul nr.1-147/2012; Dosarul nr.1-50/2013; Dosarul 
nr.1-54/2013, Dosarul nr.1-117/2013; Dosarul nr.1-
111/2013; Dosarul nr.1-34/2013; Dosarul nr.1-49/2013; 
Dosarul nr.1-253/2013; Dosarul nr.1-251/2013; Do-
sarul nr.1-249/2013; Dosarul nr.1-212/2013; Dosarul 
nr.1-192/2013; Dosarul nr.1-151/2013; Dosarul nr.1-
178/2013; Dosarul nr.1-180/2013);

lit.a) alin.(2) art.201−	 1 CP RM – 43 de cazuri, 
ce constituie 47,25% din numărul total de cazuri (Do-
sarul nr.1-130/2011; Dosarul nr.1-114/2011; Dosarul 
nr.1-155/2011; Dosarul nr.1-182/2011; Dosarul nr.1-
105/2011; Dosarul nr.1-42/2012; Dosarul nr.1-57/2012; 
Dosarul nr.1-183/2012; Dosarul nr.1-43/2012; Dosarul 
nr.1-197/2012; Dosarul nr.1-226/2012; Dosarul nr.1-
190/2012; Dosarul nr.1-68/2012; Dosarul nr.1-16/2012; 
Dosarul nr.1-145/2012; Dosarul nr.1-173/2012; Do-
sarul nr.1-82/2012; Dosarul nr.1-186/2012; Dosa-
rul nr.1-90/2012; Dosarul nr.1-156/2012; Dosarul 
nr.1-133/2012; Dosarul nr.1-199/2012; Dosarul nr.1-
74/2013; Dosarul nr.1-81/2013; Dosarul nr.1-79/2013; 
Dosarul nr.1-86/2013; Dosarul nr.1-88/2013; Dosarul 
nr.1-91/2013; Dosarul nr.1-92/2013; Dosarul nr.1-
17/2013; Dosarul nr.1-31/2013; Dosarul nr.1-8/2013; 
Dosarul nr.1-37/2013; Dosarul nr.1-237/2013; Dosa-
rul nr.1-226/2013; Dosarul nr.1-215/2013; Dosarul 
nr.1-214/2013; Dosarul nr.1-148/2013; Dosarul nr.1-
161/2013; Dosarul nr.173/2013; Dosarul nr.1-175/2013; 
Dosarul nr.179/2013; Dosarul nr.1-88/2013);

lit.b) alin.(2) art.201−	 1 CP RM – 7 cazuri, ce con-
stituie 7,69% din numărul total de cazuri (Dosarul nr.1-
85/2011; Dosarul nr.1-63/2011; Dosarul nr.1-127/2011; 
Dosarul nr.1-141/2011; Dosarul nr.1-124/2012; Dosa-
rul nr.1-104/2013; Dosarul nr.1-203/2013);

lit.a) alin.(3) art.201−	 1 CP RM – 2 cazuri, ce con-
stituie 2,2% din numărul total de cazuri (Dosarul nr.1-
49/2011; Dosarul nr.1-120/2011);

lit.b) alin.(3) art.201−	 1 CP RM – 2 cazuri, ce con-
stituie 2,2% din numărul total de cazuri (Dosarul nr.1-
207/2012; Dosarul nr.1-159/2013);

lit.c) alin.(3) art.201−	 1 CP RM – 1 caz, ce con-
stituie 1,1% din numărul total de cazuri (Dosarul nr.1-
14/2013).

I. Repartiția cauzelor în funcție de pedepsele pe-
nale definitive aplicate pentru săvârșirea infracțiunii 
prevăzute la alin.(1), alin.(2) și (3) art.2011 CP RM:

Munca neremunerată în folosul comunității−	  – 65 
de cazuri (71,43%);

Închisoarea −	 – 4 cazuri (4,39%);
Închisoarea cu suspendarea condiționată a exe-−	

cutării pedepsei pe un termen de probă (art.90 CP RM) 
– 10 cazuri (11%)

Încetarea în legătura cu atragerea persoanei la −	
răspundere administrativă în baza art.55 CP RM – 1 
caz (1,1%);

Amenda penală−	  – 4 cazuri (4,4%);
Aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter −	

medical (internarea în spitalul psihiatric cu regim rigu-
ros) – 2 cazuri (2,2%); 

Încetarea procesului penal în legătură cu împă-−	
carea părților – 4 (4,4%).

II. Variabila datele de identificare ale agresoru-
lui:

În 89 de cazuri inculpații erau de genul masculin 
(97,8%) și în 2 cazuri – de genul femenin ce constituie 
2,2% (Dosarul nr.1-114/2011; Dosarul nr.1-014/2011).

III. Variabila vârsta agresorului la momentul 
săvârșirii faptei:

68 de ani−	  – 1 caz (Dosarul nr.1-68/2012)
50-57 de ani−	  – 13 cazuri, ce constituie 14,28% 

(Dosarul nr.1-93/2011; Dosarul nr.1-120/2011; Do-
sarul nr.1-94/2012; Dosarul nr.1-151/2012; Dosa-
rul nr.1-188/2013; Dosarul nr.1-179/2013; Dosa-
rul nr.1-178/2013; Dosarul nr.1-226/2013; Dosa-
rul nr.1-249/2013; Dosarul nr.1-49/2013; Dosarul 
nr.1-104/2013; Dosarul nr.1-86/2013; Dosarul nr.1-
54/2013);

40-49 de ani−	  – 36 de cazuri, ce constituie 39,56% 
din numărul total de cazuri (Dosarul nr.1-176/2011; 
Dosarul nr.1-175/2011; Dosarul nr.1-97/2011; Do-
sarul nr.1-83/2011; Dosarul nr.1-155/2011; Dosarul 
nr.1-114/2011 (în coautorat)*; Dosarul nr.1-141/2011; 
Dosarul nr.1-49/2011; Dosarul nr.1-199/2012; Do-
sarul nr.1-133/2012; Dosarul nr.1-41/2012; Dosarul 
nr.1-170/2012; Dosarul nr.1-173/2012; Dosarul nr.1-
21/2012; Dosarul nr.1-36/2012; Dosarul nr.1-169/2012; 
Dosarul nr.1-145/2012; Dosarul nr.1-51/2012; Dosarul 
nr.190/2012; Dosarul nr.1-124/2012; Dosarul nr.1-
226/2012; Dosarul nr.1-43/2012; Dosarul nr.1-42/2012; 
Dosarul nr.1-97/2012; Dosarul nr.1-180/2013; Dosa-
rul nr.1-175/2013; Dosarul nr.1-173/2013; Dosarul 
nr.1-151/2013; Dosarul nr.1-215/2013; Dosarul nr.1-
237/2013; Dosarul nr.1-253/2013; Dosarul nr.1-8/2013; 
Dosarul nr.1-17/2013; Dosarul nr.1-88/2013 Dosarul 
nr.1-79/2013);

30-38 de ani−	  – 23 de cazuri, ce constituie 25,27% 
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din numărul total de cazuri (Dosarul nr.1-123/2011; 
Dosarul nr.1-146/2011; Dosarul nr.1-014/2011; Do-
sarul nr.1-80/2011; Dosarul nr.1-105/2011; Dosarul 
nr.1-182/2011; Dosarul nr.1-114/2011 (în coauto-
rat); Dosarul nr.1-63/2011; Dosarul nr-1-156/2012; 
Dosarul nr.1-186/2012; Dosarul nr.1-37/2012; Do-
sarul nr.1-90/2012; Dosarul nr.1-82/2012; Dosa-
rul nr.1-183/2012; Dosarul nr.1-57/2012; Dosarul 
nr.1-161/2013; Dosarul nr.1-159/2013; Dosarul 
nr.1-148/2013; Dosarul nr.1-212/2013; Dosarul 
nr.1-214/2013; Dosarul nr.1-92/2013); Dosarul nr.1-
81/2013; Dosarul nr.1-50/2013);

22-29 ani−	  – 20 de cazuri, ce constituie 21,98% 
din numărul total de cazuri (Dosarul nr.1-64/2011; 
Dosarul nr.1-110/2011; Dosarul nr.1-88/2011; Do-
sarul nr.1-130/2011; Dosarul nr.1-85/2011; Dosa-
rul nr.1-127/2011; Dosarul nr.1-147/2012; Dosa-
rul nr.1-207/2012; Dosarul nr.1-16/2012; Dosarul 
nr.1-197/2012; Dosarul nr.1-192/2013; Dosarul 
nr.1-203/2013; Dosarul nr.1-251/2013; Dosarul nr.1-
37/2013; Dosarul nr.1-34/2013; Dosarul nr.1-111/2013; 
Dosarul nr.1-31/2013; Dosarul nr.1-14/2013; Dosarul 
nr.1-117/2013; Dosarul nr.1-91/2013;).

* Dosarul nr.1-114/2011 se repetă de două ori, de-
oarece la săvârșirea infracțiuni au participat două per-
soane cu două vârste diferite.

IV. Variabila locul de muncă și ocupația făptui-
torului:

neangajate în câmpul muncii−	  – 49 de persoane, 
ce constituie 53,84% din numărul total de cazuri;

angajate în câmpul muncii−	  – 4 persoane, ce con-
stituie 4,39% din numărul total de cazuri.

V. Variabila studiile făptuitorului:
studii medii – 53 de cazuri, ce constituie 100% −	

din numărul total de cazuri;
studii superioare – 0 persoane.−	

VI. Variabila caracteristici situaționale ale 
făptuitorului. Am scos în evidență o caracteristică 
situațională care a fost observată în marea majoritate 
a cazurilor de violență în familie: săvârșirea faptei în 
stare de ebrietate alcoolică. Astfel, la momentul co-
miterii faptei în stare de ebrietate alcoolică, s-au aflat 
82 de persoane care și-au agresat membrii de familie, 
ceea ce constituie 90,1% din numărul total de cazuri. 
De menționat că starea de ebrietate alcoolică a fost 
recunoscută de către instanța de fond în calitate de 
circumstanță agravantă doar în 14 cazuri. Într-un alt caz 
(Dosarul nr.1-105/2011), condamnatului, pe lângă pe-
depasa cu închisoarea în penitenciar de tip semiînchis, 
i s-a aplicat măsura de constrângere cu caracter medical 
– tratament medical forțat de dezalcoolizare.

În alte două cazuri (Dosarul nr.1-74/2013; Dosarul 
nr.1-151/2013) au fost numite expertize psihiatrice ale 
inculpaților conform cărora s-a concluzionat prezența 
unor tulburări mentale de comportament datorită abu-
zului de alcool. În ambele cazuri, s-a dovedit pe cale 
de expertiză că inculpații s-au aflat în stare de ebrie-
tate simplă, la momentul comiterii faptei incriminate 
persoanele au fost responsabili și suferă de alcoolismul 
cronic. Acestor persoane, pe lângă pedeapsa penală, 
le-au fost aplicate măsuri de constrângere cu caracter 
medical în baza art.103 CP RM.

VII. Repartiţia cazurilor în funcţie de locul unde 
s-a produs fapta de violență în familie:

în familia de origine−	  – 18 cazuri, ce constituie 
19,78% din numărul total de cazuri;

în familia secundară−	  – 73 de cazuri, ce constituie 
80,22% din numărul total de cazuri.

VIII. Variabila antecedentele penale ale făptui-
torului:

anterior condamnate−	  – 17 persoane, ce constituie 
18,68% din numărul total de făptuitori;

fără antecedente penale−	  – 74 de persoane, ce 
constituie 81,32% din numărul total de făptuitori.

Ix. Variabila violență în familie săvârșită în mod 
repetat sau sistematic:

violență în familie săvârșită în mod repetat sau −	
sistematic – 64 de cazuri, ce constituie 70,33% din nu-
mărul total de cazuri;

violență în familie săvârșită pentru prima dată−	  
– 27 de cazuri, ce constituie 29,67% din numărul total 
de cazuri.

