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POLITICI EUROPENE DE INTEGRARE A REFUGIAŢILOR ÎN SOCIETATEA EUROPEANĂ

Rezumat
Obiectivul acestui studiu este de a evidenţia particularităţile politicii europene de integrare a refugiaţilor în contextul noilor 

provocări geopolitice. Astfel, UE are drept scop crearea unei societăţi incluzive prin promovarea unui şir de acţiuni cum sunt: oferirea 
dreptului refugiaţilor la participarea la un proces democratic; accesul la sistemul de protecţie socială şi sănătate, educaţie , inclusiv 
oferirea accesului pe piaţa muncii. Cu toate că există diferenţe între statele membre în atingerea acestor scopuri, menţionăm că le-
gislaţia Uniunii Europene exercită un rol important în protecţia refugiaţilor ghidându-se de valorile democratice şi general-umane.

Cuvintele-cheie: refugiaţi, geopolitică, UE, democraţie, protecţie.

Summary
The objective of this study is to highlight the particularities of European policy for refugee integration in the context of new 

geopolitical challenges. Thus U.E. aims to create an inclusive society by promoting a series of actions such as: offering the right of re-
fugee to the participation of a democratic process; access to the system of social and health protection, education, including providing 
access to the labor market. Although there are differences between member states in achieving these goals, we note that EU legislation 
exerts an important role in refugee protection, guided by democratic values and general - humane. 

Keywords: refugees, geopolitics, UE, democracy, protection.

Introducere. Abordarea acestui subiect a 
fost determinată de realităţile cu care se con-
fruntă statele Uniunii Europene în contextul 
creşterii fluxului de refugiaţi. Ca urmare, de-
vine actuală problema soluţionării integrării 
noilor refugiaţi în societatea europeană. Este 
de menţionat că această problemă nu este 
nouă, ea a persistat pe tot cuprinsul secolului 
al XX-lea, însă noua conjunctură geopolitică 
contemporană i-a determinat pe politicieni să 
identifice noi modele de integrare a refugiaţi-
lor.

Materiale şi metode aplicate. În prezen-
tul articol, au fost aplicate metode de analiză, 
definire, statistice, cantitative şi de observaţie.

În acest sens, ne vom referi la principi-
ile elaborate în cadrul UE privind crearea unei 
viziuni comune a ceea ce înseamnă integrarea 
refugiaţilor. Menţionăm că obiectivul esenţial al 
UE în politica integrării imigranţilor este asigu-
rarea unui tratament corect pe teritoriul statelor 
membre şi garantarea unor drepturi şi obligaţii 
comparabile cu cele ale cetăţenilor UE.

Termenul ,,refugiat” este definit în Con-
venţia privind statutul refugiaţilor din 1951, 

menţionând că sunt cetăţeni străini care, din 
motive bine întemeiate, persecuţia din cauza 
rasei, religiei, naţionalităţii, opiniei politice, 
apartenenţei la un grup social se află în afa-
ra ţării de origine, într-o altă ţară care le-a 
oferit protecţia[1, p. 68]. După cum se poate 
observa, refugiaţii sunt cetăţeni străini, dar re-
prezintă o categorie aparte de cetăţeni străini. 
Spre deosebire de alţi cetăţeni străini care şi-
au ales benevol destinaţia, în funcţie de intere-
sele personale (turism, studii, reunificarea fa-
miliei, muncă, afaceri), refugiaţii fug din ţara 
de origine, din cauza persecuţiilor la care sunt 
supuşi. De asemenea, cetăţenii străini au, de 
regulă, o relaţie bună cu reprezentanţii auto-
rităţilor din ţara de origine, în timp ce, pen-
tru refugiaţi, toate legăturile cu ambasada ţă-
rii de origine sunt întrerupte, deoarece statul 
respectiv poate fi chiar agentul de persecuţie. 
Din punct de vedere juridic, statutul şi regi-
mul refugiaţilor este reglementat de alte legi 
decât cele care reglementează statutul străini-
lor, în general.

În literatura de specialitate sunt menţio-
nate mai multe teorii referitoare la procesul de 
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integrare a imigranţilor. Una dintre ele consi-
deră că imigranţii sunt asimilaţi de către noua 
societate, pe o perioadă de două sau chiar trei 
generaţii, iar la sfârşitul acestui proces de asi-
milare nu mai sunt vizibile diferenţele dintre 
nou-veniţi şi copiii lor. Unii autori consideră 
că procesul de asimilare conduce la abandona-
rea de către toate părţile implicate a anumitor 
elemente ale propriei culturi şi identităţi şi pre-
luarea altora din alte culturi, astfel încât rezultă 
un amalgam de elemente provenind atât din 
culturile imigranţilor, cât şi din cultura-gazdă. 
Prin urmare, vom evoca poziţia Consiliului 
Europei ce reiese din articolul 3 din statut prin 
care fiecare membru al Consiliului ,,trebuie să 
accepte statul de drept şi principiile în virtutea 
cărora fiecare persoană aflată sub jurisdicţia sa 
trebuie să se bucure de drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului[1, p. 58].

În noiembrie 2004, la iniţiativa preşedin-
ţiei daneze a Uniunii Europene, Consiliul UE 
a adoptat un set de principii de bază, în vede-
rea promovării unei viziuni comune europene 
privind integrarea imigranţilor, principii care 
să reprezinte un punct de plecare în elaborarea 
viitoarelor politici în domeniul integrării:

Integrarea este un proces dinamic şi de 
lungă durată, care îi priveşte atât pe imigranţi, 
cât şi pe cetăţenii statelor-membre.

Integrarea implică respectarea valorilor 
de bază şi a legislaţiei Uniunii Europene.

Angajarea pe piaţa forţei de muncă este 
un element-cheie al procesului de integrare şi 
o modalitate de a face vizibilă contribuţia imi-
granţilor la dezvoltarea societăţii-gazdă.

Cunoştinţele de bază referitoare la soci-
etatea-gazdă: limbă, istorie, organizare insti-
tuţională sunt indispensabile unei integrări de 
succes.

Gradul de educaţie a imigranţilor şi ur-
maşilor lor afectează decisiv participarea acti-
vă a acestora în societate.

Accesul imigranţilor la instituţii, servicii 
şi bunuri publice, în condiţii egale cu naţiona-
lii şi non-discriminatorii, reprezintă o premi-
să indispensabilă pentru o bună integrare.

Interacţiunea frecventă dintre imigranţi 
şi cetăţenii statelor membre este o condiţie 
fundamentală a unei integrări de succes.

Practicarea diferitor culturi şi religii este 
garantată de Carta Drepturilor Fundamentale şi 
trebuie respectată, cu condiţia ca acele practici 
să nu intre în contradicţie cu drepturile funda-
mentale ale omului sau cu legislaţia naţională.

Participarea imigranţilor la procesul 
democratic şi la elaborarea politicilor şi mă-
surilor în vederea facilitării integrării lor, în 
special la nivel local şi regional, este un aspect 
de care trebuie să se ţină cont.

Societatea civilă are un rol decisiv în 
procesul de integrare a imigranţilor.

Este necesară stabilirea de obiective cla-
re, indicatori şi mecanisme de evaluare a poli-
ticilor în domeniu şi realizarea schimbului de 
informaţii şi bunei practici între parteneri[2].

Pentru a monitoriza fluxurile de refugi-
aţi, UE a întreprins mai multe acţiuni pe plan 
intern şi extern. Acţiunile pe plan intern le pu-
tem repartiza în următoarele categorii:

 – forurile interculturale, al căror scop 
este iniţierea reciprocă culturală şi eliminarea 
tensiunilor interculturale;

 – activitatea instituţiilor administraţiei 
locale care au posibilitatea de a accesa fonduri 
europene pentru integrare;

 – acţiunile organizaţiilor nonguverna-
mentale, prin desfăşurarea diverselor acţiuni, 
ce prevăd lupta cu discriminarea[3,18 p.].

 – proiecte în mass-media prin interme-
diul cărora se formează opinia publică faţă de 
refugiaţi.

Un exemplu este proiectul ,,Migrace” re-
alizat de televiziunea cehă având ca scop con-
tracararea stereotipurilor. Este de menţionat 
că libertatea mass-media în UE a determinat 
promovarea unor multitudini de viziuni faţă de 
problema refugiaţilor, iar în unele cazuri devi-
ne un instrument ce a determinat poziţia unor 
lideri europeni. Menţionăm în acest sens im-
pactul fotografiei unui băieţel de trei ani găsit 
înecat pe o plajă din Turcia, în urma încercării 
familiei sale de a ajunge în insula grecească Kos, 
pentru a intra în UE, într-o ambarcaţiune fragi-
lă, supraaglomerată ce a făcut înconjurul lumii 
în toate sursele mass-media. Astfel de demer-
suri au provocat, doar în ultimul an, mii de vic-
time printre imigranţi. Imediat politicienii au 
fost aspru criticaţi, unii i-au consideraţi chiar 
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responsabili moral pentru tragedie. În acest 
context viziunile faţă de acceptarea refugiaţilor 
s-au divizat, David Cameron şi Victor Orban 
alături de alţi lideri din Europa de Est, şi-au de-
clarat opoziţia faţă de ideea de a accepta cote 
obligatorii de imigranţi, în contrast cu Angela 
Merkel care a anunţat generos că Germania va 
primi 800 de mii dintre ei. Aşa a trecut Berlinul, 
aproape peste noapte, în viziunea acestor cer-
curi, din postura de vampir economic la aceea 
de deţinător al compasului moral al vechiului 
continent [4].

Pe plan extern, acţiunile acestora sunt 
materializate prin promovarea unor proiec-
te de informare şi consolidare a politicii ma-
nagementului în domeniul migraţiei în sta-
tele vecine ale UE. Astfel de proiecte au fost 
promovate şi în Republica Moldova, al căror 
rezultat este publicarea mai multor studii ce 
se referă la problema dată. Printre lucrări 
evidenţiem studiul ,,Integrarea străinilor în 
Republica Moldova, proiect finanţat de UE, 
Organizaţia Internaţională de Migraţie şi de 
ambasadele mai multor state europene”. Sau 
publicarea unor surse informative pentru re-
fugiaţi unde sunt menţionate modalitatea ob-
ţinerii azilului politic, drepturile şi obligaţiile 
refugiaţilor, forme de asistenţă de care poate 
beneficia un refugiat[5].

Analizând politica promovată de UE se-
sizăm o continuitate în actele aprobate. În acest 
sens menţionăm măsurile acceptate prin Tra-
tatul de la Amsterdam ce mizau pe adoptarea 
unei politici europene comune privind migra-
ţia, urmat de Tratatul de la Lisabona din 2009 
ce a o ferit o bază legală pentru promovarea 
integrării la nivelul UE[6]. În anul 2011, Co-
misia Europeană înaintează o agendă pentru 
integrarea imigranţilor, prin creşterea partici-
pării lor la viaţa economică, socială, culturală 
şi politică. Actualitatea problemei refugiaţilor 
a fost reflectată în mod aparte de autorităţile 
comunităţii. Din anul 1999 statele membre ale 
UE s-au angajat să creeze un sistem european 
comun de azil [7]. În acest scop UE a adoptat 
măsuri legislative ce urmăreau uniformizarea 
legislaţiei din statele membre. Drept urmare 
au fost trasate condiţii unice pentru primirea 
solicitanţilor de către acestea. Este introdus 

conceptul de protecţie subsidiară ce are ca scop 
completarea Convenţiei privind Statutul Refu-
giaţilor din anul 1951. Uniunea Europeană a 
creat, de asemenea, un fond european pentru 
refugiaţi, pentru a oferi sprijin financiar state-
lor membre care să le permită sistemelor lor 
de azil să lucreze eficient. Eurodac este o bază 
de date electronică lansată pentru compararea 
amprentelor şi pentru a determina dacă un so-
licitant de azil a depus deja o cerere de azil într-
un alt stat membru[8].

Însă analizând realităţile contemporane, 
sesizăm că în faţa unor provocări statele mem-
bre ale UE încearcă să promoveze o politică 
proprie faţă de problema refugiaţilor. Aceste 
incoerenţe sunt determinate de mai multe ca-
uze. Primul aspect evidenţiat de acest studiu 
este lipsa marcantă de coerenţă a politicilor vi-
zând integrarea, atât în interiorul angajamen-
tului privind armonizarea politicilor privind 
imigraţia şi azilul, cât şi între statele membre. 
În ciuda angajamentului privind armonizarea 
politicilor privind imigraţia şi azilul, concep-
tul şi practica integrării variază considerabil 
de-a lungul Europei. Aceste diferenţe sunt ca-
uzate de un număr de variabile:

 – diferenţe în modul de abordare a pro-
blemei (diferenţe ideologice) între state, fapt 
ce generează norme diferite, cum ar fi cea refe-
ritoare la dobândirea cetăţeniei sau referitoare 
la modul în care refugiaţii sunt încurajaţi să-şi 
păstreze valorile şi identitatea culturală, care 
sunt cauzate de istorii şi experienţe diferite ale 
fenomenului de migraţie;

 – modele diferite ale politicilor de in-
cluziune socială şi ale statului bunăstării;

 – rolul diferit al instituţiilor statului şi al 
organizaţiilor neguvernamentale în procesul in-
tegrării şi, totodată, nivelul de la care se admi-
nistrează procesul de integrare: central sau local.

În acest context evidenţiem următoarele 
particularităţi pentru marile puteri europene 
cum este cazul Germaniei sau al ţărilor nordi-
ce care duc o politică asimilaţionistă sau al Re-
gatului Unit al Marii Britanii şi Olandei care 
promovează multiculturalismul. Dacă adap-
tarea funcţională a refugiaţilor este obiectivul 
comunal, principala diferenţă dintre ţările 
europene se referă la măsura în care refugiaţii 
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sunt încurajaţi să-şi păstreze propriile valori şi 
identitatea culturală [2, p. 334]. Incoerenţele 
respective sunt vizibile în prezent când s-a ac-
centuat fluxul de refugiaţi, o influenţă exercită 
şi mass-media. Un editorial din Washington 
Post se încheia în felul următor: ,,Până la vii-
torul summit al UE guvernele trebuie să deci-
dă dacă Europa va fi guvernată de principiile 
umanitare ale doamnei Merkel sau de şovinis-
mul abject al d-lui Orban”[4]. Aceste dezbi-
nări au fost foarte bine sesizate în criza refu-
giaţilor sirieni. Proiectul repartizării fluxului 
imigraţionist sirian pe tot cuprinsul comuni-
tăţii în baza anumitor cote a dus la dezbinări 
între statele membre. Potrivit CE, relocarea se 
face pe baza unei chei de distribuţie pe urmă-
torul algoritm: 40% mărimea populaţiei, 40% 
PIB, 10% numărul mediu de cereri de azil din 
trecut, 10% rata şomajului. Propunerea Comi-
siei Europene trebuie să treacă însă de votul 
statelor membre, existând şi o clauză de blo-
caj. Dacă cel puţin patru state UE care au peste 
35% din populaţie UE se împotrivesc, propu-
nerea Comisiei Europene pică la vot[6].

În urma studiului efectuat, conchidem 
că în ciuda directivelor şi regulamentelor care 
vizează armonizarea Uniunii Europene, exis-
tă încă diferenţe semnificative între statele 
membre, în abordările lor la protecţie, şansele 
şi ratele de recunoaştere a statutului de refugi-
at, precum şi condiţiile de primire, cum ar fi 
asistenţa medicală disponibilă pentru bărbaţi, 
femei şi copiii care solicită azil. Cu toate aces-
tea, Uniunea Europeană are un rol important 
cu privire la problemele de azil şi de relocare 
în interiorul şi în afara Uniunii. Legislaţia şi 
practicile Uniunii Europene influenţează con-
siderabil dezvoltarea mecanismelor de protec-
ţie a refugiaţilor în multe alte ţări.

Concluzie. Am putea menţiona faptul că 
migraţia va rămâne în continuare în centrul 
polemicilor de diferite niveluri. Ea este privită 
ca ,,un rău necesar” de către statele dezvoltate 
şi ca o sursă de supravieţuire şi creştere econo-
mică pentru ţările în curs de dezvoltare şi cele 
sărace. Capitalul uman este mai imprevizibil 
decât celelalte forme ale capitalului, iar eşecu-
rile în gestionarea acestor fluxuri prezintă un 
pericol imens. Din cauza implicaţiilor econo-

mice, politice, sociale şi psihologice, politica 
în domeniul migraţiei trebuie să aibă un ca-
racter complex. Globalizarea se dovedeşte a fi 
un aliat de nădejde al migraţiei internaţionale, 
favorizând atât mobilitatea umană, cât şi cir-
culaţia informaţiei, care permite oamenilor 
să afle despre realităţile din străinătate. Deşi 
migraţia a căpătat un caracter mai sofisticat 
decât în trecut, oamenii pleacă atraşi ca şi mai 
înainte de un nivel de viaţă mai bun şi de mai 
multe posibilităţi. Procesul migraţional gesti-
onat adecvat poate produce beneficii pentru 
toţi participanţii. Acest lucru este deosebit 
de important în condiţiile în care inegalitatea 
economică şi demografică între statele lumii 
nu pare să se micşoreze.
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LATURA OBIECTIVĂ A INFRACŢIUNII DE PROXENETISM – CONŢINUT ŞI CARCTERIZARE

Rezumat
Infracţiunea de proxenetism este incriminată la art. 220 C. pen. al Republicii Moldova, normă ce exprimă preocuparea legiuito-

rului nostru de a preveni această faptă prejudiciabilă prin mijloace juridico-penale. În prezenta lucrare autorii analizează infracţiunea 
de proxenetism prin prisma laturii obiective a infracţiunii care permite corecta înţelegere a mecanismului de săvârşire a acestei fapte 
infracţionale. Totodată, o problemă prioritară a acestui studiu o constituie corecta delimitare a infracţiunii de proxenetism de traficul 
de persoane prin prisma laturii obiective a infracţiunii.

Cuvinte-cheie: infracţiune, proxenetism, prostituţie, trafic de fiinţe umane, trafic de copii etc.

Summary
The crime of pimping is incriminated by art. 220 of the Penal Code of the Republic of Moldova, the norm which show that our 

Legislation is concerned to prevent this prejudicial act by criminal mean. In this paper the authors analyzes the crime of pimping in 
the light of the objective side of the offense which allows correct understanding of the mechanism of commiting this kind of criminal 
act. However, a major problem of this study is correct delimitation between the crime of pimping with human trafficking through the 
objective side of the offense.

Keywords: crime, pimping, prostitution, human trafficking, child trafficking, etc.

Introducere. Proxenetismul este indis-
pensabil legat şi derivă din noţiunea de „pros-
tituţie”. Prostituţia ca fenomen juridic repre-
zintă o activitate ce are, de regulă, un caracter 
sistematic de oferire a serviciilor sexuale în 
schimbul procurării mijloacelor de existenţă. 
Comerţul cu propriul său corp, cu propria sa 
viaţă sexuală, în scopul procurării mijloacelor 
de existenţă, şi dezertarea din câmpul muncii 
oneste caracterizează în esenţă fapta de pros-
tituţie.  

Legislaţia penală a R. Moldova nu pre-
vede răspunderea pentru prostituţie, întrucât 
legiuitorul a considerat că o asemenea faptă 
nu atinge acel nivel de periculozitate carac-
teristic faptelor prejudiciabile incriminate ca 
infracţiuni. Fapta de prostituţie este pedep-
sită, însă pe cale contavenţională la art. 89 C. 
contr., potrivit căruia practicarea prostituţiei 
se sancţionează cu amendă de la 40 la 60 de 
unităţi convenţionale sau cu muncă neremu-
nerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de 
ore.

Proxenetismul este activitatea orientată 
spre antrenarea persoanei în practicarea pros-
tituţiei, organizarea practicării prostituţiei 
şi tragerea de foloase de pe urma practicării 
prostituţiei de către o altă persoană.

De asemenea, proxenetismul reprezintă 
de departe cea mai periculoasă formă de para-
zitism social şi una din cele mai josnice, mai 
cinice şi mai abjecte manifestări ale conştiinţei 
înapoiate, pervertite. Pericolul social deosebit 
al acestei fapte constă în împrejurarea că face 
din practicarea prostituţiei de către o altă per-
soană o sursă ilicită de câştig şi de procurare 
a mijloacelor de trai şi deci în rolul nefast pe 
care această faptă îl joacă în favorizarea feno-
menului prostituţiei [1, p. 365].

Legiuitorul a considerat, pe bună drep-
tate, că proxenetismul provoacă, în acelaşi 
timp, o gravă tulburare în desfăşurarea relaţii-
lor de convieţuire socială. Totodată, proxene-
tismul constituie un fenomen favorabil pentru 
săvârşirea altor fapte social-periculoase, cum 
ar fi traficul de fiinţe umane, traficul de copii 
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etc. 
Potrivit textului de lege incriminat la 

art. 220 alin. (1) C. pen., proxenetismul este 
definit ca fiind îndemnul sau determinarea la 
prostituţie ori înlesnirea practicării prostitu-
ţiei, ori tragerea de foloase de pe urma practi-
cării prostituţiei de către o altă persoană, dacă 
fapta nu întruneşte elementele traficului de 
fiinţe umane.

Metode şi materiale aplicate. În limite-
le de studiu ale acestui articol, în calitate de 
metodă de cercetare principală a fost utilizată 
metoda analizei logice şi metoda interpretării 
logice. Totodată, a fost aplicată pe scară largă 
şi metoda empirică, metodă care în prezentul 
studiu s-a axat pe analiza unor sentinţe pro-
nunţate de instanţele judecătoreşti în materia 
infracţiunilor de proxenetism şi de traficare a 
persoanelor.

Conţinut de bază. Latura obiectivă a 
proxenetismului se realizează prin forma unei 
pluralităţi de acţiuni alternative, care constau 
în îndemnul sau determinarea la prostituţie 
ori înlesnirea practicării prostituţiei, ori tra-
gerea de foloase de pe urma practicării pros-
tituţiei de către o altă persoană.

Pentru existenţa componenţei de in-
fracţiune este suficientă săvârşirea uneia din-
tre aceste acţiuni.

Îndemnul reprezintă acţiunea prin care 
are loc incitarea, trezirea interesului unei per-
soane pentru ca aceasta să practice prostituţia, 
încurajarea acesteia întru învingerea ezitărilor 
care o împiedică să practice prostituţia (de 
exemplu, promisiunea unei vieţi mai uşoare, 
fără muncă, cu distracţii etc.). 

Pentru existenţa faptei în această mo-
dalitate nu este necesar ca influenţarea să 
aibă drept efect luarea hotărârii persoanei de 
a practica prostituţia. Prin urmare, îndemnul 
nu este condiţionat de începerea activităţii de 
practicare a prostituţiei. De asemenea, nu are 
importanţă dacă persoana asupra căreia se re-
alizează incitarea a mai practicat sau nu ante-
rior prostituţia. 

Îndemnul la prostituţie înseamnă mai 
puţin decât instigarea la aceeaşi faptă, deoare-
ce nu presupune neapărat determinarea per-
soanei, adoptarea de către aceasta a hotărârii 

infracţionale sau, eventual, trecerea la execu-
tarea unor acte de practicare a prostituţiei. 
În consecinţă, infracţiunea este realizată, în 
această modalitate de săvârşire, atât în situa-
ţia în care persoana îndemnată nu a adoptat 
hotărârea de a practica prostituţia, cât şi în 
situaţia în care îndemnul s-a adresat unei per-
soane care luase anterior şi independent de 
activitatea făptuitorului o astfel de hotărâre. 
Latura obiectivă este cu atât mai mult realiza-
tă, cu cât îndemnul la prostituţie a fost urmat 
de determinarea persoanei la săvârşirea faptei 
[2, p. 231].

Determinarea la prostituţie presupune 
activitatea prin care persoana este influenţată 
să ia hotărârea de a practica prostituţia. Ac-
ţiunea poate fi realizată prin diferite metode, 
cum ar fi: oferirea de recompense, convinge-
re, adresare de rugăminţi, scutire de datorii 
etc. În modalitatea analizată infracţiunea de 
proxenetism se consideră consumată din mo-
mentul în care persoana a luat hotărârea de a 
practica prostituţia.

 În speţă este relevant următorul caz din 
practica judiciară: S.N., împreună şi de comun 
acord cu P.O., întâlnindu-se cu cunoscuta lor 
B.V., i-a propus practicarea prostituţiei în Tur-
cia, promiţându-i acordarea ajutorului şi su-
portarea tuturor cheltuielilor de deplasare şi 
obţinerea de la aceasta a unui câştig bun [3]. 

Înlesnirea practicării prostituţiei este 
activitatea orientată spre facilitarea sau crea-
rea de condiţii pentru practicarea sau conti-
nuarea practicării prostituţiei de către o altă 
persoană decât făptuitorul. Înlesnirea poate 
îmbrăca asemenea modalităţi faptice cum ar 
fi: punerea la dispoziţie a încăperilor pentru 
practicarea prostituţiei sau finanţarea unor 
case de toleranţă în acest scop, găsirea poten-
ţialilor clienţi etc. Infracţiunea se consideră 
consumată din momentul în care făptuitorul 
a realizat unul dintre actele înlesnitoare prac-
ticării prostituţiei. Fapta constituie infracţiu-
ne chiar dacă a fost săvârşită pentru o singură 
dată.

Tragerea de foloase de pe urma prac-
ticării prostituţiei presupune obţinerea de 
profituri, avantaje materiale de orice fel de 
pe urma practicării prostituţiei de către o altă 
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persoană. Foloasele la care se referă dispoziţia 
incriminatoare prevăzută la art. 220 C. pen. 
pot fi obţinute în orice mod şi sub orice titlu. 
Totodată, se cere ca foloasele necuvenite să 
provină în mod direct din însăşi practicarea 
prostituţiei de către o persoană şi ca făptuito-
rul să cunoască provenienţa lor. 

Pentru existenţa faptei în modalitatea 
vizată este indiferent dacă obţinerea foloaselor 
este echivalentul unor servicii pe care proxene-
tul le face persoanelor care practică prostituţia 
sau al unei „asistenţe” acordate persoanei care 
practică prostituţia. Tragerea de foloase se con-
sideră consumată din momentul în care făp-
tuitorul a obţinut măcar pentru o singură dată 
profituri sau avantaje materiale ca rezultat al 
practicării prostituţiei de către o altă persoană. 

Este posibil ca făptuitorul să realizeze 
mai multe dintre acţiunile incriminate la art. 
220 C. pen. Atunci când se acţionează cu o sin-
gură intenţie, se va identifica o singură infrac-
ţiune, iar atunci când intenţiile sunt diferite, 
activitatea infracţională urmează a fi calificată 
după regulile concursului de infracţiuni. În 
acest caz proxenetismul îmbracă forma unei 
unităţi legale de infracţiune, şi anume, infrac-
ţiune unică cu acţiuni alternative.

De asemenea, infracţiunea de proxene-
tism poate îmbrăca şi forma unei unităţi lega-
le prelungite de infracţiune (infracţiune unică 
prelungită), caz în care fapta se va consuma 
din momentul realizării ultimei acţiuni in-
fracţionale.    

În speţă, numita M.N. a fost învinuită 
de faptul că, în lunile mai-decembrie ale anu-
lui 2008, activând în calitate de administrator 
al unei saune, urmărind scopul de a obţine 
foloase de pe urma practicării prostituţiei de 
către o altă persoană, le-a îndemnat pe A.E, 
V.M., E.D. şi E.C. la practicarea prostituţiei 
cu mai multe persoane de sex masculin con-
tra sumei de 600 lei pe oră, pentru fiecare, în 
urma cărui fapt a obţinut câte 100 lei pentru o 
oră de prestare a serviciilor sexuale de la fie-
care domnişoară.  Tot ea în luna mai a anului 
2009, urmărind scopul înlesnirii prostituţiei 
de către alte persoane, a telefonat-o pe E.P. şi a 
invitat-o împreună cu prietena sa N.O. în sau-
na în care activa pentru a presta servicii sexu-

ale clienţilor contra plată. Ultimele, acceptând 
invitaţia, s-au deplasat pe adresa indicată şi au 
prestat clienţilor acestei saune servicii sexuale 
contra plată. Procurorul a calificat activitatea 
infracţională în baza unui concurs real de in-
fracţiuni: art. 220 alin. (1) şi art. 220 alin. (2) 
lit. c) C. pen. [4]. 

Este de menţionat că până la intra-
rea în vigoare a Legii pentru completarea şi 
modificarea unor acte legislative nr. 270 din 
07.11.2013, la art. 220 alin. (2) lit. c) C. pen. 
era prevăzută răspunderea penală pentru pro-
xenetismul săvârşit faţă de două sau mai mul-
te persoane.  

Prin sentinţa pronunţată de către in-
stanţa de fond, M.N. a fost achitată, din motiv 
că faptele menţionate nu întrunesc elementele 
infracţiunii. Prin decizia Colegiului penal al 
Curţii de Apel,  a fost pronunţată o nouă ho-
tărâre, potrivit căreia: M.N. a fost recunoscută 
vinovată de comiterea infracţiunii prevăzute 
la art. 220 alin. (1) C.pen. În final, CSJ de bună 
seamă a constatat că faptei săvârşite i s-a dat 
o încadrare juridică greşită, aceasta urmând a 
fi calificată în baza art. 220 alin. (2) lit. c) C. 
pen., fapt pentru care s-a dispus rejudecarea 
cauzei de către aceeaşi instanţă de apel, în alt 
complet de judecată [4]. 

Cu referinţă la acest caz, instanţele jude-
cătoreşti urmau să stabilească dacă intervalul 
de timp scurs între faptele săvârşite (decem-
brie 2008-aprilie 2009) şi modurile diferite de 
operare nu au putut altera unitatea infracţio-
nală pentru proxenetismul prelungit. În caz 
contrar, activitatea infracţională vizată urma 
să fie calificată după regulile concursului omo-
gen de infracţiuni cu calificări identice.

Pentru corecta calificare a proxenetis-
mului este obligatorie delimitarea acestuia de 
traficul de fiinţe umane sau de traficul de copii.

Una dintre cerinţele prevăzute de textul 
incriminator al art. 220 C. pen. este ca fapta de 
proxenetism să nu întrunească elementele tra-
ficului de fiinţe umane. Din această formulare 
expresă a textului de lege reiese că proxene-
tismul săvârşit prin constrângere şi exploata-
rea sexuală a victimei se califică fie ca trafic de 
fiinţe umane (art. 165 C. pen.), fie ca trafic de 
copii (art. 206 C. pen.). 
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Prin urmare, se exclude posibilitatea 
identificării unui concurs ideal de infracţiuni 
între fapta incriminată la art. 220 şi cea pre-
văzută la art. 165 sau art. 206 C. pen. Nu este 
exclusă însă posibilitatea identificării unui 
concurs real de infracţiuni între faptele men-
ţionate, în situaţia în care activitatea infrac-
ţională iniţial întruneşte semnele infracţiunii 
de proxenetism, bazându-se pe o colaborare 
benevolă între făptuitor şi prostituată, iar ul-
terior, în urma constrângerii şi exploatării în 
prostituţie a victimei, fapta se transformă în 
trafic de fiinţe umane. 

În acest sens sunt valabile recomandări-
le fixate în pct. 151 al Hotărârii Plenului CSJ a 
R. Moldova din 22.11.2004, potrivit căruia, de-
limitând traficul de fiinţe umane de proxene-
tism, urmează de avut în vedere următoarele: 

 – distincţia dintre infracţiunea de trafic 
de persoane în scopul exploatării sexuale ori 
practicării prostituţiei, prevăzută la art. 165 şi 
206 C. pen., şi cea de proxenetism, prevăzută 
la art. 220 C. pen., constă în obiectele juridice 
generice diferite ale celor două incriminări,  
respectiv în valorile sociale diferite proteja-
te de legiuitor prin textele incriminatoare: în 
cazul traficului de persoane aceasta fiind apă-
rarea dreptului la libertatea de voinţă şi acţi-
une a persoanei, iar în cazul proxenetismului 
– apărarea bunelor moravuri în relaţiile de 
convieţuire socială şi de asigurare licită a mij-
loacelor de existenţă; 

 – în raport cu conţinutul dispoziţiilor 
legale menţionate în art. 220 C. pen., pe de o 
parte, şi art. 165 şi 206 C. pen., pe de altă par-
te, infracţiunea de trafic de persoane se poate 
realiza numai prin acte de constrângere ori 
asimilate acestora; 

 – în cazul în care o persoană, fără a re-
curge la mijloace de constrângere, îndeamnă 
sau înlesneşte practicarea prostituţiei, ori tra-
ge foloase de pe urma practicării prostituţiei, 
aceasta săvârşeşte infracţiunea de proxene-
tism, prevăzută la art. 220 C. pen.; 

în situaţia unor acte de recrutare, trans-
portare, transferare, adăpostire sau primire 
a unei persoane, prin ameninţare, violenţă, 
răpire, înşelăciune, abuz de autoritate, de sta-
rea de vulnerabilitate sau prin alte forme de 

constrângere, ori profitând de imposibilitatea 
altei persoane de a-şi exprima voinţa, sau prin 
oferirea, darea, acceptarea sau primirea de 
bani ori de alte foloase pentru obţinerea con-
simţământului persoanei care are autoritate 
asupra altei persoane, în scopul exploatării 
acestei persoane, fapta întruneşte elementele 
constitutive ale infracţiunii de trafic de per-
soane, prevăzute la art. 165 şi 206 C. pen.; 

proxenetismul se poate manifesta sepa-
rat. El poate să se transforme în trafic de per-
soane ori să existe în cumul cu ultimul; 

în cazul în care acţiunile subiectului în-
cep ca proxenetism, iar ulterior acesta acţio-
nează asupra aceleiaşi persoane prin modali-
tăţile specificate la lit.d) a prezentului punct, 
se va constata săvârşirea atât a infracţiunii 
prevăzute la art. 220 C. pen., cât şi a infracţi-
unii prevăzute la art. 165 ori, după caz, la art. 
206 C. pen., în concurs real de infracţiuni [5]. 

În speţă, instanţa de fond l-a condamnat 
pe O.B. în baza art. 165 alin. (2) C. pen., care, 
înţelegându-se în prealabil împreună cu o altă 
persoană neidentificată, prin înşelăciune şi 
abuz de poziţie de vulnerabilitate, sub pretex-
tul angajării la un lucru bine plătit în calitate 
de dansatoare striptease, le-a propus lui T.S. 
şi L.T. să plece în Turcia. În acest scop O.B. a 
ajutat-o pe T.S să-şi perfecteze paşaportul, le-a 
procurat ambelor bilete de avion la ruta Chi-
şinău-Istanbul, iar când T.S. şi L.T. au ajuns la 
locul de destinaţie, acestea au fost întâlnite de 
o persoană necunoscută care le-a confiscat pa-
şapoartele, le-a adăpostit într-un apartament 
şi le-a impus să practice prostituţia în scopul 
întoarcerii datoriei [6]. 

Într-o altă speţă, s-a constatat că B.I., 
D.N. şi A.A. au determinat-o pe S.N. să ple-
ce în oraşul Istanbul, Turcia pentru a practi-
ca prostituţia. Ulterior, S.N. a fost adăpostită 
într-un apartamentul din mun. Chişinău, iar 
mai apoi a fost transportată la locul de desti-
naţie unde a practicat prostituţia. După o lună 
de zile S.N. a revenit în R. Moldova [7]. 

Acţiunile respective au fost încadrate „...
de către instanţa de fond în baza art. 220 alin. 
(1) C. pen., ca proxenetism, exprimat prin de-
terminarea la prostituţie şi înlesnirea pentru 
practicarea prostituţiei”. Colegiul penal al CSJ 
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a concluzionat: „Instanţa de fond a recalificat 
eronat acţiunile lui B.I. din prevederile art. 165 
alin. (2) lit. d) în baza art. 220 alin. (1) C. pen. 
(...). În cazul proxenetismului, prostituata, de 
regulă, nu este victimă. În această situaţie în-
tre prostituată şi proxenet există nişte relaţii 
benevole. De regulă, persoana care se ocupă cu 
prostituţia îşi selectează partenerul, ori îl accep-
tă, pe când victimei traficului nu-i sunt carac-
teristice aceste particularităţi. În speţa exami-
nată, partea vătămată a fost recrutată (...) apoi 
adăpostită pe un timp, până i s-au perfectat 
documentele de identitate şi de călătorie, după 
care transportată în scop de exploatare sexuală 
comercială, în Turcia, unde a fost primită şi ex-
ploatată sexual contra plată. Ca urmare, atâta 
timp cât dispoziţia art. 220 C. pen. nu conţine 
acţiunile enumerate în art. 165 alin. (1), săvâr-
şirea acestora constituie infracţiunea de trafic 
de fiinţe umane, şi nu de proxenetism” [8].

Deşi suntem de acord cu anumite con-
statări făcute de instanţa superioară, soluţia 
pronunţată nu s-a bazat pe împrejurări certe 
din care să rezulte aplicarea în privinţa victi-
mei a vreuneia dintre metodele traficului de 
fiinţe umane prevăzute la art. 165 C. pen. din 
care să rezulte faptul constrângerii. Instanţa 
a făcut referire doar la acţiunile traficului de 
fiinţe umane (recrutarea, transportarea şi pri-
mirea) fără ca elementul probatoriu să reflecte 
metodele de constrângere ce au fost aplicate 
asupra victimei. Fără aceste elemente de con-
strângere însă, latura obiectivă a traficului de 
fiinţe umane nu este întregită.  

Mai este de menţionat că îndemnul sau 
determinarea unei persoane minore la practi-
carea prostituţiei urmează a fi calificat de fie-
care dată ca trafic de copii (art. 206 C. pen), 
întrucât victima nu are nivelul necesar de dez-
voltare psihologic şi social care să-i permită să 
înţeleagă, pe de o parte, caracterul imoral şi 
ilicit al activităţii de prostituţie, iar pe de altă 
parte, natura unei asemenea activităţi şi efec-
tele pe care le-ar putea produce.  

În speţă, instanţa de fond a constatat că 
în luna noiembrie a anului 2003, T.Т. împre-
ună şi prin înţelegere prealabilă cu o persoană 
neidentificată pe nume „O...”, prin înşelăciu-
ne şi abuz de încredere, sub pretextul angajării 

la lucru în Germania în calitate de vânzătoare, 
a recrutat-o pe minora S.V., organizându-i 
transportarea în Turcia, unde a adăpostit-o în 
hotelul „B...” din oraşul Istanbul şi a determi-
nat-o să întreţină relaţii sexuale contra plată, 
însuşind împreună cu persoana neidentificată 
sumele de bani plătite de clienţi. Tot T.T. în 
luna decembrie a anului 2003 a recrutat-o cu 
acelaşi scop şi pe T.L., organizându-i trans-
portarea ei în Turcia unde, de asemenea, a 
instalat-o în hotelul „B...” din oraşul Istanbul. 
Ulterior, în luna ianuarie 2004, T.T. din nou a 
recrutat-o pe S.V. pentru practicarea prostitu-
ţiei, a transportat-o în Turcia şi a instalat-o în 
acelaşi hotel, determinând-o să întreţină rela-
ţii sexuale contra plată, iar dânsa cu persoana 
neidentificată însuşeau sumele de bani plătite 
de clienţi pentru serviciile sexuale. 

Instanţa de fond a calificat fapta infrac-
ţională realizată de T.T. în baza art. 220 alin. 
(2) lit. a) şi în baza art. 220 alin. (1) C. pen. 
Sentinţa a fost atacată cu apel de procuror, 
care a solicitat casarea ei, cu pronunţarea unei 
noi hotărâri prin care acţiunile inculpatei să 
fie reîncadrate din prevederile art. 220 alin. (1) 
şi 220 alin. (2) C. pen., în cele ale art. 206 alin. 
(2) lit. a), art. 165 alin. (2) lit. a) b) d), art. 206 
alin. (3) lit. a) C. pen. şi de inculpata TT., care 
a solicitat să-i fie aplicată o pedeapsă nepriva-
tivă de libertate. Prin decizia Curţii de Apel 
Chişinău (...) a fost admis apelul procurorului, 
rejudecată cauza şi pronunţată o nouă hotă-
râre prin care T.T. a fost condamnată în baza 
art. 165 alin. (2) lit. a), d) C. pen. şi în baza art. 
206 alin. (2) lit. a) C. pen. Această soluţie de 
calificare a fost păstrată şi de către CSJ [9]. 

Concluzii. Se poate observa că în accep-
ţiunea CSJ, la baza delimitării infracţiunii de 
proxenetism de traficul de fiinţe umane stă 
elementul de constrângere caracteristic celui 
din urmă fenomen infracţional. Acest element 
reiese din două semne inerente traficului de 
fiinţe umane: metoda de comitere a faptei şi 
scopul exploatării sexuale comerciale sau ex-
ploatării în prostituţie.

 În dispoziţia art. 165 C. pen. sunt prevă-
zute următoarele metode de traficare, a căror 
utilizare prezumă actul de constrângere exer-
citat asupra victimei: ameninţarea cu aplicarea 
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sau aplicarea violenţei fizice sau psihice nepe-
riculoase pentru viaţa şi sănătatea persoanei; 
răpirea; confiscarea documentelor; servitutea 
în scopul întoarcerii unei datorii a cărei mări-
me nu este stabilită în mod rezonabil; amenin-
ţarea cu divulgarea informaţiilor confidenţiale 
familiei victimei sau altor persoane atât fizice, 
cât şi juridice; înşelăciunea; abuzul de poziţie 
de vulnerabilitate sau abuzul de putere, dare 
sau primire a unor plăţi sau beneficii pentru 
a obţine consimţământul unei persoane care 
deţine controlul asupra unei alte persoane.  

Prin urmare, fapta va fi calificată ca trafic 
de fiinţe umane dacă îndemnul sau determi-
narea la practicarea prostituţiei a fost realizat 
prin una dintre metodele prevăzute la art. 165 
C. pen. şi se comite în vederea recrutării, trans-
portării, adăpostirii, primirii ori transferării 
victimei în scop de exploatare în prostituţie. 

De pe aceleaşi poziţii urmează a fi de-
limitat traficul de fiinţe umane de proxene-
tismul săvârşit prin tragerea de foloase de pe 
urma practicării prostituţiei. Atunci când făp-
tuitorul a traficat victima, iar ulterior obţine 
foloase materiale de pe urma exploatării în 
prostituţie a acesteia, fapta va cădea sub inci-
denţa normelor referitoare la traficul de fiinţe 
umane, respectiv traficul de copii. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИНУЖДЕНИЕ ЛИЦА К ИЗЪЯТИЮ ОРГАНОВ ИЛИ ТКАНЕЙ 
(СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ)

Резюме
В статье рассматриваются вопросы ответственности за принуждение лица к изъятию органов или тканей 

в законодательстве различных стран, за торговлю человеческими органами, тканями и клетками (ст. 158 УК РМ 
в редакции закона от 7 ноября 2013), опасности грозящие пациентам при некачественных операциях, материальные 
затраты на их проведение, противодействие самовосхвалению и саморекламе медицинских работников, нереальность 
программы по трансплантации на 2012-2016 года, советы пациентам как избежать неблагоприятные последствия при 
поспешной даче согласия на трансплантацию.

Ключевые слова: ответственность, преступления в области трансплантации, донор, реципиент, стоимость 
вмешательства, финансирование, противодействия, внутрибольничные инфекции.

Rezumat
Articolul se referă la chestiuni de responsabilitate pentru constrângerea unei persoane de a elimina organe sau ţesuturi 

conform legislaţiei diferitor ţări, pentru traficul de organe, ţesuturi şi celule umane (art. 158 CP RM modificat prin lege pe data de 7 
noiembrie 2013), pericolele posibile care pot surveni în urma operaţiilor de calitate inferioară, cheltuielile materiale pentru imple-
mentarea acestora, opunerea rezistenţei faţă de laudele a lucrătorilor medicali care nu corespund realităţii,  irealitatea programului 
de transplant pentru perioada anilor 2012-2016, sfaturi utile pentru pacienţi în privinţa modului de evitare a consecinţelor negative 
în cazul când s-au grăbit să semneze acordul la transplant.

Cuvinte-cheie: responsabilitate, infracţiuni în domeniul transplantului, donator, destinatar, costul intervenţiei, finanţare, 
opunere, infecţii nosocomiale.   

Статья 158 УКРМ в редакции зако-
на от 26 сентября 2008 г. предусматривала 
ответственность за (1) Принуждение лица 
к изъятию органов или тканей с целью 
трансплантации или в других целях, со-
вершенное с применением насилия или с 
угрозой его применения.

Эта норма полностью воспроизвела 
ст. 120 УК России 1996 г. В УК Украины 
2001 года это статья 143 Нарушение уста-
новленного законом порядка трансплан-
тации органов или тканей человека. В УК 
Республики Беларусь 1999 года статья 163 
предусматривает ответственность также 
за принуждение к даче органов или тканей 
для трансплантации, а ст. 164 за нарушение 
порядка проведения трансплантации.

Эти нормы были введены в уголов-
ное законодательство стран СНГ и других 
стран в связи с тем, что в конце XX, начале 
XXI века получил распространение престу-
пления, связанные с незаконным изъятием 
органов, особенно почек, для транспланта-
ции. Многие граждане Республики Мол-
дова, выезжали в другие страны, где в под-

польных клиниках продавали одну почку 
за мизерную плату, становились инвали-
дами и возвращаясь домой, должны были 
получать пенсию от государства.

В связи с этим в Молдове одно время 
были запрещены операции по пересадке 
органов «Да и в настоящие время и у нас, и 
во всем мире вокруг этого делаются боль-
шие и очень грязные деньги». Тебя могут 
не вылечить, тебе не помогут только пото-
му, что твои органы понадобятся тому, кто 
платил за них большие деньги.1

Молдавские трансплантологи вздох-
нули с облегчением, когда им разрешили 
снова проводить операции по трансплан-
тации органов, которые сулили немало вы-
год, как для себя, так и для государства.

Правительство Республики Молдова 
своим постановлением от 9 октября 2012 
г. утвердило Национальную программу по 
трансплантации на 2012-2016 годы. Про-
грамма содержит ряд спорных положений 
и вызывает много вопросов. В пункте 7 
1 Л. Рябков, С. Толстая, «Комсомольская правда» 
29 октября 2015 г.
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со ссылкой на проект европейской дирек-
тивы о трансплантации органов отмеча-
ется, что пересадка печении продлевает 
жизнь пациента на 11,5 лет, при пересадке 
сердца – 6,8 лет, легких – 5,2 года, почек 
– 5,77 лет. Вызывает сомнение точность 
этих подсчетов. На вопрос, сколько бы 
прожил пациент, погибший в результате 
некачественной операции, все врачи в один 
голос отвечают, что один Бог знает. Ска-
жем, пациент погиб при удалении гланд, 
при лечении зуба и в других аналогичных 
случаях при этом медики ссылаются на 
анафилактический шок, который якобы 
нельзя предвидеть. Но ведь существуют 
пробы на переносимость лекарств. Исходя 
из обратного можно заключить, что если 
пациент погиб при некачественной опе-
рации по пересадке органов, его жизнь со-
кращается на вышеуказанное количество 
лет. Мы полагаем, что обещание счастли-
вый жизни после пересадки органов явля-
ется один из способов завлечь доверчивых 
пациентов на операционный стол, без га-
рантии  выживания после операции. 

К тому же засекречены данные, сколь-
ко же прожили молдавские пациенты, ко-
торым среди первых пересадили органы.

Также в пункте 7 утверждается, что 
трансплантация почек является и эконо-
мически выгодой, которая позволит сэ-
кономить 3,5 миллиона леев бюджетных 
средств. Каким же образом получится это 
экономия, если со слов В. Хотиняну, пере-
садка органов – дорогостоящая операция, 
порядка 100 тысяч евро?

И сколько же сэкономили за 4 года 
осуществления программы? (2012-2015)

Среди задач программы указаны и 
выдача разрешений на деятельность по 
трансплантации к 2016 году еще 7 медико-
санитарным учреждениям, кроме уже ав-
торизированных 10, а всего 17. в 2014 г. 
в Молдове было сделано 20 операций по 
пересадке органов (по 10 печени и почек, 
в 2015 – пока 13). Доноров, согласных на 
пересадку органов, крайне мало.

Среди других задач программы ста-
вится достижение к 2016 году числа опера-
ций по трансплантации почек – 50 в год, 

печени – 14 в год, сердца – 8 в год. Судя по 
показателям 2014 -2015 годов, эта задача не 
будет выполнена и больше похожа на ма-
ниловщину, на прекрасных мечтателей.

Программа предусматривает и ряд 
мер по агрессивной рекламе в средствах 
массовой информации пользы трансплан-
тации. Один из пунктов намечает увели-
чить на 90% продвижение в СМИ пози-
тивного отношения к трансплантации с 
искоренением стереотипа, связанного с 
торговлей органами; привлечение к этой 
рекламе и религиозных концессий.

Предполагается, что финансирова-
ние программы будет осуществляться из 
средств госбюджета, а также за счет взно-
сов международных организаций, пожерт-
вований и грантов. Какую сумму из 100 ты-
сяч евро должны оплачивать пациенты не 
указывается.

На ожидаемые результате программы 
может повлиять противодействие меди-
цинских работников, вызванное предрас-
судками. Мы считаем это положительным 
фактором, так как речь идет о противодей-
ствии врачей, знающих о низком качестве 
операций, о внутрибольничных инфекци-
ях, о нечеловеческих страданиях и матери-
альных затратах пациентов, о возможной 
гибели пострадавших.

Наш совет легковерным пациентам! 
Хорошо подумайте, прежде чем со-

гласиться на смертельно опасную дорого-
стоящую операцию, с неизвестным резуль-
татом. В случае неблагоприятного исхода 
хирургического вмешательства виновные 
медицинские работники не найдутся.
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CONCEPTUL ŞI CONŢINUTUL PRINCIPIULUI INDIVIDUALIZĂRII EXECUTĂRII PEDEPSEI CU ÎNCHISOAREA

Rezumat
Studierea problemei individualizării executării pedepsei cu închisoarea are o importanţă deosebită şi din punctul de vedere al construcţiei 

tehnico-juridice a legii. Odată cu dezvoltarea legislaţiei formele, metodele, procedeele de individualizare a executării pedepsei se schimbă şi se desă-
vîrşesc. Ele devin mai optime, permiţînd rezolvarea problemelor de individualizare a executării pedepsei mai constructiv şi mai eficient. De aceea 
studierea problemei sub acest aspect este importantă pentru dezvoltarea ulterioară a tehnicii juridico-penale şi execuţional-penale  de  reglementare 
a relaţiilor sociale. Rezolvarea problemelor de individualizare a executării pedepsei cu închisoarea trebuie realizate în baza unei abordări complexe, 
luîndu-se în considerare nu numai realizările dreptului penal şi execuţional-penal, ci şi ale altor ştiinţe.

Cuvinte-cheie: individualizare, condamnat, penitenciar, deținut etc.
 