O atenție deosebită merită evidențierea recidivelor 
speciale de violență în familie sancționate penal sau 
prevenite ori sancționate prin măsuri extrapenale. În 
cadrul analizei practicii judiciare din or.Sângerei pen-
tru anul 2011, am depistat un caz când unul și același 
făptuitor pe parcursul anului 2011 a fost condamnat 
de către instanța de judecată de trei ori pentru actele 
de violență în familie săvârșite împotriva tatălui, după 
cum urmează:

Dosarul nr.1-63/2011 (Sentința din 21 aprilie (1) 
2011). Astfel, din materialele cauzei am reținut urmă-
toarele: V.R. (a.n.1975), la 05.02.2011, aproximativ 
la ora 18.00, fiind în stare de ebrietate, în domiciliul 
părinților săi, situat în s.Iezărenii Vechi, raionul Sân-
gerei, în timpul unui conflict apărut cu părinții, l-a nu-
mit cu cuvinte necenzurate pe tată-l său, V.G., apoi i-a 
aplicat mai multe lovituri cu pumnii și picioarele peste 
diferite părți ale corpului, cauzându-i suferințe fizice. 
Tot el, la 08.02.2011, aproximativ la ora 19.00, fiind în 
stare de ebrietate, la domiciliul părinților, continuând 
acțiunile sale prejudiciabile, fără niciun motiv l-a nu-
mit cu cuvinte necenzurate pe tatăl său, V.G., după ce a 
aruncat în fața celui din urmă un borcan de 31 de litri cu 
roșii, căuzându-i conform raportului de expertiză medi-
co-legală, vătămări corporale de gravitate medie. Prin 
urmare, V.R. a fost recunoscut vinovat în săvârșirea 
infracțiunii prevăzute la lit.b) alin.(2) art.2011 CP RM, 
și condamnat la pedeapsă sub forma de muncă neremu-
nerată în folosul comunității cu durata de 180 de ore.

Dosarul nr.1-80/2011 (Sentința din 17 mai (2) 
2011). Din materiale cauzei, am reținut următoare-
le: V.R. (a.n.1975), la 03.03.2011, aproximativ la ora 
18.00, fiind în stare de ebrietate, la domiciliul părinților, 
situat în s.Iezărenii Vechi, raionul Sângerei, în timpul 
unui conflict apărut cu tata, V.G., i-a aplicat mai multe 
lovituri cu pumnii și picioarele, l-a doborât la pământ, 
dezbrăcându-l de pantaloni și amenințăndu-l cu vătăma-
rea corporală gravă. Prin urmare, V.R. a fost recunoscut 
vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute la alin.(1) 
art.2011 CP RM, și condamnat la pedeapsă sub forma 
de muncă neremunerată în folosul comunității cu durata 
de 160 de ore. În baza alin.(4) art.84 CP RM, pedeapsa 
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definitivă i-a fost stabilită sub forma de muncă neremu-
nerată în folosul comunității cu durata de 180 de ore.

Dosarul nr.1-146/2011 (Sentința din 15 no-(3) 
iembrie 2011). Conform materialelor cauzei, am sesi-
zat următoarele: V.R. (a.n.1975), pe data de 25.06.2011, 
aproximativ pe la ora 19.30, fiind în stare de ebrietate, la 
domiciliul părinților, situat în s.Iezărenii Vechi, raionul 
Sângerei, în timpul unui conflict apărut cu tata, V.G., i-a 
aplicat mai multe lovituri cu pumnii și picioarele peste 
tot corpul cauzându-i dureri fizice și vătămări corpora-
le neînsemnate fără dereglarea sănătății. Prin urmare, 
V.R. a fost recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunii 
prevăzute la alin.(1) art.2011 CP RM, și condamnat la 
pedeapsă cu închisoare pe un termen de 1(un) an cu 
ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Într-un alt caz analogic, făptuitorul a fost condam-
nat pentru acte de violență în familie în următoarele 
împrejurări:

Dosarul nr.1-97/2011 (Sentința din 07 iulie (1) 
2011): C.S. la 08.03.2011, aproximativ la ora 23.30, 
fiind în stare de ebrietate, la domiciliu, în timpul unei 
certe, a numit-o pe concubina cu cuvinte necenzura-
te, după ce i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnii în 
regiunea capului, corpului, amenințând-o cu moartea. 
Instanța de fond l-a recunoscut pe C.S. vinovat în comi-
terea infracțiunii prevăzute de alin.(1) art.2011 CP RM 
și condamnat la pedeapsă sub forma de muncă neremu-
nerată în folosul comunității cu durata de 150 de ore.

Dosarul nr.1-43/2012 (Sentința din 02 februa-(2) 
rie 2012): C.S. la data de 31.07.2011, aproximativ la 
ora 20.30, la domiciliu, în timpul unei cerți, a numit 
cu cuvinte necenzurate concubina și trei copii minori, 
apoi i-a aplicat concubinei o lovitură cu pumnul în cap, 
după ce i-a alungat din casă. În scurt timp, după ce con-
cubina cu copiii s-a întors în gospodăria lor comună, 
ea a fost lovită cu fiica sa cap în cap de către inculpat, 
apoi din nou alungată. De către instanța de fond C.S. a 
fost recunoscut vinovat în comitera infraciunii prevă-
zute de lit.a) alin.(2) art.2011 CP RM și condamnat la 
pedeapsă sub forma de muncă neremunerată în folosul 
comunității cu durata de 200 de ore.

Am depistat și un alt caz din practica judiciară (Do-
sarul nr.1-133/2012, Sentința din 13 iulie 2012), în 
care făptuitorul avea antecedente penale, fiind anteri-
or condamnat prin sentința Judecătoriei Sângerei din 
24.03.2011, în baza lit.a) alin.(2) art.2011 CP RM la 
pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 6 
luni cu suspendarea condiționată a executării pedepsei 
(art.90 CP RM) pe un termen de 1 an. Însă, conform ma-
terialelor cauzei, începând cu luna ianuarie 2012, sis-
tematic are un comportament agresiv, violent, impulsiv, 
și anume, manifestate fizic și verbal asupra concubinei 
și trei copii minori comuni, fără niciun motiv i-a numit 
cu cuvinte necenzurate, cauzând suferințe psihice, i-a 
amenințat cu răfuială fizică, apoi a izbit-o pe concubină 
de perete, și i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnii. La 
intervenirea copiilor în scopul de a opri agresiunea din 
partea tatălui, acesta i-a aplicat mai multe lovituri cu 
pumnii, și a izbit-o de podea. Puțin mai târziu, a stran-
gulat-o pe concubină de gât, provocându-i suferințe 
fizice și psihice. În baza sentinței jud.Sângerei, F.O. a 
fost absolvit de răspundere penală pe motiv că fapta 

a fost comisă în stare de iresponsabilitate (art.23 CP 
RM). În baza art.99-100 CP RM față de F.O. au fost 
aplicate măsuri de constrângere cu caracter medical sub 
forma de internare într-o instituție psihiatrică cu regim 
riguros de supraveghere. Această decizie procesuală a 
fost luată în baza raportului de expertiză medico-lega-
lă psihiatrică ambulatorie nr.94a-2012 din 23.02.2012, 
ca rezultat s-a constatat că F.O. prezintă diagnosticul 
„Tulburare organică de personalitate, sindrom psiho-
organic, varianta explozivă. Sindrom epileptoform cu 
crize convulsive de frecvență medie”, care se confirmă 
prin datele anamnestice despre intervenția chirurgicală 
în luna martie 2010 și la 09.11.2011, apariția crizelor 
convulsive cu pierderea conștiinței, cefaleei, stărilor de 
„furie”, cu și fără motive, agresivitate față de membrii 
familiei; pierderea capacității de muncă, imposibilita-
tea de a-și controla acțiunile antisociale în momentele 
de furie, precum și examenul psihic prezent, care de-
pistează la el cefalee, memorie grav diminuată, gândire 
concretă, încetinită, intelect sărac, vocabular sărac, cri-
tică formală, care-l lipsește de capacitatea de prevedere 
și deliberare a acțiunilor sale. La momentul săvârșirii 
infracțiunii incriminate lui F.O., după cum reiese din 
materialele cauzei penale și examenul psihic, el se afla 
în starea psihică descrisă supra, care îl lipsea comple-
tamente de capacitatea de prevedere și deliberare a 
acțiunilor, a acționat fără discernământ, și deci urmează 
a fi recunoscut iresponsabil. În prezent, conform stării 
sale psihice, necesită aplicarea tratamentului medical în 
instituție psihiatrică cu regim riguros de supraveghere.

Într-un alt caz (Dosarul nr.1-155/2011), până la 
săvârșirea actelor de violență în familie prevăzute la 
lit.a) alin.(2) art.2011 CP RM, făptuitorl a fost atras 
la răspundere administrativă de 4 ori, începând cu 
01.01.2010 până la 21.06.2011 în baza alin.(1) art.69, 
alin.(1) art.78 și de două ori în baza alin.(2) art.78 al 
Codului contravențional RM.

Cum și am demonstrat supra prin datele empirice 
dobândite, actele de violență în familie au un carac-
ter prelungit, cu o intenție unică îndreptată împotriva 
aceluiași membru de familie. Încă un caz din practi-
ca judiciară Sângerei ne atestă această regulă. Așadar, 
în conformitate cu materialele cauzei penale (Dosa-
rul nr.1-16/2012. Sentința din 16 februarie 2012) am 
sesizat trei epizoade de violență manifestată față de 
membrii de familie de către R.A., și anume: pe data 
de 02.06.2011, ora 18.00; pe data de 04.06.2011 ora 
19.00 și pe data de 04.06.2011 ora 22.30. Într-o altă 
cauză penală (Dosarul nr.1-90/2012. Sentința din 25 
aprilie 2012), am evidențiat 4 episoade de violență în 
familie incriminate făptuitorului. Astfel, episodul din 
29.01.2012, ora 19.00; episodul din 17.02.2012 ora 
17.30; episodul din 17.02.2012 ora 23.00 și episodul 
din 18.02.2012 ora 18.30.

Într-un alt caz (Dosarul nr.1-148/2013), inculpatu-
lui i-au fost incriminate 5 episoade de violență în fa-
milie: 1) 13.12.2012; 2) 15.12.2012; 3) 26.12.2012; 4) 
05.01.2013; 5) 06.01.2013.

x. Variabila victima violenței în familie a devenit:
soția1.  – 35 cazuri (38,46%);
fosta soție 2. – 9 cazuri (9,89%)
concubina3.  – 23 cazuri (25,27%);
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mama4.  – 8 cazuri (8,79%);
tata5.  – 7 cazuri (7,69%);
copilul 6. – 27 cazuri (29,67%);
alte rude (bunica, soacra, nepot 7. etc.) – 10 cazuri 

(11%).
* În mai multe cazuri, actele de violență în familie 

au fost îndreptate împotriva a doi sau mai mulți mem-
bri ai familiei, victimele devenind concubina și copiii, 
soța și copiii, ambii părinți, soția și soacra etc.

xI. La capitolul „repartiţia cazurilor de agresiu-
ne în funcţie de sexul victimei”, am stabilit că vic-
timizarea femeilor (soție, concubină, mamă, soacră, 
fiică, soră) se întâlnește cu mult mai des, 83 de cazuri 
(91,21%), decât victimizarea bărbaților (tată, frate, fe-
cior), care se întâlnește doar la nivel de cazuistică – 8 
cazuri (8,79%).

xII. Repartiţia cazurilor în funcţie de gravitatea 
leziunilor corporale:

vătămări corporale neînsemnate – 63 de cazuri −	
(69,23%);

vătămări corporale ușoare – 15 cazuri (16,48%);−	
vătămări corporale de gravitate medie – 7 cazuri −	

(7,69%);
vătămări corporale grave – 2 cazuri (2,2%);−	
violență în familie nonfizică – 4 cazuri (4,4%).−	

xIII. Repartiţia cazurilor după mecanismul de 
producere al leziunilor constatate: 

lovirea activă cu corp dur (bâtă, unelte de bucă-−	
tărie etc.) – 19 cazuri, ce constituie 20,88% din numă-
rul total de cazuri;

lovirea activă urmată de cădere−	  – 29 de cazuri, ce 
constituie 36,87% din numărul total de cazuri; 

lovirea cu obiecte tăietoare-înțepătoare (cuțit, −	
topor, sapă) – 4 cazuri, ce constituie 4,4% din numărul 
total de cazuri; 

alte mecanisme (zgâriere, comprimare, muşcătu-−	
ră) – 35 de cazuri, ce constituie 38,46% din numărul 
total de cazuri.

xIV. Repartiţia cazurilor după caracterul acte-
lor de violență în familie:

manifestarea brutalității excesive sau a cruzimii −	
deosebite – 16 cazuri;

săvârșirea faptei profitând de starea de neputință −	
a victimei – 13 cazuri;

amenințarea cu răfuială fizică – 75 de cazuri;−	
umilirea și degradarea persoanei – 81 de cazuri.−	

În urma analizei aprofundate a celor 131 de cauze 
penale, am formulat anumite concluzii și recomandări 
care, în opinia noastră, vor contribui substanțial nu doar 
la calificarea corectă de către organele de urmărire pe-
nală și instanțele de fond a faptei de violență în familie, 
dar și la cunoașterea fenomenului violenței în familie 
din punct de vedere criminologic, psihologic și social, 
precum și vor contribui la prevenirea acestuia. Prin ur-
mare, concluziile și recomandările noastre vor scoate în 
evidență probleme juridico-penale, procesual-penale și 
criminologice, specifice actelor de violență în familie:

locul săvârșirii faptei1. 
Actele de violență în familie au loc deseori anume în 

familii secundare (căsătorie, concubinaj) – 103 cazuri, 
ce constituie 78,62% din numărul total de cazuri; iar în 
familia de origine (unde făptuitorii locuiesc împreună 

cu părinții sau cu alți membri ai familiei) doar în 28 de 
cazuri, ce constituie 21,37% din numărul total de ca-
zuri. După cum arată analiza noastră, marea majoritate 
a actelor de violență în familie împotriva părinților este 
săvârșită în localitatea rurală. În localitatea urbană, co-
piii (adulții) nu-și agresează părinții, iar cazurile depis-
tate sunt unice, însă în unele localități rurale predomină 
maltratarea sistematică, umilirea și degradarea copiilor 
în familie, după ce maltratarea părinților în familie de 
origine de către propriii copii devine o continuitate lo-
gică a valorilor de educație care se învață de către cei 
din urmă. O atitudine disprețuitoare și degradantă se 
formează pe parcursul educației, în unele cazuri persis-
tând chiar practici acceptate de aceștia.

Vârsta agresorului2. 
Am arătat că cea mai mare rată a atentatelor vio-

lentale în familie îi aparține persoanelor cuprinse între 
vârsta de 24-52 de ani, ce poate fi explicat prin faptul 
că anume la această vârstă majoritatea persoanelor lo-
cuiesc în familie, fie în calitate de soț, concubin, fie în 
calitate de alt membru al familiei. 

Generalizarea cazurilor practice, în funcție de vârsta 
agresorului la momentul comiterii faptei, ne-a permis 
să ajungem la concluzia că comportamentul violent este 
caracteristic tuturor categoriilor de vârstă, în egală mă-
sură, iar astfel de date empirice indirect atestă doar îm-
prejurarea că la vârsta medie (24-52 de ani) majoritatea 
făptuitorilor se află în relații de familie (fie oficial înre-
gistrate, fie – nu), iar în alte cazuri, la o vârstă mai tâ-
nară (< 24 de ani) sau viceversa – mai înaintată (>52 de 
ani), multe persoane locuiesc solitar, nu au familii. Prin 
urmare, se conturează încă o concluzie, conform căreia 
însăși conlocuirea persoanelor în aceeași locuință, de 
mai multe ori generatoare de conflicte interpersonale, 
constituie factorul predisponzant la violență în familie. 

Prin datele obținute, am arătat că cea mai mare rată a 
atentatelor violentale în familie îi aparține persoanelor 
cu vârsta de 22-68 de ani (Sângerei), aproape corespun-
de cu vârsta evidențiată în practica judiciară Chișinău 
și Bălți (24-52 de ani) ce se explică prin faptul că anu-
me la această vârstă majoritatea persoanelor locuiesc 
în familie, fie în calitate de soț, concubin, fie în calitate 
de alt membru al familiei. Reducerea vârstei minime a 
făptuitorului poate fi explicată prin faptul că începerea 
vieții familiale în comun îi este caracteristică mai mult 
localităților rurale decât celor urbane.

Caracteristici situaționale3. 
Am scos în evidență o caracteristică situațională 

care a fost observată în marea majoritate a cazurilor de 
violență în familie: săvârșirea faptei în stare de ebrie-
tate alcoolică. De menționat că starea de ebrietate al-
coolică a fost recunoscută de către instanța de fond în 
calitate de circumstanță agravantă doar în 27 de cazuri, 
în marea majoritate a cazurilor instanțele de fond au 
trecut sub tăcere această îmrejurare, fără ca să se expu-
nă pe marginea acesteia.

Victimizarea persoanelor4. 
Am stabilit că victimizarea femeilor (soție, concu-

bină, mamă, soacră, fiică) se întâlnește cu mult mai des 
(85%) decât victimizarea bărbaților (tată, frate, fecior, 
nepot), care se întâlnește doar la nivel de cazuistică 
(15%). Putem concluziona că fapta infracțională de 
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violență în familie e predominant împotrivă femeilor și 
poartă un caracter discriminatoriu cert.

Împăcarea părților în procesele penale pornite 5. 
în baza art.2011 CP rM

Considerând rezultatele obținute, am evidențiat o 
problemă de importanță majoră, ce are un impact dublu 
(penal și procesual penal) asupra practicii de aplicare a 
prevederilor alin.(1) art.2011 CP RM, și anume – împă-
carea părților în cazurile de violență în familie. 

Este indiscutabil – infracțiunea prevăzută la art.2011 
CP RM nu generează temeiul de drept pentru încetarea 
procesului penal în consecința împăcării părții vătăma-
te cu inculpatul.

Împăcarea părților nu poate fi operată în cazurile de 
violență în familie. Stipularea regăsită în alin.(5) art.276 
CPP RM nu conține prescripția că în cazul infracțiunii 
prevăzute la art.2011 CP RM procesul penal se încetea-
ză, dacă partea vătămată s-a împăcat cu inculpatul. Prin 
urmare, încetarea procesului penal în legătură cu împă-
carea părții vătămate, cu inculpatul (art.2011 CP RM) 
nu are suport legal, este neîntemeiată și incorectă.

Instanța de fond (jud.Bălți, sec.Centru, mun.
Chișinău) în 48,28% de cazuri a emis în mod neînte-
meiat și incorect sentințe de încetare a procesului pe-
nal pornit în baza art.2011 CP RM în legătură cu îm-
păcarea părților. În mod analogic, instanța a procedat 
și în Dosarul nr.1-259/2012 (Sentința jud.Bălți din 01 
martie 2012). Astfel, în baza sentinței procesul penal, 
în privința lui B. învinuit de alin.(1) art.2011 CP RM, a 
fost încetat în legătură cu împăcarea părților. Cu toate 
că în apelul declarat de procuror s-a invocat că instanța 
de fond neîntemeiat a încetat procesul penal în privința 
lui B. din motivul împăcării părților, Curtea de Apel 
Bălți a respins ca nefondat apelul procurorului lăsând 
sentința instanței de fond fără modificări. De menționat 
că apelul procurorului conținea argumente că instanța 
de fond nu a aplicat corect alin.(1) art.332 CPP RM, 
pct.2)-9) art.275 și pct.1), 2), 4), 5) alin.(1) art.285 CPP 
RM și în cazurile prevăzute de art.53-60 CP RM. 

Încetarea procesului penal ca rezultat al împăcării 
părții vătămate cu bănuitul, învinuitul sau, după caz, 
inculpatul este reglementată atât de normă materială, 
cât și de cea procesual-penală. 

norma materială care permite împăcarea−	 . Pen-
tru a determina cazurile în care legea penală permite 
împăcarea, trebuie să apelăm la conținutul art.109 CP 
RM (Împăcarea) din capitolul XI al părții generale CP 
RM „Cauzele care înlătură răspunderea penală sau 
consecințele condamnării”. Astfel, în conformitate cu 
alin.(1) art.109 CP RM, împăcarea este actul de înlă-
turare a răspunderii penale pentru o infracţiune uşoară 
sau mai puţin gravă, iar în cazul minorilor, şi pentru o 
infracţiune gravă, infracţiuni prevăzute la capitolele II–
VI din partea specială, precum şi în cazurile prevăzute 
de procedura penală. Potrivit alin.(2) art.109 CP RM, 
împăcarea este personală şi produce efecte juridice din 
momentul pornirii urmăririi penale şi până la retragerea 
completului de judecată pentru deliberare. 

normele procesual-penale care permit împăca-−	
rea:

Alin.(1) art.276 CPP RM	  (Pornirea urmăririi pena-
le în baza plângerii victimei) sunt indicate componențele 

de infracțiune în baza cărora poate fi încetat procesul 
penal, însă art.2011 CP RM lipsește. În conformitate cu 
alin.(1) art.276 CPP RM, urmărirea penală se porneşte 
numai în baza plângerii prealabile a victimei în cazul 
infracţiunilor prevăzute în articolele: alin.(1) 152, 153, 
155, 157, 161, 173, 177, alin.(1) şi (2) 179, 193, 194, 
alin.(1) 197, alin.(1) 198, 200, 202, 203, alin.(1) 204, 
2461, 274 din Codul penal, precum şi al furtului avu-
tului proprietarului săvârşit de minor, de soţ, rude, în 
paguba tutorelui, ori de persoana care locuieşte împre-
ună cu victima sau este găzduită de aceasta [9]. Această 
normă nu poate fi interpretată extensiv. 

Alin.(5) art.276 CPP RM	  stipulează că la împă-
carea părții vătămate în cazurile menționate în alin.(1) 
art.276 CPP RM, urmărirea penală încetează. În cazurile 
violenței în familie, procurorul sau instanța de judecată 
va examina, dacă voința de împăcare a victimei este 
liber exprimată, asigurându-se că victima a avut acces 
real la asistența și protecție. Astfel, pentru realizarea 
prevederilor din alin.(5) art.276 CPP RM, fapta trebuie 
să fie prevăzută în alin.(1) art.276 CPP RM, iar urmă-
rirea penală să fie pornită în baza plângerii prealabile. 
Instanțele de fond își motivează soluția prin prevederea 
inclusă în alin.(5) art.276 CPP RM, însă această soluție 
este contrară legii, deoarece fapta de violență în familie 
(art.2011 CP RM) nu este inclusă în lista infracțiunilor 
prevăzute în alin.(1) art.276 CPP RM ca o infracțiune, 
unde urmărirea penală se pornește la plângerea preala-
bilă a victimei și poate avea loc împăcarea părților.

Alin.(1) art.285 CPP RM	 , încetarea urmăririi pe-
nale este actul de liberare a persoanei de răspunderea 
penală şi de finisare a acţiunilor procedurale, în cazul în 
care pe temei de nereabilitare legea împiedică continu-
area acesteia. Pct.1) alin.(2) art.285 CPP RM stipulează 
că plângerea prealabilă a fost retrasă de către partea 
vătămată sau părţile s-au împăcat – în cazurile în care 
urmărirea penală poate fi pornită numai în baza plân-
gerii prealabile sau legea penală permite împăcarea. 

Din conținutul acestor norme de drept se deduce că, 
pentru a înceta urmărirea penală, urmează a fi întrunite 
două condiții:

Infracțiunea comisă să facă parte din categoria 1. 
celor ușoare sau mai puțin grave, cu excepția pentru 
minori și pentru o infracțiune gravă;

Infracțiunea să fie prevăzută la capitolele II-VI 2. 
din partea specială a Codului penal RM.

Pe cale de consecință, instanța de fond în 40% de 
cazuri a aplicat incorect art.109 CP RM și art.276 CPP 
RM, deoarece art.2011 CP RM nu face parte din arti-
colele indicate în alin.(1) art.276 CPP RM, care sunt 
pornite în baza plângerii prealabile și nici din articolele 
Codului penal care permit împăcarea. 

Infracțiunea prevăzută de art.2011 CP RM nu se cu-
prinde nici de unul din textele normei penale (art.109 
CP RM) și de procedură penală (alin.(1) art.276 CPP 
RM), astfel împăcarea părții vătămate nu poate avea 
loc, indiferent de faptul că aceste părți ar dori o aseme-
nea împăcare. 