Rummary
Social protection refers to a set of benefits available (or not available) from the state, market, civil society and households, or thro-

ugh a combination of these agencies, to the individual/households to reduce multi-dimensional deprivation which could be affecting less 
active poor persons (e.g. the elderly, disabled) and the unemployed. This broad framework makes this concept more acceptable in developing 
countries than the concept of social security. Social security is more applicable in the conditions, where large numbers of citizens depend on 
the formal economy for their livelihood. Through a defined contribution, this social security may be managed. But, in the context of wide 
spread informal economy, formal social security arrangements are almost absent for the vast majority of the working population. Besides, in 
developing countries, the state’s capacity to reach the vast majority of the poor people may be limited because of its limited resources. In such 
a context, multiple agencies that could provide social protection are important for policy consideration. The framework of social protection 
is, thus, capable of holding the state responsible to provide for the poorest sections bv regulating non-state agencies. 

Keywords: individualization, convict, penitentiary, detainee, etc.

Introducere. Investigarea problemei in-
dividualizării executării pedepsei cu închisoa-
rea capătă o actualitate şi importanţă deose-
bite. Actualitatea temei investigate creşte  în 
condiţiile actuale de schimbare a orientărilor 
social-economice, de formare a noilor relaţii 
sociale şi intrare în vigoare a noilor reglemen-
tări juridice. Odată cu adoptarea noului Cod 
penal şi a Codului de executare a Republicii 
Moldova a apărut necesitatea stringentă în 
studierea şi analiza problemelor de aborda-
re a diferenţierii şi individualizării executării 
pedepsei cu închisoarea, în determinarea ni-
velului de cercetare a condamnaţilor, eficaci-
tatea, descoperirea neajunsurilor şi lacunelor 
şi pregătirea propunerilor, orientate spre per-
fecţionarea normelor legislative şi a altor acte 
juridice.

Această direcţie este tot mai actuală, 
deoarece legislaţia penală şi cea execuţional-
penală nouă prevăd noi orientări, abordări, 
metode, procedee de individualizare şi dife-

renţiere, însă cercetările teoretice fundamen-
tale în momentul de faţă lipsesc.

Actualitatea cercetării problemelor de 
individualizare a executării pedepsei e condi-
ţionată, de asemenea, şi de adâncimea, com-
plexitatea şi multitudinea de aspecte pe care 
le prezintă problema. Fiind o categorie socială 
individualizarea executării pedepsei închisorii 
este influenţată economico-social şi de condi-
ţiile politice de dezvoltare a societăţii. Asigu-
rînd  realizarea principiului echităţii sociale, 
individualizarea executării pedepsei închisorii 
obţine o reflectare largă în conţinutul legilor 
penală şi execuţional-penală. Fiind o catego-
rie juridică, ea se bazează pe criteriile echităţii, 
clasificarea infractorilor (condamnaţilor), pe-
riculozitatea socială a personalităţii, posibili-
tatea ei de corectare. Împrejurările enumerate 
condiţionează interconexiunea strînsă dintre 
diferenţierea şi individualizarea executării pe-
depsei şi ştiinţele socioumane: filosofia, peda-
gogia, psihologia. De aceea rezolvarea proble-
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melor de individualizare a executării pedepsei 
cu închisoarea trebuie realizate în baza unei 
abordări complexe, luîndu-se în considerare 
nu numai realizările dreptului penal şi execu-
ţional-penal, ci şi ale altor ştiinţe.

Conținut de bază. Experienţa şi practica 
penitenciară, ca şi opiniile teoretice, au arătat 
că reeducarea şi îndreptarea condamnatului 
este un proces complex şi anevoios. Un ase-
menea proces se poate desfăşura favorabil nu-
mai dacă se respectă principiul unanim adop-
tat de teoria şi practica penitenciară, și anume: 
principiul individualizării executării pedepsei, 
mai exact: principiul individualizării „admi-
nistrative” a pedepsei, cum este cunoscut în 
teoria dreptului penal şi a dreptului peniten-
ciar [1, p. 51].

Categoria filosofică de „principiu” este 
tratată ca o normă etică fundamentală, care 
este o maximă subiectivă şi orientează voinţa, 
întrucât apare ca un moment de conducere faţă 
de anumiţi indivizi, sau obiectiv-lege, şi în acest 
caz, se recunoaşte important pentru voinţa fie-
cărei fiinţe omeneşti[2]. Ca noţiune filosofică, 
el posedă: a) sens metafizic, care presupune ori-
gini prime din care au derivat şi s-au dezvoltat 
lucrurile; şi b) sens epistemologic şi etic - ca 
supoziţii fundamentale ale gândirii, cunoaşterii 
şi acţiunii. În sens obişnuit, cuvântul „princi-
piu” se foloseşte pentru a desemna: a) un ele-
ment fundamental, o idee, o lege de bază pe 
care se întemeiază o teorie ştiinţifică, un sistem 
politic etc.; o propoziţie admisă ca adevărată, 
care serveşte la deducerea propoziţiilor unui 
sistem deductiv; b) o lege fundamentală a unei 
ştiinţe, a unei arte, a unei discipline [3].

La Kant principiile sunt fie ale intelec-
tului pur (axiome, anticipaţii, postulate), fie 
ale raţiunii pure (idei). În concepţia sa, raţi-
unea este o facultate a principiilor, iar prin-
cipiile sunt judecăţi sintetice a priori, care 
nu derivă din alte cunoştinţe mai generale şi 
care cuprind în ele fundamentul altor jude-
căţi. „Pentru ca ceva să poată fi numit metodă, 
notează Kant, trebuie să fie un procedeu după 
principii”[1, p. 631].

În sens juridic, termenul „principiu” în-
seamnă „idee de bază”, „teză fundamentală”[5, 
p. 339]. Astfel, putem spune că principiile ju-
ridice reprezintă idei directoare, orientări de 

bază, cu ajutorul cărora se efectuează regle-
mentarea juridică a relaţiilor sociale [6, p. 24].

În dreptul execuţional-penal (DEP) prin-
cipiile sunt determinate ca dispoziţii fundamen-
tale, idei ce reflectă orientarea generală, precum 
şi cele mai esenţiale trăsături ale politicii statului 
în domeniul executării pedepselor [7, p. 219].

În sistemul total de principii ale dreptu-
lui execuţional-penal este inclus şi principiul 
individualizării executării pedepsei. Pe lângă 
termenul „individualizare” se întrebuinţează 
şi „diferenţiere”, „clasificare”, „categorizare”, 
termeni care sunt asemănători după însemnă-
tatea lor, dar nu şi după conţinut. 

Astfel, individualizarea executării pe-
depsei ca principiu al dreptului execuţional-
penal este aplicarea faţă de fiecare condam-
nat, luându-se în considerare personalitatea 
condamnatului, comportamentul lui, gradul 
prejudiciabil al infracţiunii comise, a prevede-
rilor dreptului execuţional-penal privind nor-
mele regimului de detenţie şi în conformitate 
cu principiile corespunzătoare ale pedagogiei 
penitenciare despre mijloacele şi metodele de 
corectare [8, p. 21].

S.A. Kaputkin definește individualizarea 
ca pe un principiu al ispăşirii pedepsei, ce re-
prezintă unul dintre postulatele de bază, care 
cere corespunderea executării pedepsei cu în-
chisoarea condiţiilor de detenţie, complexului 
(totalităţii) de mijloace de corectare, nivelului 
de degradare social-morală şi altor particula-
rităţi ale condamnatului [9, p. 18].

Cât priveşte conceptul „diferenţiere”, 
în teoria dreptului execuţional-penal au fost 
întreprinse numeroase încercări de a-i da o 
apreciere şi de a-i descoperi conţinutul, însă 
până în prezent nu s-a ajuns la o abordare 
comună a acestui concept. Astfel, unii autori 
întrebuinţează conceptul „diferenţierea exe-
cutării pedepsei”[10, p. 54], „diferenţierea 
măsurilor de influenţă corecţională”[11, p. 
122], alţii - „principiul diferenţierii”[12, p. 
14]. Altă categorie admite identificarea con-
ceptului „diferenţiere” cu clasificarea şi chiar 
individualizarea executării pedepsei [13, p. 
208]. În legătură cu aceasta apare necesitatea 
de a determina importanţa fiecărui din con-
ceptele enumerate, locul său în teoria şi prac-
tica dreptului execuţional-penal. 
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Nu vom intra în amănunte abordând 
această problemă [14, p. 352] ca să nu ieşim 
din limitele cercetării noastre, vom indica 
doar că interpretarea conceptului „diferenţie-
re” a fost oferită de profesorul rus N.A. Struci-
kov. În opinia lui, cu care suntem pe deplin de 
acord, „pentru ca individualizarea pedepsei să 
se realizeze raţional, este important a diferen-
ţia pedeapsa şi influenţa corecţională, adică a 
determina cerinţele generale nu pentru toţi 
condamnaţii, dar pentru grupe mai mult sau 
mai puţin omogene (relativ omogene). Este 
necesar de a împărţi condamnaţii în anumi-
te grupe de condamnaţi”[15, p. 78]. Această 
necesitate este determinată de imposibilitatea 
practică de asigurare a condiţiilor diferite de 
deţinere şi a nivelului de pedeapsă şi de apli-
care a diverselor măsuri coercitive aplicabi-
le fiecărui condamnat, cu toate că, în ideal, 
principiul individualizării executării pedepsei  
prevede anume aceasta. Reieşind din posibi-
lităţile reale, toţi condamnaţii se diferenţiază 
(se împart) în diferite categorii. 

Astfel, diferenţierea reprezintă procesul 
de separare a condamnaţilor în grupuri relativ 
omogene în scopul creării pentru ei a condi-
ţiilor necesare pentru corijare. După părerea 
unor autori, faţă de diferite categorii de infrac-
tori, în funcţie de caracterul şi gradul prejudi-
ciabil al infracţiunilor comise de ei, de trecutul 
lor criminal, trebuie aplicat un volum divers de 
influenţare, iar lucrul educativ trebuie efectuat 
cu ei luându-se în considerare particularităţile 
tipologice ale personalităţii lor [16, p. 20].

În acelaşi timp, individualizarea şi di-
ferenţierea sunt în legătură indisolubilă. Spre 
exemplu, dacă condamnatul se află în condiţii 
de regim comun şi, conform caracterizării lui 
individuale (comportamentul, atitudinea faţă 
de muncă, instruirea etc.), este caracterizat 
pozitiv (manifestarea individualizării), atunci 
acestuia i se pot schimba condiţiile de deţinere 
în direcţia îmbunătăţirii acestora. 

În scopul neadmiterii divizării involun-
tare a condamnaţilor pe grupe, dar bazându-se 
pe cerinţe unanim acceptate şi întemeiate, şti-
inţa şi practica penitenciară au întocmit crite-
riile corespunzătoare, care, ca rezultat, au fost 
consolidate în legislaţie. O astfel de desprindere 
din totalitatea grupelor relativ omogene, bazân-

du-se pe criterii unice, o înglobează conceptul 
„clasificare”. Aşadar, condamnaţii pot fi clasi-
ficaţi după sex –  bărbaţi şi femei, după vârstă 
–  minori şi maturi, după comportament –  cei 
ce se caracterizează pozitiv şi negativ. 

„Clasificarea” ca concept este divizarea 
persoanelor care au săvârşit infracţiuni pe 
grupe, întrebuinţate în legislaţia penitencia-
ră internaţională. De regulă, la baza divizării 
stau: genul (bărbaţi, femei), vârsta (minori, 
majori), faptul condamnării (condamnaţi, ne-
condamnaţi) etc. Diferite categorii de deţinuţi 
trebuie să fie introduse în aşezăminte sau sec-
ţii de aşezăminte separat, ţinându-se cont de 
sexul lor, de vârsta lor, de antecedentele lor, 
de motivele detenţiei lor şi de necesităţile tra-
tamentului lor [17, p. 67].

Mai activ de studierea acestei probleme, 
îndeosebi din punct de vedere teoretic, savan-
ţii au început să se preocupe în anii ‘60 ai seco-
lului XX. Este adevărat că pe atunci, în esenţă, 
ei reduceau la individualizarea executării pe-
depsei şi chestiunile legate de diferenţierea ei. 
Savanţii N.A. Strucikov şi A.E. Nataşev consi-
derau că diferenţierea regimului de detenţie în 
penitenciare reprezintă o continuare a indivi-
dualizării pedepsei [18, p. 54]. I. Karpeţ a in-
trodus conceptul de „individualizare generică 
a executării pedepsei”. Vorbind despre diferi-
te tipuri de regim de detenţie a condamnaţi-
lor, în esenţă, avea în vedere necesitatea unei 
atitudini diferenţiate privind ispăşirea pedep-
sei de către diferite categorii de condamnaţi 
[19, p. 137-138]. Unii autori, spre exemplu, 
S.I. Dementiev, judecând despre individuali-
zarea executării pedepsei cu închisoarea, au în 
vedere diferenţierea executării pedepsei [20].

În ultimul timp majoritatea savanţi-
lor ce se ocupă de problema individualizării 
executării pedepsei cu închisoarea o atribuie 
la unul din principiile dreptului execuţional-
penal. Trebuie să recunoaştem că un consens 
unic în determinarea conţinutului acestui 
concept nu există. În special, savantul rus A.E. 
Nataşev considera că individualizarea măsurii 
de corecţie prin muncă constă în schimbarea 
condiţiilor de detenţie, aplicarea măsurilor de 
corecţie prin muncă, luându-se în considera-
re personalitatea condamnatului, caracterul şi 
nivelul degradării lui sociomorale[21, p.131]. 
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În cazul dat autorul vine cu ideea individua-
lizării doar a influenţei corecţionale, având în 
vedere că în procesul executării pedepsei ea se 
exprimă în schimbarea condiţiilor de detenţie 
atât prin transferul condamnaţilor dintr-un 
penitenciar în altul, cât şi în limitele aceluiaşi 
penitenciar, precum şi în aplicarea diverselor 
măsuri de stimulare şi sancţionare [22, p. 83]. 

Oricum, reieşind din expunerile savan-
tului rus A.E. Nataşev, este greu a determina 
ce anume se individualizează. Probabil, unde-
va s-a comis o neclaritate, şi anume: îmbinarea 
condiţiilor de detenţie cu mijloacele de corijare, 
ceea ce, în opinia noastră, este incorect, fiindcă 
mijloacele de corijare au, în primul rând, un ca-
racter educativ. Alt savant rus, V.A. Utkin, le 
definește direct ca pe nişte măsuri educative, ce 
nu sunt legate de pedeapsă, aplicate condam-
naţilor [23, p. 64]. Însă condiţiile de detenţie, 
după părerea majorităţii savanţilor, reflectă, în 
primul rând, pedeapsa, şi anume: diversele li-
mitări în drepturi [24, p. 13].

Alţi autori nu examinează individuali-
zarea ca un mijloc de corijare, dar din punctul 
de vedere al executării pedepsei, astfel accen-
tuând că ea se exprimă în aplicarea mijloacelor 
de corijare stabilite de lege şi sentinţa instanţei 
de judecată fiecărui condamnat, luându-se în 
considerare particularităţile individuale ale 
personalităţii lui, gradul prejudiciabil al in-
fracţiunii comise şi alte criterii. Cu toate aces-
tea, ei susţin că individualizarea pedepsei în 
procesul executării sentinţei se poate înfăptui 
sub două forme: „individualizarea executării 
pedepsei” şi „individualizarea pedepsei în pro-
cesul executării ei”[25, p. 66]. Probabil, autorii 
au încercat astfel să arate că individualizarea 
executării pedepsei are un caracter complicat 
şi include un sistem determinat de relaţii soci-
ale cu prezenţa subiecţilor respectivi. Însă, în 
final, considerăm că ei au redus toate aceste 
păreri la individualizarea mijloacelor de cori-
jare în perioada executării pedepsei. 

În opinia noastră, cel mai reuşit punct 
de vedere asupra individualizării pedepsei 
în perioada ispăşirii acesteia aparţine savan-
tului rus N.F. Strucikov. După părerea lui, o 
astfel de individualizare presupune schimba-
rea obligatorie a volumului de pedeapsă, şi 
anume: în funcţie de comportamentul con-

damnatului, însă realizarea influenţei corec-
ţionale, legată anume de alegerea măsurilor 
educative ce ar corespunde unui condamnat 
anumit, completează însăşi individualizarea 
pedepsei, dar nu face parte din conţinutul ei 
[26, p. 155]. O asemenea concluzie savantul 
rus Strucikov o face alăturându-se, de fapt, la 
punctul de vedere destul de răspândit, con-
form căruia esenţa pedepsei se epuizează prin 
pedeapsă ca fiind totalitatea limitărilor de 
drepturi stabilite de lege, care sunt exprimate 
odată cu aplicarea uneia sau altei pedepse. În 
acest fel, la etapa executării pedepsei cu închi-
soarea influenţa de corijare conexându-se cu 
pedeapsa, formează, la rândul său, un proces 
represiv-educativ [27, p. 114]. Cu alte cuvinte, 
aici se are în vedere individualizarea şi influ-
enţa represiv-educativă ca un tot unitar. Un 
asemenea punct de vedere este susţinut şi de 
alţi savanţi, cum ar fi I.A. Speranski, Z.M. Sai-
fudinov, Iu.M.Tkacevski şi alţii. 

Trebuie subliniat că în pedagogia peni-
tenciară[28, p. 73] această idee nu este susţi-
nută, din cauza că, în final, poate educa atât 
pedeapsa, cât şi măsurile de influenţare edu-
cativă, de aceea trebuie să vorbim despre pro-
cesul educativ ca despre un tot unitar. Dar, din 
punct de vedere juridic, ar trebui reglementa-
tă, în primul rând, partea represivă a pedepsei 
cu închisoarea; ea trebuie să fie dozată strict 
şi nu poate fi schimbată în mod arbitrar, spre 
deosebire de măsurile educative. 

De menţionat că, vorbind despre execu-
tarea pedepsei, N.A. Strucikov întrebuinţează 
expresia „ispăşirea pedepsei”. În acest sens el 
este susţinut şi de V.A. Fefelov, care analizea-
ză problema principiului individualizării exe-
cutării pedepsei cu închisoarea [29]. 

Întrebuinţarea termenilor numiţi este 
pe deplin admisibilă, fiindcă ei reflectă reali-
zarea influenţei represive asupra condamnaţi-
lor, dar este necesar să se ţină cont de faptul că 
sunt adresaţi diferiţi subiecţi. Astfel, termenul 
„executarea pedepsei” se atribuie organelor 
care asigură realizarea pedepsei, iar terme-
nul „ispăşirea pedepsei” – condamnaţilor. De 
aceea putem afirma că va fi incorectă întrebu-
inţarea termenului „individualizarea ispăşirii 
pedepsei” sau „individualizarea ispăşirii pe-
depsei cu închisoarea”, atunci când, prin esen-
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ţă, în aceste concepte autorii plasează şi acti-
vitatea instituţiilor penitenciare, şi acţiunile 
condamnaţilor de îndeplinire a obligaţiunilor 
care stau în faţa lor, rezultante din pedeapsă. 
De aceea în limitele întrebării abordate va fi 
mai corect de a întrebuinţa sintagma „indi-
vidualizarea executării pedepsei cu închisoa-
rea”. Prin urmare, elucidarea conceptului de 
personalitate a condamnatului, însemnătatea 
lui în procesul realizării lucrului educativ re-
prezintă un moment important în studierea 
procesului de executare a pedepsei. 

Pentru abordarea corectă a conţinutului 
individualizării din punct de vedere teoretic, 
este necesar a clarifica, fie şi în linii generale, 
sensul termenilor „individualitate”, „persona-
litate”, precum şi particularităţile conceptului 
dat care apar în procesul individualizării exe-
cutării pedepsei cu închisoarea. 

Este știut că personalitatea este o abs-
tracţie şi independent de individualitate nu 
poate exista [30, p. 38]. De aceea personali-
tatea este socială în esenţă, dar individuală ca 
metodă de exprimare a ei în societate. 

Personalitatea este o categorie social-is-
torică. Esenţa şi funcţiile sociale ale personali-
tăţii sunt indiciile principale ale caracteristicii 
ei. Personalitatea este obiectul de studiu doar 
al ştiinţelor sociale: istoria, filosofia, sociolo-
gia, etica, estetica, psihologia, pedagogia etc. 

Personalitatea este un actor al dezvoltă-
rii sociale, un individ conştient, care ocupă o 
anumită situaţie în societate şi îndeplineşte un 
anumit rol social. Rolul este funcţia socială a 
personalităţii. 

Poziţia personalităţii include un sistem 
de relaţii. Relaţii esenţiale ale personalităţii 
sunt atitudinea faţă de condiţiile materiale ale 
vieţii, faţă de societate şi oameni, faţă de sine, 
faţă de obligaţiile proprii, obşteşti, de muncă 
etc. Aceste relaţii caracterizează chipul moral 
al personalităţii, obiectivele ei sociale. 

Relaţiile se deosebesc nu numai după 
orientarea lor asupra obiectului, dar şi după 
nivelul de conştientizare a lor. De regulă, se 
deosebesc relaţii puţin conştientizate şi pro-
fund conştientizate. Relaţia puţin conştienti-
zată reprezintă un simţ trecător de simpatie 
sau antipatie; cea profund conştientizată este 
relaţia principială determinată nu de cerinţele 

situaţiei, ci de convingerile interne, de idealul 
moral al personalităţii, de simţul datoriei. 

Aşadar, filosofia şi psihologia materia-
listă consideră personalitatea o esenţă socială. 
Personalitatea este acelaşi om, numai că anali-
zat din punctul de vedere al importanţei sociale 
şi activităţii sociale. Fiziologul cercetează omul 
ca organism, sociologul şi psihologul îl studiază 
ca personalitate. Iată de ce nu pot fi acceptate 
părerile acelor psihologi care la definirea per-
sonalităţii şi structurii ei se conduc de ideea 
prezenţei în egală măsură a factorului social şi 
a celui biologic. Marx scria că esenţa persona-
lităţii o constituie nu barba, nu sângele ei, nu 
abstracta ei natură fizică, ci calitatea ei socială. 

Personalitatea este un individ conştient. 
Nu poţi înţelege rolul social al personalităţii 
fără a analiza psihologia ei: motivele activităţii, 
aptitudinile şi caracterul, iar în unele cazuri – 
şi particularităţile organizării corporale, cum 
ar fi, de exemplu, tipul activităţii nervoase. 

Individualitatea nu este ceva care stă 
deasupra personalităţii. Individualitatea este 
aceeaşi personalitate privită prin prisma spe-
cificului său. Când se vorbeşte de individuali-
tate se are în vedere originalitatea personalită-
ţii. De regulă, prin cuvântul „individualitate” 
se numeşte o anumită particularitate predo-
minantă a personalităţii, care o distinge de 
alte personalităţi. Individual e fiecare om, însă 
individualitatea unora se manifestă foarte re-
liefat, individualitatea altora este mai puţin 
pronunţată [31, p. 56].

Individualitatea se poate manifesta în 
sfera intelectuală, emotivă, volitivă sau conco-
mitent în toate sferele activităţii psihice. Origi-
nalitatea intelectului constă în capacitatea de a 
vedea ceea ce nu observă alţii, în particularita-
tea de a prelucra, adică în priceperea de a pune 
probleme şi de a le rezolva. Specificul senti-
mentelor poate consta în dezvoltarea excesivă 
a unuia din ele (intelectual sau moral), într-o 
mare modalitate a emoţiilor. Particularitatea 
voinţei se manifestă în puterea de voinţă, în 
vitejie sau în stăpânire de sine. Originalitatea 
poate consta în îmbinarea specifică a însuşiri-
lor omului concret, care îi conferă un colorit 
deosebit comportării şi acţiunilor sale. 

Individualitatea caracterizează persona-
litatea mai concret, mai detaliat şi, prin aceasta, 
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mai amplu. Ea este obiectul permanent de cer-
cetare atât la studierea psihologiei personalită-
ţii, cât şi în cadrul altor direcţii în psihologie. 

În viaţa de toate zilele şi în ştiinţă, pe 
lângă cuvântul „individualitate” se foloseşte şi 
cuvântul „individ”. Prin individ se are în ve-
dere omul concret cu toate particularităţile lui 
caracteristice [31, p. 58]. 

Astfel, observăm că personalitatea şi in-
dividualitatea sunt concepte interdependente, 
care se condiţionează reciproc. 

Cu toate că conceptele „individualita-
te” şi „individualizare” sunt strâns legate între 
ele, semnificaţia lor este diferită. Individua-
litatea are un caracter static, însă individua-
lizarea reprezintă un proces în dinamică. De 
aceea individualizarea executării pedepsei cu 
închisoarea are o orientare strict determinată 
şi ţine cont de acele trăsături ale personalităţii 
care acordă posibilitatea de a o evidenţia din 
masa de condamnaţi şi, ca rezultat, apar teme-
iuri de a constata prezenţa unui sistem de le-
gături şi relaţii (spre exemplu, cu condamna-
ţii, cu administraţia penitenciarului etc.). Toţi 
aceşti factori în procesul ispăşirii pedepsei se 
iau în considerare (se estimează, generalizea-
ză) şi pot sta la baza unor hotărâri juridice, de 
exemplu, la transferarea condamnatului din 
regimul iniţial de detenţie în regim comun sau 
transferarea la regim de resocializare etc. O 
particularitate caracteristică a individualizării 
în instituţiile penitenciare este aplicarea de că-
tre administraţia penitenciarului a diverselor 
hotărâri orientate spre schimbarea condiţiilor 
de deţinere a condamnaţilor atât în direcţia 
îmbunătăţirii, cât şi a înăspririi lor. Indivi-
dualizarea executării pedepsei cu închisoarea 
ca proces presupune analiza şi evaluarea par-
ticularităţilor caracteristice ale personalităţii 
condamnatului, care se iau în considerare la 
luarea hotărârii privind schimbarea statutului 
său. Această hotărâre poate fi locală (în limi-
tele aceluiaşi penitenciar) şi regională (legată 
de transferarea condamnatului dintr-un peni-
tenciar în alt penitenciar de acelaşi tip). 

Prin urmare, individualizarea se poate ex-
prima prin schimbarea statutului juridic al con-
damnatului ce se manifestă în schimbarea con-
diţiilor de deţinere, în acordarea sau reducerea 
anumitor facilităţi. Cu toate acestea, măsurile de 

stimulare şi sancţiunile disciplinare constituie 
mijloace specifice întrebuinţate la individualiza-
rea executării pedepsei cu închisoarea. 

Un semn esenţial al individualizării exe-
cutării pedepsei cu închisoarea este prezenţa 
subiecţilor concreţi care o înfăptuiesc. În par-
ticular, ei sunt înzestraţi cu împuternicirile de 
a schimba condiţiile de detenţie, fapt ce se re-
flectă asupra realizării drepturilor condamna-
ţilor (desigur, în limitele prevăzute de lege şi 
în conformitate cu legea) [32, p. 67].

Pentru condamnaţi se creează condiţi-
ile necesare pentru activitatea vitală, în care, 
pe de o parte, este limitată posibilitatea de a-şi 
manifesta trăsăturile individualităţii lor în 
măsură mare, iar, pe de altă parte, de la ei se 
cere manifestarea unei conduite strict deter-
minate, care adesea nu corespunde cu intere-
sele personale. 

În aceste condiţii de autonomizare şi 
localizare a comportamentului este greu de 
a stabili criteriile obiective de individualizare 
a executării pedepsei cu închisoarea, fiindcă 
el, comportamentul, nu întotdeauna reflectă 
motivele şi interesele reale ale condamnatului. 
Nu întîmplător el are un caracter situativ şi 
conformist. 

Individualizarea pedepsei cu închisoarea 
poate fi prezentată ca un proces neîntrerupt, 
care decurge începând din momentul stabilirii 
pedepsei (determinarea tipului şi cuantumu-
lui ei) şi prelungindu-se, în perioada ispăşirii 
ei, la tratamentul condamnaţilor, incluzând 
studierea lor, analiza şi aprecierea calităţilor 
personale, comportamentul în instituţia pe-
nitenciară, atitudinea faţă de condiţiile de de-
tenţie. Cu toate acestea, se poate vorbi despre 
structura fenomenului dat (al individualizării 
executării pedepsei cu închisoarea) la care 
atribuim: temeiul juridic, subiecţii, obiectul, 
latura obiectivă, scopul şi mijloacele. 

Aşadar, la aplicarea pedepsei ca temei 
pentru individualizare, conform legislaţiei pe-
nale (art.75 С.pen. RM), este gravitatea infrac-
ţiunii săvârşite, motivul acesteia, persoana celui 
vinovat, circumstanţele cauzei care atenuează 
ori agravează răspunderea, influenţa pedepsei 
aplicate asupra corectării şi reeducării vinova-
tului, precum şi condiţiile de viaţă ale familiei 
acestuia. De jure, individualizarea pedepsei se 
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manifestă sub forma sentinţei de condamnare 
sau încheierile definitive ale instanţei de jude-
cată, pronunţate în vederea soluţionării unor 
chestiuni la executarea pedepsei, cu stabilirea 
pedepsei şi cu liberarea de executarea ei în cazul 
amnistiei, conform art.107 С.pen. RM, şi în ca-
zurile prevăzute în art.89 alin.(2) lit.a), b), c), e), 
f) şi g) C.pen. RM;  fără stabilirea pedepsei, cu 
liberarea de răspundere penală în cazurile pre-
văzute în art.57 şi 58 C.pen. RM, cu liberarea de 
pedeapsă, în cazul prevăzut în art.93 C.pen. RM 
sau al expirării termenului de prescripţie etc. 

Concluzii. Subiect al individualizării 
aplicării pedepsei este numai instanţa de ju-
decată, deoarece numai ea are dreptul, în con-
formitate cu legea (art.61 alin.(1) C.pen. RM), 
să aplice persoanelor care au săvârşit infracţi-
uni pedepse penale, cauzând anumite lipsuri 
şi restricţii drepturilor lor. 

Corespunzător laturii subiective a in-
dividualizării aplicării pedepsei penale, din 
punctul de vedere al teoriei sistematice, tre-
buie de considerat aprecierea subiectivă a 
judecătorilor în procesul aplicării pedepsei 
inculpatului. Activitatea instanţei de judeca-
tă trebuie privită ca pe o apreciere a probelor 
privind vinovăţia persoanei care a săvârşit in-
fracţiunea (art.8 C.proc.pen. RM), a gravită-
ţii infracţiunii săvârşite, a motivului acesteia, 
a persoanei vinovate, a circumstanţelor cau-
zei care atenuează ori agravează răspunderea 
(art.75, 76, 77 C.pen. RM). Totodată, subiec-
tivitatea în soluţionarea cauzei nu trebuie să 
favorizeze pronunţarea sentinţelor ilegale şi 
neîntemeiate. Pentru excluderea unei aseme-
nea posibilităţi legislaţia stabileşte un şir de 
norme, care trebuie respectate la soluţiona-
rea cauzelor penale şi la adoptarea sentinţei 
(art.3-7 C.pen. RM–principiile dreptului pe-
nal; Capitolul II C.proc.pen. RM–„Principiile 
generale ale procesului penal”; Titlul II, Ca-
pitolul III „Judecata în prima instanţă” etc.). 
În particular, în art.384 C.proc.pen. RM este 
fixată norma prin care „sentinţa judecătoreas-
că se adoptă în numele legii şi trebuie să fie 
legală, întemeiată şi motivată”. 

Obiect al individualizării aplicării pe-
depsei este inculpatul în momentul pronun-
ţării sentinţei de condamnare în conformita-
te cu prevederile legale menţionate mai sus. 

După rămânerea definitivă a sentinţei de con-
damnare, persoana va fi condamnată, de aceea 
trebuie de vorbit despre individualizarea exe-
cutării pedepsei. 

Latura obiectivă a individualizării aplică-
rii pedepsei este activitatea instanţei de judecată 
(a judecătorului) în alegerea instituţiei peniten-
ciare şi determinarea termenului de pedeapsă 
cu închisoare pentru condamnat în baza date-
lor documentare despre condamnat până, în 
timpul şi după comiterea infracţiunii. 

Aplicarea pedepsei penale, în general, şi 
individualizarea ei în privinţa unei persoane, 
în particular, se înfăptuieşte în scopul resta-
bilirii echităţii sociale, corectării condamna-
tului, precum şi prevenirii săvârşirii de noi 
infracţiuni atât din partea condamnaţilor, cât 
şi a altor persoane (art.61 alin.(2) C.pen. RM). 
Prin restabilirea echităţii sociale se înţelege 
îngrădirea societăţii, statului şi persoanei, în 
particular, de atentatele criminale [33, p. 106]. 
precum şi recuperarea prejudiciului cauzat de 
infracţiune (fizic, moral, patrimonial). 
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ASPECTE REFERITOARE LA NATURA JURIDICĂ A LEGITIMEI APĂRĂRI

Rezumat
Lucrarea conţine o analiză aprofundată a naturii juridice a legitimei apărări. Autorul susţine că legitima apărare nu este 

doar un drept al fiecărei persoane, dar la întrunirea anumitor circumstanţe ea devine obligaţie. 
Cuvinte-cheie: drept, obligaţie, răspundere penală, lăsare în primejdie, legitimă apărare. 

Résumé
L’article se concentre sur la nature juridique de la légitime défense. L’auteur soutient que la légitime défense n’est pas seule-

ment un droit de chaque personne, mais dans certaines circonstances, elle devient une obligation.
Mots-clés: droit, obligation, responsabilité pénale, laissant dans la détresse, légitime défense.

Introducere. Natura juridică a legitimei 
apărări a constituit pe parcursul evoluţiei so-
cietăţii un concept mereu pus în discuţie de 
către diverşi specialişti – nu doar jurişti, ci şi 
filosofi. 

Material şi metode. În calitate de meto-
de de cercetare au fost folosite metoda logică 
(analiză, deducţie şi sinteză) şi comparativă. 
Cercetările întreprinse se bazează pe studiul 
legislaţiei naţionale, internaţionale şi doctri-
nei în materie de drept penal.

Rezultatul discuţiei. Referitor la legitima 
apărare putem evidenţia următoarele concepţii:

1. Teoria dreptului natural. În confor-
mitate cu teoria dată, dreptul la legitimă apă-
rare constituie un drept înnăscut al fiecărui 
om fiind determinat de însăşi natura lucruri-
lor (Ciceron, Matius).

2. Teoria contractului social. Teo-
ria respectivă presupune că înţelegându-se             
despre crearea statului, cetăţenii îi încredin-
ţează drepturile înnăscute, inclusiv şi cel la 
legitimă apărare. Însă dacă statul nu face faţă 
obligaţiilor sale, atunci cetăţeanul îşi poate re-
aliza dreptul de sine stătător. Astfel, dreptul la 
legitimă apărare după caracterul său este unul 
subsidiar faţă de funcţiile de stat de ocrotire 
a dreptului, iar cetăţeanul este în drept să se 
apere doar în cazul în care statul nu-l poate 
apăra (Barşev, Koni).

3. Hegelianismul. În conformitate cu 
legea dialecticii de negare a negaţiei, apărarea 
în calitate de nedreptate întreprinsă faţă de o 
altă nedreptate restabileşte dreptatea (violenţa 
aplicată faţă de violator restabileşte ordinea). 
În conformitate cu acest punct de vedere in-
stitutul legitimei apărări se intersectează cu 
cel al pedepsei.

4. Învăţătura etico-juridică a lui Arthur 
Schopenhauer. În conformitate cu regula de 
bază – causa causae est causa effectus (din lat.: 
cauza cauzei la fel este cauza efectului) – „cau-
za faptului că eu trebuie să mă apăr de atenta-
tul altuia este el însuşi şi nu eu, astfel, eu pot să 
mă împotrivesc tuturor atentatelor din partea 
lui fără a-i cauza astfel nedreptate”.

5. Concepţia sintetică (Taganţev, Serghi-
evski). Această concepţie constă în sintetizarea 
tuturor aspectelor pozitive ale teoriilor enume-
rate mai sus. Anume în limitele acestei doctrine 
se dezvoltă majoritatea concepţiilor contempo-
rane cu privire la legitima apărare.

Majoritatea penaliştilor, inclusiv autori 
precum St. Botnaru, A. Şavga, Vl. Grosu, M. 
Grama, Н. Соколов, И. Чупаленков, Э.Ф. 
Побегайло, В.П. Ревин, В.П. Кашепов, А.А. 
Гравина apreciază că legitima apărare repre-
zintă un drept subiectiv [11, 269; 10, 60; 9, 6; 
6, 299], garantat de constituţie [1, art.24], pe 
care în mod egal îl au toate persoanele indife-
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rent de pregătirea lor profesională sau specia-
lă, precum şi de serviciu. 

Totuşi în literatura de specialitate con-
temporană se argumentează poziţia că de la 
această regulă generală fac excepţie persoa-
nele în ale căror atribuţii de serviciu intră 
apărarea drepturilor persoanei, a intereselor 
publice. De exemplu, se afirmă că pentru po-
liţişti legitima apărare devine o obligaţie. Este 
susţinută această opinie în particular şi în 
doctrina penală a Republicii Moldova. Astfel, 
E. Florea, N. Goncear consideră că în anumi-
te cazuri speciale legitima apărare constituie  
nu doar un drept, ci şi o obligaţie, care reiese 
din împuternicirile de serviciu ale colabora-
torilor poliţiei, vamei, militarilor etc. [12, 40]. 
Astfel, alin. (1) al art. 18 al Legii cu privire la 
activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului [3] 
prescrie obligaţia poliţiei de „a apăra viaţa, 
integritatea corporală, sănătatea şi libertatea 
persoanei, proprietatea privată şi publică, alte 
drepturi legitime ale persoanei şi comunită-
ţii”. Constantin Florea afirmă, de asemenea, 
că pentru o anumită categorie de persoane le-
gitima apărare constituie nu numai un drept 
personal, ci şi o obligaţie juridică. Paznicul 
este obligat să apere obiectul încredinţat, san-
tinela este obligată să-şi apere postul. Neînde-
plinirea acestor îndatoriri constituie, în unele 
cazuri, o infracţiune şi persoanele vinovate 
pot fi trase la răspundere penală pentru ne-
glijenţă sau, în alte cazuri, chiar ca pentru un 
fapt intenţionat [6, 140].

Considerăm că aceste afirmaţii sunt co-
recte doar parţial. Apreciem că autorii sus-nu-
miţi încurcă noţiunea de apărare a drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor, a intereselor publi-
ce cu noţiunea de legitimă apărare. Evident, 
persoanele în atribuţiile de serviciu ale cărora 
intră astfel de îndatoriri sunt obligate să asi-
gure protecţia valorilor încredinţate spre pază, 
însă această protecţie nu trebuie obligatoriu să 
fie realizată prin intermediul legitimei apărări, 
adică prin comiterea faţă de atacant a unor 
acte care formal îmbracă forma unei infracţi-
uni. Menţionăm că aceste acte se exprimă mai 
des în cauzarea atacatorului a vătămărilor cor-
porale, în omorul lui şi în deteriorarea sau dis-
trugerea bunurilor sale. În primul rând, atunci 

când atacul este întreprins doar nemijlocit îm-
potriva poliţistului, el ca şi orişice alt cetăţean 
poate alege: să se apere sau să evite pericolul 
prin alte mijloace. De exemplu, în caz de atac 
tâlhăresc asupra sa, el poate să se apere cau-
zându-le atacanţilor daune, ori să le cedeze 
infractorilor bunurile cerute, ori să fugă. În 
al doilea rând, poliţistul salvând victima unui 
atac banditesc poate doar să evacueze victima 
de la faţa locului fără a intra în luptă cu infrac-
torii, dacă reieşind din circumstanţele cazului 
îi va asigura astfel victimei o siguranţă mai 
mare. Legea cu privire la activitatea poliţiei 
şi statutul poliţistului nu-l obligă să riposteze 
imediat atacului, ci să protejeze victima. Paz-
nicul, la rândul său, dacă situaţia îi permite, 
poate să se închidă în încăperea păzită, dacă 
aceasta în opinia sa îi va asigura protecţia mai 
efectivă a obiectului păzit, astfel evitând cau-
zarea imediată a daunei atacantului. Afirmăm 
deci că persoanele care au obligaţia de apărare 
a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, a in-
tereselor publice au, de asemenea, dreptul la 
legitima apărare. Legitima apărare devine o 
obligaţie pentru ei doar dacă nu există o altă 
cale de protecţie.

Nu putem fi de acord cu opiniile expuse 
mai sus că pentru cetăţenii de rând legitima 
apărare este doar un drept. Astfel, de exemplu, 
Constantin Florea afirmă că legitima apărare 
este, în genere, un drept subiectiv al cetăţeni-
lor, şi nu obligaţie din partea lor. Legea nu-i 
obligă pe cetăţeni să întreprindă acte de legiti-
mă apărare [7, 140].

Aceasta se explică prin faptul că reali-
zarea dreptului la legitimă apărare este legată 
de riscul provocării unui prejudiciu celui ce se 
apără, anume din acest considerent legiuito-
rul consideră că realizarea ei nu este obligato-
rie [11, 139].

Cu toate că în literatura de specialitate 
se precizează că legitima apărarea reprezintă 
o activitate activă, ofensivă şi subiectivă [6, 
299], din dispoziţia art.163 CP a RM „lăsarea 
în primejdie”, referitor la ultimul criteriu, re-
iese contrariul.

În opinia noastră, natura juridică a legi-
timei apărări are tangenţe cu infracţiunea de 
lăsare în primejdie, chiar dacă la prima vedere 
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această legătură nu se observă. Deoarece lăsa-
rea în primejdie, cum a specificat şi Vincent 
Coussirat-Coustere, profesor de drept public, 
Universitatea din Lille II, Franţa, care a efec-
tuat o expertiză a Codului penal al Republicii 
Moldova, poate fi incriminată nu doar persoa-
nelor ce practică o activitate medicală şi per-
soanelor ce sunt obligate să poate de grija cui-
va, dar şi altor persoane. Lăsarea în primejdie 
are o definiţie extensivă, astfel încât cuprinde 
orice situaţie în care nu s-a acordat ajutor unei 
persoane aflate în primejdie, dacă vinovatul 
ştia despre primejdie şi a avut posibilitatea de 
a salva persoana aflată în primejdie [13]”.

Legătura între legitima apărare ca o ca-
uză care înlătură caracterul penal al faptei şi 
infracţiunea de lăsare în primejdie iese în evi-
denţă numai la întrunirea anumitor circum-
stanţe, într-o cauză penală:

 – acţiunile făptuitorului întrunesc con-
diţiile atacului, specificate în art.36 CP al RM 
(atac direct, imediat, material şi real), care 
sunt îndreptate împotriva victimei;

 – există o persoană terţă ce cu bună  
ştiinţă lasă victima într-o stare periculoasă 
pentru viaţa ei având posibilitatea reală de a 
acorda ajutor, ultima fiind lipsită de posibili-
tatea de a se salva din cauza vârstei fragede sau 
înaintate, a bolii sau a neputinţei.

În acest context, autorii ruşi [9, 6] 
E.F. Pobegailo şi V.P. Revin aduc următorul 
exemplu: cetăţeanul Pevnev, anterior jude-
cat, aflându-se în cămin în stare de ebrietate 
alcoolică, şi-a bătut crunt concubina X., care 
era însărcinată. Toate aceste au avut loc seara, 
când în cămin erau multe persoane. Persoa-
nele ce locuiau în cămin au auzit cum X. ţipa, 
cerea ajutor şi ruga să-i cruţe copilul, dar ni-
meni nu a intervenit. Cetăţeanul Pevnev i-a 
cauzat lui X. multe leziuni corporale care au 
dus la decesul ei.

La întrunirea condiţiilor anterior enun-
ţate persoana terţă este pusă sub presiune, 
datorită faptului că pe de o parte ea poate să 
acţioneze conducându-se de art. 36 CP al RM, 
care nu o obligă să intervină pentru a salva 
viaţa şi sănătatea persoanei atacate, dar îi ofe-
ră dreptul de a alege. Iar pe de altă parte, există 
prevederile art.163 CP al RM care o obligă să 

intervină, deoarece inacţiunea sa va fi califi-
cată drept lăsare în primejdie. Nu importă în 
acest context dacă victima se află într-o stare 
periculoasă pentru viaţă şi este lipsită de posi-
bilitatea de a se salva din cauza vârstei frage-
de sau înaintate, a bolii sau a neputinţei, din 
cauza unei alte persoane sau când ea însăşi a 
pus victima într-o situaţie periculoasă pentru 
viaţă. Important este că persoana terţă lasă 
cu bună ştiinţă fără ajutor persoana. Într-un 
alt exemplu, cetăţeanul A., întâlnindu-se cu 
vecinul său B., care era însoţit de soţia sa, i-a 
comunicat în glumă că a văzut-o pe soţia aces-
tuia cu un alt bărbat. Cet. B. auzind aceasta, 
s-a înfuriat pe soţie şi a început s-o lovească 
cu pumnii, cauzându-i leziuni corporale. Toa-
te aceste evenimente se petrec în faţa cet. A. În 
exemplul dat observăm că cet. A. este persoa-
na care a generat conflictul şi a pus în pericol 
grav viaţa şi sănătatea soţiei vecinului. Con-
cepem că în această situaţie cet. A. îi revine 
sarcina de a stopa acţiunile cet. B, deoarece în 
caz contrar va fia tras la răspundere pentru in-
fracţiunea de lăsare în primejdie.

Se creează cu totul altă situaţie atunci 
când persoana terţă provoacă intenţionat făp-
tuitorul la acţiuni care vor pune în pericol grav 
viaţa şi sănătatea victimei, cu scop de răfuia-
lă, răzbunare etc. În această situaţie persoana 
terţă nu poate fi recunoscută că a acţionat în 
legitimă apărare, deoarece a folosit acest atac 
ca motiv de săvârşire a faptei infracţionale. 
Persoana terţă ce a provocat intenţionat ata-
cul urmează, conform regulilor generale, să fie 
trasă la răspundere penală.

La fel, sintagma „cel vinovat a avut po-
sibilitatea de a acorda ajutor părţii vătămate” 
din conţinutul art.163 CP al RM generează 
neînţelegeri cu esenţa cauzei de legitimă apă-
rare. Conform autorilor Alexei Barbăneagrâ, 
Viorel Berliba, Constantin Gurschi, Vladimir 
Holban, Tudor Popovici, Gheorghe Uliua-
novschi, Xenofon Ulianovschi, Nicolae Ursu, 
prin sintagma „cel vinovat a avut posibilitatea 
de a acorda ajutor părţii vătămate” se presu-
pune că persoana are posibilitate reală de a 
acorda ajutor, dacă nu există un pericol serios 
pentru sine sau pentru alte persoane [4, 258]. 
Apreciem că este complicat de a determina si-
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tuaţiile în care se consideră că există o astfel 
de posibilitate de acordare de ajutor, deoarece 
legitima apărare de la sine e o confruntare (o 
luptă), astfel, în asemenea cazuri persoana îşi 
pune în pericol ca minimum sănătatea sa. În 
contextul dat apare întrebarea: există posibili-
tatea ca persoana să acţioneze pentru a salva 
victima în cazurile prevăzute de art.163 sau 
pericolul vătămării propriei sănătăţi exclude 
posibilitatea de a acorda ajutor? Pentru a evita 
astfel de situaţii, ce pot fi interpretate diferit de 
pe poziţia legii, considerăm că direct în dispo-
ziţia art. 163 CP al RM ar trebui de indicat că 
persoana putea să acorde ajutorul necesar per-
soanei care se află într-o stare periculoasă pen-
tru viaţă numai în cazul în care nu există un 
pericol pentru sine sau pentru alte persoane.

Concluzii. În concluzie, putem preciza 
că legitima apărare constituie un drept al fie-
cărui cetăţean indiferent de profesia practica-
tă cu excepţia a două situaţii în care ea devine 
obligaţie:

 – pentru persoanele obligate să asigure 
paza, protecţia intereselor publice, drepturilor 
şi libertăţilor persoanelor fizice sau juridice – 
în cazurile când în circumstanţele create de 
atacantele  nu pot asigura aceste sarcini prin 
alte mijloace;

 – pentru orişice persoană fizică respon-
sabilă care a atins vârsta generală a răspunderii 
penale (16 ani) – în cazurile când este atacată 
o altă persoană fizică ce se află într-o stare pe-
riculoasă pentru viaţă şi este lipsită de posibi-
litatea de a se salva din cauza vârstei fragede 
sau înaintate, a bolii sau a neputinţei, iar per-
soana fizică ştia despre primejdie sau ea însăşi 
a creat această situaţie şi a avut posibilitatea de 
a acorda ajutor persoanei aflate în primejdie.
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PROBLEME ŞI PERSPECTIVE PRIVIND CESIONAREA FUNCŢIILOR POLIŢIEI JUDECĂTOREŞTI 
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Rezumat
În articol sunt analizate unele prevederi ale Concepţiei de reformare a Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate şi des-

concentrate ale acestuia. Astfel, se menţionează că Concepţia, având ca fundament cerinţele unui şir de documente de politici naţionale, are drept 
obiectiv consacrarea principiilor de îmbunătăţire radicală a cadrului instituţional, organizaţional şi funcţional al MAI, trasând, totodată, căile 
principale de realizare a acestora. Potrivit autorului, unul din obiectivele Concepţiei este şi finalizarea procesului de excludere din componenţa MAI a 
subdiviziunilor cu funcţii de asigurare a bunei funcţionări a justiţiei. Aceasta impune necesitatea cesiunii funcţiilor poliţiei judecătoreşti cu atribuţii 
improprii activităţii pur poliţieneşti în subordinea Ministerului Justiţiei.

Cuvinte-cheie: reforma MAI, cadru instituţional, poliţia judecătorească, sistemul de justiţie, Ministerul Justiţiei.

 Summary
In article are analyzed some stipulations of the Concept of reforming the Ministry of Internal Affairs (MIA) and its subordi-

nating structures and decentralized. Thus mentions that the concept having as foundation the requirements of a number of national 
policy documents, aims the consecration of the principles of radical improvement of the institutional framework, organizational 
and functional MIA, indicated, at the same time the main ways of its achieving. According to the author, one of the objectives of the 
Concept is to complete the exclusion of subdivisions responsible for ensuring the proper functioning of justice from MIA membership. 
This imposes the necessity of transferring the judicial police functions with improper police attribution activity subordinated to the 
Ministry of Justice. 

Keywords: MIA reform, institutional framework, judicial police, the justice system, the Ministry of Justice.

Introducere. Dinamica proceselor de 
dezvoltare, generate de aspiraţiile de integrare 
europeană ale Republicii Moldova, cerinţele 
obligatorii ale unui stat de drept şi democratic 
impun un complex de măsuri în domeniul re-
formării forţelor de ordine.

Iniţial, în scopul determinării modelului 
de reformare a instituţiei, au fost identificate 
problemele acumulate pe parcurs, apoi – că-
utate soluţiile. S-a studiat şi experienţa unor 
ţări europene, precum România, Polonia, Ir-
landa, Belgia, Franţa, Italia.

Considerăm corectă decizia de a nu pre-
lua integral modelul unei ţări şi de a-l aplica în 
Republica Moldova, ci de a selecta doar ce este 
mai bun, deoarece pe lângă toate plusurile, fi-
ecare sistem al organelor de drept conţine şi 
unele minusuri.

Metode şi materiale aplicate. În procesul 
studiului au fost aplicate metodele: analiza, 
sinteza, comparaţia şi conştientizarea logică. 
Materialele folosite sunt literatura şi legislaţia 
în domeniu a Republicii Moldova precum şi a 
altor state.