În acest sens, Colegiul lărgit al Curții Supre-
me de Justiție a Republicii Moldova (Dosarul 
nr.1ra-1032/2012) în Decizia din 13 noiembrie 2012 
menționează că propoziția din alin.(5) art.276 CPP 
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RM „în cazurile de violență în familie, procurorul sau 
instanța de judecată va examina dacă voința de îm-
păcare a victimei este liber exprimată, asigurându-se 
că victima a avut acces real la asistență și protecție”, 
trebuie înțeleasă nu ca o normă penală, ce permite îm-
păcarea părților, ci ca o obligație a procurorului ori a 
instanței de judecată, de a verifica în cadrul judecării 
cauzei în caz de o eventuală împăcare a victimei, în 
cazul infracțiunilor enumerate în alin.(1), unde agreso-
rul este un membru al familiei, ca voința de împăcare a 
victimei să fie liber exprimată, și până la această împă-
care ea a avut acces real la asistență și protecție [10].

În plus, instanța de fond nu a luat în considerație că 
în cazul violenței în familie împăcarea părților ar putea 
servi mai mult ca o circumstanță atenuantă la stabilirea 
pedepsei, deoarece în violență în familie victima cu-
noscând caracterul agresiv al inculpatului nu întotdeau-
na benevol își exprimă voința (dorința) de a se împăca.

Caracterul sistematic al actelor de violență în 6. 
familie

Cele analizate ne-au permis să concluzionăm că 
fapta de violență în familie poartă un caracter repetitiv 
și sistematic, având tendințe de recidive ale evenimen-
telor violentale în cadrul familiei. Astfel de împrejurări 
obiective ne impun, în mod indiscutabil, să introducem 
unele modificări în cadrul art.2011 CP RM. 

Luând ca ipoteză acest fapt, pledăm pentru intro-
ducerea unei variante-tip de sine stătătoare a violenței 
în familie săvârșită în mod sistematic prin completa-
rea conținutului art.2011 CP RM cu alin.(11) având 
conținutul următor:

„acțiunea sau inacțiunea intenționată, manifestată 
fizic sau verbal, comisă în mod sistematic de un mem-
bru al familiei, care a provocat suferință fizică, solda-
tă cu vătămarea ușoară a integrității corporale sau a 
sănătății, suferință psihică ori prejudiciul material,

– se pedepsește cu muncă neremunerată în folosul 
comunităţii de la 160 la 200 de ore sau cu închisoare 
de până la 5 ani”.

Această variantă-tip a infracțiunii de violență în fa-
milie necesită la fel introducerea unei norme-anexe în 
cadrul art.2011 CP RM, la nivel de interpretare oficială 
a legii penale, care ar defini noțiunea cazurilor speciale 
de săvârșire a violenței în familie în mod sistematic în 
așa fel, încât să fie recunoscute săvârșite în mod siste-
matic nu doar în cazuri de săvârșire de către făptuitor a 
actelor de violență în familie ce cad sub incidența alin.
(1) art.2011 CP RM, dar și a actelor de violență în fa-
milie ce sunt sancționate prin legi extrapenale, inclusiv 
contravenții administrative, precum și încălcarea de 
către făptuitor a unor interdicții impuse de instanța de 
judecată în calitate de măsuri procesuale de constrân-
gere în cadrul procesului penal inițiat împotriva aces-
tuia, spre exemplu, apropierea de victimă și de locuința 
acesteia și continuarea comportamentului violent.

În opinia noastră, eficacitatea legii penale va fi 
obținută prin introducerea alin.(4) art.2011 CP RM sub 
o formă de normă-anexă care ar conține o interpreta-
re oficială a noțiunii „în mod sistematic” cu următorul 
conținut:

„Violența în familie se recunoaște săvârșită în mod 
sistematic, dacă făptuitorul și-a agresat alt membru al 

familiei de trei sau mai multe ori pe parcursul anului, 
inclusiv prin încălcarea restricțiilor impuse de instanța 
de judecată în calitate de măsură de constrângere.”

ordonanța de protecție și asistența victimelor pe 7. 
parcursul procesului penal și postcondamnatorie

Având în vedere materialele cauzelor penale ana-
lizate, am ajuns la concluzia că instanțele de judecă-
tă nu aplică legislația în vigoare privind ordonanța de 
protecție a victimelor, precum și evită aplicarea unor 
alte măsuri de constrângere a agresorilor familiali. Doar 
într-un singur caz (Dosarul nr.1-386/2011. Sentința Ju-
decătoriei Bălți din 08 septembrie 2011), instanța de 
judecată a emis față de inculpat interdicția de a se 
apropia până la 200 m față de victimă și locul ei de 
trai. Cu toate că această ordonanță de protecție a fost 
emisă, făptuitorul din nou și-a agresat victima aflându-
se la ea acasă. Într-un alt caz (Dosarul nr.1-52/2013. 
Setința Judecătoriei sec.Centru, mun.Chișinău din 06 
iunie 2013), pentru a evita agresarea fiului minor din 
partea tatălui, copilul după ce i-au fost acordate îngri-
jirile medicale necesare a fost plasat în Casa de copii 
în mod forțat. 

Mai mult, neaplicarea pedepselor corespunzătoare 
și reale situației în care se află victima și făptuitorul 
(după cum arată studiul nostru, în marea majoritate 
a cazurilor, se aplică munca neremunerată în folosul 
comunității și închisoarea cu suspendarea condiționată 
a executării pedepsei pe un termen de probă) și conti-
nuarea vieții în comun cu agresorul după evenimentele 
violentale, conduc la repetarea actelor de violență în 
familie și agravarea acestora.

referințe:
B1. rînza S., Stati V. Tratat de drept penal. Partea specia-

lă. Vol. I. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015 (1328 p.), p.1006-
1022.

Codul penal al Republicii Moldova, nr.985 din 18.04.2002. 2. 
În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74.

Arhiva judecătoriei sec.Centru, mun3. . Chișinău. Cauze pe-
nale pornite în baza art.2011 CP RM pe anii 2011-2014.

Arhiva judecătoriei4.  Bălți. Cauze penale pornite în baza 
art.2011 CP RM pe anii 2011-2014.

Arhiva judecătoriei Sângerei5. . Cauze penale pornite în baza 
art.2011 CP RM pe anii 2011-2013.

Arhiva judecătoriei sec.Centru, mun.Chișinău6. . Dosarul 
nr.1-995/2011. Sentința din 08 decembrie 2011.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.170-7. 
172.

С8. авельева О.Ю. Об уточнении отдельных признаков 
тяжкого вреда здоровью, предусмотренных российским 
уголовным законодательством. УДК 340.1 http://edu.tltsu.
ru/sites/sites_content/site1238/html/media71251/Savelieva.
pdf (accesat: 16.04.2015); Бужор В., Гуцуляк В. Умышленное 
причинение телесных повреждений или иного вреда здоровью 
(ст.151-152). В: Закон и жизнь, 2011, №6, с.17.

Cod de procedură penală al Republicii Moldova9. , nr.122 din 
14.03.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, 
nr.104-110.

Arhiva Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova. 10. 
Decizia Colegiului penal lărgit din 13 noiembrie 2012. Dosarul 
nr.1ra-1032/2012.

Recenzent:
Lilia GÎRLA, 

doctor în drept, conferențiar universitar (USM)



71

Nr. 8, 2015 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

Merceneriatul este o practică veche, dar as-
tăzi reprezintă o ameninţare la adresa sta-

bilităţii internaţionale. Prin principalele documente 
internaționale, ce fac parte din dreptul internațional 
umanitar, se instituie interzicerea activităților speci-
fice mercenarilor, precum și recrutarea, folosirea și 
instruirea acestora de către autoritățile și instituțiile 
publice ale Statului sau de către persoanele fizice și 
juridice aflate pe terituroiul Statului.

În ultimii ani, nici Europa n-a scăpat de acest fe-
nomen, în conflictul din fosta Iugoslavie fiind sem-
nalaţi mercenari luptând de partea tuturor beligeran-
ţilor. Acestea au fost motivele pentru care Adunarea 
Generală ONU a adoptat mai multe rezoluţii care au 
condus în 1989 la elaborarea Convenţiei internaţiona-
le împotriva recrutării, folosirii, finanţării şi instruirii 
mercenarilor. Ea defineşte infracţiunea de mercena-
riat, obligând statele să nu angajeze mercenari şi să 
colaboreze la prevenirea infracţiunii respective, la ju-
decare şi deţinerea celor condamnaţi. Există şi iniţiati-
ve regionale în combaterea mercenariatului, cum ar fi 
Convenţia asupra mercenariatului în Africa din 1985. 

Într-o definiţie generală, este combatant ilegal 
acela care în timp de conflict armat, deţinând arme, 
comite acte de violenţă împotriva adversarului. Com-
batantul ilegal nu face parte din forţele armate ale be-
ligeranţilor, dar participă la ostilităţi, fapt pentru care 
el nu are dreptul la statutul de prizonier de război şi, în 
consecinţă, el va putea fi judecat şi condamnat pentru 
actele sale de către puterea captoare. 

Într-o definiţie doctrinară, nu poate fi considerat 
combatant (şi, implicit, prizonier de război) spionul, 
mercenarul şi criminalul de război [1]. Dacă, în con-

cepţia art.44 §3 din Protocolul I, singura condiţie care 
se cere unui combatant armat este aceea de a purta 
armele la vedere, per a contrario, putem considera că 
un combatant ilegal este acela care pe durata pregătirii 
şi ducerii unei acţiuni militare nu poartă armele pe faţă 
participând totuşi la acţiuni împotriva adversarului.

În dreptul internaţional umanitar, mercenarul este 
considerat un combatant ilegal care nu beneficiază 
de statutul de prizonier de război, în caz de capturare 
poate fi judecat şi condamnat pentru încălcarea legilor 
războiului. 

În acest sens, Protocolui adiţional 1 la Convenţiile 
de la Geneva din 12 august 1949 privind protecţia vic-
timelor conflictelor armate internaţionale, în art.47(1) 
prevede că un mercenar nu are dreptul la statutul de 
combatant sau de prizonier de război.

Potrivit art.47(2), prin termenul „mercenar” se în-
ţelege orice persoană:

care este special recrutată în ţară sau în străi-a) 
nătate pentru a lupta într-un conflict armat;

care, în fapt, ia parte la ostilităţi;b) 
care ia parte la ostilităţi, în special în vederea c) 

obţinerii unui avantaj personal şi căreia îi este efectiv 
promisă, de către o parte la conflict sau în numele ei, 
o remuneraţie superioară aceleia promise sau plătite 
combatanţilor având un grad şi o funcţie analoage în 
forţele armate ale acestei părţi;

care nu este nici resortisant al unei părţi la con-d) 
flict şi nici rezident al teritoriului controlat de o parte 
la conflict;

care nu este membru al forţelor armate ale unei e) 
părţi la conflict şi

care nu a fost trimisă de către un stat, altul decât f) 
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o parte la conflict, în misiune oficială ca membru al 
forţelor armate ale statului respectiv [2].

La 23 februarie 2011, Uniunea Europeană și-a ex-
primat îngrijorarea profundă privind situația în curs 
din Libia. UE a condamnat cu fermitate violența și 
uzul de forță împotriva civililor și a deplâns represiu-
nea îndreptată împotriva demonstranților pașnici.

La 26 februarie 2011, Consiliul de Securitate al 
Organizației Națiunilor Unite („Consiliul de Secu-
ritate”) a adoptat Rezoluția 1970 [„RCSONU 1970 
(2011)”] care a introdus măsuri restrictive împotriva Li-
biei și împotriva persoanelor și a entităților implicate în 
încălcările grave ale drepturilor omului îndreptate îm-
potriva populației din Libia, inclusiv prin implicarea în 
atacuri îndreptate împotriva populației și a instalațiilor 
civile, cu încălcarea dreptului internațional [3].

În conformitate cu alin.(1) art.1 al Deciziei 
2011/137/PESC a Consiliului Europei din 28 februa-
rie 2011 privind măsuri restrictive având în vedere 
situația din Libia, se interzice vânzarea, furnizarea, 
transferul sau exportul în mod direct sau indirect, că-
tre Libia, de către resortisanți ai statelor membre sau 
de pe teritoriul statelor membre, sau tranzitând terito-
riul statelor membre, ori folosind nave sau aeronave 
aflate sub pavilionul statelor membre, de armament 
și de materiale conexe de toate tipurile, inclusiv arme 
și muniții, vehicule și echipamente militare, echipa-
mente paramilitare și piese de schimb pentru cele de 
mai sus, precum și echipamente care ar putea fi folo-
site pentru represiunea internă, indiferent dacă acestea 
sunt sau nu originare de pe teritoriile acestora. 

Totodată, potrivit alin.(2) art.1 al Deciziei, se inter-
zic următoarele:

furnizarea, în mod direct sau indirect, că-(a) 
tre orice persoană fizică sau juridică, entitate sau 
organism din Libia sau pentru utilizare în Libia, de 
asistență tehnică, de formare sau alt tip de asistență, 
inclusiv furnizarea de personal înarmat mercenar, 
în legătură cu activități militare sau cu furnizarea, 
întreținerea și utilizarea materialelor menționate la 
alin. (1);

furnizarea, în mod direct sau indirect, că-(b) 
tre orice persoană fizică sau juridică, entitate sau 
organism din Libia sau pentru utilizare în Libia, de 
asistență financiară în legătură cu activități militare 
sau cu furnizarea, întreținerea și utilizarea materiale-
lor menționate la alin.(1);

participarea în cunoștință de cauză și delibe-(c) 
rată la activități care au drept scop sau efect eludarea 
interdicțiilor menționate la lit.a) sau la lit.b [4]).

În această ordine de idei, este de menționat că De-
cizia 2013/798/PESC a Consiliului Europei din 23 de-
cembrie 2013 privind măsuri restrictive împotriva Re-
publicii Centrafricane, la fel ca și Decizia 2011/137/
PESC a Consiliului Europei din 28 februarie 2011 
privind măsuri restrictive având în vedere situația din 
Libia, interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau 
exportul către Republica Centrafricană de armament 
și materiale conexe de toate tipurile, inclusiv arme și 

muniții, vehicule și echipamente militare, echipamen-
te paramilitare și piese de schimb pentru cele de mai 
sus de către resortisanți ai statelor membre sau de pe 
teritoriul acestora din urmă, sau folosind nave sau ae-
ronave aflate sub pavilionul statelor membre, fie că 
provin sau nu de pe teritoriul acestora [5].

O sintagmă analogică se păstrează și în alin.(1) 
art.2, prin care se interzice acordarea de asistență 
tehnică, servicii de brokeraj și alte servicii, inclusiv 
punerea la dispoziție de mercenari înarmați, în legă-
tură cu activități militare și cu livrarea, fabricarea, 
întreținerea și utilizarea de armament și materiale co-
nexe de toate tipurile, inclusiv arme și muniții, vehi-
cule și echipamente militare, echipamente paramilita-
re și piese de schimb pentru cele de mai sus, direct sau 
indirect, oricărei persoane fizice sau juridice, oricărei 
entități sau oricărui organism care se află pe teritoriul 
Republicii Centrafricane sau în vederea utilizării pe 
teritoriul acestei țări [6].

Suplimentar, se interzice acordarea unei finanțări 
sau a unui ajutor financiar în legătură cu activități 
militare, în special subvenții, împrumuturi sau asi-
gurări pentru credite la export, precum și servicii de 
asigurare și reasigurare, cu ocazia oricărei activități 
de vânzare, furnizare, transfer sau export de arme și 
materiale conexe sau de acordare a unei asistențe teh-
nice aferente, a unor servicii de brokeraj sau a altor 
servicii, direct sau indirect, oricărei persoane, entități 
sau organism care se află pe teritoriul Republicii Cen-
trafricane sau în vederea utilizării pe teritoriul acestei 
țări. Se precizează că participarea voluntară și delibe-
rată la activități care au drept scop sau efect eludarea 
interdicțiilor menționate supra.

Protocolul adiţional I din 1977 defineşte în art.47 
mercenarul ca fiind persoana care: 

este special recrutată în ţară sau în străinătate −	
pentru a lupta într-un conflict armat; 

ia parte directă la ostilităţi, participă la ostili-−	
tăţi în vederea obţinerii unui avantaj personal şi îi este 
efectiv promisă, de o parte la conflict, o renumeraţie 
superioară aceleia plătite combatanţilor obişnuiţi; 

nu este nici resortisant al unui beligerant şi nici −	
rezident al teritoriului controlat de acesta; 

nu este membru al forţelor armate ale beligeran-−	
ţilor; nu a fost trimis de un alt stat decât cele belige-
rante, în misiune oficială în conflictul respectiv. 

Această definiţie evidenţiază caracterul privat al 
angajamentului mercenarului, participarea directă şi 
efectivă la ostilităţi, elementul de extraneitate faţă de 
teatrul de război ori forţele armate ale beligeranţilor 
ca şi motivaţia materială a angajării [7].

În conformitate cu prevederile art.141 CP RM, 
este incriminată activitatea mercenarilor după cum 
urmează:

Participarea mercenarului într-un conflict (1) 
armat, la acţiuni militare sau la alte acţiuni violente 
orientate spre răsturnarea sau subminarea orândui-
rii constituţionale ori violarea integrităţii teritoriale 
a statului;
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Angajarea, instruirea, finanţarea sau altă asi-(2) 
gurare a mercenarilor, precum şi folosirea lor într-un 
conflict armat, în acţiuni militare sau în alte acţiuni 
violente orientate spre răsturnarea sau subminarea 
orânduirii constituţionale ori violarea integrităţii te-
ritoriale a statului.

Prin mercenar (art.130 CP RM) se înţelege per-
soana special recrutată, în ţară sau în străinătate, 
pentru a lupta într-un conflict armat, care ia parte la 
operaţiunile militare în vederea obţinerii unui avantaj 
personal sau a unei remunerări promise de către o 
parte la conflict sau în numele acesteia, care nu este 
nici cetăţean al părţii la conflict, nici rezident pe teri-
toriul controlat de o parte la conflict, nu este membru 
al forţelor armate ale unei părţi la conflict şi nu a fost 
trimisă de către un stat, altul decât partea la conflict, 
în misiune oficială ca membru al forţelor armate ale 
statului respectiv.

Mercenarul este un profesionist militar, cu ample 
cunoştinţe teoretice, temeinice deprinderi, abilităţi şi 
priceperi în ceea ce priveşte meseria armelor. 

Profesia de militar este definită ca ocupaţie cu 
caracter permanent, desfăşurată în mediul militar, 
exercitată de către o persoană carea absolvit o in-
stituţie de învăţământ militar sau care a încheiat un 
contract de angajare cu instituţia militară. Ea este o 
formă specială de activitate socială ce se exercită pe 
temeiul unei pregătiri teoretice şi practice, de regulă, 
în cadrul instituţiei militare. Ea presupune activităţi a 
căror finalitate posibilă rezidă în:

pregătirea şi ducerea acţiunilor de luptă;−	
asigurarea sau sprijinirea nemijlocită a −	

acțiunilor de luptă, inclusiv din punct de vedere lo-
gistic. 

Gradul de profesionalism al unei anumite ocupa-
ţii este dat de comportamentul, metodele, caracterul, 
statutul şi standardele la care persoana respectivă o 
practică. 

În principal, mercenarul este caracterizat de urmă-
toarele trăsături: 

conduita sa este dictată nu de apartenenţa la o −	
comunitate umană, ci de perspectiva câştigului; 

nu este, în mod obligatoriu, cetăţeanul nici une-−	
ia din ţările aflate în conflict; 

nu depune jurământ de credinţă faţă de o ţară, −	
ci semnează un angajament, cu valoare de jurământ; 

luptă pentru bani, nu pentru realizarea unor −	
idealuri şi interese naţionale sau/şi personale; dreptul 
conflictelor armate nu-i recunoaşte statutul de com-
batant, prin urmare, nu poate beneficia de legislaţia 
militară, el fiind considerat o persoană civilă [8]. 

Din cele expuse, putem conchide că prin mercenar 
se înțelege orice persoană care, în scopul dobândirii 
unor foloase materiale, se angajează să desfășoare 
acțiuni violente premeditate și ilegale ori să acorde 
asistență sau expertiză în astfel de acțiuni, ce urmă-
resc interese de orice natură, și care se află într-una 
dintre următoarele situații:

este recrutată în mod special, în scopul de a lup-1) 

ta într-un conflict armat sau exercită ilegal o funcție 
cu caracter militar;

este cetățean al Statului, persoană fără cetățenie 2) 
care are domiciliul în țară, sau stărin aflat în serviciul 
Statului;

este persoană fără cetățenie care nu are domi-3) 
ciliul în Stat sau străin cre nu se află în serviciul Sta-
tului;

este cetățean al Statului și face parte din forțe 4) 
armate sau formațiuni paramilitare care luptă împo-
triva Statului;

participă la acțiuni de luptă în scopul obținerii 5) 
unui câștig net superior celui plătit combatanților cu 
grade și funcții similare din forțele armate ale Statului 
sau unui alt Stat aflat în conflict armat;

nu este membru al forțelor armate ale Statului 6) 
sau al unei părți în conflict;

nu este trimisă oficial în misiune ca membru al 7) 
forțelor armate ale unui stat care nu participă la un 
conflict armat;

este recrutată în mod special, să desfășoare 8) 
acțiuni violente ori să acorde asistență sau exper-
tiză pentru subminarea, în orice mod, a ordinii 
constituționale a Statului sau a altui Stat;

este recrutată, în mod special, să desfășoare 9) 
acțiuni violente ori să acorde asistență sau exper-
tiză pentru subminarea, în orice mod, a ordiniii 
constituționale a Statului sau a altui Stat;

participă nemijlocit la acțiunile violente ori 10) 
prin acordarea de asistență sau expertiză pentru sub-
minarea, în orice mod, a ordiniii constituționale a Sta-
tului sau a altui Stat.

Spre deosebire de mercenariat, voluntariatul re-
prezintă metoda de alegere liberă de către o persoa-
nă a unei profesii, a unei activităţi, a îndeplinirii unei 
sarcini generale sau particulare. Pentru armata mixtă, 
constituie modalitatea prin care o parte, mai mare sau 
mai mică (în raport de nevoile armatei, dar şi de re-
sursele bugetare alocate în acest scop), a efectivelor 
sale (soldaţi şi gradaţi) dobândeşte calitatea de mem-
bru al acestei instituţii, adică militar angajat pe bază 
de contract. În cazul armatei de profesie voluntariatul 
constituie unica metodă de recrutare a întregului efec-
tiv de militari. 

Voluntar este acea persoană care, de bună voie şi 
nesilită de nimeni, optează pentru o profesie sau alta, 
pentru efectuarea unei activităţi sau a alteia etc. Aceas-
tă opţiune aparţine, de regulă, unui bun cunoscător al 
condiţiilor şi criteriilor legale pe care trebuie să le în-
deplinească pentru a alege o ocupaţie sau alta, precum 
şi a consecinţelor ce decurg din decizia sa pentru sine, 
pentru cei apropiaţi lui şi pentru cei din grupul în care 
doreşte să se integreze. Făcând alegerea liber şi con-
ştient, voluntarul are o serie de aşteptări faţă de me-
diul integrator, dar şi de responsabilităţi, ce derivă din 
rolul şi statutul său în grupul de care va aparţine, ca 
urmare a dobândirii calităţii de militar. Într-o armată 
de profesie, întregul efectiv de militari este constituit 
din voluntari [9].
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Combatanţii au dreptul să participe la ostilităţi şi 
în cazul capturării beneficiază de statutul de prizonier 
de război. În această situaţie, beneficiază de protecţia 
prevăzută de Convenţia a III-a de la Geneva din 1949 
şi, prin urmare, ei nu pot fi condamnaţi pentru simpla 
participare la ostilităţi. Mercenarii, pe de altă parte, 
beneficiază de un tratament asemănător cu cel al civi-
lilor. Ei nu au dreptul să ia parte la ostilităţi. 

Dacă totuşi o fac şi sunt capturaţi nu beneficiază 
de statutul de prizonier de război și deci de prevede-
rile Convenţiei a III-a. Ei vor fi judecaţi conform le-
gislaţiei naţionale, care condamnă simpla participare 
la ostilităţi, chiar dacă nu au încălcat vreo regulă a 
dreptului internaţional umanitar. Cu toate acestea, nu 
înseamnă că mercenarii capturaţi nu au nici un fel de 
protecţie prevăzută de dreptul internaţional umanitar. 
Ei sunt protejaţi de Convenţia a IV-a de la Geneva 
şi dacă se încadrează la excepţiile acesteia, benefici-
ază de garanţiile fundamentale specificate în art.75 
din Protocolul I adiţional. Prevederile acestui articol 
sunt foarte importante, deoarece arată că dreptul in-
ternaţional umanitar nu exclude mercenarii din sfera 
protecţiei specifice şi conţine precizarea expresă ca 
aceste persoane să beneficieze cel puţin de un proces 
echitabil [10].