Rezultate obţinute şi discuţii. Potrivit 

pct. 1 al Concepţiei de reformare a Ministeru-
lui Afacerilor Interne şi a structurilor subor-
donate şi desconcentrate ale acestuia aprobată 
prin Hotărârea Guvernului Republicii Mol-
dova nr. 1109 din 06.12.2010[1], aspiraţiile de 
integrare europeană, rigorile statului de drept 
şi principiile democratice la care Republica 
Moldova se aliniază generează necesitatea ini-
ţierii unui amplu proces de reformare a Mi-
nisterului Afacerilor Interne. 

Concepţia, având ca fundament cerin-
ţele unui şir de documente de politici naţi-
onale, are drept obiectiv consacrarea prin-
cipiilor de îmbunătăţire radicală a cadrului 
instituţional, organizaţional şi funcţional al 
MAI, trasând, totodată, căile principale de 
realizare a acestora.

   În calitate de fundament al acestor 
obiective servesc prevederile şi cerinţele prin-
cipalelor documente de politici internaţiona-
le, naţionale şi sectoriale care au drept scop 
reformarea şi dezvoltarea structurală a MAI. 
Totodată, la elaborarea Concepţiei s-au luat în 
considerare recomandările UE, OSCE, Consi-
liului Europei, EUBAM, DCAF şi altor orga-
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nizaţii internaţionale.
Analiza aprofundată a situaţiei a permis 

să se constate că legislaţia care reglementea-
ză activitatea poliţiei este depăşită moral şi nu 
mai corespunde cerinţelor timpului. Din aces-
te considerente se impune necesitatea elabo-
rării şi adoptării, în regim de urgenţă, a unor 
acte legislative care să reglementeze, pe bază 
de principii moderne şi democratice, activita-
tea structurilor de menţinere a ordinii publice 
şi de luptă cu criminalitatea.

Unul din obiectivele Concepţiei este şi 
finalizarea procesului de excludere din com-
ponenţa MAI a subdiviziunilor cu funcţii 
de asigurare a bunei funcţionări a justiţiei. 
Aceasta impune necesitatea cesiunii funcţiilor 
poliţiei judecătoreşti cu atribuţii improprii ac-
tivităţii pur poliţieneşti în subordinea Minis-
terului Justiţiei.

De asemenea, a fost elaborat şi Planul 
de implementare a Concepţiei de reformare a 
MAI. Acesta prevede activităţile concrete care 
urmează a fi realizate în vederea perfectării şi 
ajustării cadrului legislativ, constituirea struc-
turilor de dirijare a politicilor şi de executare a 
lor, care urmează să asigure delimitarea strictă 
a funcţiilor subdiviziunilor MAI, potrivit spe-
cializării lor, cu identificarea şi stabilirea clară 
a competenţelor acestora.

La fel şi în Planul de acţiuni al Guvernu-
lui pentru anii 2011-2014 aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr.179 din 23.03.2011[2] la 
cap. I., Edificarea statului de drept, subcapito-
lul Ordine publică securitate şi apărare, sunt 
propuse mai multe obiective, inclusiv:  

– îmbunătăţirea cadrului instituţional, 
organizatoric şi funcţional al instituţiilor de 
menţinere a ordinii publice, asigurare a secu-
rităţii şi apărării;

– asigurarea funcţionării instituţiilor de 
menţinere a ordinii publice, asigurarea secu-
rităţii şi apărării în conformitate cu rigorile şi 
standardele europene;

– implementarea progresivă a concepţi-
ei de reformare a Ministerului Afacerilor In-
terne;

– operarea modificărilor legislative şi in-
stituţionale în vederea excluderii conflictului 
de interese, dublărilor de competenţă şi func-

ţionalitate între instituţiile de ordine publică, 
securitate şi apărare.

Dezvoltarea sistemului organelor de 
drept presupune executarea strictă a obligaţi-
ilor funcţionale ale fiecărei autorităţi publice, 
fără dublarea funcţiilor şi activităţilor. În acest 
sens, pentru buna funcţionare a justiţiei a fost 
creată poliţia judecătorească.

Textul iniţial al art. 50 alin. (1) al Legii 
Republicii Moldova nr. 514-XIII din 06 iulie 
1995 Privind organizarea judecătorească, pre-
vedea că instanţele judecătoreşti dispun de 
poliţie judecătorească, pusă în serviciul lor de 
Ministerul Afacerilor Interne [3].

Astfel, în temeiul prevederilor legii sus-
numite, Serviciul poliţiei judecătoreşti a fost 
creat prin ordinul MAI nr. 178 din 20 mai 
anul 2003, fiind urmat de ordinul MAI nr. 235 
din 22.07.2005, actual activând în conformita-
te сu ordinul MAI nr. 115 din 02.04.2010 Сu 
privire la aprobarea Regulamentului de orga-
nizare şi funcţionare  a Serviciului poliţiei ju-
decătoreşti.

Prin Legea nr. 247-XVI din 21.07.06, 
art. 50 alin. (1) al legii Privind organizarea ju-
decătorească a fost modificat având următorul 
conţinut: „Instanţele judecătoreşti dispun de 
poliţie judecătorească, pusă în serviciul lor de 
Ministerul Justiţiei”.

 În diferite ţări această problemă este so-
luţionată în mod diferit. Astfel, în România, 
conform art. 121 alin. (1) al Legii nr. 304/2004 
din 28/06/2004 Privind organizarea judiciară, 
paza sediilor instanţelor judecătoreşti şi a par-
chetelor, a bunurilor şi valorilor aparţinând 
acestora, supravegherea accesului şi menţi-
nerea ordinii interioare necesare desfăşurării 
normale a activităţii în aceste sedii se asigură, 
în mod gratuit, de către Jandarmeria Română, 
prin structurile sale specializate[4]. 

Conform art. 188 al Codului Republi-
cii Belarus nr. 139-3 din 29 iulie 2006 Privind 
organizarea judecătorească şi statutul judecă-
torilor, obligaţiile privind asigurarea ordinii 
publice în instanţa de judecată, neadmiterea 
faptelor de încălcare a ordinii, paza localului 
judecătoriei şi exercitarea altor funcţii ce ţin 
de menţinerea ordinii publice în instanţa de 
judecată intră în competenţa organelor aface-
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rilor interne[5].
În Federaţia Rusă, atribuţiile pe care 

le are în Republica Moldova poliţia judecă-
torească sunt puse în competenţa executori-
lor judecătoreşti. Astfel, în art. 11 al legii nr. 
118-ФЗ din 21 iulie 1997 Privind executorii 
judecătoreşti[6] sunt enumerate atribuţii-
le conţinute şi la pct. 3 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Serviciului poliţi-
ei judecătoreşti aprobat prin ordinul MAI nr. 
115 din 02.04.2010.

În prezent Serviciul poliţiei judecăto-
reşti este o subdiviziune structurală cu atribu-
ţii de organizare, dirijare, control şi verificare 
a activităţii subdiviziunilor teritoriale privind 
paza localurilor şi altor bunuri ale instanţelor 
judecătoreşti, securitatea judecătorilor şi altor 
participanţi la proces, ordinea publică în se-
diul şi în instanţele de judecată, aducerea în 
instanţa judecătorească a persoanelor care se 
eschivează să se prezinte, acordarea asistenţei 
executorilor judecătoreşti în procesul îndepli-
nirii acţiunilor executorii, căutarea debitorilor 
şi persoanelor care au întrerupt relaţiile de ru-
denie [7, pct. 1.1, 1.2, 2.7].

Deşi activitatea acestei structuri poliţie-
neşti ţine exclusiv de asigurarea funcţionării 
normale a sistemului de justiţie, urmând a fi 
încadrată ca structură funcţională a Ministe-
rului Justiţiei, în momentul actual ea se regă-
seşte încă în cadrul sistemului MAI.

Recomandările reprezentanţilor socie-
tăţii civile [8] pentru Programul de activitate 
al Guvernului pentru anii 2011-2014, în do-
meniul justiţiei şi domenii conexe, se referă 
şi la problema analizată. Astfel, în calitate de 
acţiuni prioritare este recomandată elabora-
rea unei strategii de reformare ample a siste-
mului judecătoresc, care ar include schimbări 
instituţionale în domeniul sistemului judecă-
toresc, inclusiv crearea poliţiei judecătoreşti şi 
dotarea adecvată a departamentului respectiv 
din cadrul Ministerului Justiţiei.

Astfel, pentru executarea prevederilor 
Legii nr. 514-VIII din 17 iulie 1995 privind 
organizarea judecătorească, MAI urmează 
să cesioneze Ministerului Justiţiei funcţiile şi 
structurile poliţiei judecătoreşti. Concomitent, 
pentru asigurarea activităţii poliţieneşti, MAI 

va executa atribuţiile de căutare a debitorilor 
de stat, debitorilor de pensie alimentară, per-
soanelor care au întrerupt relaţiile de rudenie, 
persoanelor condamnate la închisoare, per-
soanelor condamnate la pedepse nonprivative 
de libertate şi a persoanelor eliberate înainte 
de termen din instituţiile penitenciare.

Transmiterea funcţiilor poliţiei judecă-
toreşti de la Ministerul Afacerilor Interne că-
tre Ministerul Justiţiei presupune transmiterea 
numărului de efectiv existent, cu baza materi-
ală şi mijloacele financiare de întreţinere ce le 
revin acestora prin redistribuire Ministerului 
Justiţiei [1, pct. 60].

Conform Planului de acţiuni al Guver-
nului pentru anii 2011-2014[2], ca termen-li-
mită pentru implementare este trimestrul  III,  
anul 2011. Astfel, ca indicatori de rezultat, 
urmează ca 170 de unităţi de personal să fie 
reduse de la Ministerul Afacerilor Interne şi 
suplinite la Ministerul Justiţiei. 

Totodată, pentru realizarea tuturor 
atribuţiilor poliţiei judecătoreşti înscrise în 
art. 50 al legii nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 
Privind organizarea judecătorească, este ne-
cesară majorarea numărului de personal al 
acesteia de la 170 colaboratori (numărul ac-
tual al efectivului serviciului poliţie judecă-
torească) la 715. De asemenea, este necesar 
de a se amenaja în cadrul tuturor instanţelor 
judecătoreşti spaţii pentru amplasarea poliţi-
ei judecătoreşti, precum şi încăperi speciale 
pentru păstrarea armamentului. O altă pro-
blemă necesară care ar trebui rezolvată este 
procurarea transportului auto necesar pentru 
îndeplinirea anumitor atribuţii de serviciu – 
aducerea forţată a persoanelor care se eschi-
vează să se prezinte la şedinţele de judecată şi 
acordarea de asistenţă executorilor judecăto-
reşti în procesul efectuării actelor de executa-
re. Atât transportul auto, cât şi echipamentul 
special pentru colaboratorii poliţiei judecă-
toreşti trebuie procurate, fiind imposibilă 
transmiterea acestora de la alte subdiviziuni 
ale Ministerului Afacerilor Interne. 

Este necesar de a fi alocate sume con-
siderabile pentru dotarea cu transport, ar-
mament şi echipament special, reparaţia şi 
dotarea sediilor pentru amplasarea poliţiei ju-
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decătoreşti în cadrul instanţelor judecătoreşti 
şi a încăperilor pentru păstrarea armamentu-
lui. O problemă la fel de stringentă constă în 
identificarea surselor bugetare necesare pentru 
întreţinerea poliţiei judecătoreşti, întreţinerea 
sediului central şi a birourilor teritoriale.

În scopul executării întocmai a Legii 
pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative nr. 108-XVIII  din  17.12.2009[9, 
art. XLIII] - care stabileşte data de 1 ianuarie 
2012 ca termen de transfer al poliţiei judecă-
toreşti în subordinea Ministerului Justiţiei, de 
către Ministerul Afacerilor Interne a fost ela-
borat un Proiect de Hotărâre de Guvern Cu 
privire la poliţia judecătorească. 

Concluzii. Astfel, se preconizează a se 
realiza o serie de acţiuni în vederea unei mai 
bune funcţionări a poliţiei judecătoreşti pen-
tru transmiterea ulterioară a acesteia în sub-
ordinea Ministerului Justiţiei, precum: func-
ţionarea normală a serviciului, îmbunătăţirea 
asigurării tehnice a acestuia, majorarea nu-
mărului de personal şi sumelor de bani alo-
cate din bugetul de stat pentru nevoile poliţiei 
judecătoreşti, identificarea sumelor de bani 
necesare dotării corespunzătoare a poliţiei ju-
decătoreşti etc.

Totodată, ţinem să menţionăm că din 
cauza lipsei de mijloace financiare, termenul 
de transfer al Serviciului poliţie judecătoreas-
că în subordinea Ministerului Justiţiei ar pu-
tea fi 1 ianuarie 2015 sau un alt termen.
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ASPECTE ALE PERFECŢIONĂRII INSTITUTULUI CONDAMNĂRII CU SUSPENDAREA CONDIŢIONATĂ A 
EXECUTĂRII PEDEPSEI ÎN CALITATE DE ALTERNATIVĂ A DETENŢIUNII PENITENCIARE

Rezumat
În această lucrare au fost analizate conceptele şi natura juridică a condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pe-

depsei. Analiza legislaţiilor şi practicilor juridice ale statelor străine, cum ar fi Spania, Italia, Franţa, şi, de asemenea, ale Republicii 
Moldova, realizate în cadrul acestei investigaţii demonstrează că în ţara noastră nu există o bază legală pentru reducerea eficientă 
a aplicării detenţiunii penitenciare. În acest temei, autorul înaintează propuneri concrete pentru perfecţionarea legislaţiei penale şi 
execuţional-penale naţionale.

Această cercetare vine să contribuie la o utilizare mai largă a respectivelor alternative ale detenţiunii penitenciare.
Cuvinte-cheie: condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pedeapsă penală, penalizare, alternativă a 

detenţiunii penitenciare, măsuri comunitare, pedeapsă de substituţie, arest la domiciliu, arest la sfârşit de săptămână, drept penal, 
închisoare, privaţiune de libertate, reducere de libertate, semidetenţiune, semilibertate, regim de executare a pedepsei.

Summary
In this work has been analyzed concept and the legal nature of probation. The analysis of the legislations and legal practices 

of foreign countries such as Spain, Italy, France, and also Moldova Republic, made during research demonstrated that in our country 
doesn’t exists yet effective legal base for the reducing penitentiary imprisonment. On this basis the author are marking concrete pro-
posals for national criminal and criminal-executive legislations.

This investigation will contributed of the large utilization of this alternative of penitentiary detention.
Keywords: Probation, criminal punishment, penalty, alternative to detention prisons, Community measures, punishment 

substitution, house arrest, arrest at the weekend, criminal law, prison, jail, reduction of freedom, semi-liberty, semi-detention, enfor-
cement of the sentence.

Introducere. Analiza legislaţiilor ţări-
lor demonstrează, înainte de toate faptul că 
în prezent în aceste ţări se manifestă tendinţa 
spre o mai largă aplicare a pedepselor nepriva-
tive de libertate, inclusiv a celor care doar re-
duc libertatea într-o anumită măsură. În acest 
context pe primul plan sunt înaintate cerinţe-
le faţă de persoanele condamnate la pedepsele 
alternative detenţiunii penitenciare, în acelaşi 
timp, înăsprirea regimului, lărgirea cercului 
de limitări de drept impuse lor. Eficacitatea 
aplicării acestor limitări de drept se atinge pe 
calea supravegherii corespunzătoare a com-
portamentului condamnaţilor.

Un anumit interes pentru perfecţiona-
rea sistemului de sancţionare al Republicii 
Moldova reprezintă pedepsele restrictive de 
libertate, care îşi găsesc tot mai mult spaţiu în 
practica de aplicare a dreptului penal în multe 
ţări de peste hotare. Specificul acestor sancţi-
uni constă în faptul că ele îmbină elemente ale 
condamnării cu suspendarea condiţionată a 

pedepsei şi ale privaţiunii de libertate. În ge-
neral, astfel de pedepse se exprimă fie în for-
ma condamnării condiţionate cu suspendarea 
condiţionată a pedepsei, fie în forma unei pe-
depse aparte. Susţinem opiniile acelor savanţi 
privitoare la natura juridică a condamnării cu 
suspendarea condiţionată a pedepsei, care o 
apreciază mai degrabă ca pedeapsă, decât altă 
măsură juridico-penală [9, p. 217; 12, p. 53; 
13, p. 143; 14, p 452], de aceea considerăm că 
formularea în forma pedepsei a măsurilor care 
prevăd o supraveghere intensivă a comporta-
mentului condamnatului este cea mai reuşită. 

Metode şi materiale aplicate. În limitele 
de studiu al acestui articol, în calitate de meto-
dă de cercetare principală a fost utilizată me-
toda comparatistă de cercetare a institutelor 
juridico-penale. În afară de metoda compa-
rativă au mai fost utilizate o serie de metode 
cum ar fi:  metoda analizei logice, interpretării 
logice, clasificării etc.

Conţinut de bază. Sarcina transformării 
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condamnării cu suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei într-un nou tip de pedeap-
să, în opinia noastră, nu este complicată şi 
constă preponderent în revizuirea formei ju-
ridice, care nu va necesita introducerea unor 
corective principiale în practica de aplicare a 
dreptului. Aceasta este condiţionat de faptul 
că, după cum s-a menţionat, după natura sa 
condamnarea cu suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei este omogenă pedepsei.

În acest sens, I.M. Galperin menţionea-
ză că aprecierea corectă a institutului cores-
punzător în sistemul măsurilor juridico-pena-
le este legată de volumul şi gradul influenţei 
represive asupra vinovatului, de aceea o im-
portanţă principială capătă problema include-
rii unei sau altei măsuri în numărul tipurilor 
de pedeapsă [7, p. 59].

Ideea îmbinării condamnării cu sus-
pendarea condiţionată a pedepsei cu alte 
pedepse, precum amenda sau munca nere-
munerată în folosul comunităţii1, în scopul 
sporirii represiunii acesteia şi respectiv a 
lărgirii sferei de aplicare a ei, necesită o dez-
voltare logică în direcţia atingerii aceloraşi 
scopuri prin intermediul trăsăturilor repre-
sive proprii măsurii date. Mai mulţi savanţi 
consideră că condamnarea cu suspendarea 
condiţionată a pedepsei posedă un grad pro-
priu al represiunii [8, p. 54]. Evident, sporind 
aceste limitări de drept prin metodele pe care 
deja le-au utilizat multe state europene şi 
nordamericane, vom obţine noi forme ne-
privative de libertate ale pedepsei, aplicabile 
în calitate de alternativă termenelor destul 
de îndelungate ale detenţiunii penitenciare. 
Practica principală în acest domeniu constă 
în următoarele:

1. limitarea dreptului de deplasare a 
condamnatului, însă fără a-l plasa într-o insti-
tuţie penitenciară;

2. impunerea altor obligaţii cu caracter 
represiv;

3. stabilirea unei supravegheri intensive  
după condamnat nu doar în vederea asigurării 
realizării obligaţiilor impuse, dar în general în 
1 Un şir de state europene precum Franţa, Suedia, An-
glia prevăd posibilitatea îmbinării condamnării condi-
ţionate cu munca neremunerată în folosul comunităţii.

scopul neadmiterii unui comportament amo-
ral sau infracţional;

4. îmbinarea regimului condamnării cu 
suspendarea condiţionată a pedepsei sau ce-
lui exprimat prin precedentele trei puncte cu 
perioade scurte de detenţiune penitenciară (în 
timpul nopţii sau pe perioada zilelor de odih-
nă şi de sărbătoare).

De regulă, condamnatului i se restrânge 
dreptul de deplasare în afara domiciliului în 
anumite ore şi i se interzice frecventarea anu-
mitor localuri, asigurându-se executarea aces-
tora printr-o supraveghere de un anumit grad. 
Variind gradul de limitare a libertăţii persoanei 
şi stricteţea controlului exercitat, obţinem dife-
rite regimuri de executare a acestei pedepse.

Reieşind din cele expuse mai sus, con-
siderăm că cel mai reuşit ar fi de clasificat pe-
depsele alternative detenţiunii penitenciare 
obţinute prin utilizarea metodelor enumerate 
în funcţie de gradul de limitare a libertăţii:

 – condamnarea cu suspendarea condi-
ţionată a executării pedepsei simplă;

 – condamnarea cu suspendarea condi-
ţionată a executării pedepsei simplă îmbina-
tă cu pedepse şi obligaţii pecuniare – amenda 
simplă, amenda în taxe zilnice, cauţiunea; 

 – condamnarea cu suspendarea condi-
ţionată a executării pedepsei sub supraveghe-
re (cu regim de încercare);

 – condamnarea cu suspendarea con-
diţionată a executării pedepsei cu executarea 
muncii neremunerate în folosul comunităţii;

 – arestul la domiciliu;
 – arestul la domiciliu cu supraveghere 

electronică;
 – arestul penitenciar la sfârşit de săptă-

mână.
Semidetenţiunea penitenciară.
Reieşind din faptul suprapopulării peni-

tenciarelor Republicii Moldova, arestul la domi-
ciliu are mari perspective în calitate de alterna-
tivă a pedepsei închisorii. Introducerea acestei 
măsuri în lista pedepselor penale este favorizată 
şi de faptul că organele de aplicare a dreptului 
ale ţării noastre deja au o anumită experienţă de 
aplicare a e i în calitate de măsură preventivă 
în cadrul cercetării penale. Alin. (1) al art. 188 
al CPP al RM defineşte arestarea la domiciliu 
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ca fiind izolarea bănuitului, învinuitului, in-
culpatului de societate în locuinţa acestuia, cu 
stabilirea anumitor restricţii. Specialiştii bela-
ruşi  Mâtnik P. şi Skripko T. reieşind din de-
finiţia dată2 evidenţiază următoarele trăsături 
specifice măsurii date.

În primul rând, ea reprezintă o măsu-
ră preventivă şi corespunzător posedă toate 
trăsăturile proprii măsurilor preventive, con-
strângerii procesuale şi de stat.

În al doilea rând, arestul la domiciliu 
este legat de reducerea libertăţii bănuitului 
sau învinuitului, ceea ce se exprimă prin im-
punerea limitărilor de drept corespunzătoare, 
care îl împiedică:

 – să se ascundă de organele de urmărire 
penală şi de judecată;

 – să împiedice mersul cercetării penale 
şi judiciare;

 – să comită o faptă antisocială prevăzu-
tă de legea penală;

 – să împiedice executării sentinţei.
În al treilea rând, arestul la domiciliu 

presupune izolarea bănuitului sau învinuitu-
lui de societate [11, p. 37].

Astfel, este evidentă analogia acestei 
măsuri cu arestul, care în caz de condamna-
re se ia în considerare în calitate de o parte a 
pedepsei. Suntem convinşi că crearea în baza 
acestei măsuri preventive a unei noi măsuri de 
pedeapsă nu va crea mari dificultăţi în practi-
ca de aplicare a dreptului.

Legea prevede că arestarea la domiciliu 
este însoţită de una sau mai multe din urmă-
toarele restricţii:

1) interzicerea de a ieşi din locuinţă;
2) limitarea convorbirilor telefonice, re-

cepţionării şi expedierii trimiterilor poştale şi 
utilizării altor mijloace de comunicare;

3) interzicerea comunicării cu anumite 
persoane şi primirea pe cineva în locuinţa sa 
[2, alin. (3) art. 188].

Persoana arestată la domiciliu poate fi 
supusă obligaţiilor:

1) de a menţine în stare de funcţionare 
mijloacele electronice de control şi de a le pur-
2 Art. 125 al CPP al Republicii Belarusi defineşte arestul 
la domiciliu exact la fel ca şi art. 188 al CPP al Republi-
cii Moldova.

ta permanent;
2) de a răspunde la semnalele de control 

sau de a emite semnale telefonice de control, 
de a se prezenta personal la organul de urmă-
rire penală sau la instanţa de judecată la tim-
pul fixat [2, alin. (4) art. 188].

Bineînţeles, cercul dat de limitări de 
drept este determinat de faptul că măsura dată 
în prezent se aplică doar ca măsură preventi-
vă şi este mult prea îngust pentru o pedeapsă 
penală. De exemplu, sunt necesare astfel de 
obligaţii, care se pronunţă în cazul condam-
nării cu suspendarea condiţionată a executării 
pedepsei: să urmeze un tratament în caz de 
alcoolism, narcomanie, toxicomanie sau de 
boală venerică; să acorde o susţinere materială 
familiei victimei; să repare daunele cauzate în 
termenul stabilit de instanţă etc. [3, art. 90]. 
Sugerăm că în conţinutul tuturor măsurilor 
juridico-penale restrictive de libertate ar pu-
tea fi incluse toate cerinţele care se pot aplica 
condamnatului cu suspendarea condiţionată 
a executării pedepsei. Astfel, formulând nor-
ma penală cu privire la arestul la domiciliu, le-
giuitorul poate să se reducă doar la formularea 
obligaţiilor care reflectă esenţa pedepsei date. 
Să le cercetăm mai atent.

Interzicerea de a ieşi din locuinţă. 
Această măsură are atât momente po-

zitive, cât şi negative. Pozitiv este faptul că, 
aflându-se permanent acasă, persoana (de 
regulă) nu poate continua activitatea infrac-
ţională, precum şi să se opună înfăptuirii 
justiţiei. Interzicerea de a părăsi locuinţa îl 
lipseşte pe condamnat de posibilităţile date. 
Însă, aflându-se permanent acasă, persoana 
nu este în stare să-şi satisfacă necesităţile: nu 
poate munci, procura produse alimentare, alte 
lucruri necesare (persoana aflată sub arest la 
domiciliu nu este asigurată de către stat şi tre-
buie să se îngrijească singură) [11, p. 37]. Pare 
a fi mai corect de formulat această obligaţie 
ca interzicerea totală sau în anumite perioade 
de a ieşi din locuinţă. Judecătorul în comun 
acord vor stabili regimul de executare a acestei 
pedepse, inclusiv orele în care condamnatului 
i se va permite să plece la serviciu sau la studii, 
precum şi procedura de obţinere a permisiu-
nii de ieşi în cazuri excepţionale. Regulile, care 
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vor reglementa aceste şi alte momente de exe-
cutare este rezonabil de a le include în legea de 
executare a sancţiunilor penale.

Limitarea convorbirilor telefonice, re-
cepţionării şi expedierii corespondenţei şi uti-
lizării altor mijloace de comunicare. Utilizarea 
acestei măsuri este rezonabilă doar în cazul 
când este necesar de a întrerupe legăturile cu 
alţi infractori (de exemplu, foşti complici), de 
aceea ea ar trebui să aibă un caracter opţional 
şi, pe cât este posibil, să se indice concret cu 
care persoane nu se permite de comunicat.

Interzicerea comunicării cu anumite 
persoane şi  primirea pe cineva în locuinţa sa. 
Măsura dată o completează pe cea preceden-
tă în vederea limitării contactelor nedorite ale 
condamnatului. 

Obligaţia de a menţine în stare de func-
ţionare mijloacele electronice de control şi de 
a le purta permanent. Evident, prin introdu-
cerea obligaţiei date în art. 188 al CPP al RM, 
legislatorul a intuit introducerea monitorizării 
electronice în practica de aplicare a dreptului 
din ţara noastră. Suntem de părerea că în ca-
litate de pedeapsă supravegherea electronică 
ar trebui să fie prevăzută într-un articol aparte 
ca fiind forma cea mai aspră a arestului la do-
miciliu. Procedura executării acestei pedep-
se, de regulă, se deosebeşte doar prin portul 
unor dispozitive speciale, de aceea, adăugător 
la condiţiile de ispăşire a restului la domiciliu, 
este necesar de inclus obligaţia condamnatu-
lui de a achita plata pentru procurarea acestor 
mijloace tehnice.

Obligaţiile de a răspunde la semnalele 
de control sau de a emite semnale telefonice 
de control, de a se prezenta personal la orga-
nul de urmărire penală sau la instanţa de jude-
cată la timpul fixat. 

Obligaţiile date rezultă direct din esen-
ţa pedepsei date şi reprezintă un mijloc de 
control al respectării de către condamnat a 
regimului de executare al acesteia. Astfel, in-
troducerea acestei pedepse în legislaţia penală 
prezintă cele mai puţine dificultăţi. 

Cu totul alta este situaţia în cazul ares-
tului la sfârşit de săptămână şi semidetenţiu-
nii. Aceste măsuri se aplică cu succes în ţările 
europene: semilibertatea este o modalitate de 

executare a pedepsei închisorii în Franţa [1, p. 
223; 6, p. 590; 10, p. 184]; semidetenţiunea – 
alternativă a detenţiunii penitenciare în Italia 
şi Portugalia [5, p. 586]; arestul la sfârşit de 
săptămână (wekend-uri penale) există în Spa-
nia, Portugalia, Belgia [1, p. 230; 5, p. 586]. 
Esenţa acestor pedepse constă în petrecerea 
doar a unei anumite perioade în penitenciar, 
restul timpului urmând să se afle în mediul 
său obişnuit. Semidetenţiunea, de exemplu în 
Italia, reprezintă obligaţia condamnatului de 
a petrece minimum 10 ore pe zi în instituţiile 
de executare a pedepselor abilitate să execute 
semilibertatea sau în secţiile autonome ale in-
stituţiilor ordinare destinate executării acestei 
măsuri amplasate în comuna în care locuieşte 
condamnatul sau în comuna apropiată. De-
terminarea orelor şi indicarea instituţiei de 
executare sunt efectuate în conformitate cu 
exigenţele serviciului sau studiilor condamna-
tului [4, art. 55].

Realizarea acestora necesită deci spa-
ţii penitenciare în preajma domiciliului con-
damnatului, fapt imposibil de realizat în toa-
te localităţile Republicii Moldova. Situaţia se 
complică şi mai mult, dacă ţinem cont şi de 
faptul că condamnaţii la măsura dată trebuie 
cazaţi separat de deţinuţii obişnuiţi.

În acest sens, cea mai mare perspectivă 
o are pedeapsa arestului la sfârşit de săptămâ-
nă. De exemplu, în Spania, arestul la sfârşit de 
săptămână se execută în instituţia penitencia-
ră, care are locuri libere sâmbăta şi duminica, 
maximal apropiată de locul de trai al condam-
natului. Însă judecătoria, reieşind din circum-
stanţele cazului, poate decide că arestul trebu-
ie executat, dacă aceasta este posibil şi există 
acordul prealabil al inculpatului şi procuratu-
rii, în instituţiile municipale sau centrele po-
liţieneşti [15, alin. (2) art. 37]. În perioada de 
aflare de libertate condamnatului i se impune 
regimul condamnării cu suspendarea condiţi-
onată a executării pedepsei. Luând în conside-
rare teritoriul mic pe care îl ocupă Republica 
Moldova, existenţa izolatoarelor de anchetă şi 
anumitor organe de executare a pedepselor în 
toate centrele raionale şi oraşele mari ale ţării 
nu va fi greu de organizat executarea acesteia, 
iar condamnaţii vor reuşi să ajungă săptămâ-
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nal la timp la locul de ispăşire al pedepsei date.
Concluzii. Investigarea diverselor aspec-

te ale perfecţionării institutului condamnării 
cu suspendarea condiţionată a executării pe-
depsei în calitate de alternativă a detenţiunii 
penitenciare ne permite să concluzionăm ur-
mătoarele:

Lărgirea cercului de alternative ale de-
tenţiunii penitenciare este posibilă inclusiv 
prin crearea de noi pedepse în baza institutului 
juridic al condamnării cu suspendarea condi-
ţionată a pedepsei pe calea îmbinării ei cu alte 
pedepse, precum amenda, munca neremune-
rată în folosul comunităţii şi chiar închisoarea.

În conţinutul tuturor măsurilor juridi-
co-penale restrictive de libertate nou-create ar 
fi raţional de inclus toate cerinţele care se pot 
aplica condamnatului cu suspendarea condi-
ţionată a executării pedepsei.

Includerea în lista sancţiunilor penale a 
unor alternative ale detenţiunii penitenciare 
care îmbină detenţiunea penitenciară cu liber-
tatea necesită spaţii penitenciare în preajma 
domiciliului condamnatului, fapt greu de rea-
lizat la etapa actuală de dezvoltare economică 
a Republicii Moldova. În acest sens, cea mai 
mare perspectivă o are pedeapsa arestului la 
sfârşit de săptămână.
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INTERFERENȚA PRINCIPIILOR RĂSPUNDERII PENTRU DAUNA DE MEDIU CU CELE ALE 
RĂSPUNDERII CIVILE DELICTUALE

Rezumat
Ca şi oricare tip de reglementare, instituția răspunderii pentru prejudiciul ecologic solicită a fi fundamentată pe principii 

care, văzute sub forma unor directive, idei călăuzitoare şi perpetuate în timp, urmăresc consolidarea unor mecanisme juridice cît se 
poate de perfecte şi capabile să asigure o eficacitate maximă în soluționarea problemelor din domeniul la care se referă.

Cuvinte-cheie: principii, răspundere de mediu, repararea prejudiciului, regim juridic.

Summary
Like any kind of regulation, liability for environmental damage calls institution to be founded on principles which,seen in the 

form of directives, guiding ideas and perpetuated over time, aimed at strengthening of legal mechanisms all too perfect and capable 
of ensuring maximum efficiency in solving problems in the area covered.

Keywords: principles, environmental liability, redress, legal regime.

Introducere. În condiţiile în care specifi-
citatea prejudiciului ecologic înregistrează noi 
tendinţe în planul manifestărilor și mecanis-
melor de propagare, în privinţa prevenirii și 
reparării se cere concentrarea și combinarea 
tuturor normelor existente într-un „supra-
sistem” mult mai sofisticat și superior acestor 
categorii de manifestări negative. După cum 
ne-am expus în subiectul anterior, regimul 
răspunderii pentru prejudiciul ecologic adus 
persoanelor și bunurilor sale urmează a fi re-
modelat prin debarasarea de tradiţionalismul 
actual și combinarea normelor răspunderii ci-
vile delictuale cu cele ale răspunderii pentru 
daunele aduse mediului, iar rezultatul acestei 
„operaţiuni delicate” în mod inevitabil va fi 
văzut în schimbarea aspectului răspunderii 
clasice, la început susceptibil poate de anu-
mite critici, dar cu perspective promiţătoare 
în „era” garanţiilor de condamnare a orică-
rei conduite reproșabile în favoarea bunăstă-
rii de mediu pentru generaţiile viitoare. Cu 
acest scop și principiile care stau la baza aces-
tor două forme de răspundere urmează a se 
integra într-un sistem unic de principii care 
prin interacţiune și susţinere reciprocă vor 
fundamenta regimul unei răspunderi speci-
fice pentru prejudiciul ecologic adus persoa-
nei și bunurilor sale. În contextul dat, se mai 
susţine că sunt aplicabile principiile răspun-

derii civile reparatorii, care se adaptează la 
particularităţile raporturilor juridice de drep-
tul mediului [4, p. 219].

Materiale şi metode de cercetare utili-
zate. În scopul examinării compatibilităţii 
principiilor răspunderii de mediu cu cele ale 
răspunderii civile delictuale, precum și a per-
spectivei aplicării lor combinate în cadrul 
acţiunii în repararea prejudiciului ecologic, 
au fost utilizate un șir de metode de cercetare 
știinţifică cum ar fi: metoda analizei, sintezei, 
deducţiei, precum și metoda prospectivă în 
planul eficienţei metodei propuse în aplicarea 
principiilor vizate.

Rezultate obținute şi discuții. În cazul în 
care prin acte de poluare vor fi aduse prejudi-
cii particularilor, pe lîngă principiile reparării 
integrale și reparării în natură a prejudiciu-
lui care sunt specifice răspunderii civile, vor 
fi aplicate deopotrivă și principiul precauţiei, 
principiul „poluatorul plătește”, precum și 
principiul răspunderii fără culpă.

Deci în cele ce urmează vom analiza 
esenţa și aplicabilitatea unor principii ale răs-
punderii de mediu și ale răspunderii civile 
delictuale în sensul racordării lor la regimul 
răspunderii specifice la care ne referim, în or-
dinea următoare:

Principiul precauţiei. Consacrat la în-
ceput în scopul atenţionării și impunerii la 
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considerarea prudenţei în luarea deciziilor cu 
impact negativ asupra mediului, principiul 
precauţiei s-a afirmat de-a lungul existenţei 
sale, deși una relativ scurtă, prin configura-
rea și fundamentarea unor noi concepţii în 
planul responsabilităţii de mediu. Inclus pen-
tru prima dată sub numărul 15 în conţinutul 
Declaraţiei Conferinţei ONU de la Rio de 
Janeiro din 1992, prin textul atribuit princi-
piului precauţiei se afirmă că, în caz de risc 
de pagube grave ori inevitabile, absenţa cer-
titudinii știinţifice absolute nu poate servi ca 
pretext pentru a amîna  adoptarea de măsuri 
efective privind prevenirea degradării mediu-
lui. Cu toate acestea, dezbaterile de pînă acum 
nu au reușit să stabilească un sens exact și unic 
al principiului, care poate fi interpretat fie ca 
o atitudine de prudenţă rezonabilă, care nu 
implică în mod necesar căutarea unei răspun-
deri, fie ca un nou fundament de răspundere 
în univers incert [6, p. 117]. De multe ori acest 
principiu este confundat cu principiul preve-
nirii, cu toate că acesta din urmă devine apli-
cabil riscurilor certe, iar principiul precauţiei 
are menirea de a impune măsuri din momen-
tul sesizarii unor riscuri incerte de producere, 
dar care prin potenţialitatea și ireversibilitatea 
lor pot genera anumite prejudicii mult mai 
specifice în constatare, evaluare și reparare 
din cauza necunoașterii chiar în plan știinţific. 
Principiul precauţiei, venit din spaţiul juridic 
occidental și situat între principiul prevenirii 
și principiul reparării prejudiciului, după pă-
rerea noastră, constituie o alternativă destul de 
favorabilă pentru cei care desfășoară activităţi 
economice cu impact asupra mediului, care 
în schimbul sistării acestor activităţii ar fi mai 
preferabil să suporte anumite costuri din con-
tul cărora va fi posibilă gestionarea riscului, 
mai puţin cunoscut, de daune sau chiar repa-
rarea promptă a prejudiciului adus mediului 
cu potenţiale repercusiuni asupra persoanei. 
În legislaţia Federaţiei Ruse, în lipsa promo-
vării unui asemenea principiu, potrivit princi-
piului prevenirii prejudiciului viitor, potrivit 
pct. 1 al art. 1065 Cod civil pericolul cauzării 
unui prejudiciu în viitor poate servi ca temei 
pentru intentarea unei acţiuni care să interzi-
că activitatea care generează un asemenea pe-
ricol. În asemenea împrejurări se menţionează 

că sancţiunea cu caracter preventiv se aplică 
în cazul în care există un pericol de cauzare a 
prejudiciului în viitor, fără a avea vreo legătu-
ră cu obligaţia delictuală [18, p. 638].   

În pofida acestor controverse și discuţii, 
fiind destinat în exclusivitate eficientizării mă-
surilor de protecţie a mediului, în mod treptat, 
principiul precauţiei a fost adaptat și aplicat 
cu scopul consolidării cadrului juridic necesar 
procesului de prevenire a riscurilor viitoare, 
incerte, dar de o potenţialitate plauzibilă, iar 
mai nou, doctrina încearcă să fundamente-
ze pe acest principiu regimul unei răspun-
deri aplicată cu anticipaţie pentru prejudici-
ile ce urmează să se producă în viitor. După 
cum se mai afirmă [9, p. 27-28], principiul 
precauţiei este unul de anticipaţie, prejudiciul 
nu s-a produs, iar eventualitatea producerii 
lui nu este demonstrată în mod incontestabil 
și nici demonstrabilă. Devenit o realitate ju-
ridică, deși încă contestat de unii, principiul 
precauţiei reprezintă o expresie a răspunderii 
întemeiate pe incertitudine, o răspundere fără 
obiect, dar care în mod paradoxal s-a impus 
nu numai în doctrină, ci și în dreptul pozitiv. 
Acest principiu vizează, de fapt, orice atitudi-
ne adoptată în vederea iniţierii sau admiterii 
unei activităţi care implică posibilitatea pre-
supunerii rezonabile că aceasta poate gene-
ra un pericol mediului sau sănătăţii omului. 
Prin urmare, element al respectivei răspun-
deri servește conduita autorităţilor publice 
care au autorizat o activitate cu impact nega-
tiv fără să ţină cont de eventualele riscuri sau 
de persoana care beneficiază de o asemenea 
autorizaţie, dar nu întreprinde măsuri adecva-
te preîntîmpinării producerii unui prejudiciu. 
Prin aplicarea răspunderii întemeiată pe con-
siderentul precauţiei, persoana (titularul unei 
activităţi cu impact) va fi ţinută să întreprin-
dă măsuri pe cont propriu în scopul garantă-
rii siguranţei celui pus în pericol, însă aceste 
cheltuieli nu se încadrează în limitele cheltu-
ielilor investiţionale (de producţie) sau altor 
categorii de cheltuieli necesare desfășurării 
activităţii antreprenoriale, ci costul răspunde-
rii suportate cu anticipaţie pentru lipsa de ati-
tudine precaută faţă de activitatea desfășurată. 
Cu alte cuvinte, măsurile de responsabilizare 
pentru prejudiciul ecologic, prin aplicarea 
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principiului precauţiei, urmează a fi strămu-
tate din „spatele” momentului producerii pre-
judiciului în „faţa” acestuia atunci cînd la ori-
zont apar primele semne de pericol fără a se 
lăsa așteptate și consecinţele negative. Totuși, 
în eventualitatea oficializarii sale juridice, 
principiul precauţiei înainte de toate trebuie 
să fie definit, apoi încorporat în conţinutul 
legislaţiei în domeniu, pentru aceasta vom în-
cerca să facem referire la noţiunea consacrată 
la nivel doctrinar. 

Așadar, autoarea D. Mîrzac în lucrarea 
sa [9, p. 29] definește principiul precauţiei ca 
principiu ce devine obligatoriu în situaţiile de 
existenţă a unui risc incert, cu posibilitatea pro-
ducerii unui prejudiciu, ce trebuie evitat din 
cauza impactului negativ cu o derulare incertă 
sub aspect temporal și sub aspect al întinderii 
lui, certă fiind imensitatea acestei întinderi.

Consacrarea principiului precauţiei pe 
lîngă eficienţa demonstrată în materia preve-
nirii prejudiciului prin impunerea unor mă-
suri specifice de prevenţie din momentul sesi-
zării riscului, ar mai prezenta și unele avantaje 
și în planul evaluării și probării legăturii de 
cauzalitate dintre faptă și prejudiciu. 

În primul caz, problema evaluării pre-
judiciului dispare odată ce se consideră că 
cuantificarea nu servește la nimic, întrucît nu 
este vorba de a indemniza o victimă, ci de a 
reglementa sau interzice o activitate sau o 
acţiune care prezintă un risc, a cărui realizare 
ar putea aduce daune incalculabile [9, p. 31]. 
Pe de altă parte, este mai ușor de evaluat pre-
judiciul rezultat din costurile ce le-a suportat 
victima în legătură cu întreprinderea măsuri-
lor de autoprotecţie atunci cînd sesizează un 
risc, chiar și incert, de producere a unor pre-
judicii pe care le va suporta în mod evident 
și inevitabil (construcţia unui baraj, gard de 
protecţie fonică, canal etc.), este vorba aici de 
un prejudiciu de salvare, generat de pericolul 
văzut de fiecare individ în parte în lipsa unor 
standarde știinţifice imposibil de formulat din 
cauza specificului de personalitate. 

În cel de al doilea caz, pe bună dreptate 
se consideră că întregul sens al procesului și al 
sarcinii probei va fi inversat: dacă astăzi revine 
celui care estimează că ar fi suferit un preju-
diciu să-l probeze și a legăturii de cauzalitate, 

în ipoteza în care această acţiune ar fi admisă 
va incumba actorului respectiv să demonstre-
ze că nu există riscuri pentru viitor din faptul 
activităţii sale și care ar putea face obiectul unei 
urmăriri din punctul de vedere legal.[8, p. 24]

În ce privește familiarizarea și racordarea 
principiului precauţiei la regimul răspunderii 
specifice pentru prejudiciul ecologic care inclu-
de și normele răspunderii civile, se va ţine cont 
de incompatibilitatea sa, sesizată la prima ve-
dere, cu normele acestei forme de răspundere 
care se declanșează, de obicei, ulterior cauzării 
unui prejudiciu persoanelor și bunurilor lor, iar 
principiul în cauză este destinat să fundamen-
teze răspunderea pentru viitor avînd ca element 
riscul incert, dar potenţial periculos și ireversi-
bil. Pe de altă parte, pentru a fi indemnizat pe 
calea răspunderii civile delictuale, prejudiciul 
chiar și cel viitor trebuie să fie cert, incertitudi-
nea este de neconceput în materia răspunderii 
civile. Această condiţie a manifestat un caracter 
categoric pînă nu demult, mai exact pînă cînd 
doctrina a început să avanseze ideea răspun-
derii pentru prejudiciul viitor ce are la bază 
un risc incert și imprevizibil, afirmîndu-se mai 
ales în doctrina franceză că în condiţiile actuale 
dreptul nu mai are nevoie de certitudine, ci ur-
mează a se baza pe probabilitate. Se mai afirmă 
în acest sens că schimbările radicale pe care le 
trăim în materie de riscuri create de dezvoltarea 
știinţei și tehnicii ar trebui să ducă la o meta-
morfoză a structurii tradiţionale a răspunderii 
civile, structură inaptă să facă faţă noii situaţii 
existente. În noile condiţii, răspunderea civilă 
nu se mai poate limita la indemnizarea unor 
prejudicii realizate, ci trebuie să anticipeze și să 
elimine riscurile suspecte de a crea prejudicii 
[9, p. 32]. Un alt autor opinează în acest sens 
că dacă influenţa principiului precauţiei asupra 
cauzalităţii este deja concurată de soluţiile din 
dreptul pozitiv, pare posibil de a o transpune 
în domeniul riscurilor potenţiale, dat fiind că 
acestea din urmă sunt, de asemenea, luate în 
considerare ca daune [10, p. 129].

În acest context, s-ar impune configura-
rea unui regim de răspundere pentru punerea 
în pericol sau crearea unui risc faţă de altul, 
autorul fiind sancţionat, chiar și financiar, 
atunci cînd iniţiază o activitate generatoare 
de riscuri, evident răspunderea patrimoni-
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ală manifestînd aici un dublu beneficiu atît 
în favoarea responsabilului care va suporta o 
pedeapsă mai blîndă materializată în măsu-
rile de prevenţie care de multe ori sunt mai 
puţin costisitoare decît cele de lichidare a 
consecinţelor, iar potenţiala victimă va fi fa-
cilitată prin evitarea prejudiciului ecologic, de 
multe ori iremediabil.

În concluzie, deși principiul precauţiei 
se află încă în proces de cercetare, explicare și 
apreciere a esenţei și finalităţii sale în aplicare, 
considerăm că merită a fi considerat în funda-
mentarea ulterioară a regimului răspunderii 
pentru prejudiciul ecologic adus persoanei și 
bunurilor sale în măsura în care nu va aduce 
inechitate socială și va fi aplicat sub control 
juridic și jurisprudenţial sporit. În acest sens, 
doctrina încă mai insistă asupra utilizării prin-
cipiului precauţiei cu luarea în considerare a 
următoarelor [4, p. 515]:

 –  implementarea principiului trebu-
ie să se bazeze pe cea mai completă evaluare 
știinţifică posibilă și să se determine gradul de 
incertitudine știinţifică în fiecare stadiu;

 –  decizia ce se ia pentru a acţiona sau 
a nu se acţiona potrivit acestui principiu 
să fie precedată de o evaluare a riscului și a 
potenţialelor consecinţe;

 –  odată ce rezultatele evaluării știinţifice 
sunt disponibile, trebuie să li se ofere tuturor 
părţilor interesate posibilitatea de a studia 
diferitele opţiuni existente și să se asigure o 
transparenţă de nivel înalt.

 Tot în sensul aplicabilităţii principiului 
precauţiei se mai afirmă că aceasta trebuie să 
fie subordonată unor constrîngeri printre care: 
principiul proporţionalităţii, exigenţa nediscri-
minării, examinarea avantajelor și sarcinilor re-
zultînd din acţiune ori din absenţa acesteia, pre-
cum și examenul evoluţiei știinţifice [7, p. 254].

Cu toate că legislaţia noastră încă nu 
are consacrat un asemenea principiu, pentru 
viitor se sugerează încorporarea lui înainte 
de toate în conţinutul legislaţiei de mediu, 
cu perspectiva de a se configura și instaura la 
baza fundamentării unei răspunderi pozitive 
pentru viitor, avînd ca element riscul de a se 
produce un prejudiciu iremediabil în condiţii 
de imprevizibilitate și incertitudine.  

Principiul poluatorul plătește. Deși 

încă neconsacrat printr-o sintagmă expre-
să în legislaţia naţională, fără îndoială, prin-
cipiul „poluatorul plătește” este dedus din 
conţinutul art. 3 lit. e) al Legii 1515/1993 care 
menţionează despre folosirea cu plată a solu-
lui, subsolului, apei, pădurilor în scopuri eco-
nomice şi social-umane conform legislaţiei 
în vigoare; perceperea de taxe şi aplicarea de 
amenzi pentru încălcarea legislaţiei cu privire 
la protecţia mediului și care pare a fi conside-
rat fundamentul și ideea ce a stat la baza ela-
borării Legii 1540/1998 privind plata pentru 
poluarea mediului.

Sub aspect istoric, adoptat mai întîi 
de către OCDE în 1972, principiul semnifi-
ca, iniţial, cerinţa imputării poluatorului a 
cheltuielilor privind măsurile adoptate de 
autorităţile publice pentru ca mediul să fie 
menţinut într-o stare acceptabilă. El se inspiră 
din teoria economică, potrivit căreia costurile 
sociale externe, care însoţesc producţia, trebu-
ie să fie internalizate, adică să fie luate în cal-
cul de toţi agenţii economici în costurile lor de 
producţie [7, p. 242]. Prin aceasta s-ar înţelege 
că agenţii economici care desfășoară activităţi 
cu impact asupra mediului trebuie să-și pla-
nifice cheltuielile investiţionale în modul în 
care acestea să includă și costul realizării unor 
măsuri de prevenire a poluării (instalarea 
unor filtre, achiziţionarea unor echipamente 
necesare izolării locului unde se va produce o 
eventuală catastrofă ecologică etc.), acordîn-
du-se astfel prioritate conservării factorilor 
de mediu în raport cu profitul realizat prin 
activităţi economice. Or, potrivit art. 3 lit.a) 
al Legii 1515/1993 se promovează cu titlu de 
principiu  prioritatea scopurilor şi activităţii 
de protecţie a mediului în cadrul realizării in-
tereselor de ordin economic şi social-uman ale 
populaţiei pentru prezent şi viitor. Cu toate că 
la nivel european principiul de faţă cunoaște 
aplicabilitate în timp, deja de cîteva decenii, 
totuși conţinutul și esenţa sa rămîn încă necla-
rificate pe deplin și, credem noi, nevalorificate 
în deplinătatea conţinutului la care se referă. 