Dreptul internaţional umanitar nu are prevederi 
care să vizeze statutul mercenarilor în conflictele 
armate cu caracter neinternaţional. Totuşi, având în 
vedere că în conflictele neinternaţionale nu există 
statutul de prizonier de război, este lipsit de sens să 
se afirme că cineva nu are dreptul să beneficieze de 
acesta. În practică aceasta înseamnă că în conflicte-
le armate cu caracter neinternaţional, o persoană care 
ar fi considerată mercenar dacă participă doar la un 
conflict internaţional, se află în aceeaşi poziţie ca ori-
ce altă persoană care ia parte direct la ostilităţi. Prin 
urmare, mercenarii trebuie să beneficieze de protecţia 
oferită de prevederile art.3 comun la Convenţiile de 
la Geneva, ale Protocolului I adiţional şi de regulile 
cutumiare ale dreptului internaţional umanitar aplica-
bile în conflictele neinternaţionale, dar pot fi judecaţi 
conform legislaţiei naţionale pentru simpla participa-
re la ostilităţi.

Dezvoltarea tot mai accentuată a fenomenului imi-
graţionist are efecte şi în plan terorist, unii dintre emi-
granţi provenind din ţări care se confruntă cu astfel 
de probleme. În grupurile de emigranţi se infiltrează, 
deseori, elemente teroriste sau criminale care au acţi-
onat în ţările de origine, ori au activat ca mercenari în 
conflicte zonale şi se sustrag controlului autorităţilor, 
evitând astfel rigorile legii.

Mercenariatul se asimilează cu noțiunea de te-
rorism. Se poate admite că, în anumite condiții, mer-
cenariatul poate îmbrăca forme de manifestare a fe-
nomenului „terorism”, fără a fi însă inclus în mod 
obligatoriu în acesta.

In stricto-sensu terorismul reprezintă „folosirea 
violenţei sau ameninţarea cu violenţa în scopuri poli-
tice de către persoane sau grupuri special constituite, 

care urmăresc influenţarea unui grup ţintă aflat din-
colo de victime sau victimele imediate” [11]. 

Lato-sensu terorismul „este un fenomen asime-
tric, mai concret, o altercaţie asimetrică dintre un 
număr variabil de indivizi poziţionaţi în afara orică-
rei structuri statale şi una sau mai multe instituţii de 
bază conduse de personalităţi recunoscute ale unui 
stat, purtat de pe poziţii inferioare de forţă, conside-
rat a fi o măsură de ultim resort, o tactică de luptă ne-
convenţională uzitată pentru realizarea unor scopuri 
politice bazate pe violenţă şi sabotaje, împotriva unui 
stat, organizaţii, categorii sociale ori împotriva unei 
persoane sau a unui grup de persoane civile, având 
drept scop producerea unui efect psihologic parali-
zant prin frică şi intimidare, finalizată de aplicarea 
cu presiune asupra acestora a unor condiţii care să 
le impună să acţioneze potrivit scopului terorist dacă 
acesta nu poate fi realizat pe căi paşnice, convenţio-
nale” [12].

Convenția ONU privind recrutarea, folosirea, 
finanțarea și instruirea mercenarilor [13] nu pune 
semnul egalității între fenomenul „terorism” și con-
ceptul „mercenariat”. Distincția este variabilă și la 
nivelul legislațiilor naționale, care au preluat preve-
derile acestei convenții fie prin adoptarea unor acte 
normative cu caracter general fie prin completarea 
Codului penal.

Conform opiniilor specialiştilor, grupările teroriste 
se pot împărţi în următoarele categorii: 

Grupări etnice, regionaliste, naţionaliste. −	
Grupări care se autointitulează revoluţionare.−	
Grupări anarhiste care se remarcăprin absenţa −	

unor scopuri clare şi precise, ideologia lor fiind con-
fuză.

Grupări patologice sau individuale care nu re-−	
vendică scopuri de ordin politic sau ideologic, moti-
vaţia lor constând în lipsa de acomodare într-o anu-
mită societate, organizare socială, familie; 

Grupări neofasciste de extremă dreaptă şi care −	
în unele ţări acţionează cu acordul tacit şi sprijinul 
guvernelor; 

Mercenarii ideologici, pe care îi întâlnim cel −	
mai frecvent în grupările cu câmp de acţiune trans-
naţională [14]. 

Din analiza prognozelor formulate de specialişti în 
materie de terorism privind evoluţia acestuia, se des-
prind următoarele consideraţii: 

terorismul va persista cu siguranţă, ca fenomen −	
acut şi în viitor; 

va creşte cantitativ şi calitativ; −	
va evolua în materie de tactici, ţinte şi mijloace −	

(armament); 
unele state vor apela la terorism pentru a-şi −	

atinge anumite scopuri.
Existenţa terorismului are ca motivaţie intrinsecă 

interpretarea subiectivă a realităţii, care diferă de per-
cepţiile guvernelor şi societăţilor cu care se confruntă 
teroriştii sau care reprezintă motivul frustrării şi an-
goasei lor. 
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Una din caracteristicile existenţiale ale teroris-
mului şi, implicit, ale teroriştilor, constă în obsesia 
acestora de a convinge opinia publică vizată, grupul 
social ţintă, să privească lumea aşa cum o privesc ei, 
potrivit propriului standard de legitimare politico-so-
cială. 

Pentru a creiona personalitatea teroristului actual, 
este necesar să fie stabilit ce tip de terorism promo-
vează, care este finalitatea actului terorist întreprins, 
care este maniera de execuţie, mijloacele şi metodele 
utilizate. Există astăzi în lume un terorism de natu-
ră criminală. Atracţia exercitată de acest gen îşi are 
explicaţia sa. Un individ cu un pistol poate captura 
un avion, poate cere o recompensă importantă, după 
care se retrage, sub protecţia ostaticilor. Răpirile de 
persoane au devenit ocupaţii „lucrative” în multe 
părţi ale lumii [15]. În toate aceste cazuri, teroriştii 
nu au motivaţie politică, scopurile lor fiind de natură 
criminală, urmărind o finalitate pecuniară. E drept, 
uneori, astfel de acţiuni sunt acoperite de o imagi-
ne fals politică, aşa cum a fost cazul unui cuplu din 
Atlanta care a răpit un om de afaceri, cerând o răs-
cumpărare de 700.000 de dolari, în numele „Armatei 
Revoluţionare Americane” – organizaţie fictivă, me-
nită să deturneze de la caracterul pur criminal al acţi-
unii. Acestor terorişti le sunt specifice lipsa totală de 
scrupule, recurgerea la violenţă, neliniştea, cruzimea, 
cupiditatea. Punctul lor slab constă în faptul că sin-
gurul liant al grupurilor îl constituie dorinţa de câş-
tig ilicit. Teroriştii psihopatici manifestă un echilibru 
psihic labil cu complexe de inferioritate şi tendinţa de 
a ieşi în evidenţă, de a fi în centrul atenţiei.

Psihologii evidențiază mai multe categorii de 
teroriști:

teroriști-psihopatici;−	
teroriști-profesioniști;−	
teroriști-fanatici [16].−	

Teroriști-psihopatici. Psihopaţii acţionează, în 
general, ca „lupii singuratici” (terorismul reprezen-
tând ultimul stadiu al unei nesociabilităţi croniciza-
te). Aflaţi la periferia vieţii comunitare, provenind, în 
principiu, din mediile cele mai nefavorizate, comple-
xaţi şi neîmpliniţi, psihopaţii încearcă să se răzbune 
pe o societate în care nu s-au putut integra, pe un mod 
de viaţă incompatibil cu psihologia lor deviantă [17]. 
Victimele potenţiale ale furiei antisociale sunt recru-
tate din reprezentanţii de vază ai societăţii, din oame-
nii care s-au impus pe firmamentul vieţii economice 
politice sau sociale.

Modul de operare al teroriştilor psihopatici derivă 
din modul lor de viaţă în care predomină acţiunea so-
litară. Pentru terorişti, acest mod de acţiune prezintă 
avantajul că organele specializate îi depistează greu 
pe făptuitori. Ducând o viaţă de multe ori singurati-
că, cu puţine contacte sociale, laconici, neîncrezători, 
psihopaţii solitari nu pot fi descoperiţi decât în cazu-
rile în care se trădează prin accese de furie, injurii, 
debitarea violentă a „convingerilor” lor, scrisori de 
ameninţare etc. 

Periculozitatea acţiunilor teroriste de sorginte psi-
hopatică rezidă şi în imposibilitatea purtării de tra-
tative în situaţii de criză, deoarece a invoca normele 
de drept, a apela la sentimente de compasiune sau de 
înţelegere reprezintă tentative eşuate din start, psiho-
paţii având scări şi ierarhii valorice complet diferite 
de cele general acceptate. 

Atentatele comise de teroriştii singuratici reuşesc 
uneori, deoarece logica comiterii lor este străină de 
înţelegerea generală: oamenii normali, însărcinaţi cu 
misiuni de pază şi protecţie a demnitarilor, sunt ade-
sea înclinaţi să neglijeze faptul că psihopaţii percep 
deformat realitatea, că au alte viziuni asupra riscului, 
şanselor de reuşită, fiind total ilogici şi imprevizibili. 

Teroriști-profesioniști. O altă categorie de tero-
rişti o reprezintă grupurile de infractori care s-au spe-
cializat în răpirile de persoane, aceasta fiind o metodă 
foarte rapidă de a face bani. 

Complet diferit de psihopaţi şi de foşti infractori, 
teroriştii gândesc şi acţionează instituţionalizat, sunt 
membri ai unui grup, organizaţii politice sau reli-
gioase extremiste [18]. Atentatele plănuite de orga-
nizaţiile teroriste sunt, de cele mai multe ori, rodul 
otrăvit al unor frustrări în lupta pentru putere, pentru 
înlăturarea unor stări de lucruri neconvenabile pentru 
un grup sau o pătură socială, prin mijloace violen-
te, în afara legii. Atentatele teroriste de acest fel se 
produc la capătul unor îndelungate şi migăloase ac-
ţiuni de strângere de date privind potenţiala victimă, 
programul acesteia, mijloacele de protecţie de care 
dispune. 

Locul şi momentul atentatului sunt alese judicios, 
după criterii de înalt profesionalism, ţinându-se cont 
de factorii de risc, de şansele de reuşită, de impactul 
produs asupra mass-media, de eficacitatea acţiunii 
teroriste. Mijloacele materiale şi sprijinul logistic de 
care dispun grupările teroriste „instituţionalizate” 
sunt impresionante. Teroriştii profesionişti au reţele 
informative, canale de transmitere a informaţiilor, 
adevărate arsenale ce cuprind armament sofisticat, 
dispozitive electronice de detonare comandate de la 
distanţă, explozibil de mare putere etc. 

Teroriştii profesionişti sunt sponsorizaţi de state 
sau organizaţii puternice care le oferă ajutor finan-
ciar, locuri derefugiu, baze de antrenament şi de in-
strucţie, documente probante ale noii lor identităţi, 
iar uneori şi justificări ideologice pentru faptele co-
mise. Cu excepţia unor cazuri foarte rare, teroriştii 
profesionişti acţionează numai din raţiuni politice 
sau sociale, atentatele nereprezentând materializarea 
unor impulsuri personale, a unei motivaţii individu-
ale cum este cazul la teroriştii psihopaţi. În general, 
teroriştii sponsorizaţi sunt cei mai periculoşi, deoa-
rece dovedesc îndemânare, precizie, profesionalism, 
neavând niciun fel de reticenţă de ordin sentimental, 
moral sau uman. Aceste automate depersonalizate ale 
distrugerii se deosebesc de teroriştii fanatici, aserviţi 
unei cauze sau idei de natură politică, religioasă sau 
naţională. 
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Periculozitatea atentatelor profesioniste decurge 
din rigoarea şi calculul cu care sunt organizate, din 
impresionanta gamă de mijloace utilizate şi din faptul 
că organizaţia teroristă respectivă nu vede în materi-
alizarea atentatului o finalitate glorioasă a echipei – 
aşa cum este cazul „singuraticilor” –, ci o apariţie 
oarecare, urmată de alta, în cadrul unui program de 
acţiune bine stabilit în care siguranţa comandourilor 
reprezintă o problemă importantă, atent studiată. 