 În argumentarea poziţiei noastre vin și 
opiniile unor autori care consideră că în sens 
restrîns principiul poluatorul plătește presu-
pune obligarea poluatorilor la a suporta numai 
costul măsurilor antipoluante și de curăţire. 
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Într-o asemenea situaţie, este vorba numai de 
o internalizare parţială, care permite impune-
rea de taxe ori redevenţe de către autorităţile 
publice [6, p. 119]. Într-o altă opinie [11, p. 
232], susţinută de fapt și de autoul citat anteri-
or, în sens larg, principiul poluatorul plătește 
conduce la antrenarea unui mecanism de răs-
pundere pentru prejudiciul ecologic care să 
acopere toate efectele negative ale poluării 
nu numai cît privește bunurile și persoanele, 
ci și mediul însuși, precum și pentru luarea 
măsurilor de prevenire a acestuia. Schimbul 
de opinii în acest sens continuă, astfel consi-
derîndu-se că semnificaţia acestui principiu 
poate îmbrăca mai multe forme, precum: in-
stituirea de norme antipoluare, utilizarea unei 
fiscalităţi incitative, definirea unui regim de 
răspundere obiectivă, independentă de culpă 
pentru prejudiciul ecologic [7, p. 243].

 Reieșind din aceste discuţii, prin-
cipiul poluatorul plătește întruchipează o 
semnificaţie dublă, pe de o parte se configu-
rează ca fundament al reglementărilor cu ca-
racter preventiv faţă de potenţialele prejudicii 
prin impunerea unor taxe care să includă cos-
tul măsurilor antipoluare, iar pe de altă parte, 
formulează temeiul declanșării răspunderii în 
sensul reparării prejudiciului ecologic. În acest 
ultim context, principiul poluatorul plătește ar 
trebui, de asemenea, să se traducă juridic prin 
abolirea drepturilor cîștigate în caz de poluare. 
Astfel, titularii unor autorizaţii administrative 
în materie de mediu au deseori tendinţa să con-
sidere că se află în posesia unui act administra-
tiv individual creator de drept și deci intangibil 
[11, p. 132-133]. Însă depășirea normativelor 
date prin autorizaţie devine sancţionabilă și 
pasibilă de răspundere reparatorie în cazul 
cînd se face resimţit efectul negativ al acestor 
depășiri, manifestîndu-se sub forma unor pre-
judicii aduse persoanei și bunurilor sale.  

În ce privește încorporarea și aplica-
bilitatea principiului poluatorul plătește în 
materia răspunderii pentru prejudiciul eco-
logic, care după cum am menţionat este una 
mai mult civilă, decît de mediu, avem să 
menţionăm că odată ce prejudiciul adus per-
soanei provine din consecinţele daunei aduse 
nemijlocit mediului, consecinţe ce afectea-
ză funcţia ecologică a bunului de mediu ce 

aparţine persoanei, pe această cale conside-
răm că va avea implicaţie în mod inevitabil și 
principiul de faţă. În acest sens, victima își va 
întemeia acţiunea prin invocarea principiu-
lui poluatorul plătește, pe pîngă alte principii 
aplicabile răspunderii civile delictuale, și asta 
deoarece răspunderea de dreptul mediului 
presupune că la constatarea daunei de mediu, 
nefiind străină și proprietarului bunului de 
mediu afectat, regulile cu privire la despăgubi-
rea integrală sunt aplicate într-un fel deosebit. 
La acest capitol, principiul reparării integrale 
a daunei cauzate este aplicat în contextul prin-
cipiului poluatorul plătește [1, p. 76].

Principiul răspunderii fără considera-
rea culpei. Ideea unei răspunderi obiective, 
fără considerarea culpei, datează cu începu-
tul dezvoltării tehnologiei, așa-zisa perioadă 
a „mașinismului”, atunci cînd concepţia răs-
punderii subiective nu mai putea da un răs-
puns afirmativ cerinţei legitime ca prejudiciile 
produse în aceste circumstanţe să fie reparate. 
Dimpotrivă, ea se opunea reparării prejudici-
ilor a căror cauză nu putea fi stabilită [12, p. 
185]. Potrivit unor relatări [13, p.151], pentru 
prima oară teoria răspunderii obiective a fost 
creată și argumentată din punct de vedere juri-
dic în doctrina germană, evidenţiindu-se prin-
cipiul cauzalităţii, principiul interesului activ 
și principiul interesului preponderent, precum 
și ideea de risc. Pînă a fi consacrat legislativ, 
principiul răspunderii obiective a fost supus 
multor critici, dar în același timp, s-a bucurat 
de numeroase aprecieri și atitudini îngădui-
toare, suficiente pentru a facilita fundamen-
tarea unei astfel de răspunderi care să înlătu-
re toate dificultăţile responsabilizării pentru 
prejudiciile foarte greu, iar uneori imposibil 
de imputat. Pînă la urmă, controversele care 
se lăsau așteptate în această privinţă au acre-
ditat concepţia răspunderii delictuale obiecti-
ve deopotrivă în legislaţie, în jurisprudenţă și 
în doctrină: în legislaţie, prin edictarea unor 
acte normative, care scutesc victimile de do-
vada culpei celor care organizează activităţi 
ce constituie surse potenţiale de prejudicii în 
jurisprudenţă, prin limitarea probaţiunii la 
dovada că prejudiciul rezultă din activitatea 
pîrîtului, iar în doctrină, prin fundamentarea 
teoretică a răspunderii fără culpă [12, p. 186]. 
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 În contextul dat, la nivel legislativ, 
principiul răspunderii fără culpă poate fi de-
dus din conţinutul art. 3 al Legii 1515/1993 
care instituie în acest sens responsabilitatea 
tuturor persoanelor fizice şi juridice pentru 
prejudiciul cauzat mediului; prevenirea, li-
mitarea, combaterea poluării, precum și re-
cuperarea pagubei, cauzate mediului şi com-
ponentelor lui din contul persoanelor fizice 
şi juridice care au admis (chiar şi inconştient 
sau din neglijenţă) dauna. Utilizarea terme-
nului „inconștient” presupune nu doar o ex-
presie declarativă, ci instituirea unei condiţii 
specifice pentru repararea daunelor cauzate 
mediului, la consacrarea căruia s-a ţinut cont 
atît de valorile ce trebuie protejate, cît și de 
metodele utilizate în vederea obţinerii rezul-
tatului optim [1, p. 80]. Dacă în raporturile 
de drept civil, răspunderea obiectivă se aplică 
deopotrivă cu cea subiectivă, ultima fiind re-
gula, iar prima excepţia, în materie de mediu, 
principiul răspunderii fără culpă constituie 
cheia de boltă, șansa prioritară de a sancţiona 
o conduită reprobabilă în universul unor peri-
cole și efecte dăunătoare, dificil de incriminat. 
Pe lîngă toate acestea, principiul răspunderii 
fără culpă întîmpină unele dificultăţi în pla-
nul aplicabilităţii, atunci cînd este pus în faţa 
principiului prezumţiei de nevinovăţie care, 
în esenţă, sunt două principii diametral opuse. 
În cazul de faţă, deţinătorul sursei de la care 
emană prejudiciul nu poate invoca în apăra-
rea sa principiul prezumţiei de nevinovăţie, 
deoarece aici vinovăţia nici nu condiţionează 
declanșarea răspunderii obiective specifice ra-
porturilor de mediu în care este prejudiciată 
persoana. De altfel, principiul enunţat este 
caracteristic ambelor forme de răspundere, 
civilă și cea de mediu care, combinate într-un 
regim specific, va face dovada unei formule 
reușite și pline de eficacitate în asigurarea re-
parării prejudiciului ecologic adus persoanei 
și bunurilor sale.  

Principiul priorităţii reparării în natu-
ră a prejudiciului. Fiind în strînsă legătură și 
reieșind din obligaţia de a repune victima în 
situaţia anterioară producerii prejudiciului, 
principiul reparării în natură se impune în 
rîndul principiilor răspunderii delictuale prin 
prioritatea și oportunităţile pe care le garan-

tează în plan reparatoriu. Astăzi se consideră 
în unanimitate că principiul reparării în na-
tură exprimă obligaţia ce se vede executată 
prin acţiunea de restabilire a situaţiei anteri-
oare, de pînă la cauzarea daunei, [14, p. 137], 
[2, p. 118]. Unele opinii [13, p. 135] susţin că 
principiul în discuţie reprezintă o operaţiune 
materială sau o activitate care își găsește fina-
litatea fie în restituirea bunurilor însușite [18, 
p. 652] pe nedrept, fie în remedierea prejudi-
ciilor sau defectelor produse unui lucru. În 
plan legislativ, principiul reparării în natură a 
prejudiciului, aparent, pare a fi transpus prin 
conţinutul art. 1416 al Codului civil care re-
flectă în acest sens o expresie nu prea reușită 
din punctul de vedere al clarităţii și definirii 
sale atunci cînd se menţionează că „…autorul 
prejudiciului este obligat să pună la dispoziţie 
un bun de același gen și de aceeași calitate…”, 
generînd astfel o confuzie în contextul în care 
compensarea prejudiciului ar presupune, de 
asemenea, o acţiune de punere la dispoziţie a 
unui alt bun de același gen și de aceeași ca-
litate atunci cînd bunul ce a constituit obiec-
tul atentării nu mai este în natură sau nu mai 
poate fi recuperat. O descriere mult mai clară, 
după părerea noastră, a obligaţiei de a repara 
în natură se identifică în conţinutul art. 607 
CC, care menţionează că cel obligat la repa-
rarea prejudiciului trebuie să restabilească 
situaţia care ar fi existat în cazul în care împre-
jurarea cauzatoare de prejudiciu nu survenea. 
De aceeași părere sunt și autorii care susţin că 
principiul care domină, fără să fie exclusivă, în 
materie este repararea prejudiciului în natură, 
prin restabilirea situaţiei anterioare săvârșirii 
faptei ilicite [4, p. 427]. Totuși chiar și în 
circumstanţele unei exprimări mai relevante și 
adecvate din punct de vedere semantic, prin-
cipiul reparării în natură rămîne a fi unul des-
tul de specific și dicificil în aplicare, mai ales 
în materie de mediu. Cît de aplicabil va fi oare 
acest principiu și cum va opera în cazul repa-
rării prejudiciului ce constă în defrișarea unui 
arbore sau nimicirea unui animal?, în cît timp 
vor fi restabilite funcţiile acestor componente 
în volumul pe care l-a îndeplinit pînă la ni-
micire?, rămîn necunoscutele unei ecuaţii im-
posibil de rezolvat, odată ce marea majoritate 
a elementelor de mediu sunt ireversibile chiar 
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dacă unele din ele sunt regenerabile. Cu atît 
mai mult, prejudiciul ecologic adus persoanei 
și bunurilor sale include și o afecţiune morală 
care alături de daunele aduse factorilor de me-
diu face ca principiul reparării în natură, sub 
aspect aplicativ, să exprime un caracter apro-
ximativ [2, p. 79], raportat la prejudicii care 
prin definiţie nu au conţinut economic (în ca-
zul defrișării unui arbore, funcţia de purifica-
re, asanare sau cea estetică nu poate fi tradusă 
în conţinut economic) și, în consecinţă, nici 
un echivalent bănesc. Alţi autori susţin că în 
acest domeniu, reparaţia în natură nu este, în 
principiu, posibilă. În fapt, nu urmează a se 
restabili o situaţie anterioară printr-o deplasa-
re de elemente naturale (de la autorul respon-
sabil la victima care încearcă prejudiciul), ci 
se stabilește o obligaţie cu privire la plata unei 
sume de bani, ce acoperă doar uneori integra-
litatea cheltuielilor ce trebuie făcute pentru re-
facerea echilibrului ecologic sau a factorilor de 
mediu lezaţi [16, p. 537].

În ce privește compatibilitatea princi-
piului în raport cu regimul răspunderii speci-
fice pentru prejudiciul ecologic adus persoa-
nei și bunurilor sale, deși acesta este mai mult 
caracteristic răspunderii civile delictuale, nu 
întîmpină dificultăţi în aplicare nici în rapor-
turile de mediu, atîta timp cît prin actul polu-
ator se aduce o vătămare unui interes privat 
(pe baza principiului particularul poate cere 
curăţirea iazului poluat sau înlocuirea stra-
tului de humus în cazul poluării solului etc.). 
Problema, de fapt, nu constă în aplicabilitatea 
principiului, ci mai mult în efectul așteptat de 
victimă care nu întotdeauna coincide cu cel 
preconizat în momentul aplicării. 

Principiul reparării prompte a prejudi-
ciului. Promptitudinea reparării prejudiciului 
ecologic condiţionează în mare parte rezulta-
tul și eficienţa pretinsă de victimă, dar și as-
pectul integral al reparaţiei obţinute. După 
cum se punctează în literatura de specialita-
te, repararea promptă a prejudiciului are o 
importanţă deosebit de mare în realizarea răs-
punderii civile, dar putem afirma cu certitu-
dine că aceasta prezintă interes și în materia 
răspunderii de mediu. Repararea promptă a 
prejudiciului apare ca o modalitate de reali-
zare a unei reparări cu adevărat integrale, de-

oarece pe această cale se împiedică creșterea 
prejudiciului iniţial, pe de o parte, iar pe de 
altă parte, cu cît ea se face mai repede, cu atît 
există șansa mai mare ca prejudiciul să fie în-
lăturat integral [2, p. 118]. Se mai consideră 
că repararea promptă a prejudiciului duce la 
realizarea răspunderii civile, deoarece se evită 
astfel producerea de noi urmări dăunătoare, în 
lanţ, în patrimoniul persoanei lezate, în inter-
valul cuprins între data cauzării prejudiciului 
iniţial și începerea reparării lui [16, p. 24]. De 
pe această poziţie insistăm ca pe viitor prin-
cipiul reparării prompte a prejudiciului să se 
regăsească în conţinutul legislaţiei de mediu 
la capitolul răspunderii pentru daune aduse 
mediului, precum și în conţinutul legislaţiei 
civile în compartimentul „modul de reparare 
a prejudiciului” actualmente cu sediul juridic 
în art.1416 Cod civil. În contextul specificităţii 
pe care o reclamă prejudiciul ecologic, avan-
sarea  principiului de faţă la rang legislativ, va 
spori în mod sigur eficienţa exerciţiului de re-
punere a victimei în situaţia preexistentă pro-
ducerii prejudiciului, dar și va fixa, limita pre-
judiciul la cuantumul înregistrat la momentul 
declanșării.  

Principiul reparării integrale a prejudi-
ciului. Pentru ca reparaţia să fie integrală este 
necesar să fie înlăturate toate consecinţele dău-
nătoare ale faptei ilicite și împrejurării care le-a 
generat, în scopul repunerii victimei în situaţia 
anterioară (restitutio in integrum) [17, p. 562]. 
Dacă în materia răspunderii civile, principiul 
reparării integrale a prejudiciului deţine un loc 
destul de important, atunci în materie de me-
diu acesta prezintă o semnificaţie dublă și ex-
trem de necesară în a fi considerată la evaluarea 
și repararea prejudiciului ecologic individual. 
Anume principiul de faţă ar urmări ca la eva-
luarea prejudiciului ecologic adus persoanei 
să fie incluse în cuantumul lui toate costurile, 
interesele și beneficiile de care a fost lipsită vic-
tima începînd de la costurile necesare reface-
rii factorului de mediu afectat și terminînd cu 
cele necesare remedierii valorilor patrimoniale 
și personal nepatrimoniale de care s-a bucurat 
pînă la producerea prejudiciului.

Toate aceste particularităţi confirmă 
ideea că în domeniul reparării prejudiciului 
ecologic mai rămîne a fi indispensabil „îm-
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prumutul” de norme și tehnici de reglemen-
tare specifice dreptului civil, însă acest proces 
trebuie să se desfășoare în cadrul unui regim 
specific de răspundere care nu urmează a fi 
concretizat printr-o lege specifică, ci pur și 
simplu să asigure combinarea de norme ce 
urmează a fi considerate de instanţe în cadrul 
procesului civil ce are ca litigiu prejudiciul 
ecologic individual. De altfel, regimul discutat 
ar putea prinde conţinut în textul actualei Ho-
tărâri a CSJ nr. 3 din 24.12.2019 cu privire la 
practica aplicării de către instanţele judecăto-
reşti a unor prevederi ale legislaţiei ecologice 
în cadrul examinării cauzelor civile.

Concluzii. Cu toate că s-a reușit, în urma 
unor îndelungate eforturi din partea doctrinei, 
să se contureze un regim aparte de răspundere 
destinat reparării daunei aduse exclusiv mediu-
lui,  în același timp regimul răspunderii civile 
ce urmează a fi aplicat în continuare ori de cîte 
ori se cere repararea prejudiciului adus persoa-
nelor și bunurilor sale trebuie să deroge de la 
normele răspunderii civile clasice prin asimila-
rea celor ce aparţin răspunderii de mediu. Prin 
urmare, se configurează două regimuri de răs-
pundere, unul aplicabil reparării daunei aduse 
mediului, iar cel de-al doilea, prejudiciului eco-
logic adus persoanei și bunurilor sale.

Pornind de pe această poziţie, conside-
răm că regimul răspunderii pentru prejudiciul 
ecologic individual trebuie să ia în considera-
re pe lîngă normele răspunderii civile delic-
tuale și normele răspunderii de mediu, iar în 
consecinţă unele principii trebuie să fie adap-
tate și intercalate în așa fel încît să dea dova-
dă de eficienţă atunci cînd vor fi invocate în 
acţiunea ce are ca obiect repararea prejudiciu-
lui ecologic adus persoanei.

 Astfel, în cazul în care prin acte de polua-
re vor fi aduse prejudicii particularilor, pe lîngă 
principiile reparării integrale și reparării în natu-
ră a prejudiciului care sunt specifice răspunde-
rii civile, vor fi aplicate deopotrivă și principiul 
precauţiei, principiul poluatorul plătește, pre-
cum și principiul răspunderii fără culpă.
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ABORDAREA MULTIDISCIPLINARĂ ÎN SOLUȚIONAREA CAZURILOR DE VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE

Rezumat
În acest articol este efectuat un studiu privind soluționarea multidisciplinară a cazurilor de violență în familie care se dato-

rează numai unei intervenții eficiente, centrată pe consolidarea raportului comunitar de rețea. Aceasta necesită implicarea tuturor 
profesioniştilor în vederea soluționării problemelor şi a acordării asistenței necesare familiilor conflictuale, lucru care necesită o tratare 
multidisciplinară, coordonată, inclusiv crearea unei culturi care nu tolerează violența în familie.

Funcționarea eficientă a echipei presupune desemnarea unei persoane-cheie, responsabilă, pentru caz care de regulă este asis-
tentul social, denumit şi ,,manager de caz”.

Cuvinte-cheie: violență în familie, echipă multidisciplinară, intervenție, profesionişti, asistență, asistent social, medic de fami-
lie, polițist, profesor, primar. 

Summary
This article made a study of multidisciplinary resolve cases of domestic violence that is only due for an efficient response and 

centered on consolidation of community network ratio. This requires the involvement of all professionals to solve problems and to 
provide necessary assistance to conflicting families, which requires a multidisciplinary treatment, coordinated, in-cluding the creati-
on of a culture that does not tolerate domestic violence. 

The efficient functioning of the team involves the designation of a key person responsible for the event which is usually a social 
worker, case manager called.

Keywords: domestic violence, multidisciplinary team intervention, professional, health, social worker, family doctor, police-
man, teacher, mayor.

Introducere. O intervenţie eficientă, 
centrată pe consolidarea raportului comunitar 
de reţea, necesită implicarea profesioniștilor 
în vederea soluţionării problemelor şi a spri-
jinirii cu competenţă a familiilor vulnerabile.

Acest lucru necesită o tratare multidisci-
plinară, coordonată, inclusiv crearea unei cul-
turi care nu tolerează violenţa în familie. Pentru 
a soluţiona pozitiv cazurile de violenţă în familie 
este necesară o abordare coordonată multidis-
ciplinară și comunitară, în cadrul căreia fiecărei 
părţi a comunităţii îi revine un rol important:

 – rude, prieteni, vecini și alte persoane 
apropiate;

 – sistemul de justiţie penală și civilă;
 – sistemul de ocrotire a sănătăţii;
 – sistemul de asistenţă socială;
 – sistemul educaţional;
 – mass-media și societatea civilă.

În literatura de specialitate[1, p.480] 
există opinia precum că în cazul modelului de 
intervenţie socială în reţea, reţelele se alcătu-
iesc din persoane exterioare sistemului de ser-
vicii şi din serviciile şi profesioniștii implicaţi 
în intervenţie. Astfel, distingem două tipuri de 
reţele: primară şi secundară.

Prin reţea primară se înţelege unitatea 
de viaţă socială care grupează persoane care se 
cunosc şi care sunt unite unele cu altele prin 
legături de rudenie, prietenie, vecinătate sau 
muncă[1, p. 480].

Prin reţeaua secundară se înţelege acea 
formă de reprezentare a instituţiilor sociale 
care au o existenţă oficială, sunt structurate în 
mod precis, îndeplinesc funcţii specifice şi ofe-
ră servicii particulare conform legii[2, p. 480].

Acest tip de reţea se caracterizează prin 
faptul că:

 – nu apare în mod natural; 
 – membrii reţelei își stabilesc relaţiile în 

funcţie de serviciile pe care le furnizează;
 – rolurile persoanelor implicate în reţea 

determină natura relaţiilor manifestate între ele;
 – factorii normativi şi cei economici 

joacă un rol mai important în acest domeniu 
decât relaţiile de reciprocitate. 

Profesioniștii şi specialiștii care inter-
vin în cazurile de violenţă în familie, precum 
şi serviciile pe care aceștia le oferă constituie 
reţeaua secundară sau profesională[3, p. 23].

În general, echipa trebuie să fie alcă-
tuită din medic, asistent social, psiholog, ju-
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rist, poliţist. Legea[4, secţ. 2, pct. 2] prevede 
o componenţă mai largă a echipelor multi-
disciplinare. Astfel, echipa multidisciplinară 
teritorială comunitară de pe lângă autoritatea 
administraţiei publice locale de nivelul întâi, 
constituită pe teritoriul satului, comunei sau 
orașului, este formată din: 

 – primar sau viceprimar;
 – asistent social; 
 – poliţist;
 – medicul de familie;
 – alţi reprezentanţi ai autorităţilor pu-

blice sau ai societăţii civile (pedagogi, preoţi, 
mediatori comunitari, rude ale beneficiarilor 
etc.), ai asociaţiilor obşteşti cu atribuţii în do-
meniu, în funcţie de specificul cazului şi nece-
sităţile individuale ale beneficiarului Sistemu-
lui Naţional de Referire.

Materiale şi metode aplicate. În procesul 
studiului dat au fost utilizate următoarele meto-
de de cercetare știinţifică: analiza sistemică, ana-
liza logică, analiza comparativă, sinteza și clasifi-
carea. Materialele folosite sunt: actele legislative 
și normative în domeniu ale Republicii Moldo-
va, doctrina juridică naţională și alte studii. 

Rezultate obținute şi discuții. În rea-
lizarea scopului propus pornim de la ideea 
precum că o intervenţie eficientă, centrată pe 
consolidarea raportului comunitar de reţea, 
necesită implicarea tuturor profesioniștilor în 
vederea soluţionării problemelor şi a acordării 
asistenţei necesare familiilor conflictuale, lu-
cru care necesită o tratare multidisciplinară, 
coordonată, inclusiv crearea unei culturi care 
nu tolerează violenţa în familie. 

Pentru a soluţiona pozitiv cazurile de 
violenţă în familie este necesară o abordare 
coordonată multidisciplinară și comunitară, 
în cadrul căreia fiecărei părţi a comunităţii îi 
revine un rol important.

Fiecare membru al echipei are sarcini 
concrete în funcţie de specificul profesiei şi al 
serviciului din care face parte, dar în același 
timp, anumite intervenţii sunt mai puţin spe-
cifice şi constituie sarcini comune pentru toţi 
membrii echipei. 

Funcţionarea echipei presupune de-
semnarea unei persoane-cheie, responsabilă, 
pentru caz. De regulă, aceasta este asistentul 
social, denumit și ,,manager de caz”[4, capit. 
I, pct. 2, alin. (10)], care are în această calitate 

are următoarele sarcini:
 – să asigure corecta colectare şi înregis-

trare în documente a informaţiilor rezultate 
din intervenţiile tuturor membrilor echipei;

 – să refere cazul la serviciile existente în 
comunitate; 

 – să fie persoana de legătură între mem-
brii echipei;

 – să fie persoana de contact pentru pro-
fesionistul care intervine într-un anumit mo-
ment, legat de problemele care pot apărea; 

 – să fie persoana de contact direct, per-
manent pentru caz;

 – să convoace şi să organizeze întâlniri-
le pentru discuţiile de caz; 

 – să aibă în permanenţă o inventariere 
actualizată a nevoilor şi resurselor existente la 
indivizii implicaţi, dar şi în comunitate, pen-
tru cazul dat; 

 – să monitorizeze cazul. 
Managementul de caz este impus de nece-

sitatea optimizării activităţii, ceea ce nu se poate 
obţine fără impunerea unor reguli sau principii 
de proiectare, administrare, conducere şi con-
trol, fără o gestionare a tuturor activităţilor.

Criteriile de performanţă care se 
așteaptă de la asistentul social ce pot fi numite 
în cazul violenţei în familie sunt[5, p. 124]:

 – evaluarea iniţială a cazului şi stabili-
rea caracteristicilor cazului;

 – evaluarea factorilor de risc prezenţi 
şi elaborarea unui plan pentru asigurarea 
siguranţei victimelor;

 – evaluarea familiei din punctul de ve-
dere al riscurilor repetării abuzului;

 – identificarea necesităţilor psihice şi fi-
zice ale victimelor;

 – acordarea ajutorului de urgenţă pen-
tru victime;

 – identificarea nevoilor victimelor;
 – identificarea modalităţilor de 

intervenţie şi serviciilor ce pot interveni pen-
tru reducerea factorilor de risc ai abuzului;

 – dezvoltarea, împreună cu familia, a 
planurilor de intervenţie pentru reducerea 
efectelor abuzului şi eliminarea sau diminarea 
factorilor de risc;

 – stabilirea de acorduri cu familia pen-
tru reducerea factorilor de risc;

 – evaluarea permanentă a situaţiei şi a 
evoluţiei intervenţiei;
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 – hotărârea momentului închiderii ca-
zului. 

Ne confruntăm, de obicei, cu familii 
care sunt cunoscute de mai multe servicii. 
Posibilităţile pe care fiecare profesie le are 
pentru observaţie variază datorită diferitelor 
roluri şi servicii[3, p. 25]. 

O evaluare comprehensivă depinde de 
integrarea observaţiilor disparate. Acest pro-
ces necesită înţelegerea funcţiilor şi obiective-
lor principale ale diferitor servicii, contextului 
legilor cu care operăm şi posibilităţilor şi limi-
tărilor pe care le oferă acestea. 

Asistenţii sociali au nevoie adesea să co-
opereze cu alţi profesioniști pentru evaluarea 
anumitor aspecte ale situaţiei de violenţă în 
cadrul familiei. 

Tratamentul familiilor abuzive necesită 
o cooperare intermediară vastă. A trata singur 
o familie în afara cadrului oferit de instituţii 
este o întreprindere greu realizabilă. 

Cooperarea cu diferiţi profesioniști în 
cadrul protecţiei sociale a victimelor este foar-
te importantă. Apare necesitatea unei game 
largi de abordări terapeutice la care pot con-
tribui multe grupuri profesioniste. 

Cooperarea între servicii are o funcţie 
importantă în faza preocupării, a evaluării şi 
în faza tratamentului. Cooperarea va fi diferită 
în faze diferite ale tratamentului[3, p. 25]. 

Nici un profesionist luat izolat nu-şi 
poate asuma responsabilitatea girării unui caz 
de violenţă în familie.

Fiecare membru al echipei este în același 
timp reprezentantul unui serviciu, astfel încât 
funcţionarea echipei multidisciplinare implică 
o intervenţie la nivel interinstituţional[3, p. 26]. 

Întâlnirile echipei se planifică prin pla-
nul de intervenţie care este un document al 
intervenţiei produs de echipă. Întâlnirile au ro-
lul de completare reciprocă a informaţiei asu-
pra intervenţiei şi în același timp de armoniza-
re a acţiunilor şi de concentrare a lor. Aceste 
întâlniri, şi mai ales concluziile lor cu privire 
la procesul de intervenţie, sunt consemnate în 
procese-verbale care vor rămâne în dosarul ca-
zului, la dispoziţia membrilor echipei care do-
resc să își verifice informaţiile[6, p. 154]. 

Gestionarea informaţiilor este mai grea 
atunci când ele sunt împărtășite unui grup – 

lipsa discreţiei este o traumă pentru victimă 
sau copilul abuzat, iar discernământul actoru-
lui social în stabilirea circumstanţelor în care 
el va transmite şi discuta date despre cazul    
respectiv reprezintă măsura profesionalismu-
lui şi competenţei sale.

Confidenţialitatea este o cerinţă expresă 
pentru echipa în cadrul căreia se discută cazul. 

Încă de la începutul intervenţiei, familia 
va fi pregătită asupra demersului de discutare 
a cazului în echipă, explicându-li-se scopul şi 
avantajele acestei proceduri. Ei au nevoie să 
aibă încredere în membrii echipei, să se simtă 
liberi de a le încredinţa informaţii şi preocu-
pări şi să se simtă confortabil discutând anu-
mite subiecte. Explicarea diferitor forme de 
confidenţialitate (exemple: doctor sau pacient, 
preot sau enoriaș) copiilor şi părinţilor contri-
buie la înţelegerea scopului intervenţiei. 

Decizia în echipă cere ca rivalităţile şi 
orgoliile să fie depășite, iar în activitatea lor, 
profesioniștii sociali au mare nevoie să fie 
înţeleși, motivaţi şi susţinuţi pentru a putea duce 
povara grea şi plină de încercări emoţionale re-
prezentată de situaţia de abuz creată. 

Principiile de lucru ale echipei de 
intervenţie, alcătuită din profesioniști cu auto-
ritate, sunt deschiderea, acceptarea şi toleranţa, 
iar respectarea acestor principii de lucru între 
membrii echipei şi între aceștia şi beneficiari 
va condiţiona eficienţa intervenţiei[3, p. 27]. 

Cooperarea între cele două reţele ale 
familiei, respectiv reţeaua primară, adică 
relaţiile sociale ale familiei cu comunitatea şi 
reţeaua secundară formată din profesioniștii 
care intervin şi serviciile specializate, prezintă 
o importanţă deosebită, fără această cooperare 
nefiind asigurată eficienţa intervenţiei în cazul 
violenţei în familie. Colaborarea cu comunita-
tea este necesară în astfel de cazuri. 

Asistenţii sociali care răspund de caz 
trebuie să cunoască bine resursele comunita-
re, astfel încât acestea să fie utilizate în scopul 
culegerii de informaţii şi reducerii riscurilor 
de abuz şi să susţină familia[5, p.123].

În Republica Moldova cooperarea mul-
tidisciplinară la soluţionarea cazurilor de 
violenţă în familie se realizează de către echi-
pele multidisciplinare teritoriale create în ca-
drul Sistemului naţional de referire. Astfel, 



Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova

56

echipa multidisciplinară constituie un grup 
creat pe lîngă administraţia publică locală de 
nivelul întîi sau de nivelul al doilea, format din 
specialiști desemnaţi din cadrul organizaţiilor 
participante la Sistemul naţional de referi-
re, cu scopul asigurării unei abordări siste-
mice a protecţiei și asistenţei victimelor și 
potenţialelor victime ale traficului de fiinţe 
umane și respectării drepturilor fundamenta-
le ale omului și este un organ de coordonare 
operativă a activităţilor în cadrul Sistemului 
naţional de referire[4, capit.I, art.2, alin.(7)].

Echipa multidisciplinară teritorială co-
munitară de pe lîngă autoritatea administraţiei 
publice locale de nivelul întîi, constituită pe 
teritoriul satului, comunei sau a orașului, este 
formată din:

1) primar sau viceprimar;
2) asistent social;
3) poliţist;
4) medicul de familie;
5) alţi reprezentanţi ai autorităţilor pu-

blice sau ai societăţii civile (pedagogi, preoţi, 
mediatori comunitari, rude ale beneficiarilor 
etc.), ai asociaţiilor obștești cu atribuţii în do-
meniu, în funcţie de specificul cazului și de 
necesităţile individuale ale beneficiarului Sis-
temului naţional de referire[4, capit.II, art.8].

Poliţiștii sunt obligaţi să colaboreze cu 
celelalte organe responsabile în cazurile de 
violenţă în familie în vederea rezolvării efecti-
ve a cazurilor de violenţă în familie.

În calitate de membri ai echipelor mul-
tidisciplinare pot fi desemnaţi:

a) la nivel de municipiu – șeful sau șeful 
adjunct al secţiei securitate publică a Inspec-
toratului de poliţie;

b) la nivelul orașului – șeful secţiei 
poliţiei orășenești;

c) la nivelul localităţii rurale – șeful secto-
rului (postului) de poliţie sau ofiţerul de sector. 

În cazurile în care se constată un caz de 
violenţă în familie, poliţiștii au obligaţia de a 
informa de urgenţă în scris, printr-o sesizare, 
asistentul social, dat fiind faptul că el este acto-
rul care coordonează soluţionarea multidisci-
plinară a cazurilor înregistrate de violenţă în fa-
milie, în acest sens exercitînd rolul de manager 
de caz, pentru cazurile de violenţă în familie, în 
conformitate cu managementul de caz, aprobat 

prin ordinul MMPSF nr. 71 din 03.10.2008[7]. 
Aceeași procedură de sesizare necesită 

a fi urmată și în cazul sesizării altor organe 
competente în rezolvarea cazurilor de violenţă 
în familie.

În soluţionarea cazurilor de violenţă în 
familie, poliţiștii trebuie să lucreze doar în ca-
drul echipelor multidisciplinare fiind membri, 
abordînd problemele de caz la ședinţele con-
vocate de către asistentul social, managerul de 
caz, în vederea stabilirii serviciilor pe care le 
necesită sau de care beneficiază victima[8, ca-
pit. IV, secţ. E].

Despre comiterea actelor de violenţă în 
familie, poliţia poate fi sesizată de către medi-
cii de familie și de alţi lucrători medicali fără 
consimţămîntul victimei[9, art. 13, alin (4), 
lit.e) și 11, art. 12, alin.(4), lit.e)].

În scopul prevenirii cazurilor de violenţă 
în familie asistentul social comunitar identifi-
că și ţine evidenţa familiilor în care apar con-
flicte familiale, ce se pot transforma în violenţă 
în familie. 

În scopul identificării cazurilor 
potenţiale de violenţă în familie, asistentul 
social monitorizează familiile în care se pro-
duc conflicte familiale. În cadrul procesului 
de monitorizare, asistentul social efectuează 
vizite în familiile respective. 

Atît în cazul familiilor în care apar con-
flicte familiale, cît și în cele presupuse a fi 
afectate de violenţa în familie, asistentul so-
cial aplică metoda principală de lucru – ma-
nagementul de caz prin intermediul căruia 
formulează problemele cu care se confruntă 
membrii familiei și stabilește necesităţile pen-
tru depășirea situaţiilor de dificultate. Elabo-
rează și realizează planuri individualizate de 
asistenţă de comun acord cu beneficiarii și fa-
miliile acestora, oferă servicii sociale primare, 
totodată, mobilizează comunitatea în scopul 
soluţionării cazurilor de violenţă în familie. 

În cazurile în care în urma efectuării an-
chetei sociale s-a constatat producerea unor 
acte de violenţă în familie, asistentul social va 
informa victima despre drepturile de care dis-
pune în baza legii, inclusiv dreptul de a bene-
ficia de servicii de asistenţă și reabilitare și de a 
depune o cerere pentru obţinerea ordonanţei 
de protecţie[12, capit. III].
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În cazul în care constată acte de violenţă 
în familie împotriva copiilor, asistentul social 
va acţiona în conformitate cu Instrucţiunile 
interministeriale privind prevenirea, identi-
ficarea și intervenţia în cazurile de violenţă, 
neglijare, exploatare împotriva copilului, 
care abordează cazurile de neglijare și abuz 
faţă de copil nu numai în mediul familial, ci 
și în instituţiile educaţionale, medicale, cele 
de asistenţă socială, inclusiv în instituţiile 
rezidenţiale, serviciile de tip familial și altele. 

În acest scop, în urma evaluării cazului 
de violenţă în familie, asistentul social ela-
borează planul individualizat de asistenţă în 
comun cu victima, și ulterior îl va pune în 
discuţie împreună cu membrii echipei multi-
disciplinare, asigurînd astfel colaborarea tutu-
ror actorilor identificaţi în soluţionarea cazu-
lui în reintegrarea victimei. 

În urma evaluării cazului de violenţă în 
familie, în comun cu victima și membrii echi-
pei multidisciplinare, asistentul social trebuie 
să stabilească serviciile de care are nevoie vic-
tima în vederea protecţiei și reabilitării ei[13].

Asistentul social ţine evidenţa serviciilor 
specializate existente la nivel local, raional și 
naţional, informează victimele violenţei în fa-
milie despre serviciile specializate de asistenţă 
și protecţie a victimelor și de reabilitare a 
agresorilor și, în cazul în care victima este de 
acord, întreprinde măsurile pentru plasarea 
ei și a copiilor ei, după caz, într-un centru de 
plasament specializat.

La fel, asistentul social ţine evidenţa ser-
viciilor specializate pentru agresori, existente 
la nivel local, raional și naţional, informează 
agresorii despre acestea și, cu acordul agreso-
rului îl referă la serviciile relevante existente în 
vederea reducerii comportamentului violent. 

Asistentul social (managerul de caz) 
monitorizează implementarea planului indi-
vidualizat de asistenţă și veghează asupra res-
pectării drepturilor persoanelor beneficiare 
ale serviciilor centrelor de reabilitare[14, ca-
pit.II, secţ.1, pct. 3].

Un rol important în organizarea 
activităţii echipelor multidisciplinare îl joa-
că și autoritatea publică locală. În acest sens, 
președintele raionului sau pretorul de sector 
trebuie să-și aducă contribuţia în asigurarea 

desfășurării de către direcţia sau secţia terito-
rială de asistenţă socială și protecţie a famili-
ei, a campaniei de încheiere a acordurilor de 
colaborare între organele de asistenţă socială 
și protecţie a familiei, învăţămînt, ocrotire a 
sănătăţii, inpectorate de poliţie din unitatea 
administrativ-teritorială respectivă. Acordu-
rile de colaborare prevăd desemnarea, de către 
părţi, a unor persoane din cele responsabile 
din cadrul instituţiei lor, pentru colaborare la 
desfășurarea activităţilor comune de preveni-
re și combatere a violenţei în familie. De ase-
menea, acordurile încadrează segmentele de 
interacţiune și obligaţii reciproce ale părţilor 
participante conform Instrucţiunilor privind 
intervenţia secţiilor sau direcţiilor asistenţă 
socială și protecţie a familiei, instituţiilor me-
dicale și organelor afacerilor interne în cazu-
rile de violenţă în familie, inclusiv:

a) asigurarea conlucrării multilaterale și 
efective între persoanele desemnate – asistenţi 
sociali, medici, pedagogi, poliţiști - la depis-
tarea și instrumentarea nemijlocită a cazurilor 
de violenţă, luînd în considerare specificul fi-
ecărui caz;

b) gestionarea situaţiilor de violenţă în 
familie, prin efort comun al persoanelor de-
semnate; 

c) accesul și schimbul de informaţii în-
tre persoanele desemnate să examineze cazu-
rile de violenţă în familie;

d) organizarea acţiunilor comune de 
promovare a comportamentului nonviolent, 
de difuzare a materialelor privind cauzele și 
consecinţele violenţei în familie, realizarea pro-
gramelor educative pentru agresori și victime, 
părinţi și copii etc.[15, art.53, alin.(1), lit.d)]. 

În baza acordurilor de colaborare înche-
iate, autorităţile și instituţiile abilitate cu funcţii 
de prevenire și combatere a violenţei în fami-
lie numesc candidaturile lor pentru echipele 
multidisciplinare, care se formează în fiecare 
unitate administrativ-teritorială de nivelul înt-
îi pentru realizarea activităţilor de prevenire și 
combatere a violenţei în familie. Candidaturile 
membrilor echipelor multidisciplinare se pre-
zintă, prin intermediul direcţiei sau secţiei teri-
toriale de asistenţă socială și protecţie a famili-
ei, primăriilor locale. În afară de reprezentanţii 
autorităţilor publice abilitate prin lege cu funcţii 
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de prevenire și de combatere a violenţei în fami-
lie, primăriile locale pot solicita participarea în 
componenţa echipelor multidisciplinare a psi-
hologilor, mediatorilor atestaţi, reprezentanţilor 
societăţii civile, reprezentanţilor Departamen-
tului Instituţiilor Penitenciare, voluntarilor etc.

Componenţa nominală a echipelor mul-
tidisciplinare se aprobă prin decizia primaru-
lui sau a pretorului de sector, fiind reînnoită 
odată cu modificările care survin. 

Echipa multidisciplinară se constituie 
de regulă pe o perioadă nedeterminată, fapt 
ce nu exclude posibilitatea constituirii echipei 
pentru o anumită perioadă sau pentru exerci-
tarea unor anumite activităţi.

Comisia pentru problemele sociale mo-
nitorizează activitatea echipelor multidisci-
plinare care activează în localitate, calitatea 
serviciilor prestate, coordonează activităţile 
realizate de către membrii echipei multi-
disciplinare, inclusiv ridicarea nivelului de 
conștientizare a populaţiei asupra pericolului 
stării de violenţă în familie. 

Echipa multidisciplinară prezintă tri-
mestrial comisiei pentru problemele sociale 
informaţie despre activitatea de combatere a 
consumului abuziv de băuturi alcoolice, consu-
mului de droguri sau altor substanţe psihotrope 
și măsurile aplicate în privinţa persoanelor, care 
în acest fel crează familiei greutăţi materiale sau 
provoacă, în stare de ebrietate ori fără discernă-
mânt, situaţii conflictuale în familie. În caz de 
necesitate, comisiei pentru problemele sociale i 
se solicită iniţierea procedurii judiciare privind 
supunerea la tratament obligatoriu în instituţiile 
narcologe a persoanelor dependente de alcool, 
de droguri sau de alte substanţe psihotrope. 

Echipa multidisciplinară prezintă se-
mestrial comisiei informaţie despre rezultate-
le activităţii în domeniul prevenirii și comba-
terii violenţei în familie[16, pct. 36-39].

Alţi membri ai echipelor multidiscipli-
nare care joacă, de asemenea, un rol impor-
tant sunt lucrătorii medicali.

Identificarea victimelor violenţei în fa-
milie este efectuată de lucrătorii medicali la 
nivelul asistenţei medicale de urgenţă pre-
spitalicească, asistenţei medicale primare, 
asistenţei medicale specializate de ambulato-
riu și asistenţei medicale spitalicești.

Identificarea victimelor violenţei în fami-
lie se efectuează în cadrul controlului medical 
profilactic, prin vizita activă la domiciliu a me-
dicului de familie sau a asistentului medicului 
de familie, prin adresarea directă a victimei că-
tre instituţia medicală, iar în cazul urgenţelor 
medico-chirurgicale, prin solicitarea asistenţei 
medicale de urgenţă prespitalicești.

Identificarea victimei violenţei în familie 
poate fi efectuată și prin observarea unor indici 
comportamentali și/sau semne și simptome, 
care indică o posibilă violenţă în familie.

După identificarea victimei violenţei 
în familie, examinarea fizică este următorul 
pas în evaluarea pacientului întocmindu-se 
documentaţia medicală către medicul de fa-
milie sau asistentul medicului de familie, me-
dicul din staţionar, medicul de la asistenţa 
medicală de urgenţă prespitalicească.

Lucrătorul medical, împreună cu mem-
brii echipei multidisciplinare, participă la 
soluţionarea cazului de violenţă în familie.

În obligaţiunea lucrătorului medical se 
notifică informarea victimei despre servicii-
le existente ale medicinii legale, cu ulterioara 
obţinere a raportului medico-legal, necesar 
pentru pornirea urmăririi penale.

La cererea expresă a victimei lucrătorul 
medical poate să sesizeze poliţia despre cazul 
de violenţă în familie identificat, luînd în for-
mă scrisă acordul informat al victimei, care se 
înregistrează în documentaţia medicală.

Lucrătorul medical este obligat să in-
formeze poliţia chiar și fără consimţămîntul 
victimei în cazul constatării unui prejudiciu 
cauzat sănătăţii persoanei ca o consecinţă a 
unei acţiuni ilegale[9, art. 13, alin. (4), lit. e)].

Concluzii. abordarea multidiscilinară a 
cazurilor de violenţă în familie sporește semnifi-
cativ eficienţa intervenţiei în cazurile de violenţă 
în familie. Doar printr-o abordare multilaterală, 
cu implicarea societăţii și a tuturor specialiștilor 
dintr-o comunitate, poate fi prevenită, curmată 
și soluţionată violenţa în familie. 

Deși există un cadru legal în acest sens, 
totuși sunt idetificate un șir de probleme[17] 
care împiedică activitatea echipelor multidis-
ciplinare, și anume:

1. dinamica fluctuaţiei numărului de 
membri în cadrul echipelor multidisciplinare, 
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în special a asistenţilor sociali;
2. activitatea formală a echipelor multi-

disciplinare;
3. conlucrarea slabă între membri sau 

chiar lipsa totală a conlucrării, activitatea echi-
pei bazîndu-se doar pe acţiunile întreprinse de 
către asistentul social;

4. dotarea tehnico-materială necorespun-
zătoare, fapt ce afectează calitatea lucrului cu 
beneficiarii, comunicării în cadrul sistemului, 
a colectării şi procesării datelor, fiind legat de 
responsabilitatea acestora de colectare a date-
lor în cadrul Sistemului Naţional de Referinţă, 
dar şi de respectarea principiului confidenţiali-
tăţii datelor personale ale beneficiarilor. La fel, 
funcţionarea eficientă a EMT depinde şi de dis-
ponibilitatea unui spaţiu de muncă ce ar per-
mite desfăşurarea şedinţelor echipei, precum şi 
lucrul cu beneficiarii în conformitate cu princi-
piile şi standardele din domeniu.
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ANALIZA ŞI SINTEZA ERORILOR ÎN TIMPUL MĂNUIRII ARMEI DE FOC PRIN PRISMA 
STUDIULUI PSIHOLOGIC

   

„Atunci când viaţa noastră e primejduită de silnicia hoţilor sau de armele vrăjmaşilor - 
orice chip ce ne îngăduie scăparea este bun şi cinstit”. Cicero

Rezumat
Studiul îşi propune relevarea stării psihologice a angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne în urma activităţii lor de servi-

ciu folosind sau aplicând arma de foc.
Actuala cercetare are ca scop evidenţa unor amănunte primordiale dar neglijate de legiuitor şi în special:
1)  regimul juridic de folosire a armei de foc;
2)  aspecte psihologice şi consecinţele aplicării armelor din dotare;
3)  cadrul normativ laconic şi modul prevăzut expres de legiuitor cu privire la limita admisibilă a aplicării armei de foc, care 

constituie nişte piloni ai justiţiei prin faptul că marja de apreciere a faptei o atribuie la licită sau ilicită, face diferenţa acestei acţiuni 
ca fiind antisocială sau social-utilă etc.

Cuvinte-cheie: armă de foc, dexteritate, angajatul poliţiei, exigenţe.

Summary
The study aims to reveal the psychological state the police officer after using the firearm being on service. 
The current research aims to record some primordial details however neglected by the legislature and in particular:
1)  the legal use of firearms;
2) psychological aspects and consequences of applying their weapons;
3) laconic regulatory framework and how the legislature expressly provided on permissible limit application of the firearm, 

which are some pillars of justice by the fact that the discretion of the act, the lawful or unlawful attribute, distinguish this action as 
antisocial or socially useful etc.

Keywords: firearm, dexterity, police officer, demands.

Introducere. În plan pedagogic, eva-
luarea vizează eficienţa procesului instruc-
tiv-educativ analizat prin prisma raporturi-
lor dintre obiectivele generale, proiectate de 
catedra de specialitate şi rezultatele obţinute 
de studenţi în activitatea de învăţare. Pe baza 
acestei analize, se pot face aprecieri obiective 
asupra funcţionării strânse a întregului proces 
instructiv-educativ, dar mai ales asupra efici-
enţei acestuia. La rândul lor, informaţiile obţi-
nute pe baza evaluării au un rol autoreglator, 
contribuind, pe viitor, la creşterea eficienţei 
instruirii (pe baza intrării în acţiune a conexi-
unii inverse) [1, p. 202].

Ioan Jinga defineşte evaluarea ca un pro-
ces complex de comparare a rezultatelor acti-
vităţii instructiv-educative cu obiectivele plani-
ficate (evaluarea calităţii), cu resursele utilizate 
(evaluarea eficienţei) sau cu rezultatele anteri-
oare (evaluarea progresului) [2, p. 139].

Metode: descrierea, demonstraţia, expu-
nerea, autoevaluarea, discuţia.

Procesul evaluării cuprinde două etape: 
măsurarea şi aprecierea. Aprecierea nu poate 
şi nu trebuie să o ia înaintea măsurării. Una 
fără cealaltă este o imposibilitate a evaluării. 

Măsurarea este o operaţie de determi-
nare a cantităţii, care constă în realizarea unei 
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corespondenţe între elementele a două mul-
ţimi, dintre care una este o mulţime de cifre, 
litere, expresii, iar cealaltă o mulţime de atri-
bute, abilităţi, atitudini sau alte tipuri de ca-
racteristici sau calităţi măsurabile. Proceduri-
le de realizare a corespondenţei sunt extrem 
de precis definite, fiind, de regulă, concreti-
zate printr-un „instrument de măsură“ (de 
exemplu: studentul X a lovit 5 ţinte). Măsura-
rea oferă instructorului rezultatul brut care se 
cere apreciat în raport cu anumite criterii.

Aprecierea implică alocarea de valori 
numerice sau calificative asupra rezultatu-
lui măsurării performanţelor individuale sau 
colective realizate şi, respectiv, acordarea 
unei anumite semnificaţii acestora în raport 
cu anumite criterii stabilite în „Regulamente 
speciale” sau în baza unei anumite scări de 
valori.

Aprecierea exprimată în calificative se 
adresează individual şi subunităţii. Specificul 
procesului instructiv-educativ din cadrul dis-
ciplinei obligă la a lua în considerare, în eva-
luare, subunitatea. Calificativul general al unei 
subunităţi se acordă pe baza rezultatelor obţi-
nute individual de instruiţi.

În învăţământul militar funcţiile evalu-
ării sunt stabilite în conformitate cu anumite 
criterii psihopedagogice, sociologice şi doci-
mologice, vizând efectele evaluării în plan in-
dividual şi colectiv [3, p. 322]. Acestea sunt: 

Funcţia de control, de constatare şi 
apreciere a activităţii şi a rezultatelor obţinu-
te în procesul instructiv-educativ, prin care se 
stabileşte unde se situează aceste rezultate în 
raport cu obiectivele generale proiectate.

Funcţia de reglare a sistemului, de 
ameliorare a activităţii şi de optimizare a re-
zultatelor.

Funcţia de ierarhizare vizează clasifica-
rea audienţilor.

Funcţia de predicţie prin care se încear-
că prefigurarea desfăşurării activităţii în cadrul 
orelor de Instrucţia tragerii şi de anticipare a 
rezultatelor ca urmare a măsurilor.

Studenţii Academiei „Ştefan cel Mare” 
a MAI beneficiază de un tratament ştiinţific, 
profesional bine argumentat, educaţie milita-
ro-patriotică pe un termen de 3 ani la Facul-

tatea „Protecţie, pază şi securitate”, respectiv 
de 4 ani Facultatea „Ştiinţe poliţieneşti”, ceea 
ce aparent ar constitui o perioadă în care an-
gajatul MAI învaţă procedeele specifice de 
efectuare a tragerilor iniţial în tirul multime-
dia (electronic), în tirul de luptă ca ulterior să 
poată mînui arma în limitele legii şi în deplină 
siguranţă.

Dar din practica judiciară rezultă că an-
gajaţii MAI, deşi dispun de experienţă, din 
cauza presiunilor psihologice, suprasolicitării 
din partea criminalităţii sunt expuşi riscului 
de a ajunge ei pe băncile acuzaţilor.

Acest studiu are drept scop atenţionarea 
şi relevarea imperfecţiunilor  legislative prin 
prisma studiilor psihologice şi aspectele com-
portamentale ale angajaţilor cu statut special 
în cazul folosirii şi aplicării armelor de foc în 
timpul serviciului.

Existau şi în antichitate reglementări 
privind represiuni ale atacurilor sau contra-
atacurilor. De exemplu, romanii spuneau: 
„Este îngăduit a respinge forţa prin forţă şi 
acest drept îl are omul de la natură”.  Platon 
admitea nepedepsirea în caz de legitimă apă-
rare, însă o restrângea numai la cetăţenii li-
beri. Dacă un sclav omora o persoană liberă 
apărându-se contra ei era pedepsit ca ucigaş 
[4, p. 201].

Caracterul penal al unei fapte este defi-
nit în doctrina penală ca o ,,însuşire sintetică 
a faptei ce decurge din întrunirea trăsăturilor 
esenţiale ale infracţiunii” [5, p. 217].

Lipsa oricărei dintre aceste trăsături 
esenţiale exclude existenţa caracterului penal 
al faptei, existenţa infracţiunii şi, pe cale de 
consecinţă, răspunderea penală. Fără un ca-
racter penal, o faptă concretă nu poate fi ca-
lificată ca infracţiune, iar fără infracţiune nu 
există răspundere penală.

Având în vedere că legiuitorul este acela 
care stabileşte caracterul infracţional al fap-
telor, tot el este acela care poate, în anumite 
situaţii sau împrejurări, să înlăture caracterul 
penal al acestora  [6, p. 295].

Cauzele care înlătură caracterul penal al 
faptei reprezintă anumite stări, situaţii, cazuri, 
împrejurări a căror existenţă în timpul săvâr-
şirii faptei face ca realizarea eficientă a vreune-
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ia dintre trăsăturile esenţiale ale infracţiunii să 
devină imposibilă [7, p. 208].

Realizarea reformei juridice e o necesi-
tate în lumina angajamentelor internaţionale 
ale Republicii Moldova, a aderării ţării noastre 
la acte internaţionale de mare însemnătate (de 
exemplu, la Convenţia Europeană a Dreptu-
rilor Omului) cu profunde implicaţii asupra 
reglementării penale. Dacă în multe privin-
ţe legea penală în vigoare satisface cerinţele 
Convenţiei Europene, există însă domenii care 
necesită introducerea unor completări sau 
amendamente, ţinîndu-se seama de exigenţele 
acestui important act internaţional. Exigenţa 
de a ţine cont de ele se impune şi în lumina 
eforturilor de unificare europeană a legislaţiei 
penale, de apropiere a conţinutului reglemen-
tărilor naţionale penale şi de cooperare inter-
naţională în luptă contra infracţiunilor.

Vom menţiona tangenţele acestui stu-
diu cu exigentele CEDO. De exemplu, art.2 
prevede expres: „Dreptul la viaţă al oricărei 
persoane este protejat prin lege. Moartea nu 
poate fi cauzată cuiva în mod intenţionat, de-
cât în executarea unei sentinţe capitale pro-
nunţate de un tribunal în cazul în care infrac-
ţiunea este sancţionată cu această pedeapsă 
prin lege” [8, art. 2].

Moartea nu este considerată ca fiind ca-
uzată prin încălcarea acestui articol în cazurile 
în care aceasta ar rezulta dintr-o recurgere ab-
solut necesară la forţă: 

a) pentru a asigura apărarea oricărei 
persoane împotriva violenţei ilegale; 

b) pentru a efectua o arestare legală sau 
pentru a împiedica evadarea unei persoane le-
gal deţinute; 

c) pentru a reprima conform legii tulbu-
rări violente sau o insurecţie. 

Prevederi similare conţine şi Legea su-
premă a Republicii Moldova prin dispoziţiile 
alin. (1) din art. 24 şi alin. (2) din art. 26 ale 
Constituţiei Republicii Moldova. Fiecărei per-
soane i se acordă dreptul la viaţă, la integritate 
fizică şi psihică, precum şi dreptul de a reac-
ţiona independent, prin mijloace legitime, la 
faptele de încălcare a drepturilor şi libertăţilor 
sale [9, art. 26].

Analiza propriu-zisă a efectului tragerii.
Angajaţii Ministerului Afacerilor Inter-

ne sunt adesea trataţi cu dezaprobare, dar de 
fapt ar trebui să fie trataţi cu admiraţie, res-
pect astfel facilitându-le  în mod psihic activi-
tatea de zi cu zi.

Menţionăm nemijlocit efectul tragerii 
de facto, care creează pericol în momentul 
aplicării din cauza unei proceduri sofisticate 
stipulate de legiuitor.

Autorii sunt de părerea că procedura de 
avertizare şi de somare prevăzute expres de 
art.16 al Legii nr.218 este nefavorabilă, necla-
ră, care aparent creează impresia ,,facilitării sau 
creării de condiţii atacatorului”, de exemplu:

(1) Avertizarea şi somarea constau în 
aplicarea de semnale sonore şi/ sau luminoase 
şi în atenţionarea, prin mijloace de amplifi-
care sonoră, a persoanelor aflate în situaţiile 
specificate la art. 14 asupra obligaţiei de a se 
dispersa şi de a respecta prevederile legale[10, 
art.16].

(2) În cazul în care, după avertizarea 
privind întreruperea întrunirii sau a manifes-
taţiei, participanţii nu s-au dispersat, aceştia 
sunt atenţionaţi prin mijloacele de amplificare 
sonoră, făcîndu-se prima somaţie: „Atenţie, 
vă rugăm să părăsiţi ..., se va folosi forţa!”, 
urmată, după caz,  de semnale sonore şi/ sau 
luminoase. 

(3) În cazul în care, la expirarea timpu-
lui acordat pentru dispersare, se constată că 
prima somaţie a rămas fără rezultat, se face 
ultima somaţie: „Părăsiţi..., se va folosi forţa!”, 
urmată, după caz, de semnale sonore şi/ sau 
luminoase. 

În cazul alin.(2) al aceleiaşi legi nu este 
specificat intervalul de timp concret, astfel 
creând dificultăţi în aprecierea cadrului legal 
şi depăşirea sa de angajaţii cu statut special ai 
MAI. Noi suntem pentru înlocuirea expresi-
ei ,,expirarea timpului acordat” cu ,,expirarea 
unui minut, în cazul unui posibil conflict ar-
mat şi a două minute, în cadrul aplicării sau 
creării condiţiilor iminente de aplicare a ar-
mei de foc” sau  stabilirea acestui interval în 
urma realizării unei statistici cu ajutorul unor 
specialişti, dar să fie evitată orice expresie le-
gislativă în mod arbitrar.
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Din cele relatate rezultă că realizarea 
cu succes a misiunilor de luptă sau acţiunilor 
procesuale, de menţinere a ordinii publice cu 
aplicarea armelor de foc depinde de dexteri-
tatea angajatului MAI, dar şi de exigenţele 
care-i permit manevrarea în limitele legii cu 
mijloacele din dotare. Marja de apreciere a ca-
drului legal trebuie reglementată strict. Pentru 
perfecţionarea continuă angajatul are dreptul 
şi este obligat să participe la antrenarea exerci-
ţiilor de tragere la orele de instruire continuă, 
să fie informat şi să cunoască cu o serie de exi-
genţe expres prevăzute de lege, precum şi de 
doctrina în domeniu, de exemplu: 

Instruirea specifică.
Cunoaşterea şi însuşirea prevederilor 

regulamentelor specifice şi a modului de apli-
care a acestora.

Cunoaşterea modului de acţiune a per-
sonalului din sistemul administraţiei peniten-
ciare în diverse situaţii.

Cunoaşterea situaţiilor şi a modului de 
folosire a mijloacelor de imobilizare.

Instucţia tragerii. 
Cunoaşterea de către instruiţi a părţilor 

componente ale armamentului din dotare.
Cunoaşterea de către instruiţi a reguli-

lor de mânuire, întreţinere şi folosire a arma-
mentului în serviciu.

Cunoaşterea de către instruiţi a noţiuni-
lor de balistică interioară şi exterioară a arma-
mentului din dotare.

Cunoaşterea de către instruiţi a regulilor 
şi măsurilor de siguranţă pe timpul executării 
şedinţelor de tragere.

Cunoaşterea de către instruiţi a modului 
de execuţie corectă şi succesiunea operaţiilor 
de tragere cu armamentul din dotare.

La efectuarea acestui studiu au fost ches-
tionaţi minim 24 de studenţi, aproximativ un 
pluton, nu este suficient pentru a numi aceas-
tă cercetare drept statistică, dar e posibil de a 
concluziona din relatările lor următoarele:

Majoritatea au afirmat că în momentul 
în care se deplasau la aliniamentul de tragere 
aveau impresia că uită totul:

 – măsurile de siguranţă şi alte exigenţe;

 – ordinea efectuării acţiunilor fără co-
manda conducătorului tragerii;

 – simţeau o stare de incertitudine/ ne-
siguranţă;

 – frica îi grăbea să efectueze acţiunile în 
mod pripit, şi anume efectuarea rapidă a lovi-
turilor indiferent de rezultatul survenit;

 – uneori chiar simţeau o presiune vir-
tuală asupra sternului şi începeau să transpire 
abundent, văzînd fragmente de ţintă dar ne-
văzînd ţinta în întregime;

 – cînd venea momentul culminant, în 
care se auzea cu ecou comanda conducătoru-
lui, atunci devenea şi mai insuportabil, din ca-
uza adrenalinei în exces, începînd să tremure, 
dorind să renunţe la efectuarea exerciţiului etc. 

Mecanismul de ochire, inclusiv cătarea 
de parcă nici nu există, respiraţia  devine mai 
intensă, haotică (neritmică), după prima lovi-
tură efectuată asupra ţintei în general regulile 
de efectuare a procedeelor de tragere nu sunt 
respectate.

După efectuarea primei lovituri cu apă-
sare lină pe trăgaci cu vîrful degetului arătător 
(pernuţa indexului), ulterior la următoarele 
lovituri din cauza transpiraţiei lunecă trăga-
ciul direct în şanţul flexor, astfel continuînd 
tragerea, din această poziţie deja la apăsarea 
pe trăgaci se observă o deviere în partea stîngă 
sau dreaptă de ţinta prestabilită.

Mîna încordată oboseşte rapid, plus lip-
sa oxigenului în sînge din cauza respiraţiei fac 
astfel încît ţinta să fie imposibil de neutralizat. 
Se observă acest fapt şi la instruiţii care afir-
mă că sunt relaxaţi astfel mascînd într-un fel 
emoţiile, dar din cauza vîrfurilor degetelor în-
roşite sunt demascaţi.

În timpul reculului audienţii deviază de 
la ţintă, nemenţinînd arma în poziţia iniţială 
şi ulterior uită să conducă trăgaciul la poziţia 
iniţială.

Efectuarea procedeelor de tragere/ lo-
viturilor în cîmpul de luptă este un fenomen 
mult mai complex decît apare el obiectiv, dar 
doctrina se pronunţă puţin în acest sens.

Legislatorul analizează sub aspect legis-
lativ aplicarea mijloacelor din dotare, armelor 
de foc dar neglijează confruntarea lăuntrică, 
psihică a angajaţilor cînd sunt obligaţi să aplice 
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arma pentru a curma criminalitatea, ca ulterior 
să fie suspectaţi de depăşirea cadrului legal.

Concluzii.
Propunem elaborarea de noi strategii 

privind implementarea în practică a procede-
elor de efectuare a tragerilor.

La nivel de instruire ar fi benefic ca au-
dienţii să efectueze procedeele de tragere  ino-
pinat şi mai complexe, cum ar fi:

 – includerea de efecte audio-video;
 – schimbarea poziţiilor de tragere atît 

în grup, cît şi individual;
 – apariţia ţintelor mobile în cadrul efec-

tuării tragerilor.
Şi nu în ultimul rînd efectuarea tragerilor 

în afara tirului,  adică pe un poligon natural.
Eliminarea fricii cu ajutorul specialiţilor 

psiho-pedagogi etc .
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STATUTUL JURIDIC AL CONDAMNATULUI ŞI REINTEGRAREA LUI ÎN SOCIETATE

 Rezumat
Schimbările produse în societatea noastră, în drumul ei spre dezvoltarea democraţiei şi constituirea statului de drept, impli-

că, prin natura lucrurilor, o nouă viziune şi asupra efectelor criminalităţii ca fenomen social deosebit de grav, inclusiv sub raportul 
eficienţei sancţiunilor de drept penal, aplicate şi concretizate în integrarea socială postpenală a foştilor infractori.

Problematica complexă şi complicată pe care o reflectă procesul de revenire la o viaţă normală în societate a persoanelor ce 
au executat o sancţiune de drept penal, mai ales privată de libertate, decurge, în mod firesc, prin scop şi finalitate, din cerinţa socială 
obiectivă a implicării tuturor membrilor societăţii în dinamica transformărilor actuale cu care aceasta se confruntă, din rîndul 
căreia foştii infractori nu pot fi excluşi.

Cuvinte-cheie: statut juridic, infractori, condamnat, pedeapsă, sancţiune,  criminalitate, drepturi şi obligaţii, libertate, societate.

Résumé
Les changements enregistrés par notre société dans sa voie vers de développement de la démocratie et l’établissement de l’Etat de 

droit impliquent, la nature des choses, une nouvelle vision sur les effets de la criminalité comme par phénomène social particulièrement 
grave y compris en termes de l’efficacité des sanctions pénales, appliqué et concrétisés dans l’intégration sociale postpénale des ex-détenus.

La question complexe et compliquée refleéteé  par  le retour à une vie normale dans la société des personnes ayant purgé une 
sanction de droit pénal, surtout privée de liberté,  découle, naturellement, par le but et la finalité, de l l’exigence socialeobjective de 
faire participer tous les membres de la société à la dynamique des transformations actuelles.

Mots-clés:  statut juridique, délinquants, condamné, châtiment, sanction, criminalité, droits et obligations, liberté, société.

Introducere. Statutul juridic al condam-
naţilor desemnează starea condamnaţilor pe 
timpul executării diferitor pedepse penale şi 
se prezintă sub formă de drepturi, libertăţi şi 
obligaţii. Indiferent de împrejurările în care 
s-ar afla orice fiinţă umană, ea are drepturi fun-
damentale. Astfel, condamnaţii la pedeapsa cu 
închisoarea nu sunt lipsiţi de cetăţenie şi bene-
ficiază de toate drepturile, libertăţile şi obliga-
ţiile proprii tuturor cetăţenilor, fixate în Con-
stituţie, acte normative  ale diferitor ramuri de 
drept, cu excepţia restricţiilor rezultate din sen-
tinţa judecăţii şi în funcţie de comportamentul 
lor pe parcursul executării acestei pedepse.

Unele din cele mai importante drepturi şi 
obligaţii ale condamnaţilor sunt următoarele:   

 – condamnatul are dreptul de a fi infor-
mat de instituţia sau de organul care asigură 
executarea pedepsei, în limba pe care o înţele-
ge, despre drepturile şi obligaţiile sale, apărarea 
şi respectarea drepturilor, dreptul la ocrotirea 
sănătăţii şi la asistenţă medicală, inclusiv drep-
tul de a nu fi supus la tortură şi nici la pedepse 
sau tratamente cu cruzime, inumane sau degra-
dante, dreptul la asistenţă juridică, dreptul de 
a adresa petiţii, cereri, reclamaţii, propuneri, 

sesizări administraţiei instituţiei ori organului 
care asigură executarea pedepsei sau organe-
lor ierarhic superioare, instanţei de judecată, 
procuraturii etc.;

 –   condamnatul este obligat să respecte 
prevederile legislaţiei execuţional-penale după 
ce a luat cunoştinţă de ele, să respecte demni-
tatea celorlalţi condamnaţi, a personalului in-
stituţiei sau organului care asigură executarea 
pedepsei, a altor persoane, să execute cerinţele 
legale ale administraţiei instituţiei sau orga-
nului care asigură executarea pedepsei, inclu-
siv să se prezinte la solicitarea administraţiei 
şi să dea explicaţii în chestiunile referitoare la 
executarea pedepsei ş.a. [1, art.169-art.170].

Metode şi materiale aplicate. Folosirea 
metodelor analitice-contemporane, şi anume 
metodele de cercetare: metoda instituţională, 
metoda funcţională, metoda sociologică, me-
toda logică, diverse analize şi sinteze compara-
tive, monografice şi alte metode de cercetare. 
Ca suport știinţific și normativ au fost folosite 
lucrările savanţilor din Republica Moldova, 
România și alte state, precum şi actele norma-
tive ale R. Moldova.

Recunoaşterea, consacrarea drepturilor 
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omului în documentele internaţionale a avut 
o influenţă benefică asupra legislaţiei interne 
a statelor, ducând la perfecţionarea ei. Fiind 
recunoscute la scară internaţională, drepturile 
omului au făcut posibil ca ideile de libertate, 
demnitate să fie valorificate în întreaga lume şi 
totodată a stimulat opoziţia faţă de regimurile 
totalitare, autoritare. Relaţia dintre mijloacele 
internaţionale şi cele naţionale de protecţie a 
drepturilor omului a condus la traducerea în 
viaţă a primatului dreptului internaţional asu-
pra celui intern, fapt confirmat şi prin Con-
stituţia Republicii Moldova, şi anume: dacă 
există neconcordanţe între pactele şi tratate-
le privitoare la drepturile fundamentale ale 
omului la care Republica Moldova este parte 
şi legile ei interne, prioritate au reglementările 
internaţionale [2, art.4, alin.(2)]. 

 Reglementarea minuţioasă a statutului 
juridic al condamnaţilor reprezintă un mijloc 
important în educarea lor juridică şi morală, 
în cultivarea respectului faţă de lege, faţă de 
dreptul altor persoane. Legislaţia de executare 
a sancţiunilor de drept penal apără drepturile 
şi interesele legitime ale condamnatului, asi-
gură condiţii pentru corijarea acestuia, garan-
tează echitatea socială, protecţia lui juridică şi 
de altă natură la punerea în executare a pedep-
sei şi la neaplicarea condiţionată a pedepsei. 

Importanţa social-juridică a obligaţiilor 
condamnaţilor e reflectată în normele drep-
tului penitenciar, ca o totalitate de măsuri de 
constrângere, prin intermediul cărora sunt 
atinse scopurile pedepsei penale, corectarea şi 
reeducarea deţinuţilor.

Statul este înzestrat cu anumite împu-
terniciri de a aplica măsuri de constrângere 
în vederea menţinerii ordinii şi dis ciplinei în 
locurile de executare a pedepsei. Conţinutul 
obligaţiilor con damnaţilor constă în respecta-
rea unor norme şi reguli stabilite [3, p. 68].

O altă obligaţie juridică a condamnatului 
constă în respectarea regulilor de executare a 
pedepsei, stabilită în normele de drept, ce obli-
gă, interzic şi asigură astfel survenirea efectelor 
pedepsei penale, menţinerea ordinii de drept în 
timpul executării ei, condamnatul fiind obligat 
să respecte cerin ţele care rezultă din legislaţia 
execuţional-penală şi din sentinţa instanţei jude-
cătoreşti, regulile şi normele de conduită, con-

form legislaţiei în vigoare [4, p. 32].
Condamnatul, este obligat, de asemenea, 

să execute cerinţele legale ale adminis traţiei 
instituţiei şi ale organului care pune în execu-
tare pedeapsa sau exercită controlul asupra lui 
privind neaplicarea condiţionată a pedepsei.

După cum am observat, fasciculul de 
obligaţii stipulate în legislaţia execuţional-pe-
nală şi în alte acte normative au scopul de a 
adapta comportamentul deţinuţilor la unele 
norme dorite şi acceptate de societate. Respec-
tarea obligaţiilor de către condamnaţi în timpul 
executării pedepsei va avea un impact pozitiv 
atât în procesul executării pedepsei, cât şi în 
procesul de reintegrare socială a lor [5, p. 38].

Ca o mică descriere la cele menţionate 
mai sus, ţin să scot în evidenţă principalele as-
pecte ale statutului juridic al condamnatului. 
Astfel, statutul juridic al condamnaţilor de-
semnează starea condamnaţilor pe timpul exe-
cutării diferitor pedepse penale şi se prezintă 
sub formă de drepturi, libertăţi şi obligaţii.

Astfel, un studiu minuţios al statutului 
juridic al condamnaţilor reprezintă un mijloc 
important în educarea lor juridică şi mora-
lă, cultivarea respectului faţă de lege, faţă de 
dreptul altor persoane, precum şi pregătirea lor 
pentru resocializare şi reintegrare în societate. 

Trebuie să menţionăm că stabilirea de 
către stat a pedepsei privative de libertate pre-
supune asumarea unei responsabilităţi enor-
me. Statului îi revine sarcina de a crea toate 
condiţiile necesare pentru a oferi condamna-
ţilor posibilităţi să se pocăiască, să conştienti-
zeze ilegalitatea acţiunii comise.

Această funcţie rezultă şi din semnifi-
caţia cuvântului latin „penitenciar”, care în 
traducere înseamnă „pocăinţă”. De asemenea, 
condiţiile de deţinere create trebuie să contri-
buie la realizarea scopului suprem al pedepsei 
penale  de educare şi corijare în vederea reîn-
toarcerii în societate a unei persoane conşti-
ente de obligativitatea respectării normelor de 
drept stabilite în stat.  Penitenciarul trebuie să 
reprezinte pedeapsa prin excelenţă a societăţi-
lor civilizate, dar nu o şcoală a crimei [6, p. 15]. 

Condamnatul, în perioada executării 
pedepsei, are în societate rolul de ispăşitor al 
vinovăţiei sale care se corectează prin inter-
mediul acţiunii represive a statului, al cărei 
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scop este de a-i forma calităţi social-utile ce ar 
asigura respectarea normelor de drept, a in-
tereselor altor cetăţeni, a societăţii şi statului, 
deci statutul juridic al condamnatului este o 
categorie socială al cărei conţinut se modifică 
odată cu nivelul de dezvoltare a societăţii, ti-
pul de stat, nivelul criminalităţii, fiind influen-
ţat, totodată,  de prezenţa în societate a unor 
mijloace de luptă cu ea [7, p. 58]. 

Pentru mulţi din acei care se află în de-
tenţie una din cauzele semnificative este incul-
tura. Statistica ne convinge că majoritatea celor 
aflaţi în închisoare sunt analfabeţi sau întâmpi-
nă greutăţi la  citire şi  scriere [8, p. 211].

Delincventul este un individ care aparent 
are un surplus de experienţe neplăcute şi care 
simte că trăieşte într-o lume plină de disconfor-
turi, ameninţătoare. Sentimentul lui de autoa-
preciere pare să fie subminat de aceea că el nu 
pierde nimic dacă este criticat sau chiar încarce-
rat. Neavând un statut social de apărat, teama de 
a-l pierde nu-1 motivează să facă eforturi pentru 
a se conforma normelor sociale. Mai mult decât 
atât, fie că a avut prea multe contacte neplăcute 
cu alţi oameni, fie că pe toţi îi consideră asemă-
nători, el nu-i apreciază pe alţii şi din această ca-
uză nici nu pune preţ pe părerea lor. Acest set de 
atitudini face extrem de dificilă stabilirea de con-
tacte cu el în vederea încercării de a-1 reeduca.

Desigur, nu se poate nega faptul că de-
lincvenţa e şi un produs al reacţiei sociale, dar 
nu se poate ignora că declanşarea unei atare 
reacţii, formularea consensului general de 
oprobriu au drept sorginte, drept impuls iniţi-
al actul infracţional înţeles ca încălcare a unor 
prescripţii legale imperative şi nu ca un pro-
dus ineluctabil al reacţiei sociale.

Este foarte important să sesizăm că omul 
nu se naşte, ci devine infractor în urma formă-
rii nereuşite a personalităţii sale din punct de 
vedere moral-psihologic, ceea ce duce, în cele 
din urmă, la dezadaptarea şi înstrăinarea lui de 
valorile societăţi. Aceste fenomene, îmbinate cu 
dificultăţile cotidiene şi condiţiile sociale nefa-
vorabile de care se ciocneşte persoana dată şi pe 
care nu le poate înfrunta din cauza neadaptării 
sale, constituie cauzele recidivei. Aflarea în locu-
rile privative de libertate contribuie la progresa-
rea procesului de neadaptare a persoanei şi de-
vine, în acest fel, un eficient stimul criminogen. 

Pornind de la principalul factor şi cel care are un 
impact afectiv major asupra delincventului care 
este familia, vom încerca să vedem rolul celor-
lalţi şi, mai ales, implicarea acestora [9, p. 12].

Familia are unul din cele mai grele roluri 
în tot acest proces de reintegrare post-pena-
lă pentru că ea reprezintă pentru delincvenţi 
„totul” şi ea este tot ce i-a rămas chiar şi după 
ce şi-a pierdut libertatea. De aceea este esen-
ţial să se menţină legături între aceştia şi, mai 
ales, membrii familiei să-1 trateze astfel încât 
să se simtă tot timpul că a fost în sânul familiei 
şi că prezenţa lui aduce o oază de linişte aces-
teia. De modul în care este primit în familie 
depinde mult credinţa viitoare a acestuia. Să 
admitem că el este pregătit să se integreze, ce 
îi oferă societatea? Atâta timp cât noi suntem, 
trebuie să recunoaştem, marcaţi de viaţa de zi 
cu zi, rămâne prea puţin timp să ne gândim 
cum am putea să-i ajutăm. De aceea, revenind 
la problema înlăturării cauzelor, credem că 
este o modalitate mult mai bună sau, dacă se 
ajunge la pedeapsă totuşi, însă în funcţie deja 
de gravitatea infracţiunii, aceea de exemplu, 
de a  executa pedeapsa în afara închisorii.

De asemenea, condiţiile de deţinere cre-
ate trebuie să contribuie la realizarea scopului 
suprem al pedepsei penale de educare şi cori-
jare în vederea reîntoarcerii în societate a unei 
persoane conştiente de obligativitatea respec-
tării normelor de drept stabilite în stat.

Astfel, câteva din principalele direcţii în 
cadrul activităţii de resocializare în penitenci-
ar sunt:

 –  organizarea unei ocupaţii profesio-
nale, urmărindu-se formarea unui om apt de a 
exercita o activitate de muncă după eliberare;

 –  încadrarea în viaţa socială;
 –  regenerarea valorilor unei vieţi parti-

culare şi familiale;
 –  organizarea timpului liber, diversifi-

carea ocupaţiilor culturale.
Rezultatele obţinute în urma acestei cer-

cetări constau în elaborarea unor recoman-
dări privind necesităţile în cazul privării de 
libertate şi în domeniul reintegrării sociale a 
infractorului, care ne-a permis să deducem un 
şir de concluzii din care ar deriva logic planul 
de acţiuni pentru dezvoltarea unui sistem efi-
cient de reintegrare socială a infractorilor.
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Numai privită în acest sens foarte larg, 
acţiunea de integrare socială a infractorilor şi 
a foştilor infractori, mai ales când aceştia sunt 
minori şi tineri, s-ar impune în toate etapele 
prin care aceştia trec, începând cu momentul 
intrării în conflict cu ordinea de drept şi termi-
nând cu revenirea lor în familie, deci într-un 
mediu firesc, la sfârşitul executării sancţiunii.

Mai mult, când este vorba de minori, per-
spectiva integrării sociale ar trebui să se deducă 
din esenţa sancţiunilor de drept penal aplicabi-
le minorilor şi, nu în ultimul rând, din procesul 
de socializare iniţială a personalităţii, făcând 
posibilă, astfel, o mai bună corelare a acestuia 
cu prevederile principalelor documente inter-
naţionale, ca de exemplu: Ansamblul de reguli 
minime ale ONU privind tratamentul deţinuţi-
lor, Regulile europene pentru penitenciare, De-
claraţia Universală a Drepturilor Omului, Con-
venţia Europeană a Drepturilor Omului ş.a.

Totodată, e nevoie să ţinem cont şi de 
forţa unor „incapacităţi funcţionale” în cazul 
cărora cauza comportamentului criminal poate 
fi patologia psihică şi imposibilitatea de apreci-
ere adecvată şi reglare conştientă a acţiunilor.

Concluzii. Am mai putea defini statutul 
juridic al persoanei condamnate ca starea so-
cială actuală, adică starea reală a condamna-
tului în sistemul modern al relaţiilor sociale.

Deci putem menţiona că principalele mij-
loace de corijare a condamnatului sunt: modul 
şi condiţiile de executare a pedepsei, munca so-
cial-utilă, munca educativă, instruirea profesio-
nală, învăţământul general, influenţa exercitată 
de societate, aceste mijloace se aplică ţinându-
se cont de categoria infracţiunii, de personali-
tatea şi comportamentul condamnatului, con-
form unui program individual şi continuu.

Pentru a-i învăţa pe deţinuţi să-şi pro-
grameze timpul liber, se recomandă planifica-
rea şi realizarea unor programe culturale, pro-
grame de reintegrare socială care ar contribui 
la implicarea deţinuţilor, la trezirea interesu-
lui pentru anumite acţiuni, la ameliorarea re-
laţiilor sociale din mediul penitenciarului şi la 
pregătirea pentru revalorificarea raporturilor 
cu semenii după eliberare.

Organizarea pregătirii profesionale şi a 
activităţilor de muncă urmăreşte scopul inte-
grării într-un mod de viaţă nou. Munca în pe-

nitenciar nu este un mod de pedeapsă sau de 
asigurare a existenţei, ci o metodă de resocia-
lizare, însuşirea unei profesii, care după elibe-
rarea din detenţie i-ar oferi individului posi-
bilitatea angajării ce contribuie la reevaluarea 
de sine. Ar trebui acordat o atenţie deosebită 
accesului la mijloacele mass-media, limitării 
senzaţiei de izolare de problemele sociale.

Astfel, regulile aplicate condamnaţilor 
în penitenciare sunt una dintre cele mai  im-
portante resurse juridice care cer în esenţă ca 
„toate persoanele private de libertate să fie 
tratate cu respectarea drepturilor omului, iar 
condiţiile de detenţie nu pot fi justificate prin 
lipsa de resurse”.

Consider că concluziile şi propunerile 
formulate mai sus ar putea oferi unele soluţii 
noi pentru modernizarea cadrului juridic, prin 
modificarea acestuia la capitolele ce ţin de pro-
blema reintegrării sociale a condamnatului.
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ASIGURAREA DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI ÎN TIMPUL DESFĂŞURĂRII 
MANIFESTĂRILOR CU CARACTER ÎN MASĂ

,,Justiţia trebuie să fie sanitarul şi doctorul unei naţiuni.” 
V. Muha

 Rezumat
Garantarea drepturilor omului în Republica Moldova a devenit un imperativ de la independenţă până în prezent. Această obligaţie 

a statului impusă şi de către standartele internaţionale sporeşte în timpul desfăşurării manifestărilor cu caracter în masă. Jurisprudenţa 
Curţii Europene a Drepturilor Omului în privinţa constatării încălcării drepturilor omului de către organele de drept în timpul dezordinilor 
în masă a atins proporţii alarmante. Aceşti indici demonstrează faptul că există metehne pe segmentul punerii în aplicare a standardelor 
europene şi respectarea strictă a cadrului  intern normativ.

Cuvinte-cheie: tortură, nivel minim de severitate, democraţie, libertatea întrunirilor, libertatea expresiei etc.

Summary
Guaranteeing human rights in the Republic of Moldova has become an imperative from independente until now. This obligation 

of the state imposed and by international standards increases during the manifestations with mass character. The jurisprudence of the Eu-
ropean Court of Human Rights regarding the observance of Human Rights violations by law enforcement bodies during mass disorder has 
reached alarming proportions. These factors demonstrate that there are some hurdles in the inplementation of european standards and strict 
adherence to the internal regulatory framework. Key-words: torture, minimum level of severity, freedom of assembly, freedom of expression.

Introducere. Într-un stat de drept, care 
pretinde a fi democratic, va exista armonie doar 
atunci când îi vor fi respectate legile. Din altă 
perspectivă, observăm că încălcarea drepturilor 
omului se poate produce şi din cauza imper-
fecţiunii cadrului normativ intern. Pentru Re-
publica Moldova ambele constatări constituie 
preocupări de bază în care s-a angajat plenar în 
ultimii ani. Nerespectarea acestor cerinţe duce 
la încălcarea drepturilor şi libertăţilor omului.

 În acest context, suntem obligaţi să 
luăm în calcul şi alţi factori economici, sociali 
şi politici care au o mare însemnătate pentru 
asigurarea drepturilor şi libertăţilor omului. 
De exemplu, factorul politic, manifestat prin 
criza politică, a declanşat un şir de evenimen-
te cu caracter de dezordini în masă. Reac-
ţia agenţilor statului, învestiţi cu atribuţii de 
menţinere a ordinii publice în timpul acestor 
situaţii complicate, trebuie să fie una conform 
principiilor legale, care să asigure toate garan-
ţiile prevăzute de mecanismele interne şi in-
ternaţionale. 

 Presiunea psihologică a maselor de oa-
meni poate lesne şi subit să depăşească mini-
mul grad de severitate şi să se transforme în 

violenţă. În orice astfel de situaţie, meţinerea 
spiritului de calm şi prudenţă în acţiuni este 
un lucru greu de realizat. Totuşi asigurarea 
drepturilor omului în orice situaţie rămâne pe 
primul plan dintre toate obiectivele care tre-
buie realizate într-un stat de drept.

Metode şi materiale aplicate. La elaborarea 
acestui articol am folosit metoda comparativă 
şi istorică pentru a reda un conţinut factologic. 
Totodată, am aplicat şi raţionamentul CEDO re-
flectat în hotărârile contra Republicii Moldova, 
pe segmentul vizat. M-am condus de legislaţia 
internă care prevede drepturile şi libertăţile oa-
menilor în timpul dezordinilor în masă.

Conţinut. Odată cu căpătarea indepen-
denţei, Republica Moldova se declară a fi un 
stat democratic, stând foarte şubred pe pi-
cioare după şocul provocat de evenimente-
le de tristă amintire din anul 1992. Cuvîntul 
,,democraţie” devine un fundament pentru 
edificarea unui stat de drept. Astfel, la art. 1 
alin. (3) din Constituţia Republicii Moldova, 
legiuitorul în anul 1994 afirmă că ,,Republica 
Moldova este un stat de drept, democratic, în 
care demnitatea omului, drepturile şi libertă-
ţile lui, libera dezvoltare a personalităţii uma-
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ne, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă 
valori supreme şi sunt garantate”1. 

 Totodată, cu paşi fermi, Republica 
Moldova devine membră a unor acte inter-
naţionale în materia protecţiei drepturilor şi 
libertăţilor omului, cum ar fi:

1. Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului din 10 decembrie 1948, adop tată şi 
proclamată de Adunarea Generală a ONU.

2. Convenţia pentru Apărarea Dreptu-
rilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale  
din 04.11.1950, adoptată la Roma la 03 sep-
tembrie 1953.

3. Pactul internaţional cu privire la 
drepturile economice, sociale şi culturale din 
16 decembrie 1966.

4. Convenţia internaţională privind eli-
minarea tuturor formelor de discrimi nare ra-
sială din 21 decembrie 1965.

5. Convenţia împotriva torturii şi altor 
pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane 
sau degradante din 10 decembrie 1984.

6. Convenţia europeană pentru preveni-
rea torturii şi a pedepselor sau tra tamentelor 
inumane sau degradante din 26 noiembrie 
1987.

8. Declaraţia cu privire la poliţie elabo-
rată în 1979 de către Adunarea Parla mentară 
a Consiliului Europei.

9. Principiile fundamentale de aplicare 
a forţei şi armelor de foc de către persoanele 
împuternicite în menţinerea ordinii de drept, 
adoptate de către Con gresul VIII al ONU con-
vocat în problema prevenirii criminalităţii şi 
comportării cu delincvenţii, desfăşurat în pe-
rioada 27.08.1990–07.09.1990 în Havana etc.

Aceste acte internaţionale îşi păstrea-
ză scopul până în prezent, acela de a impune 
unele obligaţii pozitive în faţa statului mem-
bru, de a adopta, elabora legi, practici judiciare 
clare care să protejeze de ingerinţe din partea 
altora; protejarea persoanei împotriva unui 
risc iminent, anchetarea plângerilor temeinice 
şi tragerea la răspundere a vinovaţilor.

Prin urmare, tânărul stat de drept se an-
gajează într-o cursă, unde ca pilon principal 
îşi asumă asigurarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului. Ascensiunea spre  
1 Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994, publi-
cată în M.O. nr. 1 la 12.08.1994.

democraţie, independenţă şi suveranitate 
ne-a costat foarte mult, mai ales din perspec-
tiva respectării drepturilor şi libertăţilor fun-
damentale ale cetăţenilor Republicii Moldova, 
care devine de fapt un teritoriu al protestelor 
desfăşurate în ultimii 25 ani de regim politic 
democratic. Proteste care au fost motivate de 
o reacţie de nemulţumire a poporului deznă-
dăjduit de problemele politice, economice şi 
sociale.

 Din păcate, istoria recentă ne arată, 
prin intermediul hotărârilor instanţelor naţio-
nale şi Curţii Europene a Drepturilor Omului, 
că aceste demonstraţii sau manifestări au avut 
ca urmări încălcarea gravă a drepturilor omu-
lui prin aplicarea violenţei neproporţionale faţă 
de manifestanţi de către organele de drept; in-
terzicerea ilegală de către administraţia publică 
de a desfăşura protestele; libertatea expresiei, 
dreptul la apărare, dreptul la petiţionare etc.

 Constituţia Republicii Moldova con-
sacră la art. 40 un drept fundamental – liberta-
tea întrunirilor, potrivit căruia: ,,Mitingurile, 
demonstraţiile, manifestările, procesiunile sau 
orice alte întruniri sunt libere şi se pot organi-
za şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici 
un fel de arme”2.

 În cauza Ezelin contra Franţei, Curtea 
reiterează faptul că ,,libertatea de a participa 
la o întrunire paşnică nu poate fi restrânsă în 
nici un fel atât timp cât persoana în cauză nu 
comite ea însăşi, cu această ocazie, acţiuni re-
prehensibile, chiar dacă întrunirea autorizată 
s-a transformat în dezordini în masă”3. Totuşi 
acest drept nu este unul absolut, şi poate fi li-
mitat într-o societate democratică, cînd sunt 
întrunite următoarele trei criterii ale limitării: 
„(1) să fie prevăzută de lege; (2) să protejeze 
un interes legitim; şi (3) să fie necesară pentru 
a atinge acest interes”4.

Mecanismul naţional prin care se prote-
jează dreptul la libertatea întrunirilor este Le-
gea privind întrunirile nr. 26 din 22.02.2008, 
care prevede în mod expres condiţiile de des-
făşurare a unei întruniri şi principiile de bază 
din acestea fac parte principiile:

2 Ididem.
3 Cauza Ezelin vs. Franţa din 26.04.1991.
4 Comentariul Constituţiei Republicii Moldova, Ed. 
Arc, Chişinău 2012, p. 167.
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 – proporţionalităţii - conform căruia, 
la aplicarea oricărei restricţii libertăţii întru-
nirilor, autorităţile publice trebuie să respecte 
echilibrul dintre necesitatea unei astfel de re-
stricţii într-o societate democratică şi exerci-
tarea dreptului la întrunire;

 – nediscriminarii - conform căruia 
dreptul la întrunire este garantat tuturor per-
soanelor, indiferent de rasă, de naţionalitate, 
de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, 
de opinie, de apartenenţă politică, de avere, de 
origine socială sau de oricare alt criteriu;

 – legalităţii - conform căruia drept 
temeiuri justificative pentru interzicerea în-
trunirii sau pentru limitarea în orice fel a li-
bertăţii întrunirilor pot servi doar prevederi-
le legale, fără ca autorităţile publice să poată 
pune în discuţie oportunitatea unei întruniri;

 – prezumţiei în favoarea desfăşurării 
întrunirilor - conform căruia, la examinarea 
declaraţiei prealabile privind desfăşurarea 
unei întruniri, orice dubiu va fi interpretat de 
către autorităţile publice în favoarea exercită-
rii dreptului la întrunire5.

În cauza Partidul Popular Creştin De-
mocrat contra Republcii Moldova din 02 fe-
bruarie 2010, Curtea Europeană a atestat o 
încălcare a art. 11 din Convenţie, care prevede 
,,Libertea de întrunire şi asociere”, în temeiul 
că autorităţile publice au interzis desfăşurarea 
unui miting de către PPCD, deoarece deţinea 
probe concludente privind faptul că, în timpul 
întrunirii, vor avea loc îndemnuri la acţiuni 
agresive, la ură naţională şi violenţă publică. 
Curtea în hotărârea sa a statuat: ,,În deciziile 
lor, autorităţile naţionale s-au bazat şi pe ris-
cul survenirii conflictelor între demonstranţi 
şi susţinătorii partidului de guvernământ. 
Curtea consideră că, deşi teoretic exista riscul 
iscării conflictelor violente între protestatari şi 
susţinătorii Partidului Comunist, sarcina po-
liţiei era de a sta printre cele două grupuri şi 
de a asigura ordinea publică. Prin urmare, nici 
acest motiv pentru refuzul autorizării nu a pu-
tut fi considerat pertinent şi suficient în sensul 
articolului 11 din Convenţie”6.

5 Legea privind întrunirile nr. 26, din 22.08.2008, publi-
cată în M.O. nr. 80 din 22.04.2008.
6 Cauza Partidul Popular Creştin Democrat contra Mol-
dovei, din 02 februarie 2010, definitivă 02 mai 2010.

Legea naţională obligă autorităţile sta-
tale să permită şi să nu împiedice realizarea 
dreptului la protest al cetăţenilor. Astfel, în 
baza prevederilor Codului penal (articolul 
184) poate surveni răspunderea pentru ,,îm-
piedicarea ilegală a desfăşurării întrunirilor 
ori a participării cetăţenilor la acestea, fie prin 
constrângerea lor la participare, inclusiv de o 
persoană cu funcţie de răspundere”7.

Lupta pentru putere a devenit un con-
cept în vogă, adică lozinca unor raţiuni deşarte 
în Republica Moldova după evenimentele din 7 
aprilie 2009, care de fapt au fost punctul de ple-
care spre subminarea securităţii politice, eco-
nimice şi sociale ale statului. Fiind participanţi 
(direcţi sau indirecţi) la dezordinile în masă, 
am observat multiple încălcări ale drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor care erau motivaţi de un 
sentiment de aversiune faţă de organele de con-
ducere a statului. Ceea ce de fapt s-a cofirmat 
prin numărul de cauze pierdute la CEDO în 
urma evenimentelor tragice din 7 aprilie 2009.

În marea majoritate a hotărârilor sale, 
Curtea a constatat încălcarea art. 3 din Con-
venţia Europeană, care prevede în termeni 
absoluţi ,,Interzicerea torturii”. În acest sens, 
,,art. 3 nu interzice orice fel de tratament in-
confortabil. Tratamentul trebuie să atingă un 
nivel minim de severitate pentru a cădea sub 
incidenţa art. 3. Evaluarea acestui nivel mi-
nim este, prin natura lucrurilor, relativă, ea 
depinde de toate circumstanţele cauzei, cum 
ar fi durata maltratării, consecinţele sale fizice 
şi psihice şi, în unele cazuri, de sexul, vârsta şi 
starea sănătăţii victimei”8. În cauza Buhaniuc 
contra Republicii Moldova9, Curtea a confir-
mat depăşirea pragului minim de severitate şi 
încălcarea art. 3 din Convenţie. În speţă ,,Re-
clamantul a fost arestat în seara zilei de 7 apri-
lie 2009, iar în ziua următoare a fost sancţio-
nat cu 10 zile de arest contravenţional de către 
o instanţă de judecată. Potrivit reclamantului, 
în timpul reţinerii el a fost lovit cu pumnul în 
7 Codul penal al Republicii Moldova, Legea RM nr. 985-
XV din 18.04.2002, Monitorul Oficial nr. 128-129/1012 
din 13.09.02.
8 Procedura şi practica CEDO şi alte tratate obligatorii 
pentru Republica Moldova, Ed. PNUD Moldova, Chi-
şinău: Institutul Naţional de Justiţie, 2008, p. 56-57.
9 Cauza Buhaniuc contra Republicii Moldova din 28 ia-
nuarie 2014, definitivă din 28.04.2014.
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ochi de către un colaborator al poliţiei îmbră-
cat în civil, iar ulterior, el a fost maltratat la 
Comisariatul de poliţie Buiucani şi la Comisa-
riatul General de Poliţie („CGP”). El a fost bă-
tut de către grupuri de la 5 până la 12 persoa-
ne îmbrăcate atât în uniformă, cât şi în civil, 
concomitent fiind impus să treacă printr-un 
„coridor al morţii” format din poliţişti alini-
aţi, care loveau cu picioarele şi pumnii victima 
în timp ce aceasta intra sau ieşea din comisa-
riat, mai ales la CGP 9. El a fost lovit în am-
bele urechi odată (formă de tortură denumită 
”telefonul”) şi în regiunea capului cu pumnii 
şi bastoanele de cauciuc, în timp ce mâinile îi 
erau încătuşate la spate. De asemenea, el a fost 
impus să ţină mâinile ridicate sus timp înde-
lungat, iar în acelaşi timp era lovit periodic. 
Din cauza maltratării el şi-a pierdut cunoş-
tinţa de câteva ori”. În numeroasele hotărâri 
care prevăd încălcarea art. 3, Curtea aminteşte 
că acest articol conţine una din valorile fun-
damentale ale unei societăţi democratice. În 
contrast, Curtea obiectează: ,,Chiar şi în cele 
mai dificile situaţii, cum ar fi lupta împotriva 
terorismului şi a crimei organizate, Convenţia 
interzice în termeni absoluţi tortura, pedepse-
le şi tratamentele inumane sau degradante”10: 
,,Curtea reiterează că atunci când un individ 
este privat de libertate, utilizarea forţei fizice 
asupra sa atunci când ea nu este strict necesară 
prin comportamentul său, lezează demnitatea 
umană şi constituie, în principiu, o încălcare a 
dreptului garantat de articolul 3 din Conven-
ţie. Atunci când unei persoane îi sunt cauza-
te leziuni corporale în timpul detenţiei sau în 
timp ce se află sub custodia poliţiei, orice ase-
menea leziune va crea o puternică prezumţie 
că acea persoană a fost supusă maltratării”11. 
În toate cazurile de tortură, obligaţia statului 
constă în desfăşurarea unei anchete oficiale 
efective, pentru identificarea persoanelor res-
ponsabile de comiterea faptei şi atragerea lor 
la răspundere juridică.

Pe lângă lezarea conştiinţei morale a 
statului, în urma dezordinilor în masă din 7 
aprilie 2009, statul a fost nevoit să achite pen-
tru fiecare pierdere la CEDO sume impună-
toare de bani. Ca exemplu, în cauza sus-men-
10 Ibidem, pct. 32;
11 Ibidem, pct. 33.

ţionată, reclamantul a primit 15 000 euro, sub 
formă de prejudiciu moral şi 1370 euro, sub 
formă de costuri şi cheltuieli.

Menţionez că în conformitate cu art. 4 
din Legea nr. 320, cu privire la activitatea Po-
liţiei şi statutul poliţistului, ,,Poliţia nu aplică, 
nu încurajează şi nu tolerează tortura, trata-
mentul inuman sau degradant. (3) Aplicarea 
forţei fizice, mijloacelor speciale şi a armelor 
de foc se admite doar în strictă conformitate cu 
legea şi în cazul în care metodele nonviolente 
nu asigură îndeplinirea atribuţiilor Poliţiei”12. 
Totodată, în timpul manifestărilor în masă 
însoţite de violenţă sau nu, Poliţia, rămâne 
a fi un ,,scut viu”, între puterea poporului şi 
guvernanţi. Reiterez acest fapt, deoarece atât 
legislaţia naţională, cât şi cea internaţională, 
prevede faptul că principalul organ al unui 
stat de drept, învestit cu atribuţii în menţine-
rea ordinii publice, este Poliţia. Această insti-
tuţie trebuie să fie bine instruită în vederea 
respectării principiilor fundamentale de acti-
vitate în condiţiile manifestărilor publice cu 
caracter de masă. Din categoria acestor prin-
cipii fac parte: princpiul respctării drepturilor 
omului; legalităţii; egalităţii, nediscriminării; 
şi nu în ultimul rînd, principiul echidistanţei 
politice, care presupune că ,,o premisă obiec-
tivă în funcţionarea poli ţiei în statul de drept o 
constituie imparţialitatea şi neutralitatea aces-
teia în raport cu toate forţele politice din so-
cietate. Menirea poliţiei este servirea comuni-
tăţii, iar satisfacerea acestei cerinţe presupune 
autonomie a forţelor politice ale societăţii”13. 
Am convingerea că respectând acest principiu 
de către toate organele care formează meca-
nismul de stat - democraţia, independenţa şi 
suveranitatea Republicii Moldova vor creşte 
semnificativ.

Un alt drept fundamental, prevăzut de 
art. 10 din Convenţie şi 32 din Constituţia 
Republicii Moldova este ,,Dreptul la libera 
exprimare”, care prevede faptul că ,,Oricărui 
12 Legea nr. 320, cu privire la activitatea Poliţiei şi sta-
tutul poliţistului, din 27.12.2012, publicată în M.O. nr. 
145 din 01.03.2013, intrată în vigoare la 05.03.2013.
13 Asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului în timpul desfăşurării manifestărilor cu ca-
racter în masă (Materialele conferinţei ştiinţifico-prac-
tice internaţionale, 28-29 ianuarie 2010), Academia 
,,Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2010, p. 48.
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cetăţean îi este garantată libertatea gândirii, a 
opiniei, precum şi libertatea exprimării în pu-
blic prin cuvânt, imagine sau prin alt mijloc 
posibil.”14 

Într-o hotărâre a Curţii Europene, men-
ţionată mai sus, ,,Curtea notează că, Consiliul 
Municipal Chişinău şi instanţele naţionale au 
considerat că lozincile „Jos regimul totalitar al 
lui Voronin” şi „Jos regimul de ocupaţie al lui 
Putin” alcătuiau îndemnuri la răsturnarea vio-
lentă a regimului constituţional şi la ură a popo-
rului rus, precum şi instigare la acţiuni agresive 
împotriva Rusiei. Curtea notează că asemenea 
lozinci trebuie înţelese ca o expresie a nemulţu-
mirii şi protestului şi nu este convinsă că ele ar 
putea fi considerate în mod rezonabil drept în-
demnuri la violenţă, chiar dacă sînt însoţite de 
arderea drapelelor şi a portretelor liderilor ruşi. 
Curtea reiterează că până şi asemenea forme de 
protest ca împiedicarea fizică activă de mani-
festare au fost considerate ca fiind expresia unei 
opinii (a se vedea Steel şi Alţii c. Regatului Unit, 
23 septembrie1998, § 92, Rapoarte 1998-VII; 
Hashman şi Harrup c. Regatului Unit [GC], nr. 
25594/94, § 28, ECHR 1999-VIII).15 Prin urma-
re, în lumina forului european, dreptul la libera 
exprimare este privit într-un spectru mai larg, 
ajungând până la împiedicarea fizică activiă 
din partea manifestanţilor. În asemenea cazuri, 
calmul, cultura juridică, respectarea principii-
lor legale vor constitui elementele de conduită 
a forţelor de ordine.