Dezavantajul oricărei grupări teroriste îl consti-
tuie însăşi existenţa sa, care, mai devreme sau mai 
târziu, este deconspirată, devenind ţinta operaţiunilor 
antiteroriste [19].

Descoperirea organizaţiilor este posibilă, în multe 
cazuri, ca urmare a scurgerii de informaţii din interi-
orul lor, ceea ce determină riposte hotărâte ale orga-
nelor de ordine, multe atentate eşuând chiar din faza 
de concepţie. 

Teroriştii fanatici, adesea kamikadze, sunt gata 
să sacrifice orice pentru îndeplinirea idealului lor na-
ţional, politic sau religios. Ei sunt recrutaţi din pă-
turile cele mai sărace şi mai necultivate ale societă-
ţii, dintre indivizii crescuţi într-un climat social de 
disperare şi mizerie, favorizant al urii, şovinismului, 
exclusivismului, obscurantismului religios şi al xe-
nofobiei. 

Astfel, psihologul Cr.Albu conchide că profilul 
tradiţional al teroristului s-a modificat substanţial, 
acesta devenind un personaj cu o educaţie cât mai 
aleasă, absolvent al unor universităţi prestigioase. 
Grupările teroriste includ tot mai mulţi militanţi radi-
cali, de stânga şi de dreapta, între care există simili-
tudini majore şi care urmăresc, în principal, uciderea 
unor parlamentari, funcţionari publici, ziarişti etc. 
Noile ţinte urmărite de terorişti sunt şi de natură eco-
nomică sau civilă, mai nou fiind vizaţi şi reprezen-
tanţi ai unor organizaţii care se ocupă cu programe 
umanitare, dar sunt atinse şi simboluri ale unor state 
sau colectivităţi din întreaga lume [20].

Trăsătura fundamentală a terorismului o reprezin-
tă realizarea scopului de impunere a forţei şi a vio-
lenţei ilegale contra ordinii de stat de către adepţii săi 
care, de regulă, sunt anonimi, dar bine organizaţi, ac-
ţionând sistematic pentru realizarea scopului propus.

Concluzionăm că mercenarii diferă între ei, în 
funcție de motivație și particularități psihoneurolo-
gice pe care le folosesc cu iscusință instructorii lor. 
Majoritatea teroriștilor sunt mercenari recrutați pen-
tru venituri materiale. Din rândurile acestora fac par-
te teroriștii-profesioniști, care posedă anumite aptitu-
dini și capacități speciale militare. Teroriștii-fanatici 
sunt mai ușor manipulabili deoarece sunt mercenari 
ideologici, și fiind inspirați de o ideie fixă pot renunța 
chiar la bani sau la ale foloase materiale.

Simpla participare la acțiuni violente premeditate 
și ilegale nu este de natură a identifica o activitate ca 
fiind merceneriat. 

De esența activității de mercenariat este nu atât 
desfășurarea de activități violente, care pot forma la-

tura obiectivă a infracțiunii de activitate a mercena-
rilor, cât participarea la un conflict armat între state 
al cărui cetățean nu este persoana respectivă sau la 
acțiuni violente îndreptate împotriva unui stat, în sco-
pul obținerii de foloase materiale.
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Egalitatea – ca principiu constituţional, este con-
sacrată în art.16 din Constituţia Republicii Mol-

dova [1], desemnând, potrivit specialiştilor, drepturi și 
libertăţi egale pentru toţi cetăţenii, precum și îndato-
riri fundamentale egale, indiferent de faptul unde sunt 
prevăzute: în Constituţie, în legi organice, legi ordinare 
sau în alte acte normative [2, p.86]. În esenţă, principiul 
egalităţii presupune un tratament juridic egal al tuturor 
persoanelor din partea autorităţilor publice ale statului. 
Or, într-o altă interpretare, egalitatea în drepturi (astfel 
fiind concretizată în art. 16 din Constituţia României 
[3]) este prin ea însăşi o egalitate de şanse pe care Con-
stituţia o acordă tuturor cetăţenilor [4, p.149].

Dincolo de aceste momente, clare la o primă vede-
re, totuşi în doctrină s-au pus unele semne de întrebare 
referitoare la coraportul dintre principiul constituţional 
al egalităţii şi instituţia imunităţilor, văzute fiind de unii 
drept categorii divergente.

În vederea clarificării coraportului dintre principiul 
constituţional al egalităţii şi instituţia imunităţilor, în 
studiul de faţă propunem o analiză a ideilor expuse 
în literatura de specialitate, urmărind întru-un final a 
aduce şi unele contribuţii la înţelegerea esenţei acestor 
categorii juridice.

Chiar de la bun început considerăm necesar a preci-
za că, provenind din limba latină immunitas, cuvântul 
„imunitate” se interpretează ca „liberare”, „absolvire” 
[30, p.490] sau „independent”, „nesusceptibil” [25, 
p.152]. În sens juridic, termenul este interpretat ca un 
drept exclusiv de nesupunere faţă de unele legi gene-
ral – obligatorii, acordat unor persoane ce au un statut 
distinct în cadrul statului [29, p.188]. În cel mai larg 
sens, se consideră că imunitatea înseamnă scoaterea 
unui anumit cerc de subiecţi de drept de sub acţiunea 
regulilor general-obligatorii. 

În doctrina românească şi cea străină, se menţionea-
ză că, atât în dreptul comparat, cât şi în dreptul intern, 
nu există o definiţie unică a conceptului de imunitate 
în general [7, p.8], deşi noţiunea este regăsită în texte-
le Constituţiilor din majoritatea sistemelor de drept și 
este utilizată de numeroase instrumente internaţionale 
[6, p.28-29]. 

De o atenţie distinctă se bucură instituţia în cauză 
în doctrina rusă, în cadrul căreia aceasta este privită ca 
un tip distinct de privilegii, legate de absolvirea unor 
persoane (expres prevăzute de normele dreptului in-
ternaţional, Constituţie sau legi), de anumite obligaţii 
şi răspundere, în vederea exercitării de către acestea a 
funcţiilor cu care sunt învestite [21, p.13]. Autorul S.Iu. 
Sumenkov concretizează, în acest sens, că specificul 
imunităţii ca tip distinct de privilegii constă în faptul că 
ea oferă drepturi suplimentare sau eliberează de anumi-
te obligaţii doar în sfera realizării răspunderii juridice. 
Respectiv, nu presupune nici un fel de alte beneficii so-
ciale sau materiale [32, p.9].

Acordarea de privilegii unor subiecţi distincţi inevi-
tabil a ridicat întrebarea coraportului dintre imunitate şi 
principiul constituţional al egalităţii. În doctrina rusă, 
pe marginea acestei probleme pot fi atestate două punc-
te de vedere diferite [28, p.131; 10, p.421] (după alţi 
autori, în acest sens, s-au conturat chiar trei abordări 
[27, p.112]). 

Într-o primă abordare se presupune că normele 
constituţionale ce consacră imunitatea deputaţilor, şe-
fului de stat şi a magistraţilor reprezintă indubitabil o 
încălcare a principiului egalităţii consacrat, de aseme-
nea, în norma constituţională. Drept temei al acestei 
poziţii serveşte interpretarea mecanismului reglemen-
tării juridice ca fiind o regulă generală, cu un carac-
ter absolut, care nu admite nici o excepţie. În opinia 
adepţilor acestei viziuni, însăşi existenţa excepţiilor şi a 
derogărilor vorbeşte neechivoc despre încălcarea prin-
cipiului şi, implicit, de limitarea/restrângerea acţiunii 
regulii generale [27, p.113; 16, p.36-37].

Bunăoară, Iu.I. Stepanovski susţine destul de cate-
goric că limitele imunităţii judiciare încalcă principiul 
constituţional al egalităţii tuturor în faţa legii şi a justi-
ţiei [31, p.108-114]. 

La rândul său, K.F. Guțenko atenţionează că cer-
cul persoanelor beneficiare de imunitate în procesul 
penal este destul de mare şi continuă să se extindă, în 
pofida normei constituţionale ce consacră egalitatea 
tuturor în faţa legii şi a justiţiei [35, p.45]. Din câte 
se poate observa, domnia sa, chiar dacă indirect, to-
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tuşi vede imunitatea ca fiind opusă principiului ega-
lităţii.

În aceeaşi ordine de idei, sunt relevante şi afirma-
ţiile lui V. Baskov, care apreciază negativ imunităţile 
juridice, caracterizându-le ca fiind „indulgenţe” ce au 
drept scop să diferenţieze angajaţii organelor de stat 
de ceilalţi cetăţeni, fapt ce demonstrează cât de depar-
te suntem de principiul egalităţii. În viziunea sa, însăşi 
existenţa excepţiei de la regulile generale este de natu-
ră să încalce principiul egalităţii. Prin urmare, doar în 
condiţiile în care orice cetăţean, indiferent de poziţia 
sa socială sau statală, în caz de comitere a unei abateri/
infracţiuni poartă răspundere în mod corespunzător, ca 
şi oricare alt membru al societăţii, se poate vorbi despre 
o egalitate reală în faţa legii şi a justiţiei [13, p.108].

Într-o manieră asemănătoare opinează şi А.V. Nau-
mov, susţinând că înalţii demnitari de stat atât din sfe-
ra legislativă, cât şi din cea executivă tind să obţină o 
imunitate aproape absolută ca o garanţie pentru a nu fi 
atraşi la răspundere pentru abaterile şi infracţiunile co-
mise în exercitarea prerogativelor de putere [23, p.50]. 
Deci, imunitatea se dovedeşte a fi opusă egalităţii, mai 
ales când este văzută ca o prerogativă personală.

Pe cale de consecinţă, se consideră că imunităţile 
consolidează inegalitatea, care se manifestă, în speci-
al, în procesul de soluţionare a cazurilor de atragere la 
răspundere juridică a titularilor acestora. O asemenea 
situaţie, în viziunea cercetătorilor, este periculoasă din 
punct de vedere social [14, p.194; 31, p.108-114]. 

Analizând această abordare, mai mulţi autori ajung 
la concluzia că veriga slabă a concepţiei date constă în 
rigiditatea construcţiei. Astfel, adepţii acestei abordări 
interpretează imunitatea juridică (reglementată în Con-
stituţie) ca fiind o încălcare a principiului egalităţii (la 
fel, prevăzută în Legea supremă), care ca rezultat duce 
la concluzia că unele norme constituţionale sunt încăl-
cate (contravin) de alte norme constituţionale (fenomen 
numit coliziune – e.n.). Acest moment pune sub semnul 
întrebării însăşi constituţionalitatea dispoziţiilor Con-
stituţiei, care, după cum se ştie, au aceeaşi forţă juridică 
(altfel spus, nu poate fi stabilită nici o ierarhie formal-
juridică între diversele dispoziţii ale Constituţiei [11, 
p.65; 8, p.213]). La această întrebare însă cercetătorii 
nu dau răspuns, limitându-se la simpla constatare a fap-
tului de încălcare a normelor ce consacră egalitatea de 
alte norme constituţionale (ce consfinţesc imunitatea 
şefului de stat, a deputaţilor, a judecătorilor etc.) [27, 
p.113; 16, p.37].

În lumina celor relatate supra, atragem atenţia că o 
asemenea interpretare a lucrurilor a fost posibilă doar 
în condiţiile unei viziuni superficiale asupra imunită-
ţii (deci fără a lua în consideraţie esenţa, funcţiile şi 
limitele acesteia) şi a principiului egalităţii, care, după 
cum vom vedea în cele ce urmează, este cu mult mai 
complex, depăşind limitele unei simple egalităţi mate-
matice.