Pe altă parte, se regăsesc şi drepturile 
procesuale, care de fapt sunt coroborate cu 
cele stipulate mai sus. Mă refer la dreptul la un 
proces echitabil, la judecarea cauzei în mod 
public, cu respectarea dreptului la termenul 
rezonabil şi apărare etc. Aceste drepturi sunt 
asigurate de către organele de urmărire penală 
şi instanţele de judecată, care alături de poliţie 
sunt obligate să participe la înfăptuirea calita-
tivă a actului de justiţie, prin prisma asigurării 
garanţiilor prevăzute de lege.

În urma celor analizate, ţin să accentu-
ez faptul că Republica Moldova este până la 
momentul actual un stat bolnav şi subjugat în 
toate sferele politice, economice, sociale etc. 
Criza politică a dat naştere la cea financiară şi  
14 Ididem.
15 Ididem. pct. 27.

diplomatică şi ca rezutat, apare cea mai gra-
vă formă de criză dintr-o colectivitate umană 
– cea psihologică, criză care este starea unui 
grup social sau a societăţii, care într-o peri-
oadă de timp nu reacţionează, este neutrali-
zată volitiv, vizavi de îndeplinirea scopurilor 
obiectivelor sau intereselor colective.

În această ordine de idei, asigurarea 
drepturilor şi libertăţilor omului rămâne a fi 
o problemă stringentă în Republica Moldova, 
care tinde spre statul de drept. Această proble-
mă nu va putea căpăta soluţie atâta timp cât 
justiţia nu va triumfa în faţa legislativului şi 
executivului.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ХОДА УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛА 
В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ

Резюме
В этой статье планирование хода уголовного преследования по уголовным делам в сфере кредитования определя-

ется как метод и процесс достижения цели раскрытия и уголовного преследования преступлений рассматриваемой ка-
тегории, объективной истины по уголовному делу по определению проблем и заранее спланированной последовательно-
сти (программы) их реализации, позволяющие определить направления исследований и наиболее эффективные средства 
ее реализации.

Ключевые слова: планирование уголовного преследования, в сфере кредитования, криминалистические версии, 
объективная истина, и др. 

Summary
In this article, planning prosecution of offenses in lending is defined as the method and process of achieving the goal of disclo-

sure and prosecution of crimes this category of objective truth in a criminal case to determine the problems and pre-planned sequence 
(program) implementation, allowing to determine the direction of research and the most effective funds for its implementation.

Keywords: planning prosecution, lending, forensic version, objective truth, etc.

Одним из условий успешного рас-
крытия и уголовного преследования по 
уголовным делам является умение органа 
уголовного преследования правильно ана-
лизировать и оценивать сложившуюся по 
делу криминалистическую  ситуацию, для 
проведения своевременного, объективного, 
полного и всестороннего уголовного пре-
следования по преступлениям в сфере кре-
дитования в соответствии с действующим 
уголовным и уголовно-процессуальным 
законодательством Республики Молдова.

Планирование – неотъемлемый эле-
мент деятельности органа уголовного 
преследования при работе по уголовному 
делу, поскольку помимо осуществления 
конкретных действий по сбору имеющих 
значение сведений, также необходимо вы-
рабатывать и тактику их производства, 
определяя наиболее благоприятные на-
правления уголовного преследования, в 
целях повышения эффективности всего 
этого процесса. 

Процесс уголовного преследования 
по преступлениям в сфере кредитова-
ния должен обстоятельно планировать-
ся. Планирование позволяет проработать 

основные направления уголовного пре-
следования, тактику и последовательность 
производства процессуальных действий, 
специально-розыскных и организаци-
онных мероприятий, определить и обе-
спечить эффективность использования 
средств и времени для выполнения опреде-
ленного объема работ, осуществить запла-
нированные мероприятия и подготовить 
процессуальные документы. 

Как отмечает Леднев А.И., «специфи-
ка выяснения обстоятельств при расследо-
вании банковских преступлений требует в 
ходе его планирования применения схем 
движения документов, денежных средств; 
составления планов по отдельным пре-
ступным эпизодам, способам, версиям; [9, 
с. 7-8].

Процесс планирования при уголов-
ном преследовании преступлений в сфере 
кредитования включает: анализ исходной 
информации; выдвижение криминали-
стических версий; определение задач уго-
ловного преследования и путей их реше-
ния; проработку обеспечения выполнения 
плановых заданий; определение способов 
контроля за выполнением мероприятий 
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плана и составление письменного плана 
уголовного преследования. В первую оче-
редь следует спланировать проведение 
процессуальных мероприятий, обеспечи-
вающих сохранность документации, воз-
мещение материального ущерба, сбор до-
казательств, которые могут быть утрачены 
или подделаны. 

Проблема криминалистических си-
туаций уже давно привлекает внимание 
многих криминалистов[2,3,7]; перечень 
работ по данной теме включает в себя не-
мало монографий, диссертаций, учебных 
пособий, статей. Между тем не все аспек-
ты этой проблемы получили достаточное 
освещение в специальной литературе.

В ходе выявления и уголовного пре-
следования по преступления в сфере кре-
дитования устанавливаются данные, харак-
теризующие: фирму, получившую кредит 
(когда и кем получен, по какому адресу, для 
каких целей создана организация, насколь-
ко законны ее учреждение и регистрация, 
кто ее учредители и руководители); банк 
и его сотрудников, имевших отношения к 
заключению договора кредитования, его 
оформлению и контролю за исполнением 
договорных обязательств; взаимоотноше-
ния между вышеуказанными лицами, обе-
спечение безопасности сделки; обстоятель-
ства подготовки к заключению кредитного 
договора, процесс заключения; основания 
кредита, размер кредита, время, место, об-
становку, участников договорных отноше-
ний, условия кредитования, подлинность 
представленных документов; расходова-
ние кредитной суммы денег; событие пре-
ступления, его участников, совершенные 
действия и их последствия.

Особое внимание органы уголовного 
преследования должны уделять таким во-
просам: является ли фирма реально суще-
ствующей, каков уровень ее финансовой 
состоятельности, законно ли ее учрежде-
ние; соответствует ли деятельность орга-
низации уставу; подлинны ли документы, 
представленные фирмой-заемщиком при 
ее регистрации, а также договор о сделке, 
предъявленный в качестве обоснования 

кредитной заявки (не поддельны ли гаран-
тии финансовой надежности и обеспече-
ния возвратности кредита (баланс, гаран-
тийные письма и т.п.), документы о праве 
на льготное получение кредита); имелось 
ли в действительности заложенное под 
кредит имущество, в соответствии ли с до-
говором кредитования осуществлялось ис-
пользование полученных целевых кредит-
ных средств.

В процессе выявления и раскрытия 
рассматриваемых преступлений строят-
ся самые различные версии относительно 
неизвестных обстоятельств по всем эле-
ментам состава преступления: по спосо-
бу совершения, кругу причастных лиц, 
подлинности исследуемых документов, 
совершено ли мошенничество по сгово-
ру с сотрудниками банка-кредитора. При 
проверки версии могут быть установле-
ны обстоятельства, подтверждающие или 
опровергающие первоначальные предпо-
ложения и позволяющие построить новые 
версии. Этому способствует установление 
обстоятельств, которые могут расцени-
ваться как признаки преступления: юри-
дическая несостоятельность кредитного 
договора, недостаточное обоснование вы-
данного кредита, отсутствие договора на 
поставку товара под выданный кредит, от-
сутствие товара или самого поставщика.

При выдвижении версии и планиро-
вании работы орган уголовного преследова-
ния на первоначальном этапе большое зна-
чение имеет сложившаяся на данном этапе 
криминалистическая ситуация[4, с. 778]. 

По вопросу криминалистической 
(следственной) ситуации следует согласит-
ся с мнением Р.С. Белкина, определяющий 
следственную (криминалистическую) си-
туацию как совокупность условий, в кото-
рых в данный момент осуществляется уго-
ловное преследование, т.е. та обстановка, в 
которой протекает ее процесс [6, с. 135].

От того, как был наработан матери-
ал на этапе предварительной проверки, 
насколько точно дана квалификация дей-
ствиям преступника на этапе начала уго-
ловного преследования, зависит то, как 
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сложится криминалистическая ситуация, 
что непосредственно влияет на то, какие 
процессуальные действия и специально-
розыскные мероприятия необходимо будет 
провести в ходе уголовного преследования 
для установления вины преступников.

Криминалистическое учение о версии 
и планировании является одним из детально 
разработанных в системе научных исследо-
ваний в области криминалистики[4, с. 779]. 
Типичность версий объясняется значитель-
ной степенью повторяемости сходных кри-
миналистических ситуаций, определяемой 
общностью вида преступления, применяе-
мых способов преступных действий, ме-
ханизма преступления и других факторов, 
обуславливающих сходство криминальных 
явлений. Отсюда делается вывод о необхо-
димости и возможности применения уже 
ранее оправдавших себя типичных версий, 
оперирование которыми способствовало 
эффективному раскрытию и уголовному 
преследованию преступлений.

Р.С. Белкин считает, что «под типич-
ной версией понимают характерное для 
данной следственной ситуации с точки 
зрения соответствующей отрасли научного 
знания или обобщения практики судебно-
го исследования (оперативно-розыскной, 
следственной, судебной, экспертной) пред-
положительное объяснение отдельных 
фактов или событий в целом» [5, с. 286].

Построение и проверка версий яв-
ляется весьма ответственным видом дея-
тельности лица, производящего уголовное 
преследование. Правильное построение 
криминалистических версий предполагает 
соблюдение целого ряда условий.

Прежде всего, нужно отметить, что к 
построению версий орган уголовного пре-
следования может приступить лишь при 
наличии к тому объективных оснований 
-совокупности фактических данных, по-
зволяющих выдвинуть предположительное 
объяснение расследуемого преступления 
в изучаемой сфере. Другой необходимой 
предпосылкой правильной разработки 
криминалистических версий является из-
учение условий, в которых подготавлива-

лось и совершалось преступление. 
Это означает, что орган уголовно-

го преследования должен детально озна-
комиться с правилами и особенностями 
деятельности банка, предприятия, органи-
зации, учреждения, где совершено престу-
пление, изучить их внутреннюю структуру 
и организацию, порядок документообо-
рота, отношения между руководителяи и 
подиненныи и другие условия. Такое из-
учение позволяет выяснить не только об-
стоятельства, делающие возможным или 
облегчающие совершение преступления, 
но также и сузить круг лиц, предположи-
тельно совершивших преступление, уста-
новить пути их поиска; определить спосо-
бы совершения преступления; установить 
направление поиска следов.

Рассматривая вопрос о типичных вер-
сиях при уголовном преследовании пре-
ступлений, совершаемых в сфере кредита 
и банковской деятельности, необходимо 
исходить из общих положений кримина-
листики о комплексе криминалистических 
версий. Здесь следует придерживаться си-
стемы, которая состоит из общих версий, 
то есть предположений о характере со-
бытия в целом, о его сущности, и частных 
версий-предположений, охватывающих 
обстоятельства, характеризующие отдель-
ные элементы состава преступления или 
объясняющих отдельные факты, явления.

В процессе проведения первоначаль-
ных процессуальных действий в результате 
накопления фактических данных в отно-
шении расследуемого преступления проис-
ходит уточнение типичных версий, замена 
их более конкретными, переход от предпо-
ложений общего характера к частным гипо-
тезам по схеме: от типичной общей версии 
к конкретной частной версии, от типичной 
частной версии к другой типичной частной 
версии и т. д. Последующее установление 
новых сведений предполагает дальнейшую 
конкретизацию данной версии в отноше-
нии заподозренного лица, то есть выдвиже-
ние конкретной частной версии (в отноше-
нии определенного лица).

Оперирование версиями и их про-
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верка должны привести к решению в це-
лом вопроса о раскрытии преступления[4, 
с. 778].

Иерархию типичных общих версий 
при уголовном преследовании преступле-
ний, совершаемых в кредитной сфере дея-
тельности можно представить в следую-
щем виде:

Общие версии, как предположения 
о характере событий, «версии квалифика-
ции» (что произошло?).

Вторую группу системы типичных 
версий составляют частные версии, кото-
рые, в свою очередь, делятся на две под-
группы, одна из которых включает версии 
по элементам состава преступления и вто-
рая - более детальные версии.

Версии об объективной стороне соста-
ва преступления предполагают уточнение 
способа совершения преступления, при-
чинных связей между действиями преступ-
ников и наступившими последствиями. 

Если, в частности, совершено хище-
ние денежных средств по банковскому 
кредиту, полученного на подставное лицо, 
орган уголовного преследвания может, на-
пример, предположить следующее: под-
дельное удостоверение личности на под-
ставное лицо изготовлен мошенником 
самостоятельно; куплен им у лиц, специ-
ально занимающихся изготовлением под-
дельных удостоверений личности; най-
ден им на улице; лицо чье  удостоверение 
личности было использовано при полу-
чении кредита не причастнои не участво-
вало в совершении преступных действий, 
злоумышленник совершил преступление 
в одиночку, у него есть сообщники (либо 
работники банка, где он получил кредит, 
либо лица, не имеющие отношения к бан-
ковской деятельности, но оказывающие 
влияние); преступление совершено лицом 
впервые либо ранее он уже совершал по-
добные деяния, и т.п.

Для обоснования выдвижения и про-
верки выдвинутых версий органу уголов-
ного преследования целесообразно про-
верить по учетам лиц, ранее судимых за 
совершение подобных преступлений, до-

просить всех сотрудников банка, предпри-
ятия, организации, учреждения, которые 
могут быть прямо или косвенно связаны 
с совершенным преступлением; назначить 
почерковедческую экспертизу и технико-
криминалистическое исследование доку-
ментов; провести специально-розыскные 
мероприятия, направленные на установле-
ние преступника.

К детальным версиям относятся 
предположения о фактах, которые сами по 
себе могут и не иметь прямого уголовно-
правового значения, могут и не входить в 
предмет доказывания, однако имеют вспо-
могательное значение для установления 
существенных в правовом отношении об-
стоятельств дела[8, с. 94]. Таковы, напри-
мер, версии относительно того, кто зани-
мался поиском персонала для банка и кому 
было выгодно назначение тех или иных 
сотрудников на должности в кредитный 
отдел; Сама по себе данная версия не име-
ет уголовно-правового значения, однако 
установление такого лица путем ее провер-
ки позволит получить от него показания, 
необходимые для выяснения ряда важных 
обстоятельств.

Между тем знание особенностей 
криминалистической характеристики пре-
ступлений в сфере кредитования  с учетом 
результатов первоначальных процессуаль-
ных действий (допросов свидетелей, обы-
ска и т.д.) позволяет сузить круг версий 
по делу, оставив наиболее реальные объ-
яснения исследуемого события, согласую-
щиеся с конкретной криминалистической 
ситуацией, особенностями оперативной 
обстановки данной административно-
территориальной единицы и т.п.

Как отмечается в литературе уголов-
ные дела о преступлениях, совершенных в 
сфере кредитной деятельности, как прави-
ло, велики по объему и весьма сложны[8, 
с. 95]. Поэтому развернутое планирование 
уголовного преследования таких дел име-
ет особое значение. Органу уголовного 
преследования в своей работе приходит-
ся сталкиваться с большим количеством 
эпизодов и участников преступления, 
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объемом документов, разными сферами 
экономической деятелност, сложностью 
применяемых преступниками способов со-
вершения преступления и его маскировки. 
Вести уголовное преследование этой кате-
гории уголовных дел, не планируя работу 
самым тщательным образом, практически 
невозможно.

На наш взгляд, планирование уголов-
ного преследования по делам о преступле-
ниях, совершенных в сфере кредитования 
должно быть организовано следующим 
образом:

 – По каждой из выдвинутых версий 
должен быть самостоятельный раздел 
общего плана уголовного преследования 
по делу;

 – Если несколько эпизодов 
преступной деятельности, необходимо 
составить план уголовного преследования 
по каждому из них, как составную часть 
общего плана уголовного преследования;

 – Составить план в отношении 
каждого участника преступления;

 – Необходимо составление (после 
консультации со специалистом или 
при непосредственном его участии) 
схем движения документов и денежных 
средств.

Таким образом, планирование обе-
спечивает комплексный подход к уголов-
ному преследованию преступлений в сфе-
ре кредитования. 

В заключении следует отметить, что 
правильное планирование позволяет вер-
но определить конкретные задачи уго-
ловного преследования и оптимальный 
вариант деятельности органа уголовного 
преследования, успешно осуществлять 
раскрытие и уголовное преследование пре-
ступлений в сфере кредитования. Грамот-
ное планирование уголовного преследова-
ния по сложным уголовным делам  сфере 
кредитования на основе полной отработки 
криминалистических версий является од-
ним из важнейших условий установления 
объективной истины. Кроме того, молодые 
офицеры по уголовному преследованию из 
за недостатка опыта не всегда умеют соста-

вить развернутый план уголовного пресле-
дования сложных – бесфигурантных либо 
многоэпизодных дел, что делает необхо-
димой разработку алгоритмов и программ 
этой деятельности. 

Наконец, к планированию уголовно-
го преследования преступлений в сфере 
кредитования нужно приступать сразу же, 
на первоначальном этапе работы по делу.
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Rezumat
În acest articol ne-am propus să punem în evidenţă unele probleme ce ţin de importanţa şi valoarea probatorie a expertizelor 

criminalistice în cercetarea şi prevenirea infracţiunilor. Totodată, am încercat să subliniem acele situaţii concrete în care expertizele 
folosite în cercetarea şi prevenirea infracţiunilor.
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Summary
In this article I intend to highlight some issues related to the importance and evidential value of forensic expertise in the 

investigation and prevention of crime. At the same time I tried to emphasize those specific situations where it can be used in research 
and crime prevention.

Keywords: forensic, scientific methods, crime prevention.

Introducere. Expertiza este importantă, 
deoarece contribuie la aflarea adevărului cu 
privire la existenţa sau inexistenţa infracţiunii, 
la persoana care a săvârşit-o, precum şi la alte 
împrejurări necesare pentru corecta soluţio-
nare a cauzei. Elemente de probă îndoielnice 
ori simple indicii pot, prin efectuarea experti-
zei, să fie reţinute ca probe temeinice ori înlă-
turate ca fiind fără valoare.

Expertiza criminalistică face parte din 
categoria mai largă a expertizelor judiciare ce 
constituie un mijloc de probă, un procedeu 
probator valoros, prin care, pe baza unei cer-
cetări fundamentată pe date şi metode ştiin-
ţifice, expertul aduce la cunoştinţa organului 
judiciar concluzii motivate ştiinţific cu privire 
la fapte pentru a căror lămurire sunt necesare 
cunoştinţe de specialitate.

Metode şi materiale aplicate. În procesul 
studiului am utilizat următoarele metode de 
investigaţie ştiinţifică: analiza logică, analiza 
comparativă, analiza sistemică, sinteza, clasi-
ficarea. În calitate de materiale au servit o serie 
de lucrări ştiinţifice, reglementări naţionale, 
precum şi jurisprudenţa în materia respectivă.

Rezultate obţinute şi discuţii. În contra-
cararea criminalităţii un rol important îl joacă 
expertiza criminalistică. Folosind metodicele 

ştiinţifice de cercetare a corpurilor delicte, ea 
intervine la constatarea adevărului obiectiv 
într-o cauză sau alta. Rezultatele obţinute în 
urma diferitor investigaţii asupra corpurilor 
delicte prezentate odată cu dispunerea ex-
pertizei sunt fixate într-un raport de experti-
ză. Expertizele criminalistice se efectuează în 
baza unor metodici ştiinţifice bine determi-
nate, garantând adevărul obiectiv al cercetării 
în întregime. Fiecare expertiză criminalistică 
trebuie să fie clară, completă, cercetând cor-
purile delicte din toate punctele de vedere. Re-
zultatele acestor cercetări trebuie să fie descri-
se într-un raport de expertiză. În acest raport 
detailat se descrie forma, culoarea, mărimea, 
destinaţia, proprietăţile, caracteristicile şi de-
osebirile. Descrierea şi lămurirea celor mai 
importante caracteristici în urma examinării 
obiectelor prezentate la expertiză prezintă niş-
te date importante pentru ofiţerul de urmărire 
penală sau lucrătorul operativ pentru eluci-
darea unor sau altor situaţii din cauza penală, 
punerea în faţa expertului a unor întrebări de 
verificare şi adăugătoare, dispunerea noilor 
expertize, elaborarea unor versiuni, aprecie-
rea tacticii prezentării rezultatelor expertizei 
criminalistice învinuitului şi audierii lui. 

În argumentarea expunerilor de mai 
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sus aducem următoarele exemple. În proce-
sul cercetării blanchetelor unor acte expertul 
a ajuns la concluzia că aceste blanchete se de-
osebesc de modelele prezentate. El le-a grupat 
după modul de fabricare şi a descris în textul 
cercetării expertizei fiecare mod, dar şi carac-
teristicile compoziţiei hârtiei. Aceste rezultate 
dau posibilitate ofiţerului de urmărire penală 
şi lucrătorului operativ să înainteze versiunea 
despre una şi aceeaşi provenienţă a blanche-
telor ridicate de la câţiva bănuiţi; să-i intere-
seze despre canalele de răspândire şi primirea 
hârtiei cu anumite caracteristici de fabricare, 
prelucrare şi de întreprins anumite acţiuni de 
urmărire penală şi operative de investigaţii pe 
acest caz. 

La expertiza urmelor de sânge în scopul 
stabilirii apartenenţei de grup şi sex expertul 
în textul cercetării evidenţiază caracteristicile 
exterioare ale urmelor (culoarea, forma, di-
mensiunile, amplasarea lor pe obiecte etc.). 
Aceste caractere pot arăta vechimea urmelor 
de sânge, mecanismul formării lor. Aceste as-
pecte expertul nu le desemnează în concluzii, 
deoarece principala problemă este stabilirea 
apartenenţei de grup şi sex, în acelaşi timp ofi-
ţerul de urmărire penală şi lucrătorul operativ 
luând cunoştinţă de aceste date favorizează 
constatarea admisibilităţii urmelor de sânge 
la fapta dată şi concretizarea anumitor situaţii.

Uneori rezultatele obţinute în urma cer-
cetării urmelor de picioare, mâini, încălţămin-
te, dinţi dau posibilitate expertului să descrie 
datele ce se referă la anumite caractere anato-
mice ale omului care a creat aceste urme. Aşa-
dar, descriind urmele de mâini, expertul poate 
sublinia cicatricele sau alte defecte ce se evi-
denţiază pe mâinile omului care a creat acele 
urme la faţa locului (lipsa degetelor, amplasa-
rea lor neobişnuită ş.a.); analizând întrebarea 
despre valabilitatea urmelor de încălţăminte, 
putem judeca despre mărimea încălţămintei 
pe care o purta infractorul, despre înălţimea 
lui, caracterul mersului, greutatea etc. Aceste 
informaţii conţinându-se în raportul de ex-
pertiză vor favoriza şi ajuta ofiţerul de urmă-
rire penală şi lucrătorul operativ în căutarea 
infractorului.

Depistînd în urme diferite substanţe stră-

ine (pilitură, fragmente de vopsea, sânge etc.), 
expertul le descrie de obicei în raport. Ofiţerul 
de urmărire penală şi lucrătorul operativ folo-
sesc aceste date în caz de necesitate pentru dis-
punerea diferitor expertize în scopul aprecierii 
naturii de provenienţă a lor. 

Un factor nu mai puţin important este 
descrierea precisă de către expert a ampla-
sării şi mecanismului de formare a urmelor. 
Ajungând la o concluzie pozitivă că urmele 
de mâini sunt create de o persoană concretă 
la faţa locului, expertul descrie în textul cer-
cetării şi arată că aceste urme au putut să se 
formeze în timpul unor manipulaţii (în urma 
atingerii sau luării obiectului), dar amplasarea 
lor arată unele acţiuni prealabile ale infracto-
rului. Aceste date din conţinutul raportului de 
expertiză dau posibilitatea organului de ur-
mărire penală să clarifice caracterul acţiunilor 
infractorului. 

În conformitate cu art.93 pct.2 CPP, ra-
portul de expertiză este un mijloc de probă. 
Cu ajutorul expertizei se pot afla acele circum-
stanţe care s-au petrecut anterior în procesul 
săvârşirii infracţiunii. Ofiţerul de urmărire 
penală şi lucrătorul operativ trebuie să ia în 
considerare şi să folosească util nu numai con-
cluziile, ceea ce se întâmplă foarte des în prac-
tică, dar şi datele de fapt care sunt descrise în 
partea descriptivă a raportului de expertiză în 
scopul cercetării infracţiunii. Luând în consi-
derare momentele descrise în partea descrip-
tivă şi concluzii, trebuie de gândit o tactică a 
audierii învinuitului, să fim pregătiţi de dife-
rite contestări şi în continuare de întreprins 
acţiunile de înlăturare a acestor contestări.

Datele de fapt din expertiză pot fi folo-
site pentru elaborarea versiunilor şi întreprin-
derea acţiunilor de urmărire penală chiar şi în 
acel caz când concluziile expertului sunt pro-
babile.

Un alt rol important al raportului de ex-
pertiză decât cel de cercetare a infracţiunilor 
îl joacă cel de prevenire. De aceea, apreciind 
rapoartele de expertiză care sunt pe o cauză 
penală, ofiţerul de urmărire penală trebuie să 
ia în considerare momentele ce ţin de cauzele 
şi condiţiile care au dus la săvârşirea infracţiu-
nii. Analizând raportul de expertiză din aceste 
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poziţii, ofiţerul de urmărire penală şi lucrăto-
rul operativ acumulează informaţia despre di-
ferite metode de săvârşire a infracţiunii, spre 
exemplu, despre modul de pătrundere în di-
ferite încăperi, despre modul de falsificare şi 
deghizare a semnăturilor în documente, des-
pre diferite procedee şi metode intenţionate 
ale schimbării capacităţilor şi caracteristicilor 
corpurilor delicte, care sunt obiectele cercetă-
rii criminalistice. Aceste date din rapoartele 
de expertiză, la o analiză mai detaliată, con-
tribuie la constatarea celor mai vulnerabile lo-
curi de pătrundere a infractorilor în încăperi; 
relevarea neajunsurilor care se depistează la 
mijloacele de închidere şi de control; apreci-
erea metodelor de fals şi deghizare în scopuri 
infracţionale; depistarea canalelor de unde 
infractorii procură diferite materiale pentru 
confecţionarea armelor albe sau de foc. 

O importanţă deosebită în rapoarte-
le de expertiză o are cercetarea şi descrierea 
metodelor de falsificare a clişeelor ştampile-
lor, sigiliilor, blanchetele actelor, mijloacelor 
de protecţie etc. Nu mai puţin important este 
şi descrierea mijloacelor tehnice care au fost 
folosite la comiterea infracţiunii. Căpătând 
aceste date care caracterizează mijloacele teh-
nice şi materialele folosite la falsificarea clişee-
lor ştampilelor, sigiliilor etc., ofiţerul de urmă-
rire penală poate să constate întreprinderea 
sau organizaţia unde se găsesc aceste mijloace 
tehnice şi materiale, să studieze cum se păs-
trează şi, dacă sunt la evidenţă, să concretize-
ze cercul de persoane care au acces nelimitat 
la ele. Aceasta va servi o bază de înlăturare a 
neajunsurilor în evidenţa şi păstrarea obiecte-
lor. În practica cercetărilor criminalistice s-au 
întâlnit cazuri când permisele de conducere 
(de tip vechi) erau falsificate cu ajutorul pli-
curilor poştale, care aveau pe suprafaţa părţii 
interioare o plasă îndeplinită prin metodă ti-
pografică ce servea la imitarea plasei de pro-
tecţie care exista la permisele de conducere 
confecţionate la întreprinderile specializate. 
Aceste cazuri, fiind menţionate în rapoartele 
de expertiză, au servit ca bază de a înainta în 
instanţele corespunzătoare un demers privind 
stoparea producerii acestor plicuri poştale. 

Actualmente, în faţa experţilor sunt 

puse diferite sarcini de a participa, bazându-
se pe studiile speciale, la cercetarea anumitor 
materiale, la evidenţierea şi înlăturarea cauze-
lor şi condiţiilor care pot contribui la săvârşi-
rea unor astfel de infracţiuni. În legătură cu 
aceasta, experţii din iniţiativă proprie în par-
tea descriptivă a raportului de expertiză pot 
descrie faptele constatate în timpul cercetă-
rilor corpurilor delicte, cauzele şi situaţiile ce 
au condus la săvârşirea infracţiunii (exemplu 
în cazul expertizei mijlocului cu care s-a să-
vârşit infracţiunea – se expune părerea despre 
semifabricatele care au fost folosite pentru 
confecţionarea mijlocului; unde sunt cele mai 
răspândite; cu ajutorul căror strunguri au fost 
prelucrate la confecţionarea mijlocului etc.). 
Acumulând informaţia necesară din rapor-
tul de expertiză, ofiţerul de urmărire penală o 
va analiza în corespundere cu alte materiale, 
arătând condiţiile şi cauzele ce au dus la să-
vârşirea infracţiunii, iar apoi va înainta acele 
propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor 
care vor împiedica şi preîntâmpina săvârşirea 
pe viitor a infracţiunilor analogice. 

Dacă din raportul de expertiză reiese re-
comandările logice în profilaxia infracţiunilor, 
legate de falsificarea documentelor şi semnă-
turilor, spargerea dispozitivelor de închidere şi 
obstacolelor a căror săvârşire a fost uşurată din 
cauza unor neajunsuri constructive, falsificării 
produselor industriale, atunci ofiţerul de ur-
mărire penală este în drept, pentru concretiza-
rea anumitor situaţii, să audieze expertul care 
a efectuat expertiza sau în acest sens să se con-
sulte cu un specialist. De obicei, specialistul 
poate nu numai să răspundă la întrebările puse 
de ofiţerul de urmărire penală, ci şi să înainteze 
diferite propuneri îndreptate spre prevenirea 
unui gen de infracţiuni concret. În multe ca-
zuri concrete de dispunere a expertizei ofiţerul 
de urmărire penală poate pune în faţa exper-
tului întrebări ce vor contribui la preîntâmpi-
narea diferitor infracţiuni. Spre exemplu: prin 
ce metodă a fost deteriorată siguranţa şi ce 
neajunsuri constructive au influenţat asupra 
ei; ce neajunsuri tehnice ale blanchetei docu-
mentului dat au determinat falsificarea etc. În 
funcţie de anumite situaţii concrete a cauzei şi 
de anumite particularităţi ale corpurilor delic-
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te este imposibili de enumerat toate întrebările 
la dispunerea expertizei. Răspunsurile la astfel 
de întrebări ajută ofiţerul de urmărire penală, 
lucrătorul operativ să scoată în evidenţă acele 
situaţii care au favorizat săvârşirea infracţiunii 
şi să formuleze mai precis propunerile pentru 
înlăturarea acestor neajunsuri. Dacă expertul 
va răspunde parţial sau neclar la întrebările 
puse, atunci ofiţerul de urmărire penală va dis-
pune o expertiză suplimentară sau o expertiză 
repetată. La dispunerea acestor expertize este 
binevenit de pus în faţa expertului atât între-
bări de profilaxie, cât şi întrebări ordinare care 
sunt legate de cercetarea criminalistică a cor-
purilor delicte. Această tactică este îndreptată 
spre cercetarea multilaterală a obiectelor, iar 
ofiţerului de urmărire penală îi va fi dat un răs-
puns clar şi corect. 

Luând cunoştinţă de datele faptice din 
partea descriptivă a raportului de expertiză 
şi apreciind concluziile, ofiţerul de urmărire 
penală poate să aleagă corect metodele tacti-
ce în cercetarea infracţiunilor şi formularea 
propunerilor pentru preîntâmpinarea lor. 
Trebuie menţionat că concluziile expertului şi 
datele faptice conţinute în partea descriptivă a 
raportului de expertiză sunt bazate pe rezul-
tatele folosirii metodelor şi mijloacelor tehni-
co-ştiinţifice la cercetarea obiectelor concrete. 
Folosirea corectă a metodelor garantează au-
tenticitatea rezultatelor obţinute.

Concluzii. După cum se ştie, legea pro-
cesual-penală nu recunoaşte o ierarhie a pro-
belor. În consecinţă, ea consideră pe plan egal 
toate mijloacele de probă. Din punct de vede-
re practic, expertiza efectuată cu respectarea 
strictă a dispoziţiilor legale, a metodologiei de 
cercetare şi a regulilor de tactică criminalis-
tică, rămâne, în opinia noastră, ca mijloc de 
probă cu valoare probatorie deosebită, deoa-
rece cercetările efectuate în cadrul expertize-
lor criminalistice se bazează doar pe criterii 
strict ştiinţifice.
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Introducere. Activitatea procesual pe-
nală este legată de cercetarea şi examinarea 
cauzelor penale. Persoanele care realizează ac-
tivitatea procesual penală se numesc subiecţi 
ai procesului penal. Aceşti subiecţi, pentru a 
putea să-şi realizeze obiectivul într-o cauză pe-
nală, posedă anumite drepturi şi obligaţii, care, 
în final, le determină statutul în cadrul proce-
sului. Subiecţii procesului penal, în dependenţă 
de scopurile lor, se află pe poziţii diferite, adică 
a acuzării, a apărării sau a judecării1.

Astfel, pentru a proteja persoanele sus-
pectate de săvârşirea infracţiunilor, de acţiu-
nile arbitrare ale organelor de urmărire pe-
nală, normele de procedură penală divizează 
aceste persoane în trei categorii: bănuit, învi-
nuit şi inculpat. 

Rezultatele obţinute şi discuţiile. 
Conform prevederilor legislaţiei în vigoare2, 
1https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universita-
re/drept-procesual-penal-p-g/subiectii-procesului-
penal/ (consultat la data de 24.06.2016)
2 Cod de Procedură Penală al RM Nr. 122 din 
14.03.2003 // Monitorul Oficial Nr. 104-110 din 
07.06.2003 (Data intrării in vigoare : 12.06.2003) – art. 
63, 65
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TERMENUL JUSTIFICATIV DE 
MENŢINERE A PERSOANEI ÎN CALITATE DE ÎNVINUIT

Rezumat
Învinuitul este persoana fizică faţă de care s-a emis, în conformitate cu prevederile Codul de procedură penală al Republicii 

Moldova, o ordonanţă de punere sub învinuire. Legiuitorul nu a utilizat un termen concret care ar limita durata de menţinere a 
persoanei în calitate de învinuit. Este necesar ca persoana recunoscută într-o cauză penală în calitate de învinuit să nu fie menţinută 
multă vreme nejustificat în această calitate. Pentru a institui un echilibru echitabil şi a proteja persoana de acţiunile arbitrare a 
organului de urmărire penală este necesar ca Codul de procedură penală al Republicii Moldova să fie modificat în aşa fel în cât terme-
nul de menţinere a persoanei în calitate de învinuit să nu depăşească 12 luni, iar cu acordul Procurorului General sau al adjuncţilor 
săi nu mai mult de 18 luni.

Cuvinte cheie: învinuit, termen rezonabil, 12 luni, libertatea persoanei, mod preferenţial, urmărire penală, proces echitabil.

Summary
The accused is person to whom it was issued in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code of the Republic 

of Moldova, an order indictment. The legislator did not use a specific term that would limit the keeping of a person as an accused. The 
person recognized as an accused in a criminal case should not be unduly long maintained as such. To establish a fair balance and 
protect the person from arbitrary actions of the criminal investigative body is needed as the Criminal Procedure Code of the Republic 
of Moldova should be amended in such a way as the period of holding of the person as an accused does not exceed 12 months and with 
the consent of the General Prosecutor or his Vices no longer than 18 months.

Keywords: accused, reasonable term, 12 months, person freedom, preferentially, prosecution, fair trial.

„bănuitul” este definit ca persoana fizică faţă 
de care există anumite probe că a săvârşit o 
infracţiune până la punerea ei sub învinuire, 
iar „învinuitul” este persoana fizică faţă de 
care s-a emis, în conformitate cu prevederile 
CPP, o ordonanţă de punere sub învinuire, 
în cea ce ţine de „inculpat”, legiuitorul o de-
fineşte ca  persoana în privinţa căreia cauza a 
fost trimisă în judecată.

Codul de procedură penală al RM sta-
bileşte că „Dacă după examinarea raportului 
organului de urmărire penală şi a materiale-
lor cauzei, procurorul consideră că probele 
acumulate sânt concludente şi suficiente, el 
emite o ordonanţă de punere sub învinuire”3.

De menţionat că în conformitate art. 63 
alin. (2) pct. (3) CPP: „Organul de urmărire 
penală nu este în drept să menţină în calitate 
de bănuit persoana în privinţa căreia a fost 
dată o ordonanţă de recunoaştere în aceas-
tă calitate mai mult de 3 luni, iar cu acordul 
Procurorului General  şi al adjuncţilor săi – 

3 Cod de Procedură Penală al RM Nr. 122 din 
14.03.2003 // Monitorul Oficial Nr. 104-110 din 
07.06.2003 (Data intrării in vigoare : 12.06.2003)
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mai mult de 6 luni”4.
Astfel, dacă în cazul bănuitului, legiu-

itorul a prevăzut un termen concret pentru 
menţinerea persoanei în această calitate şi 
acţiunile care urmează a fi întreprinse de or-
ganul de urmărire penală, atunci pentru cali-
tatea de învinuit, legiuitorul nu a utilizat un 
termen real care ar restricţiona durata men-
ţinerii persoanei în această calitate ci doar 
menţionându-se în conformitate cu art. 259 
alin. (1) CPP5: „Urmărirea penală se efec-
tuează în termen rezonabil”. Acest termen 
rezonabil este stabilit de procuror şi urmea-
ză a fi apreciat ţinându-se cont de criteriile 
menţionate la art. 20 alin. (2) CPP şi anume: 
complexitatea cazului, comportamentul par-
ticipanţilor la proces, conduita organului de 
urmărire penală şi a instanţei de judecată, 
importanţa procesului pentru cel interesat, 
cât şi vârsta de până la 18 ani a victimei.

Codul de procedură penală stabileşte 
că urmărirea penală şi judecarea cauzei se 
face în termen rezonabil. Urmărirea penală 
şi judecarea cauzelor penale în care sânt bă-
nuiţi, învinuiţi, inculpaţi arestaţi preventiv, 
precum şi minori, se fac de urgenţă şi în mod 
preferenţial. Modul preferenţial reglementat 
de norma procesual penală nu este o noţi-
une clară şi previzibilă deoarece urmărirea 
penală şi în astfel de cazuri este tergiversată. 
Esenţial la acest capitol este de menţionat că 
dosarele penale conţin o mare parte din file 
doar ordonanţe de prelungire a termenului 
de urmărire penală, fără ca în perioada re-
spectivă să fie efectuate careva acţiuni de ur-
mărire penală, iar prelungirea acestui termen 
fiind o simplă formalitate.

Dacă la efectuarea urmăririi penale, 
există pericolul încălcării termenului rezo-
nabil, participanţii la proces pot adresa jude-
cătorului de instrucţie o cerere privind acce-
lerarea urmăririi penale. Examinarea cererii 
se face în absenţa părţilor, în termen de 5 zile 
lucrătoare, de către judecătorul de instrucţie. 
Astfel, chiar dacă aparent există un meca-
nism pentru celeritatea urmăririi penale, de 
fapt aceasta durează ani de zile şi cauza poate 
ajunge în instanţa de judecată şi după trei, 
4 Ibidem
5 Ibidem

patru sau chiar cinci ani de anchetă. 
De cele mai dese ori durata excesivă a 

procesului penal nu este justificată de care-
va acţiuni de urmărire penală şi cu atât mai 
mult această tergiversare nu justifică legali-
tatea menţinerii persoanei în calitate de în-
vinuit.

Este de menţionat că, de facto, orga-
nul de urmărire penală respectă termenul de 
menţinerea persoanei în calitate de bănuit 
însă dacă persoana a fost recunoscută în cali-
tate de învinuit urmărirea penală poate dura 
nejustificat ani de zile fără ca dosarul să fie 
trimis spre examinare instanţei de judecată. 
În opinia autorilor această etapă a urmării 
penale este una defectuoasă în vederea res-
pectării dreptului la un proces echitabil ga-
rantat de art. 6 CEDO pentru persoana pusă 
sub învinuire.

Astfel, art. 6 paragraful 1 CEDO re-
cunoaşte oricărei persoane învinuite de să-
vârşirea unei infracţiuni dreptul de a obţine, 
într-un termen rezonabil, o decizie definitivă 
cu privire la temeinicia şi legalitatea acuzaţiei 
ce i se aduce6. Textul dat se referă la faptul că 
este necesar ca persoana să nu rămână multă 
vreme, nejustificat sub o astfel de acuzaţie. 

În această ordine de idei, legiuitorul 
a oferit organului de urmărire penală şi în 
mod special procurorului, care este subiectul 
investit cu cele mai largi atribuţii în cadrul 
urmăririi penale, un drept discreţionar la 
stabilirea termenului de efectuare a urmării 
penale, fiind una din competenţele de bază 
ale acestuia. 

La etapa urmării penale, procurorul 
este persoana responsabilă pentru respec-
tarea termenului rezonabil de efectuarea 
urmăririi penale, însă de cele mai dese ori 
procurorul tergiversează ancheta penală, 
menţinând neîntemeiat persoana în calitate 
de învinuit o perioadă îndelungată, fapt ce 
restricţionează efectiv drepturile şi libertăţile 
acesteia.

În orice societate democratică 
protecţia persoanei este una din atribuţiile 

6 Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi 
a Libertăţilor fundamentale din 04.11.1950 // http://
www.echr.coe.int/Documents/Convention_RON.pdf 
(consultat la data de 24.06.2016)
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de bază ale statului. În exercitarea acestei 
atribuţii, statul, Republica Moldova, a 
instituit norme procesual penale, care 
au drept scop pe de o parte să protejeze 
persoana, societatea şi statul de infracţiuni, 
iar pe de altă parte să protejeze persoana şi 
societatea de faptele ilegale ale persoanelor 
cu funcţii de răspundere în activitatea lor 
legată de cercetarea infracţiunilor presupuse 
sau săvârşite, astfel, ca orice persoană care a 
săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit 
vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată 
să nu fie trasă la răspundere penală şi 
condamnată.

De menţionat, că în conformitate cu 
Noul Cod de Procedură Penală al României7, 
urmărirea penală se porneşte drept conse-
cinţă a sesizării organului de urmărire penală 
dacă nu există cauze care exclud urmărirea 
penală, de aceea, când actul de sesizare în-
deplineşte condiţiile prevăzute de lege şi se 
constată că nu există vreunul dintre cazuri-
le care împiedică exercitarea acţiunii penale 
prevăzute la art. 16 alin. (1) CPP a României 
organul de urmărire penală dispune începe-
rea urmăririi penale cu privire la faptă, astfel, 
legiuitorul a instituit obligaţia organului de 
urmărire penală de a începe urmărirea pena-
lă, îndată după ce a fost legal sesizat. Practic 
actul imediat următor celui de sesizare, va fi 
în toate cauzele, ordonanţa de începere a ur-
măririi penale cu privire la faptă. 

Astfel, nici-o investigaţie nu poate avea 
loc decât în condiţiile privitoare la desfăşu-
rarea actelor de urmărire penală, noua regle-
mentare nu mai cunoaşte faza premergătoa-
re începerii urmăririi penale, de strângere a 
datelor necesare „în vederea începerii urmă-
ririi penale” (prevăzută sub reglementarea 
anterioară a art. 224 din vechiul Cod de pro-
cedură penală României8). 

În plus, noua reglementare nu mai 
permite începerea urmăririi penale direct 
faţă de o anumită persoană nici în situaţia în 

7 Codul de Procedură Penală al României din 
15.07.2010, în vigoare din 01.02.2014, publicat în Mo-
nitorul Oficial al României nr. 486 din 17.07.2010.
8 Codul de Procedură Penală al României republicat în 
Monitorul Oficial al României nr. 78 din 30.04.1997, cu 
modificările publicate până la 25.03.2008.

care aceasta este indicată în actul de sesizare, 
sau când acesta permite identificarea sa. 

Aceasta este o fază procesuală des-
tinată strângerii probelor în baza cărora să 
se poată formula o învinuire împotriva unei 
persoane. Formularea unei învinuiri in per-
sonam nu poate fi consecinţa simplei înregis-
trări a unei sesizări valabile, fiind un act de o 
însemnătate sporită şi cu consecinţe impor-
tante privitoare la persoana celui investigat, 
punerea sub învinuire a unei persoane tre-
buie să fie fundamentată de o serie de probe, 
administrate prin mijloace probatorii prevă-
zute de lege. 

De aceea, simpla începere a urmăririi 
penale cu privire la faptă nu are caracterul 
formulării unei acuzaţii împotriva unei per-
soane, ci are doar semnificaţia instituirii ca-
drului procesual în care se pot strânge pri-
mele probe cu privire la o anumită faptă. 

Art. 305 alin. (3) CPP a României 9 pre-
vede: „când din datele şi probele existente în 
cauză rezultă indicii rezonabile că o anumită 
persoană a săvârşit fapta pentru care s-a în-
ceput urmărirea penală, procurorul dispune 
ca urmărirea penală să se efectueze în conti-
nuare faţă de aceasta, care dobândeşte calita-
tea de suspect”. 

Anterior dispoziţiei ca urmărirea pe-
nală să se efectueze în privinţa unei anumite 
persoane, aceasta nu are nici o calitate proce-
suală, prin urmare nu este subiectul vreunor 
drepturi ori obligaţii procesuale.

Prin modificarea legislaţiei procesual 
penale statul român şi-a propus să garanteze 
cetăţeanului respectarea tuturor drepturilor 
pe care le are şi de care beneficiază, astfel, ne-
fiind necesar ca persoana să fie recunoscută 
în calitate de bănuit sau învinuit şi ulterior 
să fie efectuate acţiuni de urmărire penală şi 
acumulate probe, această procedură fiind in-
versată, ceea ce oferă cetăţeanului siguranţa 
că nu va fi urmărit penal fără temei juridic 
şi în lipsa probelor concludente şi suficiente.

Reieşind din necesitatea armonizării 
legislaţiei în vigoare, din experienţa altor 
state devine evident faptul că este necesar ca 
statul să stabilească termene reale şi concre-
te pentru menţinerea persoanei în calitate de 
9 Ibidem
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învinuit. 
Concluzii. Astfel, considerăm oportun 

ca în Codul de procedură penală al RM să fie 
introduse modificări în aşa fel încât termenul 
de menţinere a persoanei în calitate de învi-
nuit să nu depăşească 12 luni, iar cu acordul 
Procurorului General sau al adjuncţilor săi 
nu mai mult de 18 luni.
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ANGAJAMENTELE DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ CU PRIVIRE LA ARMONIZAREA 
LEGISLAŢIEI DIN DOMENIUL DREPTULUI DE AUTOR ŞI AL DREPTURILOR CONEXE

„Cultura e doar îmbogăţire şi armonizare.”
(Vasile Băncilă)

Rezumat
Armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu standardele Uniunii Europene în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor 

conexe reprezintă un proces ce contribuie enorm la asigurarea unui nivel de protecţie şi de respectare a drepturilor de proprietate intelec-
tuală echivalent celui existent în Uniunea Europeană şi în conformitate cu angajamentul asumat în temeiul Acordului de Cooperare şi 
Parteneriat între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, semnat la 28 noiembrie 1994 şi intrat în vigoare pe 1 iulie 1998.

Cuvinte-cheie: armonizarea legislaţiei, standarde, Uniunea Europeană, angajamente, acorduri, cooperare, convenţii, tra-
tate, întruniri.

Summary
The copyright means all the legal rules governing social relations arising from the creation, publication and use of literary, 

artistic or scientific. From the perspective of intellectual history has experienced a complex dynamic, manifested by different attitudes 
towards human creation, but also to the legal rules protecting or expected to protect each category of rights, namely copyright, related 
rights and industrial property.

Another event of great importance for Moldova was the ratification by Parliament Decision Nr.1318-ΧΙΙ of March 2, 1993 Glo-
bal Convention on the Rights of author signed at Geneva on 6 September 1952 under the aegis of the UNO.

Signed by Moldova of international conventions and treaties that regulate the field of copyright and related rights amendment 
was preceded by the internal laws of our country in line with international standards.

Key-words: harmonization of legislation, standards, European Union, commitments, agreements, cooperative, agreement, 
treatment, meetings.

Introducere. În perioada anilor 2007-
2010, întregul cadru legislativ al Republicii 
Moldova ce ţine de domeniul proprietăţii 
intelectuale a fost revizuit, fiind adoptate, în 
redacţie nouă, şase legi speciale armonizate 
cu legislaţia Uniunii Europene, legi ce regle-
mentează protecţia desenelor şi modelelor in-
dustriale; mărcilor; soiurilor de plante; inven-
ţiilor; indicaţiilor geografice; denumirilor de 
origine şi specialităţilor tradiţionale garantate; 
drepturilor de autor şi drepturilor conexe [3].

Relaţiile Republicii Moldova cu Uniu-
nea Europeană au fost formal lansate odată cu 
semnarea la 28 noiembrie 1994 a Acordului 
de Cooperare şi Parteneriat, care a intrat în vi-
goare la 1 iulie 1998 pentru o perioadă iniţială 
de 10 ani cu posibilitatea prelungirii tacite.

Documentul stabileşte cadrul juridic al 
relaţiilor actuale între Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană în domeniul politic, co-
mercial, economic, juridic, cultural-ştiinţific şi 
are ca obiective susţinerea Republicii Moldova 
în vederea: consolidării democraţiei şi statului 
de drept cu respectarea drepturilor omului şi 
a minorităţilor prin asigurarea cadrului cores-
punzător al dialogului politic; dezvoltării du-
rabile a economiei şi finalizării procesului de 
tranziţie spre economia de piaţă prin promo-
varea schimburilor comerciale, investiţiilor şi 
relaţiilor economice armonioase.

Metode aplicate. În vederea realizării 
scopului trasat, în prezentul articol au fost 
aplicate o serie de metode, printre care: meto-
da logică (analiza deductivă şi inductivă, gene-
ralizare, specificare), sistemică şi comparativă.

Conţinut de bază. În conformitate cu 
prevederile Acordului de Cooperare şi Parte-
neriat dialogul instituţionalizat între Republi-
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ca Moldova şi Uniunea Europeană se realizea-
ză prin intermediul următoarelor structuri de 
cooperare de nivel politic:

Consiliul de cooperare Republica Mol-
dova-Uniunea Europeană, care se organizează 
anual la nivelul înalţilor oficiali (prim-minis-
tru/Comisarul pentru Afaceri Externe şi Po-
litica Europeană de Vecinătate, Înaltul Re-
prezentant al Consiliului Uniunii Europene/
Preşedinţia Uniunii Europene) şi are scopul 
trasării direcţiilor strategice ale dezvoltării re-
laţiilor dintre Republica Moldova şi Uniunea 
Europeană.

Comitetul de cooperare Republica Mol-
dova-Uniunea Europeană se reuneşte anual la 
nivelul funcţionarilor publici de înalt rang în 
vederea examinării tendinţelor directorii ale 
cooperării sectoriale dintre Republica Moldo-
va şi Uniunea Europeană [4].

Începând cu data de 7 mai 2009, Repu-
blica Moldova ia parte la iniţiativa Parteneria-
tului Estic contribuind activ la dezvoltarea di-
mensiunilor bilaterale şi a celor multilaterale.

Integrarea europeană rămâne obiecti-
vul ireversibil al agendei interne şi externe 
a Republicii Moldova. În prezent, Republica 
Moldova şi Uniunea Europeană negociază 
un Acord de asociere, care va succede Acor-
dului de cooperare şi parteneriat. Acordul de 
asociere va aprofunda semnificativ relaţiile 
dintre Republica Moldova şi Uniunea Euro-
peană şi va contribui la asocierea politică şi 
integrarea economică, cu obiectivul apropie-
rii treptate a Republicii Moldova de Uniunea 
Europeană [4].

Angajamentele existente între Republi-
ca Moldova şi Uniunea Europeană cu privire 
la armonizare impun unele cerinţe detaliate 
ce ţin de armonizarea legislaţiei în domeniul 
concurenţei, drepturilor proprietăţii intelec-
tuale şi achiziţionării publice, care erau supli-
mentare cerinţelor generale de armonizare a 
legislaţiei [4].

Un rol semnificativ în armonizarea le-
gislaţiei Republicii Moldova îl joacă: Strategia 
naţională de dezvoltare pe anii 2008-2011; 
Planul anual naţional de armonizare a legis-
laţiei Republicii Moldova; Planul de acţiuni 
politica europeană de vecinătate şi Acordul de 

asociere.
Aşadar, în cele ce urmează ţinem să re-

alizăm o caracterizare succintă a strategiilor şi 
planurilor de acţiuni implementate în scopul 
accelerării şi îmbunătăţirii procesului de ar-
monizare a legislaţiei menţionate mai sus:

1. Strategia naţională de dezvoltare pe 
anii 2008-2011

Strategia naţională de dezvoltare pe anii 
2008-2011 a fost adoptată sub formă de lege 
în anul 2007, fiind principalul document in-
tern de planificare strategică naţională, care, 
împreună cu alte angajamente dintre Republi-
ca Moldova şi Uniunea Europeană, trebuie să 
constituie baza creării politicilor ce ţin de pri-
orităţile de armonizare a legislaţiei naţionale 
cu cea europeană.

Aceste activităţi de constituire a poli-
ticilor prin constituent analitic şi preliminar 
trebuie să devină priorităţi naţionale clar de-
terminate asupra armonizării legii, definite 
sector după sector.

2. Planul anual naţional de armonizare 
a legislaţiei Republicii Moldova

Constituie documentul care stipulea-
ză priorităţile de armonizare a legislaţiei na-
ţionale, definit de către Guvernul Republicii 
Moldova prin elaborarea de politici care sunt 
reflectate sector după sector cu termene-limi-
tă clar menţionate.

Planul menţionat ar trebui să fie unicul 
document pentru planificarea legislativă, iar 
ministerele de ramură trebuie să-şi includă 
priorităţile ce decurg din documentele sus-
menţionate.

Planificarea în cadrul ministerelor tre-
buie să ia în considerare următorii factori:

a) lista de evaluare a legislaţiei Uniunii 
Europene dintr-un anumit domeniu;

b) evaluarea stării lucrurilor şi a gradu-
lui de compatibilitate în Republica Moldova 
pe sectoare specifice;

c) includerea priorităţilor de armoniza-
re a legislaţiei în cadrul Planului Naţional de 
Armonizare a Legislaţiei.

3. Planul de acţiuni politica europeană 
de vecinătate

În luna mai 2004, Republica Moldova a 
fost inclusă în Politica europeană de vecinăta-
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te a Uniunii Europene. Planul de acţiuni Re-
publica Moldova-Uniunea Europeană a fost 
semnat la 22 februarie 2005.

Planul de acţiuni Republica Moldo-
va-Uniunea Europeană este un document 
politic care expune obiectivele strategice 
ale cooperării dintre Republica Moldova şi 
Uniunea Europeană. Implementarea acestui 
document trebuie să contribuie la îndepli-
nirea prevederilor din Acordul de Partene-
riat şi Cooperare şi trebuie să încurajeze şi 
să sprijine obiectivele Republicii Moldova 
în vederea integrării continue în structurile 
economice şi sociale europene. Implemen-
tarea Planului de acţiuni a influenţat asupra 
avansării semnificative a procesului de ar-
monizare a legislaţiei Republicii Moldova 
cu normele şi standardele propuse de către 
Uniunea Europeană.

4. Acordul de asociere
Acest acord urmează să fie încheiat între 

Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea 
Europeană şi statele membre, pe de altă parte. 
Urmând experienţa noilor state membre ale 
Uniunii Europene şi acordurile lor de asociere 
din anul 1990 şi a ţărilor balcanice de vest şi 
a acordurilor de stabilizate şi asociere ale lor, 
putem ajunge la concluzia că asemenea acor-
duri constituie un pas important în relaţiile cu 
Uniunea Europeană.

De asemenea, acest acord, fiind sem-
nat de către părţile sus-menţionate, urmează 
să reglementeze relaţiile politice, economice, 
de comerţ şi dezvoltare, va conţine şi preve-
deri cu privire la dialogul politic şi reformă, 
cooperare sectorială, crearea unei zone de li-
ber schimb, armonizarea legislaţiei în diferite 
domenii printre care se numără şi domeniul 
dreptului de autor şi cel al drepturilor conexe, 
asistenţă din partea Uniunii Europene şi insti-
tuţii comune pentru implementare.

Fiind creat după exemplul statelor 
membre ale Uniunii Europene şi al acordu-
rilor ţărilor balcanice de vest, acest acord va 
conţine o clauză generală de armonizare a 
legislaţiei care are drept obiect armoniza-
rea legislativă treptată a legislaţiei naţiona-
le existente şi a celei de viitor a Republicii 
Moldova cu legislaţia şi standardele Uniunii 

Europene. De asemenea, acordul respectiv 
va conţine şi prevederi ce ţin de monitori-
zarea implementării legislaţiei adoptate şi 
aplicarea ei, precum şi funcţionarea siste-
mului judiciar [2, p. 17-19].

O importanţă majoră în procesul armo-
nizării legislaţiei Republicii Moldova cu stan-
dardele propuse de către Uniunea Europeană 
o au aranjamentele internaţionale, printre 
care se numără:

 – Aranjamentul de la Madrid privind 
înregistrarea internaţională a mărcilor din 
anul 1891, în vigoare pentru Republica Mol-
dova din 25 decembrie 1991;

 – Aranjamentul de la Haga privind de-
pozitul internaţional de desene şi modele in-
dustriale din anul 1925, în vigoare pentru Re-
publica Moldova din 14 martie 1994;

 – Aranjamentul de la Nisa privind cla-
sificarea internaţională a produselor şi servi-
ciilor în scopul înregistrării mărcilor din anul 
1957, în vigoare pentru Republica Moldova 
din 1 decembrie 1997;

 – Aranjamentul de la Locarno pentru 
instituirea clasificării internaţionale a desene-
lor şi modelelor industriale din anul 1968, în 
vigoare pentru Republica Moldova din 1 de-
cembrie 1997;

 – Aranjamentul de la Viena privind in-
stituirea clasificării internaţionale a elemen-
telor figurative ale mărcilor din anul 1973, în 
vigoare pentru Republica Moldova din 1 de-
cembrie 1997;

 – Aranjamentul de la Strasbourg pri-
vind clasificarea internaţională de brevete din 
anul 1971, în vigoare pentru Republica Mol-
dova din 1 septembrie 1998;

 – Aranjamentul de la Madrid privind 
sancţiunile pentru indicaţiile false sau înşe-
lătoare de provenienţă a produselor din anul 
1891, în vigoare pentru Republica Moldova 
din 5 aprilie 2001;

 – Aranjamentul de la Lisabona pentru 
protecţia indicaţiilor locului de origine a pro-
duselor şi înregistrarea lor internaţională din 
anul 1958, în vigoare pentru Republica Mol-
dova din 5 aprilie 2001.

Aranjamentele menţionate anterior se 
caracterizează, în special, prin implementarea 
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legislaţiei de proprietate intelectuală şi prin 
punerea în funcţiune a tuturor instrumentelor 
juridice de protecţie oferite de ea [1, p. 2].

Concluzii. În consecinţă, considerăm 
că existenţa unor aranjamente între Repu-
blica Moldova şi Uniunea Europeană cu pri-
vire la armonizarea legislaţiei din domeniul 
dreptului de autor şi al drepturilor conexe 
au extins considerabil relaţiile bilaterale şi 
multilaterale de colaborare cu organizaţiile 
internaţionale şi oficiile de brevete din stră-
inătate etc. [1, p. 2].
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CARACTERISTICA COMPORTAMENTULUI CRIMINAL AL PERSOANELOR IMPLICATE 
ÎN DEZORDINI ÎN MASĂ

Rezumat
Fenomenul criminalităţii atât în ţările dezvoltate, cât şi în cele în curs de dezvoltare violează cele mai importante norme şi 

valori sociale care sunt protejate de lege, fapt pentru care eforturile orientate spre combaterea şi prevenirea criminalităţii reprezintă o 
prioritate absolută a cercetărilor ştiinţifice. Analiza practicilor în lupta împotriva criminalităţii arată că au devenit răspândite crimele 
care sunt caracterizate prin participarea la comiterea acestora a diferitor grupuri sociale. Dezordinile în masă reprezintă unul din tipu-
rile de manifestări criminale şi este un fenomen deosebit de periculos care subminează fundamentul statalităţii.

Cuvinte-cheie: dezordini în masă, criminalitate, infracţiune, comportament criminal, ordine socială, prevenire şi combatere, 
cauze şi condiţii, violenţă. 

Summary
The phenomenon of criminality, both in developed and in developing countries, violates the most important social norms and 

values protected by law, reason for which the efforts orientated towards preventing and combating criminality represent an absolute 
priority of the scientific researches. The analysis of practices in the fight against criminality shows that crimes which are characterized by 
the participation of different social groups in their committing became wide-spread. Riot represents one of the types of criminal manifes-
tations and is an extremely dangerous phenomenon that undermine the foundations of statehood.

Keywords: riot, criminality, crime, criminal behavior, social order, prevention and combating, causes and conditions, violence.

Introducere. Situaţia socio-economică şi 
politică în ţările în curs de dezvoltare, în anu-
mite circumstanţe poate provoca tensiuni so-
ciale şi conflicte, care de cele mai dese ori duc 
la apariţia unor consecinţe negative, inclusiv 
în domeniul ordinii şi securităţii publice [4, 
p. 21]. Astfel, tensiunile sociale reprezintă cea 
mai frecventă cauză, comună tuturor forme-
lor de conflicte, incluzând divergenţele de or-
din etnic, religios, politic şi social.

În ultima perioadă au luat amploare şi 
au devenit răspândite crimele comise de di-
verse grupuri sociale. O categorie de astfel de 
manifestări sunt dezordinile în masă, la baza 
cărora stau o serie de factori din domeniile:

 – relaţiilor economice – contradicţii, 
dezechilibre şi eşecuri în economie, [3, p. 5] 
precum şi în sistemul de distribuire a relaţiilor;

 – relaţiilor sociale – relaţia omului cu 
mediul, ca o fiinţă socială, care este esenţa 
vieţii social-umane în toate complexităţile şi 
contradicţiile sale;

 – intereselor politice şi conflictelor apă-
rute pe teritoriul lor;

 – stării morale a societăţii – prezenţa 
sau absenţa unor valori şi atitudini morale.

Ca fenomen social al realităţii obiective, 
dezordinile în masă au o serie de caracteristici 
referitoare la esenţa lor, datorită cărora este 
posibilă efectuarea unei calificări a fenomenu-
lui dat şi deosebirea lui de alte manifestări cri-
minale. Principalele trăsături distinctive sunt:

 – prezenţa mulţimii, o adunare dezor-
donată de oameni, uniţi de un interes, de multe 
ori înarmată cu arme sau alte obiecte, care pot 
provoca jertfe umane sau daune materiale;

 – nesubordonarea mulţimii la cererea 
legală a autorităţilor de a se dispersa şi a opri 
orice acţiuni ilegale din partea lor;

 – înaintarea unor cerinţe ilegale din 
partea mulţimii, cu scopul de a provoca repre-
zentanţii legii;

 – comportamentul agresiv, manifestat 
prin comiterea de către mulţime a masacrelor, 
provocarea de incendii, jafuri, vandalism, po-
gromuri [1, art. 285], distrugeri şi alte acţiuni 
similare, opunerea de rezistenţă autorităţilor 
legale, cu utilizarea armelor sau a altor obiecte 
periculoase pentru viaţă.

Având în vedere trăsăturile menţionate, 
obiectivul principal al acestui articol este cer-
cetarea şi prezentarea caracteristicii compor-
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tamentului criminal al persoanelor implicate 
în infracţiunea de dezordini în masă, în scopul 
dezvoltării unor măsuri de prevenire a situa-
ţiilor şi împrejurărilor care contribuie la for-
marea unei orientări greşite şi vulnerabilitate 
sporită a participanţilor.

Metode aplicate şi materiale utilizate. Au 
fost aplicate metode precum: analiza, obser-
vaţia, sinteza, logica etc. Au fost studiate lu-
crările ştiinţifice ale unor autori autohtoni şi 
străini, precum şi unele materiale ale organis-
melor internaţionale.

Formarea valorilor antisociale ale per-
soanei are loc în timpul vieţii sale publice, ca 
urmare a impactului mediului social. Acest 
proces este lung şi complex, momentul carac-
teristic pentru el fiind dinamismul şi versati-
litatea. 

După cum s-a menţionat, dezordinile 
în masă reprezintă o formă de comportament 
ilegal şi sunt comise de un grup de persoane 
[3, p. 6] în urma influenţei şi interacţiunii re-
ciproce între membrii săi.

Pentru a stabili modelele de influenţă 
reciprocă între membrii unui grup criminal 
şi interacţiunea lor în procesul de pregătire 
şi comitere a infracţiunii este important de a 
identifica factorii care acţionează asupra să-
vârşirii infracţiunii.

În acest sens literatura de specialitate 
evidenţiază circumstanţele externe sau mediul 
extern ca factori ce au determinat o persoană 
să comită infracţiunea şi care au contribuit la 
formarea personalităţii infractorului [5, p. 47].

Având un impact asupra comporta-
mentului criminal al persoanei, influenţa me-
diului extern nu poate fi redusă la dependenţa 
neambiguă şi directă a comportamentului, 
comportamentul fiind format din relaţia din-
tre factorii externi şi proprietăţile şi calităţile 
individului.

Astfel, potrivit autorului Kudreavţev 
V.N., criminalitatea este generată de interac-
ţiunea a trei factori:

1) experienţa de viaţă, obiceiurile, expe-
rienţele, înclinaţiile;

2) situaţia în care persoana se afla înain-
tea comiterii infracţiunii; 

3) modelul mental de a concepe  infrac-

ţiunea şi consecinţele sale. 
Însă pentru realizare este nevoie să exis-

te şi alţi factori de natură subiectivă. Aceştia 
includ: nivelul cultural insuficient, lipsa de 
convingeri morale pozitive, deficienţele şi 
slăbiciunea de caracter, lipsa de trai decent 
în viaţă, voinţa slabă ş.a. Prezenţa acestora 
explică de ce aceste condiţii aparent negative 
au afectat o anumită persoană şi de ce anume 
ea a săvârşit crima. Ansamblul acestor factori 
caracterizează persoanele ce săvârşesc şi orga-
nizează dezordinile în masă.

De obicei, organizatorii dezordinilor în 
masă au mai pronunţate atitudinile antisocia-
le, sunt rezistenţi la credinţele şi obiceiurile de 
comportament. 

Deseori printre organizatorii dezordini-
lor în masă tind să fie persoane cu antecedente 
penale, precum şi persoane ce au comis acte 
ilicite, pentru care au fost supuse unei pedepse 
din partea autorităţilor. Comportamentul lor 
este marcat cel mai frecvent de urmări adânci 
din perioada detenţiei [8, p. 20]. 

La fel, printre organizatorii dezordinilor 
în masă pot fi persoane în opoziţie cu puterea 
existentă, dar care ascund cu succes acest fapt 
[6, p. 39]. 

Aceste persoane sunt potenţiali organi-
zatori şi participanţi activi la orice acţiune îm-
potriva guvernului. Ele au o atitudine clară la 
evenimente: un bătăuş, un beţiv, un recidivist 
vor acţiona în orice situaţie de conflict împo-
triva poliţiei, împotriva altor cetăţeni ce stabi-
lizează ordinea.

După cum s-a menţionat, pericolul so-
cial al activităţilor criminale ale organizato-
rului de dezordini în masă, în comparaţie cu 
activităţile participanţilor activi, este mult mai 
mare. Această concluzie se bazează pe studiul 
manifestărilor obiective ale activităţii de or-
ganizare. În cele din urmă, organizatorul are 
inspiraţia la vandalism, pogromuri în masă, 
incendiere, distrugere etc. În astfel de acţiuni, 
el este cel care strigă: „Bate poliţia” etc. Prin 
urmare, în opinia noastră, un interes special 
îl dobândeşte revizuirea activităţilor organiza-
torului şi poziţiile lui socio-psihologice, pen-
tru posibilitatea diferenţierii măsurilor pre-
ventive împotriva persoanelor predispuse la 
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un astfel de comportament.
Gradul de manifestare a diferitor carac-

teristici umane depinde de faptul dacă indivi-
dul acţionează izolat din atmosfera înconju-
rătoare sau în contact direct cu alte persoane. 
În urma analizelor efectuate s-a demonstrat 
că un mic grup de oameni, aflându-se într-o 
masă mare se simte, percepe şi se comportă 
diferit decât fiind un singur om.

Acesta este rezultatul interacţiunii şi 
influenţei reciproce şi, în cele din urmă, im-
pactul asupra grupului de membri ai săi. Prin 
urmare, în cazul comiterii infracţiunii de un 
grup de persoane, o amprentă semnificativă 
impune nu numai motivaţia subiectului, ci şi 
manifestarea determinanţilor sociali ai crimi-
nalităţii. Totodată, un rol aparte îl au cauze-
le şi condiţiile care determină criminalitatea 
şi între care există o relaţie şi o interacţiune 
strânsă. În esenţa lor, condiţiile în sine nu pot 
conduce la o crimă, fără motive. Pe de altă 
parte, fără prezenţa condiţiilor favorabile pen-
tru a realiza crima, cauza nu poate pune în ea 
posibilitatea de a reproduce infracţiunea. Cu 
toate acestea, cauzele şi condiţiile reprezintă 
un sistem interactiv.

În literatura de specialitate sunt pre-
zentate o serie de trăsături caracteristice ale 
conceptului juridic de „grup”. Printre aceste 
caracteristici un interes special este metoda de 
formare a acestuia. O metodă de formare este 
posibilă prin interacţiune între participanţi.

În relaţiile cu persoana umană, este pre-
zentată natura interacţiunii umane. Un caz 
tipic de interacţiune socială este o situaţie în 
care gândirea, starea de spirit sau compor-
tamentul unui grup de oameni poate afecta 
gândirea, starea de spirit sau acţiunile altora. 
Această observaţie poate fi atribuită la cazu-
rile de cooperare socială, precum şi situaţiile 
de conflict, la care expresia extremă este o in-
fracţiune.

În formarea valorilor negative şi în for-
marea de orice alte intenţii îndreptate spre 
infracţiuni, metodele criminale sunt semnifi-
cative.

Acestea capătă o importanţă deosebită 
la comiterea dezordinilor în masă [2, p. 550], 
sau a altor infracţiuni similare, cum ar fi ac-

ţiuni de grup care încalcă ordinea publică. 
Aceste infracţiuni sunt comise, de regulă, de o 
mare adunare de oameni, şi de multe ori mulţi 
dintre cei care fac parte dintr-o mulţime nu 
sunt conştienţi de adevărata natură a eveni-
mentelor.

Puterea de sugestie, care este organiza-
torul tulburărilor în masă, în această situaţie 
devine importantă. Influenţa ei poate fi ex-
primată în orice acţiuni active făcute special 
pentru a influenţa pe ceilalţi, în scopul dezin-
formării. Siegel a scris că strigătul unui om, 
acţiunea câtorva oameni curajoşi pot împinge 
mulţimea la acţiunile cele mai nesăbuite care 
ar declanşa un focar de conflict etnic. În astfel 
de cazuri, participanţii la evenimente sunt mai 
potriviţi pentru sugestie [7].

În unele cazuri, organizatorii dezordini-
lor în masă ar putea folosi o presiune asupra 
altor persoane pentru implicarea lor în mulţi-
me în scopul săvârşirii infracţiunii.

Organizatorul, fiind sursa directă de in-
spiraţie a crimelor, în timpul săvârşirii lor poa-
te varia căile şi mijloacele pentru a atinge obiec-
tivele infracţiunii în funcţie de circumstanţele 
specifice şi starea de spirit a mulţimii, şi alege 
cele mai eficiente modalităţi pentru a avea un 
impact asupra psihicului participanţilor. Cu 
toate acestea, nu este exclus cazul în care pro-
testatarii ar putea scăpa de sub controlul orga-
nizatorului. Metodele de influenţă utilizate de 
organizatori, persuasiunea şi sugestia servesc 
drept model pentru participanţi, iar imitaţia nu 
e o aderare oarbă la grup de unul dintre mem-
brii săi şi nu e repetarea inconştientă a acţiuni-
lor, ci e un act conştient de voinţă. Persoanele 
care participă la revoltele sub influenţa insti-
gatorului, organizatorul infracţiunii acţionea-
ză într-un mod similar cu ceea ce se întâmplă. 
Organizatorul acţiunii ajunge la conştiinţa lor, 
astfel încât participanţii îl urmează.

Este evident că în cadrul unei mulţimi, 
rolul indivizilor este foarte diferit, iar compor-
tamentul persoanelor care favorizează acţiu-
nile infracţionale este unul deviant şi antiso-
cial, manifestat prin ură împotriva autorităţii, 
tendinţă spre violenţă şi cruzime, distrugere a 
bunurilor materiale, victime umane etc. 

Cunoaşterea acestor categorii de indi-
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vizi, anticiparea acţiunilor probabile, evalu-
area şi analiza rolului lor în cadrul grupului 
constituie latura fundamentală în vederea 
menţinerii ordinii publice. Prevenirea conflic-
tului pentru a nu atinge apogeul se bazează, 
în primul rând, pe îmbunătăţirea metodelor 
legale de reglementare şi prevenire a acestui 
tip de infracţiuni. 
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MĂSURILE SOCIALE ŞI SPECIAL-CRIMINOLOGICE DE PREVENIRE
 A INFRACŢIONALITĂŢII BANCARE

Rezumat
Prevenirea criminalităţii reprezintă un sistem care include : obiectivele profilaxiei şi formele ei de bază; măsurile de influen-

ţă preventivă; subiecţii care realizează prevenirea. Considerăm că creşterea infracţionalităţii bancare în Republica Moldova, care în 
general se manifestă printr-o tendinţă specifică de stabilire a relaţiilor de piaţă, este condiţionată nu numai de caracterul complex al 
politicului, socialului, economicului şi culturalului din ţară. Factorii care au fost enumeraţi joacă în cazul de faţă un rol esenţial, dar 
totuşi pe undeva ei sunt aidoma unui catalizator, care măreşte sau micşorează creşterea activităţii criminale în domeniul de activitate 
comercial bancar.

Cuvinte-cheie: prevenirea criminalităţii, infracţionalitate bancară, sistem de prevenire, obiectivele prevenirii. 

Summary
The prevention of crime is a system which contains: prevention objectives and its basic forms; measures of preventive influ-

ence; persons who are responsible for prevention. We think that the rise of the bank crimes in the Republic of Moldova, which is in 
generally manifesting through a specific tendency of stabilizing relations on the market, is determined not just by the politic, social, 
economic and cultural complex character from our country. Those factors have a big role to play as well, but anyway they are like 
some kind of catalyst, which are increasing or decreasing the criminal activity in the commercial bank activity domain.

Key words: Crime prevention, banking crime, prevention system, objectives of prevention.

Introducere. În prezentul articol vor fi 
supuse analizei  unele caracteristici ale siste-
mului de prevenire a criminalităţii care sunt 
abordate de către diverşi autori autohtoni dar 
şi de către specialişti de talie internaţională. 
Astfel, obiectivele prevenirii infracţionalităţii 
se referă la diverse fenomene şi procese ce au 
loc în societate, în special, factorii economici, 
sociali, politici etc., care condiţionează starea 
criminalităţii. În al doilea rând, către obiecti-
vele prevenirii urmează a fi referită şi activita-
tea oamenilor care trebuie să corespundă nor-
melor juridice şi chiar celor morale[1, p. 106].

Rezultate obţinute şi discuţii. Trecând 
la abordarea măsurilor sociale şi special-cri-
minologice de prevenire a infracţionalităţii 
bancare, menţionăm importanţa ambelori ni-
veluri de activitate preventivă în direcţia dată.

Măsurile sociale, care reprezintă un 
complex de măsuri economice, politice, edu-
caţional-culturale, servesc drept bază pentru 
măsurile special-criminologice de prevenire a 
infracţionalităţii bancare.

Anterior am supus cercetării determi-

nantele infracţionalităţii bancare, marea ma-
joritate din care arătau direcţiile de activitate 
care trebuie să fie îmbrăţişate de către sistemul 
social de prevenire. Totodată, considerăm că 
creşterea infracţionalităţii bancare în Repu-
blica Moldova, care în general se manifestă 
printr-o tendinţă specifică de stabilire a rela-
ţiilor de piaţă, este condiţionată nu numai de 
caracterul complex al politicului, socialului, 
economicului şi culturalului din ţară. Factorii 
care au fost enumeraţi joacă în cazul de faţă 
un rol esenţial, dar totuşi pe undeva ei sunt ai-
doma unui catalizator, care măreşte sau redu-
ce creşterea activităţii criminale în domeniul 
de activitate comercial bancar. Importanţa 
primordială în sistemul determinantelor ma-
nifestărilor cercetate o au factorii cu caracter 
economic.

În legătură cu aceasta se poate pe deplin 
de susţinut faptul că scopul de bază al strategi-
ilor de stat pentru dezvoltarea societăţii civile 
trebuie să fie direcţionat spre asigurarea unui 
nivel economic în care s-ar putea crea toate 
condiţiile pentru un trai decent şi o dezvoltare 
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a personalităţii, pentru o stabilitate socio-eco-
nomică, politică şi păstrarea integrităţii sta-
tului, obţinere de succese pe plan naţional şi 
internaţional.

Luând în considerare cele spuse mai sus 
şi totodată obiectul de studiu specific al acestei 
lucrări, credem că actualmente măsurile soci-
ale de prevenire a infracţionalităţii bancare 
necesită a fi îndreptate în principal spre:

 – continua dezvoltare a relaţiilor de 
piaţă care reglementează funcţionalitatea eco-
nomiei;

 – crearea condiţiilor de realizare a po-
tenţialului personal în domeniul intereselor 
economice pe calea alegerii libere a oricărei 
forme de administrare cu folosirea proprietă-
ţii private, colective sau de stat.

 – asigurarea egalităţii de drept în apă-
rarea activităţii de intreprinzător din diferite 
sectoare ale economiei naţionale;

 – garantarea de către stat a neinterveni-
rii în activitatea de administrare a persoanelor 
fizice şi juridice şi în acelaşi timp o stimulare a 
disciplinei de piaţă;

 – reglementarea impozitelor;
 – modificarea reglementării relaţiilor 

structurilor comerciale cu statul şi în raport cu 
ele înseşi spre a a crea unele raporturi de admi-
nistrare care să fie bazate pe libera alegere etc.

În ce priveşte măsurile special crimino-
logice-ele pot fi privite ca un grup de măsuri, 
care sunt îndreptate nemijlocit spre înlăturarea 
nu numai a motivelor generale ale infracţiona-
lităţii, dar şi a motivelor concrete ale manifes-
tărilor infracţionale. Aceste măsuri spre deo-
sebire de cele sociale sunt mult mai restrânse 
şi mai concrete, deoarece scopul lor este în 
strînsă legătură nu cu societatea în general, ci 
cu o ramură a economiei luată ca atare, sau 
cu o unitate administrativ-teritorială a statu-
lui. Prevenirea special criminologică poate fi 
realizată sub formă de planuri sau programe 
privind intensificarea luptei cu criminalitatea. 
Din acest considerent efectele acestor măsuri 
sunt cu mult mai înalte decât ale celor socia-
le [2, p. 107]. De altfel, măsurile speciale sunt 
folosite de către subiecţii pentru care această 
activitate este principală[3, p. 165].

Dacă mai devreme prevenirea specială 

era privită ca un proces de folosire a cunoştin-
ţelor şi deprinderilor criminologice pentru re-
glemenatarea comportamentului persoanelor 
în scopul respectării normelor de drept penal; 
actualmente prevenirea specială este mai mult 
folosită pentru înlăturarea proceselor deter-
minante şi a motivelor infracţionalităţii la di-
ferite niveluri [4, p. 241].

Şi aici este de menţionat că în ultimul 
timp în sistemul bancar naţional se observă 
unele tendinţe pozitive, care şi-au găsit re-
flectarea în creşterea de indicii, care îi carac-
terizează stabilitatea. Dar, în ciuda trendului 
pozitiv în dinamica unor indicii, situaţia ac-
tuală în sectorul bancar naţional este destul de 
complicată.

În mare parte acesta este efectul inefici-
ent al muncii de limitare a riscului comerci-
al, apărarea instituţională slabă a drepturilor 
creditorilor, dependenţa băncilor comerciale, 
care sunt parte componentă a grupurilor de fi-
nanţare industrială şi care deservesc interesele 
corporative interne, dar în general este lipsa 
de progres al modernizării activităţii dome-
niului de activitate bancar.

Nu trebuie să trecem cu vederea faptul 
că unii specialişti din domeniu înaintează di-
ferite căi de restructurare a sistemului bancar. 
Din punctul nostru de vedere, cea mai opti-
mă poziţie este cea potrivit căreia necesitatea 
reorganizării sistemului bancar trebuie să fie 
efectuată prin perfecţionarea structurilor deja 
existente.

Printre măsurile cu caracter special, care 
sunt îndreptate spre optimizarea sistemului 
bancar şi care sunt importante pentru preve-
nirea infracţiunilor din domeniul de activitate 
supus cercetării, actualmente le considerăm 
de bază:

 – luarea măsurilor pentru asigurarea 
apărării sistemului bancar naţional;

 – luarea de măsuri pentru funcţionali-
tatea unui sistem bancar unic pe întreg terito-
riul Republicii Moldova;

 – creşterea rolului statului în reglementa-
rea activităţii companiilor bancare străine;

 – limitarea activităţii monopoliste şi 
crearea condiţiilor pentru o bună concurenţă 
din domeniul bancar;
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 – stimularea unei participări lărgite a 
băncilor comerciale în soluţionarea proble-
melor sociale ale statului în primul rând cele 
direcţionate spre investiţiile în procesul de 
producţie cu asigurarea de garanţii a investi-
torilor de la riscurile posibile (este de înţeles 
că dezvoltarea rapidă a activităţii de credita-
re pune în pericol banca comercială în cazul 
unei instabilităţi din cadrul altor sectoare ale 
economiei, fapt care necesită efectuarea unui 
şir de măsuri preventive pentru asigurarea se-
curităţii lor);

 – crearea sistemelor progresive de asi-
gurare a depozitelor băncilor comerciale;

 – optimizarea procedurii de insolvabi-
litate a instituţiilor de finanţare;

 – dezvoltarea sistemelor de control al 
activităţii băncilor comerciale;

 – ridicarea calităţii verificărilor de audit 
şi în acelaşi timp atingerea numitorului co-
mun între transparenţa rezultatului activităţii 
băncilor comerciale şi respectarea intereselor 
corporative ale băncii comerciale;

 – aplicarea în practică tot mai activ a 
diferitor forme şi tehnologii de management 
financiar;

 – stimularea unei dezvoltări, necesare 
pentru susţinerea securităţii infrastructurii 
băncilor comerciale.

Actualmente, măsurile de drept au un rol 
specific în prevenirea infracţiunilor din dome-
niul de activiatte bancară. În criminologie mă-
surile de drept din cadrul sistemului de preve-
nire a infracţiunilor sunt îndreptate spre: 

 – elaborarea de reguli obligatorii gene-
rale în activitatea bancară;

 – înlăturarea lacunelor din legislaţie, 
care reglementează activitatea financiară şi 
administrativă a organiazaţiilor comerciale ce 
au ales domeniul bancar în calitate de sursă de 
venit legal;

 – elaborarea unui sistem de sancţiuni 
materiale care vor fi aplicate persoanelor fizice 
şi juridice pentru încălcarea legislaţiei care re-
glementează domeniul de activitate bancar etc.

Tradiţional, la sistemul de prevenire a 
infracţionalităţii bancare sunt atribuite şi mă-
surile legate de educaţia de drept a persoane-
lor îndreptate spre asigurarea formării unei 

noi mentalităţi şi a creării de deprinderi ori-
entate spre edificarea unei societăţi cu o înaltă 
eficacitate economică, aptă să asigure popula-
ţiei un nivel înalt de trai.

Educaţia de drept care face parte din sis-
temul de prevenire specială a infracţionalităţii 
se prezintă ca o activitate îndreptată spre for-
marea conştiinţei de drept, cultură de drept şi 
comportament în domeniile concrete ale vieţii 
de zi cu zi a societăţii, realizată pe calea pro-
pagării dreptului, studiului de drept, acordării 
de consultaţii juridice societăţii.

În momentul de faţă afirmăm cu toată 
responsabilitatea că deocamdată marea majo-
ritate a societăţii nu deţine cunoştinţe necesa-
re despre posibilităţile sistemului de creditare 
bancar sau deprinderi în participarea la ope-
raţiile bancare. Din punct de vedere crimino-
logic această lipsă de cunoştinţe transformă 
persoanele în potenţiale victime ale activităţii 
bancare ilicite.

Sistemul educaţiei de drept care de fapt îl 
atribuim obiectului de studiu din această cer-
cetare şi care îmbrăţişează toate păturile sociale 
ale societăţii noastre, realizată inclusiv prin in-
termediul surselor mass-media, presupune:

 – ridicarea culturii de drept a societăţii, 
fortificarea societăţii împotriva activităţilor 
criminale din domeniul de activitate bancar, 
fiind unul dintre cele mai importante sectoare 
ale economiei naţionale;

 – crearea unui sistem de informare şi 
educare a populaţiei, reprezentanţi ai diferitor 
organizaţii în folosirea posibilităţilor dome-
niului de creditare bancară pentru participa-
rea activă la activităţile de intreprinzător sau 
în alte domenii de activitate economică;

 – demonstrarea stabilităţii normelor 
de drept şi a aplicării ei necondiţionat asupra 
persoanelor care au comis acţiuni ilicite în do-
meniul respectiv al economiei;

 – asigurarea luării la cunoştină de către 
societate de tendinţele de dezvoltare a infrac-
ţionalităţii din domeniul de activitate bancar;

 – aducerea la cunoştinţa societăţii a im-
portanţei practice a informaţiilor de drept, a 
informării în cazul victimelor activităţii ilicite 
bancare.

Perfecţionarea activităţilor în această 
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direcţie poate fi susţinută şi de o extindere a 
practicii de creare a unor cicluri informaţi-
onale, emisiuni tematice, compartimente în 
ziare, îndreptate spre formarea în societate a 
unei poziţii active a conştiinţei de drept, ne-
cesare pentru o mai bună apărarea a dreptu-
rilor şi intereselor şi totodată a unui model de 
comportament social în domeniul economic 
supus cercetării.

Nu mai puţin imortante sunt măsurile 
de ordin organizaţional, legate de perfecţiona-
rea sistemului de asigurare a securităţii perso-
nale a băncilor comerciale. Aceasta este una 
din direcţiile prioritare de dezvoltare a admi-
nistrării afacerilor bancare, de ridicare a nive-
lului corporativ de administrare.

Este pe deplin înţeles că în condiţiile în 
care asigurarea securităţii resurselor bancare 
şi a infrastructurii este lăsată pe seama însăşi 
a băncii, riscul atingerii patrimoniale poate fi 
scăzut considerabil prin efectuarea unui şir 
de măsuri cu caracter de prevenire efectua-
te de serviciul juridic, serviciul de securitate, 
serviciul informaţional şi a controlului intern 
al băncii. Activitatea serviciilor sus-indicate 
trebuie să fie îndreptată spre realizarea unei 
intervenţii sistematice menite a asigura secu-
ritatea băncii.

Printre cele mai importante direcţii de 
activiatate în acest caz, sunt necesare a fi men-
ţionate următoarele:

 – asigurarea unei respectări stricte în 
efectuarea de operaţii cu resursele financiare 
şi a regulilor de activitate confidenţiale;

 – asigurarea evidenţei interne a băncii, 
care conţine o informaţie întregită şi veridică 
despre mersul şi rezultatul operaţiilor efectuate;

 – crearea unui sistem de măsuri per-
sonale de apărare informatică, analitică şi cu 
caracter de drept, care ar putea să soluţioneze 
probleme specifice de asigurare a operaţiilor 
efectuate de fapt şi de drept;

 – intensificarea controlului sistematic al 
activităţii personalului băncii, corectitudinea 
efectuării de către personalul bancar a opera-
ţiilor bancare (sistem dublu de verificare);

 – perfecţionarea sistemului de selectare 
şi amplasare a personalului bancar şi totodată 
a verificării permanente, studierii metodelor, 

rezultatelor muncii, verificării amănunţite a 
petiţiilor şi cererilor despre posibilele acţiuni 
de rea-credinţă din partea lor;

 – ridicarea eficacităţii procedurilor de 
cercetare şi analiză (ancheta internă) despre 
faptul încălcărilor regulilor de muncă ale per-
sonalului şi elaborarea de propuneri pentru 
perfecţionarea securităţii resurselor bancare şi 
a infrastructurii de la atentările infracţionale 
interne;

 – perfecţionarea permanentă a siste-
mului de asigurare a securităţii informaţio-
nale prin folosirea tuturor măsurilor, inclusiv 
metode: crearea de obstacole (opunerea fizică 
infractorilor care atentează la resursele infor-
maţionale); administrarea accesului (folosirea 
tuturor resurselor automatizate ale sistemului 
informaţional); mascarea (tăinuirea informaţi-
ei prin semne criptografice); reglementarea (in-
formaţii privind posibile accesări de informaţii 
nesancţionate); obligarea personalului băncii 
de a respecta regulile de cercetare, transmitere 
şi folosire a informaţiei confidenţiale.

Actualmente scopul de bază al sistemu-
lui de prevenire a infracţionalităţii bancare 
este efectuarea unei colaborări efective între 
organizaţiile bancare şi organele de ocrotire a 
dreptului.

Direcţiile de bază în această colaborare, 
de asigurare a securităţii bancare sunt regle-
mentate prin:

 – apărarea băncilor comerciale împo-
triva atentărilor infracţionale ale grupărilor 
organizate criminale;

 – apărarea organizaţiilor bancare şi a 
personalului lor împotriva atentărilor infrac-
ţionale (furt, jaf, tâlhărie);

 – elaborarea şi introducerea de tehno-
logii speciale pentru fortificarea obiectivelor 
băncii;

 – acordarea de ajutor în iniţierea şi ri-
dicarea calificării personalului din serviciul de 
securitate al băncii.

Concluzii. Este de menţionat că o aseme-
nea colaborare dintre aceste instituţii ar pu-
tea duce la un rezultat benefic pentru ambele 
părţi, dar din unele considerente neobiective 
această colaborare în momentul de faţă nu se 
manifestă nici prin eficacitate şi nici prin am-
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ploare. Probabil, este necesar de analizat ex-
perienţa pozitivă acumulată în acest domeniu 
şi în funcţie de rezultate de elaborat o bază de 
drept de colaborare dintre organele de drept, 
organele de control şi structurile bancare, in-
clusiv pe direcţii de activiatate ca: schimb de 
informaţie şi efectuarea unei activităţi analiti-
co-informaţionale de comun acord; acordarea 
de consultaţii subiectelor de antreprenoriat 
care desfăşoară activitate bancară; efectuarea 
unor măsuri concrete profilactico-preventive 
în organizaţii concrete din sectorul bancar.

Credem că realizarea măsurilor sus- 
menţionate va permite crearea condiţiilor 
favorabile pentru minimalizarea nivelului de 

infracţionalitate din domeniul de activitate 
comercial bancar.
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CONCEPTUL OMORULUI SĂVÂRŞIT ÎN STARE DE AFECT

Rezumat
Studierea esenţei omorului săvârşit în stare de afect prezintă o vădită actualitate reieşind din faptul că în ultimul timp, în 

societate a început a fi cercetat nu numai aspectul exterior al faptei care se comite în realitatea obiectivă, ci tot mai des se pune în 
discuţie personalitatea făptuitorului şi a victimei, aspectul psihologic, trăirile interne şi influenţa mediului exterior asupra psihicului 
subiectului atât activ, cât şi pasiv al infracţiunii, precum şi a modalităţilor de răsfrângere a acestor aspecte asupra comportamentu-
lui legal sau ilicit al persoanei.

Cuvinte-cheie: drept la viaţă, omor, omor în stare de afect, afect psihologic, responsabilitate, responsabilitate redusă, ires-
ponsabilitate etc.

Summary
Studying the essence of murder committed in state of affect has a current manifest given that, lately, in society it began to be 

investigated not only the appearance of the committed act, but more often they discuss about personality of the offender and the victim; 
psychological aspect, internal feelings and external environment influence on the psyche of the subject actively and passively, and arran-
gements of these issues spill on the legal or illicit behavior on the person.

Keywords: right to life, murder, murder in state of affect, psychological state of affect, responsibility, limited responsibility, ir-
responsibility, etc.

Introducere. Dreptul la viaţă este un 
drept declarat şi protejat atât prin intermediul 
actelor naţionale, cît şi al celor internaţionale, 
care apără viaţa persoanei ca un drept ce nu 
poate fi restabilit odată ce a fost lezat. Legiui-
torul a incriminat diverse acţiuni infracţiona-
le ce atentează la viaţa umană, incriminând şi 
fapta prejudiciabilă de omor săvârşit în stare 
de afect ca componenţă cu circumstanţe ate-
nuante prevăzută la art.146 C.pen. al RM.

Norma de incriminare respectivă prezin-
tă un interes vădit anume prin faptul că legiui-
torul a prevăzut apărarea drepturilor şi intere-
selor legitime ale ambilor subiecţi ce participă 
la raportul juridico-penal litigios, atât persoa-
na ce comite fapta prejudiciabilă, cît şi victima 
acesteia. Complexitatea acestei norme constă 
în faptul că pe lângă apărarea dreptului la viaţă 
a victimei, este apărat şi dreptul făptuitorului 
la integritate fizică şi psihică, ce a fost lezat în 
urma acţiunilor ilegale sau imorale ale victimei, 
incriminând fapta ca o componenţă unică de 
infracţiune, constituind în acelaşi timp şi o cir-
cumstanţă atenuantă pentru autor în compa-
raţie cu omorul intenţionat prevăzut la art.145 
C.pen. al RM ca componenţă de bază.

Suportul metodologic şi teoretico-ştiin-
ţific al cercetării de faţă îl constituie un com-
plex de metode general-ştiinţifice, bazate pe 
cunoştinţe juridico-penale şi criminologice, 
care au asigurat unitatea analizei gnoseologice 
a infracţiunii de omor săvârşit în stare de afect 
în interconexiunea sa cu alte infracţiuni omo-
gene, precum şi cu măsurile juridice şi sociale 
care ar contribui la diminuarea şi preîntâm-
pinarea lui. Dintre metodele aplicate am evi-
denţia metoda sistemică, comparativă, istori-
că şi sociologică. În cadrul studiului, s-a apelat 
la un şir de procedee logice precum: analiza 
şi sinteza, abstractizarea şi generalizarea, in-
ducţia şi deducţia. Au fost utilizate asemenea 
principii filosofice generale, ca: obiectivitatea, 
istorismul, legătura dintre teorie şi practică.

Conţinut de bază. Studierea esenţei 
omorului săvârşit în stare de afect prezintă o 
vădită actualitate reieşind din faptul că în ul-
timul timp, în societate a început a fi cercetat 
nu numai aspectul exterior al faptei care se 
comite în realitatea obiectivă, ci tot mai des se 
pune în discuţie personalitatea făptuitorului şi 
a victimei, aspectul psihologic, trăirile interne 
şi influenţa mediului exterior asupra psihicu-
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lui subiectului atât activ, cât şi pasiv al infrac-
ţiunii, precum şi a modalităţilor de răsfrânge-
re a acestor aspecte asupra comportamentului 
legal sau ilicit al persoanei.

Circumstanţele care sunt incluse în pre-
vederile art.146 C.pen. al RM reprezintă stări 
emoţionale ce formează aspectul emotiv şi ală-
turi de celelalte două aspecte intelectiv şi voli-
tiv, luate în ansamblu, participă la formarea 
vinovăţiei făptuitorului pentru fapta pe care 
o săvârşeşte, şi ce influenţează direct compor-
tamentul făptuitorului în momentul comiterii 
actului infracţional, fiind forţa motrice care 
ajută la depăşirea pragului infracţional şi care 
este numită „starea de afect”.

Putem defini omorul săvârşit în stare de 
afect ca fiind privarea ilegală şi intenţionată de 
viaţă a unei persoane ca urmare a acţiunilor 
ilegale şi imorale ale victimei care au condiţi-
onat iritarea proceselor psihice ale subiectului 
activ şi stoparea lor.

Pentru a înţelege esenţa acestei fapte 
este necesar să definim noţiunea de „stare de 
afect”. În literatura juridico-penală s-au raliat 
mai multe opinii referitore la definirea stării 
de afect, însă o considerăm ca fiind cea mai 
reuşită pe cea a autorului V. Bujor.

Astfel, V. Bujor defineşte starea de afect 
ca fiind o stare a psihicului omului, în care 
acesta, deşi îşi dă seama de acţiunile sale, în 
mare măsură pierde controlul asupra propri-
ilor sale acţiuni şi capacitatea de a le conduce 
[4, p.18].

În acest caz omul acţionează în stare de 
afect fiziologic.

În această ordine de idei, important este 
a nu confunda starea de afect fiziologic cu sta-
rea de afect patologic, când psihicul făptuito-
rului se află în stare de iresponsabilitate, adică 
persoana nu poate să-şi dea seama de acţiunile 
sale ori să le dirijeze, din cauza unei tulburări 
psihice.

Momente absolut necesare omorului ca 
acesta să fie considerat ca săvârşit în stare de 
afect sunt survenirea subită a emoţiei şi con-
diţionarea ei de acţiunile ilegale ale victimei – 
violenţa, insulta gravă sau alte acte ilegale sau 
imorale ale victimei [3, p.52].

Este necesar de menţionat că dispoziţia 

incriminatoare a art.146 C.pen al RM preve-
de expres că provocarea stării de afect poate fi 
examinată drept circumstanţă atenuantă doar 
în cazurile când aceasta este datorată urmă-
toarelor acte ce sunt considerate drept teme-
iuri ale apariţiei afectului:

 – acte de violenţă ale victimei – prin 
care trebuie înţeleasă atât violenţa fizică, adi-
că orice atentat la integritatea corporală sau 
sănătate (lovituri, bătăi, vătămări corporale, 
tentativă de omor), cât şi violenţa psihică – 
ameninţarea cu aplicarea violenţei fizice.

 – insulta gravă din partea victimei – 
presupune cuvinte şi acţiuni ale victimei, care, 
din punctul de vedere al moralităţii, se consi-
deră deosebit de insultătoare şi care au provo-
cat persoanei o stare de afect, ca rezultat al în-
josirii grosolane a cinstei şi demnităţii acesteia 
sau a rudelor lui;

 – alte acte ilegale sau imorale ale victi-
mei – presupun orice acţiune ilegală sau imo-
rală care a avut sau a putut să aibă consecinţe 
grave pentru vinovat. De exemplu, incendierea 
casei, accidentare cu automobilul a unui copil, 
distrugerea unui bun material important, în-
chiderea unicului drum spre casă, o înşelare 
grosolană din partea unei persoane apropiate, 
infidelitate conjugală etc. [3, p.52].

Prezenţa acestor temeiuri este necesar 
să fie apreciată de o expertiză psihologico-pi-
hiatrică care trebuie să cerceteze următoarele 
probleme ale afectului:

1. aprecierea circumstanţelor ce au pro-
vocat infracţiunea, a caracterului relaţiilor 
interpersonale dintre învinuit şi victimă în 
perioada de până la comiterea infracţiunii, di-
namica acestor raporturi, cauza conflictului, 
dezvoltarea lui;

2. cercetarea personalităţii infractorului 
– a particularităţilor individual-psihologice, 
social-comunicative, a manifestării lor în mo-
mentele cu pondere pentru urmărirea penală;

3. analiza fenomenologiei infracţiunii;
4. stabilirea trăsăturilor de personalita-

te, care au putut contribui la acumularea de 
energie psiho-nervoasă şi la explozia afectivă;

5. stabilirea tipului afectului, diferenţierea 
lui de alte stări emotive sau de reacţii afective;

6. diagnosticarea prealabilă a unor pa-
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tologii, devieri şi recurgerea la serviciul speci-
alizat al psihiatrului, neuropatologului etc. [6, 
p. 271].

Pentru a demonstra starea de afect la 
persoană este necesar de a stabili dacă actul 
comis de victimă a influenţat direct depăşirea 
pragului delincvenţial şi trecerea nemijlocită 
la realizarea actului infracţional. Acest aspect 
poate fi stabilit prin prisma legăturii de cauza-
litate între fapta ilegală sau imorală comisă de 
victimă şi apariţia stării de afect la făptuitor.

Frecvent omorul săvârşit în stare de afect 
este confundat de omorul comis cu deosebită 
cruzime precum şi din motive sadice. Cauza 
apariţiei acestei confuzii este că în momentul 
survenirii afectului persoana nu-şi dă seama 
de acţiunile sale, astfel ea poate să lovească de 
mai multe ori victima pricinuindu-i suferinţe 
deosebit de chinuitoare. Delimitarea princi-
pală în această situaţie este prezenţa afectului. 
Un alt semn distinctiv poate fi faptul că omo-
rului săvârşit în stare de afect îi este caracteris-
tic aspectul faptei prejudiciabile, şi anume că 
niciodată acţiunile sau inacţiunile săvârşite de 
către infractor nu sunt într-o ordine logică, ele 
sunt mereu exhaustive, imprevizibile şi crude 
după caracterul lor [6, p. 271].