Întru argumentarea acestei poziţii, vom reitera 
considerentele Curţii Constituţionale (atât a Republi-
cii Moldova [5], cât şi a României [4, p.151-152; 11, 
p.42]), care în jurisprudenţa sa a relevat faptul că prin-
cipiul egalităţii nu trebuie confundat cu uniformitatea, 

care presupune un tratament juridic egal pentru toate 
cazurile și toate situaţiile. Spre deosebire de uniformi-
tate, principiul egalităţii presupune un tratament diferit 
pentru situaţii diferite, aspectele obiective, precum și 
reglementările juridice aplicabile diferitelor situaţii, fi-
ind comparate și evaluate. Prin interpretarea și aplica-
rea principiului egalităţii, Curtea Constituţională a con-
firmat ideea deosebirii acestui principiu de cel al uni-
formităţii și al unei egalităţi formale stricte. În practica 
și teoria constituţională se ajunge astfel la formularea și 
afirmarea principiului egalităţii relative, care acceptă și 
chiar impune existenţa dreptului la diferenţă [2, p.89]. 
Prin urmare, trebuie reţinut că principiul egalităţii nu 
înseamnă uniformitate, aşa încât situaţiilor egale tre-
buie să le corespundă un tratament egal, la situaţii dife-
rite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. În alţi 
termeni, principiul egalităţii nu interzice reguli specifi-
ce, în cazul unei diferenţe de situaţie [8, p.196].

Pornind de la aceste particularităţi de esenţă ale 
principiului egalităţii, considerăm necesar a preciza 
şi faptul ce înseamnă totuşi „violarea sau încălcarea 
principiului egalităţii”. Potrivit cercetătorilor, aceasta 
are loc atunci când se aplică un tratament diferenţiat 
în cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă și 
rezonabilă, sau când există o disproporţie între scopul 
urmărit și mijloacele folosite [2, p.86]. În consecinţă, 
ţinând cont de aspectele date, conchidem că imunitatea 
nu este de natură să încalce principiul egalităţii, întrucât 
ea este acordată unui cerc de subiecţi cu un statut juri-
dic special, care, în virtutea acestui fapt, devin titulari 
ai dreptului la diferenţă.

O asemenea idee poate fi atestată şi la unii autori 
ruşi, care consideră că imunităţile nu încalcă acest 
principiu, deoarece egalitatea juridică caracterizează 
statutul general al cetăţeanului şi nu cuprinde în sine 
diferenţele pe care le implică situaţia juridică a subiec-
ţilor raporturilor juridice [17, p.148-149; 26, p.7-8; 32, 
p.9].

Adepţii celei de-a doua abordări se sprijină pe 
prezumţia interdependenţei normelor constituţionale 
(inclusiv a celor care consacră imunitatea anumitor su-
biecţi şi principiul egalităţii), susţinând ideea că institu-
ţia imunităţii nu este opusă (nu contravine) principiului 
egalităţii. Din perspectiva dată, cercetătorii recunosc 
imunitatea juridică ca fiind o derogare de la principiul 
general al egalităţii, necesară pentru garantarea şi pro-
tecţia unor valori sociale importante [27, p.113]. 

Argumentându-şi poziţia, cercetătorii susţin că prin-
cipiul egalităţii nu conţine o interdicţie strictă a orică-
rei excepţii de la acesta în beneficiul persoanelor care 
exercită funcţii statale. Scopul acestei derogări constă 
în acordarea posibilităţii persoanelor titulare de a-şi 
exercita funcţiile în modul corespunzător [19, p.137]. O 
asemenea poziţie, de susţinere a necesităţii imunităţii, 
este destul de răspândită în prezent în rândul doctrinari-
lor, fiecare expunând diverse argumente şi explicaţii.

Din perspectiva dată, imunitatea a fost şi este con-
siderată atât la nivelul dreptului naţional, cât şi al celui 
internaţional ca o excepţie sau excludere de la exercita-
rea jurisdicţiei, în considerarea statutului entităţii, fie el 
statul sau o persoană anume desemnată [9, p.10]. 
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Sunt relevante în context şi reflecţiile altor cercetă-
tori, care susţin că instituţia imunităţii în ipostaza sa de 
excepţie de la normele generale este prevăzută de însăşi 
Legea supremă a statului. Aceasta este de natură juri-
dică publică şi serveşte intereselor publice, fiind pro-
prie anumitor subiecţi cu funcţii importante, principiale 
pentru interesul tuturor cetăţenilor. Din această cauză, 
instituţia imunităţii nu poate fi considerată ca venind în 
contradicţie cu principiul egalităţii tuturor în faţa legii 
[24, p.630].

Un interes deosebit prezintă şi reflecţiile cercetăto-
rului polonez А. Lavnisceat (citat de D. Potapov [27, 
p.114]), care, explicând categoria de imunitate juridi-
că, trasează o distincţie clară între asemenea categorii 
precum „principiul egalităţii în drepturi”, „egalitatea 
minimă în drepturi” şi „egalitatea ideală în drepturi”. În 
viziunea sa, principiul egalităţii constă în aceea că faţă 
de toţi cetăţenii sunt înaintate cerinţe şi aprecieri uni-
ce, ceea ce, la rândul său, ar însemna inadmisibilitatea 
existenţei persoanelor care să nu fie atrase la răspunde-
re pentru conduita lor. În ce priveşte egalitatea ideală 
în drepturi, aceasta constă în răspunderea completă şi 
necondiţionată a tuturor persoanelor faţă de aceleaşi 
instanţe judecătoreşti. La rândul său, egalitatea mini-
mă în drepturi este calificată ca posibilitatea persoanei 
care dispune de imunitate juridică să evite răspunderea 
în cazurile expres prevăzute de lege [20, p.150]. Fiind 
preocupat în special de studierea imunităţii şefului de 
stat, cercetătorul atrage atenţia asupra faptului că însăşi 
existenţa instituţiei şefului de stat reprezintă în sine o 
sfidare a principiului egalităţii. Cu toate acestea, pentru 
autoritatea statului, purtător al căreia este preşedintele 
sau monarhul, primelor persoane în stat le este nece-
sară imunitatea, cel puţin, pentru a demonstra stima şi 
respectul din partea concetăţenilor, ceea ce este cu mult 
mai valoros, în opinia sa, decât principiul abstract al 
egalităţii [20, p.150].

Aşadar, imunitatea acordată preşedintelui ţării, de-
putaţilor şi altor câteva categorii de demnitari de stat, 
trebuie recunoscută a fi o derogare de la principiul 
egalităţii, consacrat în Legea fundamentală a statului. 
Acest tip de inegalitate, admisă de Constituţie, este ne-
cesară, fiind justificată de interesul de a proteja alte va-
lori din domeniul dreptului şi al suveranităţii. În virtu-
tea acestui fapt, statul poate să consacre legislativ unele 
derogări de la regulile generale pentru unii subiecţi în 
dependenţă de prerogativele acestora, interesul general 
garantat şi alte condiţii [22, p.18]. Atribuirea imunităţii 
acestor subiecţi este determinată de faptul că societa-
tea înaintează cerinţe sporite faţă de ei şi obligaţiile lor 
profesionale. Respectiv, în mod corelativ, statul trebuie 
să asigure şi garanţii suplimentare pentru protecţia ju-
ridică a acestor subiecţi, urmărind scopul realizării efi-
ciente a sarcinilor puse în faţa lor [33, p.29], asigurarea 
securităţii juridice şi a independenţei persoanelor care 
ocupă funcţii înalte în stat [27, p.115].

O a treia categorie de cercetători privesc excepţiile 
ca o componentă necesară a oricărui principiu general. 
Respectiv, însăşi problema admisibilităţii excepţiilor 
de la principii, în viziunea lor, nu are nici un sens [27, 
p.114]. 

În această ordine de idei, R.H. Iakupov susţine că 
orice principiu general reprezintă o regulă cu excepţii, 
care nu sunt derogări de la acesta, ci o parte compo-
nentă indispensabilă din conţinutul acestuia. De aceea, 
orice principiu presupune existenţa a două sisteme de 
norme juridice (generale şi derogatorii), care se află 
într-o concurenţă permanentă [37, p.73]. Din aceste 
considerente, se deduce că este inacceptabil a pune la 
îndoială legitimitatea existenței imunității juridice ca o 
derogare de la principiul egalității, întrucât orice prin-
cipiu formulat cuprinde, de rând cu regula generală, şi 
excepția de la această regulă [27, p.114; 16, p.39].

Unele accente importante în acest sens pune şi cer-
cetătorul М.V. Baglay, care afirmă că conţinutul prin-
cipiului egalităţii presupune absenţa privilegiilor nele-
galizate şi nicidecum nu înseamnă că dreptul nu poate 
stabili anumite privilegii [12, p.173-177]. Adică, prin-
cipiul constituţional al egalităţii este o regulă generală, 
o parte componentă a căreia sunt excepţiile juridice. 
Aceasta se întâmplă, adesea, participanţi ai raporturilor 
juridice devin subiecţii care dispun concomitent atât de 
un statut general (comun), cât şi de un statut profesio-
nal (de serviciu). De aceea legiuitorul poate să prevadă 
pentru unii subiecţi anumite privilegii. În special, să 
stabilească excepţii de la ordinea procesuală comună 
(de exemplu, pentru preşedintele republicii, deputaţi, 
judecători, procurori ș.a.), în funcție de prerogativele 
cu care sunt învestiţi aceştia, a interesului pe care îl pro-
movează şi apără etc. [12, p.176-177]. 

Un alt cercetător rus, V.G. Daev, studiind problema 
imunităţii în activitatea procesual-penală, subliniază 
destul de corect că principiul egalităţii cetăţenilor nu 
poate fi interpretat ca o recunoaştere tuturor cetăţenilor, 
implicaţi în proces, a unui statut juridic egal, deoarece 
statutul fiecărui cetăţean, în acest caz, capătă unele tră-
sături distincte ce țin de funcţia exercitată, interesele 
promovate şi alte circumstanţe relevante. Esenţa prin-
cipiului egalităţii cetăţenilor, din punctul său de vedere, 
constă în asigurarea tuturor cetăţenilor implicaţi în pro-
cesul penal a aceluiaşi drept la apărare garantat de lege, 
care, la rândul său, poate să stabilească şi unele excep-
ţii de la regulile generale pentru anumite categorii de 
subiecţi, în scopul asigurării eficienţei în exercitarea 
funcţiilor cu care sunt învestiţi aceştia [15, p.48].

Deci, din cele menţionate, se poate deduce că imu-
nitatea constituie un privilegiu care asigură securitatea 
juridică şi independenţa titularilor săi, care de regulă 
sunt demnitari de stat [18, p.109], fapt prin care îşi jus-
tifică necesitatea şi legitimitatea sa.

Mai mult, imunitatea reprezintă un privilegiu spe-
cial, menirea socială principală a căruia constă în a 
garanta protecţia subiecţilor speciali faţă de atentate 
nejustificate (ilegale), independenţa lor şi exercitarea 
funcţiilor sociale şi statale de către aceştia. Statul, în 
scopul realizării corespunzătoare a competenţelor sale, 
este cointeresat în instituirea imunităţii ca un element 
necesar al statutului juridic al anumitor subiecţi de 
drept [34]. 

Respectiv, instituţia imunităţii ca o categorie juridi-
că este văzută a fi o derogare necesară legitimă în sfera 
răspunderii juridice, consacrată în norme speciale pen-
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tru consolidarea protecţiei juridice a unui cerc restrâns 
de subiecţi care trebuie să exercite eficient şi corespun-
zător funcţii statale sau sociale importante [27, p.115, 
16, p.39-40]. Or, într-o altă opinie, imunitatea reprezin-
tă o excepţie juridică, destinată creării unui regim juri-
dic special subiectului de drept, în cadrul căruia acesta 
este învestit cu garanţii suplimentare în caz de atragere 
la răspundere juridică sau cu exercitarea anumitor obli-
gaţii în scopul realizării unor funcţii importante inter-
naţionale, statale sau obşteşti [36, p.8].

În concluzie, ţinem să subliniem că întrucât institu-
ţia imunităţii reprezintă prin esenţa sa o derogare, o ex-
cepţie de la regula generală, în mod inevitabil, aceasta 
o face de strictă reglementare şi interpretare, pentru a se 
preveni astfel transformarea ei într-un privilegiu perso-
nal al titularului său cu valenţă absolută. De aici, este 
evidentă necesitatea abordării în profunzime a conţinu-
tului şi limitelor imunităţii, cunoaşterea cărora consi-
derăm a fi indispensabilă menţinerii acesteia în limitele 
ipostazei sale de excepţie de la regulă.
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