Este necesar de a explica că momentul 
apariţiei stării de afect nu întotdeauna poate să 
corespundă unui singur act provocator săvâr-
şit de victimă. Starea de afect poate să survină 
în mod subit în urma unui şir de acte ilegale şi 
provocatoare săvârşite de victimă.

Răspunsul la această întrebare îl putem 
găsi la autorii autohtoni care susţin că, la cer-
cetarea acestui tip de omor, este necesar de 
atras atenţia asupra faptului că starea de afect 
poate să apară şi mai târziu decât actele pro-
vocatoare, dar intenţia de a săvârşi omorul 
trebuie să se declanşeze odată cu declanşarea 
stării de afect fiziologic, iar actul de suprimare 
a vieţii trebuie să fie executat imediat sau după 
un timp destul de scurt [5, p. 61].

Un rol important în stabilirea stării 
de afect îl are timpul survenirii acestei stări 
emotive.

În ceea ce priveşte stabilirea timpului 
comiterii faptei la omorul în stare de afect din 
punct de vedere juridic nu are mare impor-

tanţă. Aici are importanţă momentul surveni-
rii stării de afect, şi anume survenirea stării de 
afect în mod subit.

Termenul „subit” este definit ca: eve-
niment care se produce într-un timp foarte 
scurt şi pe neaşteptate, brusc, neprevăzut [7].

De aici rezultă că ruptura în timp între 
factorul declanşator de afect şi omorul inten-
ţionat comis în stare de afect lipseşte sau este 
nesemnificativă, foarte mică. La acest tip de 
infracţiune se are în vedere perioada de timp 
din momentul comiterii de către victimă a ac-
telor imorale, ilegale, violenţă, insulte grave şi 
survenirea stării de afect în mod subit din mo-
mentul comiterii acestor acţiuni.

Aceasta este o emoţie intensă apărută 
subit care durează puţin timp şi cuprinde în-
treaga personalitate în timpul trăirilor, carac-
terizându-se prin acţiuni expresive.

Săvârşirea infracţiunii în stare de afect, 
survenit în urma acţiunilor ilegale ale victi-
mei, constituie o circumstanţă care atenuează 
responsabilitatea şi are o importanţă hotărâ-
toare atât la calificarea faptei, cât şi la indivi-
dualizarea pedepsei penale.

Concluzii. 
Luând în vedere faptul că etapa actuală 

de dezvoltare a Republicii Moldova este lega-
tă strâns de formarea unui stat de drept, unde 
principiul legalităţii şi alte principii general 
recunoscute ar sta la baza justiţiei, se impun 
cu necesitate şi anumite reglementări noi ale 
relaţiilor apărute. Astfel, este necesară studi-
erea mai aprofundată a factorilor care deter-
mina apariţia afectului pentru a evita erorile 
comise în cadrul aplicării normelor de drept 
la calificarea faptelor prejudiciabile de omor 
săvârşit în stare de afect şi nu în ultimul rând 
la individualizarea pedepsei penale făptuito-
rului, precum şi determinarea unor factori 
noi ce ar putea provoca apariţia stării de afect. 
O importanţă majoră la acest capitol va reve-
ni studierii psihicului uman, care, pe viitor, 
poate, va ajuta la depăşirea acestor situaţii. De 
asemenea, este necesar de acordat o deosebită 
atenţie la momentul apariţiei stării de afect, şi 
anume momentul când afectul apare şi durata 
acestuia. Faptul dat va permite să delimitam 
când persoana acţiona fiind în stare de afect şi 
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când îşi dădea seama de caracterul prejudicia-
bil al faptelor pe care le-a comis, încercând să 
mascheze intenţiile sale criminale prin starea 
de afect, ca să putem delimita omorul intenţi-
onat prevăzut la art.145 C.pen. al RM de omo-
rul săvârşit în stare de afect prevăzut în art. 
146 C.pen. al RM. Anume această delimitare 
are o importanţă majoră la calificarea infracţi-
unii şi la individualizarea pedepsei penale.

Referinţe bibliografice

1. Codul penal al Republicii Moldova. Co-
mentariu. Redactor responsabil şi condu-
cător de ediţie: Alexei Barbăneagră, Editu-
ra „Sarmis”, Chişinău, 2009.

2. Hotărârea plenului Curţii Supreme de 

Justiţie a Republicii Moldova cu privire la 
practica judiciară în cauzele despre omor 
premeditat nr.9 din 15.11.1993.

3. Borodac A., ,,Manual de drept penal. Par-
tea specială”, Ed. Tipografia Centrală, Chi-
şinău, 2004.

4. Bujor V., ,,Infracţiuni contra vieţii şi sănă-
tăţii persoanei”, Chişinău, 2003.

5. Cobâşneanu V., Avram M., Popovici T., 
,,Cercetarea infracţiunilor contra persoa-
nei. Ghidul ofiţerului de urmărire penală”, 
Editura ARC, Chişinău, 2004.

6. Rusnac S., ,,Psihologia dreptului”, Editura: 
ARC, Chişinău, 2000.

7. http://dexonline.ro/definitie/subit, accesat 
la data de 03.03.2016.



Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova

104

Liliana STAVER, 
lector-metodist al Catedrei ,,Ştiinţe poliţieneşti şi socioumane”
a Academiei  ,,Ştefan cel Mare” a MAI, doctorandă

GARANŢIILE PROCESUALE DE PROTECŢIE A DREPTURILOR OMULUI LA EXTRĂDARE

Cetăţenii Republicii Moldova nu pot  fi extrădaţi sau  expulzaţi din  ţară  
(art.18 alin.(2) (Constituţia RM).

Republica Moldova nu-şi extrădează propriii cetăţeni (art.546 alin.(1) CPP RM).

Rezumat
Creşterea şi internaţionalizarea criminalităţii constituie o problemă ce se înscrie în şirul celor de primă importanţă pentru 

majoritatea statelor lumii. Extinderea acestui fenomen, indiferent de forma pe care o îmbracă, necesită măsuri reale pentru comba-
terea lui. Din cauza amplorii sale, ariei de răspândire şi caracterului său organizat, în prezent criminalitatea se pare că depăşeşte 
capacitatea de reacţie a statelor luate izolat. În aceste împrejurări principalul mijloc de colaborare între ţări în această privinţă este 
aplicarea extrădării în scopul asigurării justiţiei penale. Credem că în viitorul apropiat această formă de asistenţă juridică în mate-
rie penală va rămâne principalul mijloc de realizare a cooperării statelor în prevenirea şi combaterea criminalităţii.

Cuvinte-cheie: drepturile omului, extrădare, cooperare, combaterea criminalităţii.

Summary
 Application of extradition not only to international offences, but also to the majority of those established by the internal 

criminal norms of the states shows that in the development of this institution a new stage has occurred which is characterized by the 
existence of smaller differences between these two categories of offence. The process of unifying the norms of the home and interna-
tional law in the sphere of settling of this problem, and especially those, assuring carrying out of the struggle against the infraction 
phenomenon, is apparently taking place. This process is conditioned by the fact that presently the essential task of both the criminal 
and processual criminal law of the states as well as that of the international criminal law is to aim directly at guaranteeing the securi-
ty and stability through the infraction phenomenon fighting as well as different forms and means with the purpose of protecting both 
the whole society and separate individuals from being attempted upon.  

Key-words: human rights, extradition, cooperation, guarantee.

Introducere. 
Aplicarea extrădării nu numai la in-

fracţiunile cu caracter internaţional, dar şi la 
majoritatea celor stabilite de normele penale 
interne ale statelor evidenţiază faptul că în 
dezvoltarea acestei instituţii a survenit o nouă 
etapă, ce se caracterizează prin existenţa unor 
diferenţe tot mai mici între aceste categorii de 
infracţiuni. Are loc un proces de unificare în 
aparenţă a normelor dreptului intern şi in-
ternaţional în domeniul reglementării acestei 
probleme, în special a normelor ce asigură re-
alizarea combaterii fenomenului infracţional. 
Acest proces e condiţionat de faptul că, în pre-
zent, sarcina esenţială atât a dreptului penal şi 
procesual-penal al statelor, cât şi a dreptului 
penal internaţional vizează direct garantarea 
securităţii şi stabilităţii prin combaterea fe-
nomenului infracţional, prin diferite forme şi 
prin diferite modalităţi, în scopul apărării de 

atentări atât a întregii societăţi, cât şi a fiecărui 
individ în parte.

 Metode şi materiale aplicate. Pentru rea-
lizarea scopului şi obiectivelor trasate la elabo-
rarea articolului dat, în calitate de metode de 
cercetare au fost utilizate metodele: istorică, 
logico-juridică, de drept comparat şi juridico-
practică. Cercetările întreprinse se bazează pe 
studierea doctrinei, legislaţiei în domeniu. La 
realizarea studiului, drept punct de reper au 
servit nu numai prevederile legislaţiei proce-
sual-penale a Republicii Moldova, ci şi unele 
prevederi legislative şi doctrinare referitoare 
la problema investigată din alte ţări.

În general, extrădarea persoanelor nu 
este o instituţie nouă, ea fiind cunoscută încă 
din antichitate şi Evul Mediu. Exemplele isto-
rice ale acestei instituţii sunt vechi şi nume-
roase. În antichitate şi în Evul Mediu întâlnim 
extrădarea, mai ales pentru adversarii politici, 
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duşmani şi trădători. De exemplu, tratatul 
dintre faraonul Ramses al II-lea şi Hatusi-
lem al III-lea din 1278 (1296) î.Hr. prevedea: 
,,Dacă cineva va fugi din Egipt în ţara heţilor, 
nu-l va reţine în ţara sa şi-l va înapoia în ţara 
lui Ramses” [1, p. 289]. După cum observăm, 
însăşi fuga constituia temei pentru extrădarea 
persoanei. Tratatul respectiv, dacă nu garan-
ta respectarea drepturilor persoanei, atunci 
stabilea siguranţa individului ce urma să fie 
extrădat: ,,El să nu fie executat, să nu-i fie vă-
tămat ochiul, gura şi picioarele”.  

Clasicul gândirii juridice din sec. al 
XVIII-lea Cezare Becaria a criticat aspru in-
stituţia extrădării, considerând-o ca o expri-
mare a slăbiciunii din partea statului, care nu 
este capabil să lupte cu criminalitatea doar cu 
propriile reguli morale şi legi. Regula pentru 
care se acordă recompensă pentru extrădarea 
infractorului o consideră lipsită de orice mo-
ralitate [2, p. 212-214].

 În Evul Mediu au fost încheiate o serie 
de tratate de extrădare, dar majoritatea pentru 
infracţiuni politice. Statele feudale îşi acordau 
ajutor reciproc în lupta cu duşmanii autorită-
ţilor. Însă persoanele nu se extrădau fiecărui 
stat. De exemplu, statele musulmane nu extră-
dau persoanele de religie musulmană statelor 
care aveau orice altă religie.

În Europa extrădarea a început să se 
răspândească în sec. al XVI-lea, dar practica-
tă propriu-zis nu este decât în sec. al XIX-lea. 
Evoluţia istorică a acestei instituţii arată că ea 
s-a dezvoltat şi s-a răspândit la început ca armă 
de luptă a burgheziei împotriva feudalismului, 
având astfel un rol progresist (spre exemplu, în 
timpul Revoluţiei franceze practica extrădării 
a permis remiterea nobililor feudali refugiaţi 
în afara Franţei şi a celor care complotau îm-
potriva republicii), dar odată cu consolidarea 
statului burghez ea a slujit deseori ca mijloc de 
mascare a politicii reacţionare, de apărare ile-
gală şi de salvare a infractorilor fascişti, a tră-
dătorilor şi complicilor lor. Savantul Ion An-
ghel afirmă că ,,crearea legăturilor diplomatice 
şi consulare a fost determinată de necesitatea 
de a organiza şi dezvolta relaţiile economice, în 
special cele comerciale între state, dar a rezul-
tat şi din cerinţa de a asigura ocrotirea persoa-

nelor fizice şi juridice ale unui stat, care se aflau 
pe teritoriul altui stat” [3, p. 98].

 Dacă aruncăm o privire generală asupra 
tratatelor Moldovei cu ţările vecine, ne convin-
gem de faptul că majoritatea lor absolută au 
fost încheiate în perioada de până la sfârşitul 
deceniului al 5-lea al secolului al XVI-lea, după 
care numărul tratatelor încheiate de Moldova 
cu alte state se micşorează. O particularitate a 
tratatelor din perioada respectivă constă în fap-
tul că ele erau, în fond, secrete şi aveau drept 
scop scuturarea dominaţiei otomane.

Numărul tratatelor încheiate de Ţara 
Moldovei cu statele europene se micşorează 
brusc în sec. al XVII-lea, iar din sec. al XVI-
II-lea cunoaştem doar un singur tratat politic, 
acel din 1711, încheiat de Dimitrie Cantemir 
cu Petru I. După 1711 nu cunoaştem nici un 
tratat politic încheiat de domnii fanarioţi, ex-
cepţie făcând tratatele din septembrie 1739, 
încheiate de boierii moldoveni cu comandan-
tul suprem al armatei ruse Minich [4, p. 6].

 O schimbare radicală în dezvoltarea 
instituţiei extrădării a constituit-o Revoluţia 
franceză din sec. al XVIII-lea, atunci când juri-
dic a fost recunoscut dreptul la azil. Constituţia 
de la 1793 prevedea: „Poporul francez acordă 
azil persoanelor străine, care au fost izgonite 
din statul lor pentru credinţă în libertate”. El 
refuză azil tiranilor.  Duşmanii statului feudal, 
în mod firesc, erau consideraţi aliaţi ai Fran-
ţei burgheze. Pentru a înţelege proclamarea 
dreptului la azil de o deosebită importanţă este 
următorul fapt. Decretul Convenţiei naţionale 
de la 1 februarie 1793 despre declararea războ-
iului Angliei şi Olandei învinuia regele britanic 
de aceea „că el proteja şi acorda ajutor financi-
ar emigranţilor şi chiar conducătorilor rebeli 
care au luptat împotriva Franţei” [5, p. 305].

În sec. al XIX-lea dreptul la azil a cunos-
cut o recunoaştere generală în urma căreia ex-
trădarea capătă un caracter de ajutor reciproc 
între state în lupta cu criminalitatea. Extrăda-
rea îşi află sursele de reglementare în conven-
ţii şi tratate, în declaraţii de reciprocitate şi în 
dispoziţii de drept intern, iar în lipsa acestora 
– în uzanţa internaţională.

 Prima Convenţie multilaterală este 
Convenţia de la Amen din 1802 semnată de 



Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova

106

Marea Britanie, Olanda, Spania şi Franţa. Pri-
ma lege privind extrădarea persoanelor a fost 
adoptată în Belgia în 1833. În Rusia la 1845 
a fost adoptată Pravila despre pedepsirea şi 
executarea pedepselor. În 1880, Institutul de 
Drept Internaţional de la Oxford a adoptat o 
rezoluţie care a constituit temelie pentru co-
operare între statele lumii privind extrădarea 
persoanelor. 

În această perioadă, instituţia extrădării 
capătă noi caracteristici: nu contribuie numai 
la lupta împotriva criminalităţii, dar garantea-
ză şi câteva drepturi ale persoanelor extrădate. 
Se instituie, de exemplu, principiul dublei in-
criminări, conform căruia fapta ce constituia 
obiectul extrădării trebuia să fie prevăzută de 
legislaţia ambelor state; principiul specialită-
ţii, conform căruia persoana extrădată poate fi 
judecată doar pentru infracţiunea pentru care 
a  fost extrădată.

Instituţia extrădării se dezvolta potrivit 
tendinţelor istorice de democratizare, de pro-
tecţie a drepturilor omului. În perioada respec-
tivă, o regulă obligatorie devine neextrădarea 
infractorilor politici. Încercările de a elabora 
un proiect de convenţie-tip de extrădare au 
fost numeroase, spre exemplu: proiectul In-
stitutului de Drept internaţional de la Oxford 
(1880), Convenţia de drept penal internaţional 
de la Montevideo (1889). Această problemă a 
format, de asemenea, obiect de preocupare în 
cadrul unor congrese internaţionale, dintre 
care: Congresul de poliţie judiciară internaţi-
onală de la Monaco (1914), Conferinţa pan-
americană de la Havana (13 februarie 1928), 
Conferinţa pentru unificarea dreptului penal 
de la Bruxelles (1930). Aceste încercări s-au 
concretizat abia la 13 decembrie 1957, când 
la Paris s-a încheiat Convenţia europeană de 
extrădare. Dispoziţii privind extrădarea se gă-
sesc însă şi în dreptul intern, înscrise fie în co-
dul penal, fie într-o lege specială care fixează 
condiţiile şi procedura extrădării.

Cea mai veche lege de extrădare este cea 
belgiană (1843), ulterior fiind adoptată şi de 
alte state: SUA (1848), Anglia (1870), Olanda 
(1875), Luxemburg (1875), Argentina (1907), 
Canada (1907), Brazilia (1911), Suedia 81913), 
Finlanda (1922), Franţa (1927).

Cel de-al VIII-lea Congres al Naţiunilor 
Unite pentru prevenirea crimei şi tratamentul 
delincvenţilor a aprobat tratatul-tip de extră-
dare. Adunarea Generală a ONU a adoptat 
acest tratat prin Rezoluţia nr.45/116 din 14 
septembrie 1990, invitând statele membre să 
colaboreze în cadrul unor angajamente bilate-
rale şi multilaterale, în vederea întăririi măsu-
rilor de prevenire, de combatere a criminalită-
ţii şi de întărire a procesului de justiţie penală. 
Se prevedeau şi următoarele principii:

 – principiul neextrădării propriilor ce-
tăţeni, precum şi a persoanelor străine, care 
prin naştere sau pe altă cale au obţinut cetă-
ţenia;

 – dacă mai multe state cereau extrăda-
rea uneia şi aceleiaşi persoane, atunci statul 
căruia îi erau adresate cererile era în drept 
să hotărască cererea cărui stat o va satisface. 
Privilegiat putea fi statul pe teritoriul căruia a 
fost săvârşită o infracţiune mai gravă. Atunci 
când persoana pentru care se cerea extrădarea 
săvârşea o infracţiune pe teritoriul  statului 
solicitat, atunci el era în drept să refuze extră-
darea;

 – dreptul de a cere extrădarea persoanei 
o deţine statul, cetăţenia căruia o avea învinui-
tul, precum şi statul pe teritoriul căruia s-a co-
mis fapta.  De asemenea, se propuneau reguli 
procesual-penale. 

Pentru Republica Moldova, extrădarea 
este o instituţie relativ nouă ce a apărut ca o 
consecinţă inevitabilă a luptei duse de stat îm-
potriva criminalităţii. Premisele apariţiei ei au 
fost legate de faptul că Republica Moldova s-a 
declarat stat independent şi suveran. În privin-
ţa surselor de reglementare a extrădării ţinem 
să menţionăm adoptarea Constituţiei RM (29 
iulie 1994) care în art.17 alin. (4) stipula că: 
„Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi extrădaţi nu-
mai în baza unei convenţii internaţionale sau 
în condiţii de reciprocitate în temeiul hotărârii 
instanţei de judecată” [6].  Codul penal al RM 
conţine, de asemenea, în art.13 noţiunea extră-
dării  care însă nu elucidează pe deplin con-
ceptul şi condiţiile de existenţă a ei ca o nouă 
instituţie prevăzută de dreptul penal material 
al RM. Chestiunile ce ţin de asistenţa juridică 
în materie penală, inclusiv de extrădare, sunt 
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reglementate doar superficial în art. 541-550 
din Codul de procedură penală al RM.

Reieşind din acest fapt, actualmente, 
pentru soluţionarea problemelor ce ţin de ex-
trădare se aplică direct dispoziţiile convenţii-
lor şi tratatelor (acordurilor) ce au fost sem-
nate şi ratificate de R. Moldova în materie de 
asistenţă juridică internaţională [7].  

Tratatele bilaterale menţionate respectă 
principiile generale, dar mai detaliat, concre-
tizează condiţiile de acordare a asistenţei juri-
dice în materie penală. Încheierea acestor tra-
tate este benefică pentru R. Moldova, însă ele 
nu sunt suficiente pentru soluţionarea tuturor 
problemelor ce apar pe parcurs. Este absolut 
necesar de a lărgi sfera legăturilor externe şi de 
a încheia tratate şi cu alte state, precum şi de a 
perfecţiona legislaţia internă ce reglementea-
ză extrădarea persoanelor. Este necesar de a     
adopta legislaţia penală şi procesual-penală 
care ar stabili concret atributele organelor de 
urmărire penală şi instituţiilor judiciare în re-
laţiile de colaborare cu organele juridice străi-
ne, de a stabili bazele cooperării cu alte state în 
relaţiile ce se află în afara tratatelor încheiate. 
Dispoziţiile de drept intern au însă un carac-
ter subsidiar. Rolul lor este de a servi ca bază 
la încheierea convenţiilor, de a ajuta la înţele-
gerea acestora şi de a completa normele din 
convenţii, iar în lipsa acestora, de a funcţiona 
ca norme suplinitorii.

Concluzii. 
Extrădarea, ca formă de asistenţă judi-

ciară în materie penală, funcţionează direct în 
interesul statului solicitant, precum şi indirect, 
ea serveşte intereselor legitime ale cetăţenilor, 
or prevenirea şi reprimarea infracţiunilor de-
vin în plan internaţional o preocupare de inte-
res colectiv [8, p. 97].

Instituţia extrădării joacă un rol esenţial 
în asigurarea celor mai bune condiţii de rea-
lizare a justiţiei în activitatea de represiune a 
fiecărui stat prin faptul că nu se creează po-
sibilitate pentru infractorii dintr-un stat care 
s-au refugiat pe teritoriul altui stat să scape de 
răspundere penală ori să se sustragă de la exe-
cutarea sancţiunii aplicată printr-o hotărâre 
de condamnare definitivă.

Reglementarea extrădării are loc în con-

formitate cu anumite principii de politică, 
(principiul legalităţii, principiul reciprocităţii, 
principiul umanismului ş.a.) care reflectă con-
cepţia statelor cu privire la necesitatea com-
baterii criminalităţii şi la realizarea justiţiei 
penale acolo unde s-au produs consecinţele 
antisociale ale infracţiunii, raporturile dintre 
stat şi infractor, drepturile omului, recunos-
cute şi individului infractor, încrederea pe 
care statele o au între ele în ce priveşte rea-
lizarea unei justiţii penale obiective şi drepte 
[9, p. 86].  

Necesitatea acestor acţiuni se explică 
prin faptul că astăzi instituţia extrădării a că-
pătat o deosebită importanţă. În urma proce-
selor integraţioniste hotarele multor state au 
devenit „transparente”, s-au dezvoltat mijloa-
cele de comunicare. Aceasta ajută foarte mult 
persoanele care au comis infracţiuni într-un 
stat să se ascundă pe teritoriul altui stat. Şi mai 
important este faptul că noile condiţii sunt ac-
tiv utilizate de organizaţiile criminale, care în-
tr-un timp rapid capătă caracter internaţional. 
Nu sunt puţine cazurile  când organizaţiile cri-
minale influenţează economia naţională şi or-
ganele puterii de stat în unele ţări. Activitatea 
lor capătă noi proporţii şi devine din ce în ce 
mai periculoasă după conţinut. Criminalitatea 
actuală nu cunoaşte hotare teritoriale, ceea ce 
dictează necesitatea unei cooperări mai strân-
se între state în lupta cu ea. Important este de 
a stabili concret balanţa între interesele state-
lor la soluţionarea problemei de extrădare şi 
drepturile persoanelor extrădate.

În perspectivă, colaborarea internaţio-
nală a R. Moldova în domeniul justiţiei penale 
se va desfăşura în baza aproprierii legislaţiei 
interne de cea a statelor Europei Occidenta-
le. Însă relaţiile externe vor fi eficiente doar 
în condiţiile când statul va adopta o politică 
penală clară şi concretă, va dezvolta legislaţia 
naţională, ţinând cont de specificul situaţiei 
criminogene din stat şi de caracterele ei.
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IZVOARELE DREPTULUI

Rezumat
Pentru a cunoaşte conținutul concret al normelor juridice este necesar de a cunoaşte prevederile acestora, adică 

sursa din care poate fi cunoscută. Dreptul asigură organizarea într-o societate, fiind garantată prin izvoare de drept. 
Deci dreptul fiind alcătuit din totalitatea de norme ce reglementează anumite relații sociale, ultimele se materializează 
în aşa-zis izvoare de drept.

Cuvinte-cheie: izvor de drept, izvoare formale, izvoare materiale, actul normativ, practica judecătorească, pre-
cedentul judiciar etc.

Summary
In order to know the real content of legal norms it is necessary to know their previsions and their sources. The 

laws ensure the organization in a society, which is guaranteed by the law sources. So the law being composed of all rules 
that govern certain social relationships are materialized in so-called sources of law.

Keywords: source of law, formal sources, material sources, the normative act, the judicial practice, the judicial 
precedent etc.

Introducere. Voinţa socială generală 
nu poate deveni obligatorie pentru fiecare in-
divid și pentru ansamblul colectivităţii decît 
dacă se exprimă prin norme care îmbracă o 
anumită formă, care mai este numită „izvor 
de drept”1. Așadar, pentru a înţelege esenţa 
normelor juridice este necesar de a cunoaște 
dispoziţiile acestora, care se materializează în 
izvoare de drept, iar forma acestora relatează 
faptul că dispoziţiile normelor juridice, deve-
nind o regulă care se datorează rezultatului 
unei activităţi normative ale statului, ce expri-
mă voinţa puterii de stat, fiind asigurată prin 
forţa coercitivă a statului, întru respectarea 
acesteia.

Metode și materiale aplicate. La elabo-
rarea articolului am folosit metoda analitică și 
deductivă pentru a prezenta tema în ansam-
blul ei. La baza articolului am folosit biblio-
grafie autohtonă și străină, precum și legilaţia 
internă care reglementează tema în cauză. 

Conţinut. Noţiunea de „izvor de 
drept”. Actele juridice provenite de la orga-
nele statului cuprind reguli ce reglementează 
comportamentul oamenilor și prin aceas-
ta relaţiile dintre ei în cadrul unei anume 
1  Ioan Huma, Introducere în studiul dreptului, Iași, Ed. 
Fundaţiei „Chemarea”, 1993, p. 70.

societăţi2.
În sens îngust, putem defini ca izvor de 

drept sursa dreptului care asigură organizarea 
societăţii.

În concepţia lui Gheorghe Avornic, ex-
presia „izvoare ale dreptului” este percepută 
ca ,,...forme de exprimare a normelor juridice 
în cadrul unui sistem de drept în diferite epo-
ci și ţări, adică modalitatea de instituire sau 
recunoaștere de către puterea de stat a norme-
lor juridice în procesul de creare a dreptului”3.

Izvoarele formale și izvoarele materi-
ale. Termenul „izvor de drept” are mai multe 
sensuri și poate fi clasificat în mai multe cate-
gorii:

În funcţie de conţinutul izvorului de 
drept deosebim:

 – izvoare materiale de drept – ansam-
blul condiţiilor vieţii materiale și spirituale ale 
societăţii care își pun amprenta pe conţinutul 
voinţei sociale exprimată directiv (ca un ghid);

 – izvoare formale de drept – forma prin 
care se exteriorizează voinţa societăţii pentru 

2  Genoveva Vrabie, Teoria generală a dreptului, Iași, 
Ed. „Ștefan Procopiu”, 1993, p. 35.
3 Gheorghe Avornic, Tratat de teoria generală a statului 
și dreptului, vol. I, Chișinău, ed. Tipografiei Centrale, 
2009, p. 92.



Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova

110

a se impune, adică modalităţile sau formele de 
exprimare a dreptului (legi, hotărîri, decrete, 
ordine). Legislaţia statului este forma de ex-
primarea dreptului.

În funcţie de caracterul sursei izvorului 
de drept, desprindem:

 – izvoare directe – reprezintă forma de 
exprimare nemijlocită din care reiese norma, 
adică provenienţa dreptului nemijlocit de la 
un organ competent de stat;

 – izvoare indirecte –reprezintă forma de 
exprimare care nu este cuprinsă în acte nor-
mative, dar se face trimitere la ele și le include 
(obiceiurile), sînt surse secundare de drept.

În funcţie de sfera de aplicare a izvoare-
lor de drept, distingem:

 – izvoare internaţionale de drept – 
norme ce conţin dispoziţii comune de nivel 
internaţional, rezultate din acordul de voinţă 
al statelor;

 – izvoare naţionale de drept – mijloace 
juridice de exprimare ce cuprind dispoziţii 
aplicabile la nivel intern, naţional.

În funcţie de caracterul cerinţelor izvoa-
relor de drept, remarcăm:

 – izvoare oficiale ale dreptului – surse 
ale dreptului care emană de la autoritatea pu-
blică competentă și care exprimă sau interpre-
tează normele juridice; 

 – izvoare neoficiale ale dreptului – sur-
sele care contribuie atît la elaborarea norme-
lor juridice, cît și la interpretarea știinţifică a 
dreptului (doctrina juridică).

Anita Naschitz afirmă că izvorul mate-
rial al dreptului îl constituie condiţiile vieţii 
materiale, care, direct sau indirect, îl determi-
nă4. O părere pertinentă pe care o împărtășim, 
deoarece fiecare izvor de drept este influenţat 
de anumiţi factori care îl face distinct într-o 
anumită măsură.

În acest sens, Nicolae Popa menţionează 
că ,,Izvoarele materiale ale dreptului – denu-
mite și izvoare reale – sînt concepute ca ade-
vărate «dat»-uri ale dreptului, realităţi ex-
terioare acestuia și care determină acţiunea 
legiuitorului sau dau naștere unor reguli 

4 Naschitz Anita, Teorie și tehnică în procesul de creare 
a dreptului, București, Ed. Academiei, 1969, p. 119.

izvorîte din necesităţile practice (dacă este 
vorba de obicei)”5. Sînt condiţii materiale ale 
comunităţii care fundamentează opţiunile 
statului privind crearea dreptului, repere de 
studiere pe care puterea statului le schimbă în 
norme de drept. Altfel zis, realităţile societăţii 
determină voinţa statului care se transformă 
în drept.

Pot fi considerate ca izvoare materiale 
ale dreptului condiţiile de structurare a drep-
tului, adică factorii care au contribuit la orga-
nizarea dreptului, cum ar fi: tradiţiile, factorul 
uman, factorul politic, condiţiile materiale ale 
societăţii etc. Totodată, unii autorii români 
afirmă: ,,Este evident că analiza știinţifică a 
dreptului nu poate ignora rolul izvoarelor ma-
teriale (sociale, economice, culturale, ideologi-
ce etc.). Ele reprezintă factorii ce dau conţinut 
concret dreptului pozitiv, concentrînd nevoile 
reale ale vieţii și relevîndu-se legiuitorului sub 
forma unor comandamente sociale (comenzi 
sociale)”6.

Izvoarele formale ale dreptului pun în 
evidenţă formele definitorii de prezentare a 
normelor juridice care au valoare din punct 
de vedere juridic. Adică, acestea exprimă nor-
ma juridică în cadrul unui sistem de drept în 
fenomenul de formare a dreptului.

Pe parcursul dezvoltării societăţii, isto-
ria dreptului a cunoscut următoarele izvoare 
formale ale dreptului: actul normativ, contrac-
tul normativ, doctrina juridică, precedentul 
judiciar și practica judecătorească, obiceiul ju-
ridic sau cutuma, pe care ne propunem să le 
analizăm în continuare.

Caracteristica izvoarelor formale ale 
dreptului. Potrivit autorilor Ion și Maria Cor-
beanu, de-a lungul istoriei știinţei dreptului, 
s-a constatat că cea mai mare preponderenţă 
o au izvoarele formale, care sînt fie creaţie a 
legiuitorului, fie au origine cutumiară, doctri-
nară sau de altă natură7.

5 Nicolae Popa, Teorie generală a dreptului, București, 
Ed. Actami, 1998, p. 191.
6 Nicolae Popa, Mihail-Constantin Eremia, Simo-
na Cristea, Teoria generală a dreptului, Ediţia a II-a, 
București, Ed. All Beck, 2005, p. 162.
7 Ion Corbeanu, Maria Corbeanu, Teoria generală a 
dreptului, București, Ed. Lumina Lex, 2002, p. 170.



Ştiinţe juridice, nr. 3/ 2016, ISSN 1857-0976

111

Toate tipurile de sisteme de drept dis-
pun de un spectru larg de izvoare de drept. 
Remarcăm existenţa mai multor factori 
determinanţi ai izvoarelor dreptului: tradiţiile 
unei comunităţi, felurimea organelor care 
fac parte din mecanismul statal, religia, spi-
ritul gînditor al unui popor etc. Menţionăm 
că, în fiecare stat atestăm prezenţa tuturor 
acestor izvoare de drept, însă, în fiecare caz 
aparte prevalează o anumită sursă a legilor, în 
funcţie de trăsăturile caracteristice ale popo-
rului și de contextul spaţiul-temporal în care 
acesta se găsește. Făcînd o retrospectivă asu-
pra evoluţiei izvoarelor formale în Republica 
Moldova, precizăm că acest sistem este unul 
eteroclit și exterior, deoarece, trecînd din mîi-
nile unei puteri în ale alteia, am fost nevoiţi 
să ne raliem legilor impuse, fără a aduce o 
contribuţie naţională în formarea lor.

În acest sens, izvoarele formale ale drep-
tului impuse de evoluţia de pînă acum a drep-
tului sînt următoarele: obiceiul juridic, prac-
tica judiciară, doctrina, precedentul judiciar, 
contractul normativ și actul normativ.

Izvoarele dreptului la etapa contem-
porană. Avînd în vedere procesul de formare 
a statului Republica Moldova, ca stat tînăr, cel 
mai răspîndit izvor de drept este utilizat actul 
normativ, dat fiind faptul că acesta s-a înră-
dăcinat în toate statele lumii devenind sui ge-
neris și ius scriptum8. În progresul său juridic, 
societatea a trecut de la deprinderi, reguli de 
conduită obligatorii la dreptul scris. 

După cum afirmă teoreticianul Nicolae 
Popa, schimbările rapide, dinamica transfor-
mărilor sociale specifice societăţii actuale își 
pot găsi reflectarea operativă în actul norma-
tiv și nu în obicei, care este forma conserva-
toare a dreptului9. Mai mult ca atît el este foar-
te util de a fi stocat și sistematizat prin metode 
informatice.

Obiceiul juridic nu-și poate regăsi un 
loc în calitate de izvor de drept, deoarece aces-
ta, după cum am menţionat supra, s-a trans-
format în ius scriptum, căci legiuitorul a pre-
văzut la art.4 din Codul civil uzanţa ca izvor 
de drept. 

8 Unic în felul său și un drept scris.
9 Nicolae Popa, Teorie generală a dreptului, București, 
Ed. Actami, 1998, p. 216.

În sistemele de drept romano-german 
și anglo-saxon sînt specifice anumite izvoare 
de drept. Din sistemul de drept a familiei ro-
mano-germane, din care face parte și sistemul 
nostru de drept, practica judiciară poate con-
stitui un izvor de drept, reieșind din faptul că 
jurisprudenţei i se atribuie un rol creator, prin 
care statul încearcă să-l implementeze în acest 
sens.

În sistemele de drept anglo-saxon, pre-
cedentului judiciar îi este recunoscut de la ro-
lul izvorului de drept, adică obiceiurile juridi-
ce și hotărîrile judecătorești alcătuiesc dreptul 
comun – Common Law.

La etapa contemporană, încep să se dez-
volte ca izvor de drept contra cele normative, 
pornind de la faptul că mai multe state tind să 
formeze anumite comunităţi, stipulînd anu-
mite condiţii și negocieri, transformîndu-le în 
tratate, acorduri, convenţii. 

Pentru Republica Moldova, ca izvor de 
drept, un loc aparte îl ocupă hotărîrile Curţii 
Europene pentru Drepturile Omului, reieșind 
din prevederile art.4 alin.(2) din Constituţia 
Republicii Moldova precum și din hotărîrea 
Curţii Constituţionale nr.55 din 14 octombrie 
1999 „Privind interpretarea unor prevederi 
ale art.4 din Constituţia Republicii Moldova”. 
Rezultă că Convenţia Europeană a Drepturi-
lor Omului constituie o parte integrantă a sis-
temului intern de drept și respectiv urmează a 
fi aplicată direct ca oricare altă lege a Republi-
cii Moldova, cu deosebirea că Convenţia Eu-
ropeană a Drepturilor Omului are prioritate 
faţă de restul legilor interne care îi contravin.

Considerăm oportun de a caracteriza 
izvoarele formale ale dreptului în funcţie de 
forţa juridică a acestora, dat fiind faptul că 
acestea se aplică în practică în ordinea în care 
vor fi analizate. 

Actul normativ juridic. Actul norma-
tiv juridic este izvorul de drept format de stat, 
izvor ce conţine reguli cu caracter general și 
obligatoriu, aplicarea căruia fiind asigurată 
prin forţa coercitivă a statului.

Caracterele actului normativ faţă de alte 
izvoare formale de drept:

 – caracterul scris;
 – caracterul procedural determinat, de-
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oarece se iniţiază și se adoptă după procedura 
stabilită prin lege;

 – caracterul probator avînd forţă pro-
bantă incontestabilă a actelor normative;

 – caracterul operativ, durata elaborării 
și adoptării actelor normative, de regulă, se 
efectuează în termene rezonabile; 

 – caracterul reglementator primar, dat 
fiind faptul că actele normative reglementea-
ză relaţiile sociale originare și primare în stat 
(politice, economice, culturale etc).

Actul normativ mai este cunoscut și sub 
denumirea de „lege”, care trebuie înţeles atît 
în sens îngust, fiind un act juridic normativ 
adoptat de autoritatea legislativă a statului, 
cît și în sens larg – orice act normativ adop-
tat  de o autoritate publică a statului în limitele 
competenţei conferite de lege în acest sens.

 Reieșind din cele descrise, putem afir-
ma că sistemul actelor normative poate fi cla-
sificat în două categorii mari: legile și alte acte 
normative.

Legile. În conformitate cu art.2 din Le-
gea nr.780 din 27 decembrie 2001 privind 
actele legislative10, actele legislative sînt acte 
adoptate de unica autoritate legislativă a sta-
tului în temeiul normelor constituţionale, 
conform procedurii stabilite de Regulamentul 
Parlamentului, de alte reglementări în vigoa-
re, și ocupă poziţia cea mai înaltă în ierarhia 
actelor normative din Republica Moldova.

Așadar, Parlamentul adoptă legi 
constituţionale, legi organice și legi ordinare.

După cum afirmă teoreticienii Ion și 
Maria Corbeanu, legile constituţionale sînt 
cele mai importante legi, sînt fundamenta-
le pentru așezarea și funcţionarea edaficului 
politico-statal și social. Constituţia înseamnă 
„așezare cu temei”, ea este o stare de spirit a 
poporului11.

Constituţia reprezintă izvorul principal 
al dreptului, fiind denumită și „Legea Supre-
mă” a statului. Nici o lege și nici un alt act ju-
ridic care contravine prevederilor Constituţiei 
nu are putere juridică. Aceleași constatări 
10 Legea privind actele legislative nr. 780 din 27 decem-
brie 2001 // Monitorul Oficial nr. 36-38 din 14.03.2002.
11 Ion Corbeanu, Maria Corbeanu, Teoria generală a 
dreptului, București, Ed. Lumina Lex, 2002, p. 175-176.

sînt valabile și pentru legile de modificare a 
Constituţiei, care, de asemenea, fac parte din 
categoria legilor constituţionale.

Altă categorie de legi pe care le adoptă 
Parlamentul sînt legile organice. Legile orga-
nice au ca obiect de reglementare probleme 
privitoare la instituţiile constituţionale ce re-
prezintă o prelungire a legilor constituţionale, 
intervenind în domenii de activitate expres 
prevăzute de Constituţie ca foarte importante 
și oferă o semnificaţie esenţială în sistemul ju-
ridic intern. Categoriile respective de legi sînt 
indicate direct în Constituţia Republicii Mol-
dova la art.72 alin. (3), avînd și o modalitate 
de adoptare – cu votul majorităţii deputaţilor 
aleși, după cel puţin două lecturi.

Prin legi ordinare se reglementează 
orice materie care nu ţine de domeniul legi-
lor constituţionale sau organice, Parlamen-
tul avînd puterea de a decide cînd o materie 
necesită reglementare legislativă. Adică, în 
Constituţie sînt legiferate domeniile care se 
reglementează prin lege organică, ceea ce în-
seamnă per a contrario că reglementarea ce-
lorlalte domenii nesupuse prin lege organică 
se face prin legi ordinare12.

În domeniul actelor normative intră și 
categoria celor care sînt subordonate legilor. 
Cu toate că ele sînt subordonate legii ele pro-
duc aceleași efecte juridice obligatorii ca și le-
gea, aceasta urmînd să îndeplinească anumite 
condiţii:

 – să nu conţină dispoziţii contrare legii;
 – ele nu pot da reglementări primare, 

intervenind doar secundum legem;
 – ele nu pot interveni în domenii a căror 

reglementare este prevăzută a fi dată prin lege;
 – ele nu trebuie să fie date în limitele 

competenţei lor materiale și teritoriale ale or-
ganului de la care emană;

 – ele trebuie să respecte ierarhia forţei 
juridice a actelor normative în stat;

 – ele trebuie să fie date în forma și pro-
cedura prevăzută pentru fiecare din ele13.

12 Constituţia Republicii Moldova, Comentariu, 
Chișinău, Ed. Arc, 2012, p. 281.
13Gheorghe C. Mihai, Radu I. Motica, Fundamentele 
dreptului. Teoria și filozofia dreptului, București, Ed. 
ALL, 1997, p. 109.
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Din acestea fac parte: hotărîri-
le și moţiunile Parlamentului; decretele 
prezidenţiale; ordonanţele, dispoziţiile și ho-
tărîrile Guvernului; ordinele, regulamentele și 
instrucţiunile ministerelor, departamentelor, 
serviciilor și ale altor organe centrale de stat și 
ale organelor administraţiei publice locale de 
toate nivelele etc.

Contractul normativ. Contractul nor-
mativ este un act juridic bilateral, care expri-
mă norme juridice, stabilite de părţile con-
tractante, în vederea reglementării relaţiilor 
de interes comun. Unii autorii definesc con-
tractul normativ ,,...ca un act individual, un 
acord de voinţă realizat de obicei pe baza unor 
norme juridice, care produc efecte juridice 
stabilind drepturi și obligaţii unor subiecţi 
exact determinaţi”14.

Acest tip de izvor de drept s-a folosit în 
dreptul constituţional, unul din contractele 
normative este considerată Magna Charta Li-
bertatum (Marea Cartă a Libertăţilor) înche-
iată la 15 iunie 1215.

De asemenea, contractul normativ în 
dreptul muncii se manifestă prin contractele 
colective de muncă, prin contractele indivi-
duale de muncă, iar în dreptul constituţional 
– la formarea federaţiilor, confederaţiilor, 
desfășurînd și prelungind principiile generale 
de uniune.

Din această categorie fac parte și tratate-
le, convenţiile, acordurile internaţionale între 
state.

Conform art.4 alin.(2) din Constituţia 
Republicii Moldova, dacă există neconcordanţe 
între pactele și tratatele privitoare la drepturi-
le fundamentale ale omului la care Republica 
Moldova este parte și legile ei interne, prio-
ritate au reglementările internaţionale15. Din 
hotărârea Curţii Constituţionale nr. 55 din 14 
octombrie 1999 privind interpretarea unor 
prevederi ale articolului 4 din Constituţia Re-
publicii Moldova16  se desprinde că normele și 
14 Ion Pîrău, Teoria generală a dreptului, Chișinău, Ed. 
Universităţii de Studii Aplicate, 2006, p. 47.
15 Constituţia Republicii Moldova din  29.07.1994 //  
Monitorul Oficial nr. 1 din 12.08.1994.
16 Hotărîrea Curţii Constituţionale privind interpre-
tarea art. 4 din Constituţia Republicii Moldova nr. 55 
din 14.10.1999 // Monitorul Oficial nr 118-119/64 din 
28.10.1999.

principiile unanim recunoscute ale dreptului 
internaţional sînt executorii pentru Republi-
ca Moldova în măsura în care ea și-a expri-
mat consimţămîntul de a fi legată prin actele 
internaţionale respective, iar  parte compo-
nentă a cadrului legal al Republicii Moldova 
sînt și tratatele internaţionale.

Rezultă că tratatele internaţionale con-
stituie o parte integrantă a sistemului legal in-
tern și respectiv urmează a fi aplicate direct ca 
oricare altă lege a Republicii Moldova, cu de-
osebirea că acestea au prioritate faţă de restul 
legilor interne care îi contravin.

Tratatele internaționale. Potrivit art.2 
din Legea nr.595 din 24 septembrie 1999 pri-
vind tratatele internaţionale ale Republicii  
Moldova17, prin tratat internaţional se înţelege 
orice acord încheiat în scris de către Republica 
Moldova, destinat a produce efecte juridice și 
guvernat de normele dreptului internaţional, 
perfectat fie într-un instrument unic, fie în 
două sau mai multe instrumente conexe, ori-
care ar fi denumirea sa particulară (tratat, 
acord, convenţie, act general, pact, memoran-
dum, schimb de note, protocol, declaraţie, sta-
tut, act final, modus vivendi, aranjamente etc., 
toate avînd valoare juridică egală).

Primele tratate internaţionale la care Re-
publica Moldova este parte, au fost consfinţite 
în Constituţia Republicii Moldova la art.4 
alin.(1) și art.8 alin. (1) prin care Republica 
Moldova se obligă să le respecte. Cu titlu de 
exemplu, reiterăm:

 – Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite 
din 26 iunie1945;

 – Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului din 10.12.1948;

 – Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului din 04.11.1950;

 – Pactul internaţional cu privire la 
drepturile civile și politice din 16.12.1966;

 – Convenţia de la Viena cu privire la 
dreptul tratatelor din 23 mai 1969 etc.

Reiterăm că contractele normative nu se 
vor confunda cu contractele individual-juridi-
ce, deoarece cele din urmă nu sînt izvoare de 
17 Legea privind tratatele internaţionale ale Republicii 
Moldova nr. 595 din 24.09.1999 // Monitorul Oficial nr. 
24-26 din 02.03.2000.
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drept și nu exprimă norme juridice, însă cre-
ează efecte juridice.

Practica judecătorească și precedentul 
judiciar. Precedentul judiciar este un izvor 
specific dreptului anglo-saxon, arată capacita-
tea judecătorilor de a adopta norme juridice. 
Precedentul judiciar (judecătoresc) este hotă-
rîrea judecătorească, emisă de un organ jude-
cătoresc superior, care exprimă norme juridi-
ce obligatorii de executat de către judecătorii 
din organele judecătorești ierarhic inferioare. 
Precedentul judecătoresc este o soluţie judici-
ară obligatorie pentru soluţionarea unor cau-
ze (dosare) asemănătoare.

Precedentul judecătoresc nu este recu-
noscut ca izvor formal de drept în familia ro-
mano-germană de drept, prin urmare judecă-
torii sînt opriţi prin lege să elaboreze hotărîri 
judecătorești cu caracter general.

Practica judecătorească este alcătu-
ită din totalitatea hotărîrilor judecătorești 
pronunţate de către instanţele judecătorești 
de toate nivelele, însă în ele sînt acte care nu 
conţin norme juridice, doar judecătorul dă 
soluţii pe anumite cauze bazîndu-se pe anu-
mite acte normative. Respectiv, judecătorului 
îi revine obligaţia de a aplica și interpreta le-
gea, adaptînd-o la fiecare caz concret, avînd 
sarcina de a nu stabili anumite dispoziţii ge-
nerale, dar urmează să adopte hotărîrea în li-
mitele pretenţiilor înaintate.

Cu toate acestea, legiuitorul a prevăzut 
la atribuţiile Curţii Supreme de Justiţie18 de a 
generaliza practica judiciară, de a analiza sta-
tistica judiciară proprie și de a da explicaţii 
din oficiu în chestiunile de practică judiciară 
ce nu ţin de interpretarea legilor și nu au ca-
racter obligatoriu pentru judecători. 

Astfel, există tendinţa legiuitorului 
moldav de a introduce în sistemul naţional 
de drept practica judiciară ca izvor de drept. 
Deducerea respectivă rezultă din dispoziţiile 
Codului de procedură civilă, unde la art. 17 
prevede că pentru aplicarea corectă și unifor-
mă a legislaţiei, Curtea Supremă de Justiţie ge-
neralizează, din oficiu, practica examinării de 
18 Art. 2 din Legea cu privire la Curtea Supremă de 
Justiţie nr. 789 din 26.03.1996 // Monitorul Oficial nr. 
15-17 din 22.01.2013.

către instanţele judecătorești a unor anumite 
categorii de pricini, adoptă și dă publicităţii 
hotărîri explicative privind aplicarea corec-
tă a normelor de drept și soluţionarea justă 
a pricinilor civile, iar art.7 alin.(7) din Codul 
de procedură penală în consonanţă cu art.39 
pct.5) prevede competenţa Curţii Supreme de 
Justiţie de a adopta hotărîri explicative în ches-
tiunile de practică judiciară a aplicării unifor-
me a legislaţiei penale și procesual penale, iar 
hotărîrile explicative ale Plenului Curţii Su-
preme de Justiţie în chestiunile privind apli-
carea prevederilor legale în practica judiciară 
au caracter de recomandare pentru organele 
de urmărire penală și instanţele judecătorești.

Doctrina juridică. Doctrina juridică ca 
izvor de drept reprezintă interpretări ale unor 
cercetători cu privire la investigarea fenome-
nului juridic, cu propuneri de îmbunătăţire a 
sistemului de drept, de lege ferenda.

Doctrina juridică a avut o mare 
importanţă în epoca medievală atunci cînd era 
necesar de a da soluţii unei situaţii, magistraţii 
solicitau părerea jurisconsulţilor, căutau 
soluţia în comentariile din operele știinţifice. 
Cu titlu de exemplu, putem aminti că în ho-
tărîrile Curţii Constituţionale se menţionează 
că se solicită opinia teoreticienilor la emite-
rea unei probleme de drept. Același lucru îl 
observăm și la examinarea recursului în in-
teresul legii unde Plenul Curţii Supreme de 
Justiţie solicită opinia teoreticienilor. Prin ur-
mare, doctrina judiciară la etapa actuală este 
necesară doar în anumite situaţii. Însă ea nu 
constituie un izvor de drept, dat fiind faptul 
că interpretarea oficială a legii o are doar emi-
tentul actului, cu toate că din gama largă de 
literatură se regăsesc comentarii ale anumitor 
legi (Constituţia, Codul penal, Codul civil).

Obiceiul juridic. Obiceiul juridic 
sau cutuma este tradiţia recunoscută și 
sancţionată de către stat, care are un caracter 
obligatoriu, fiind cel mai vechi izvor formal de 
drept, avînd sursa de exprimare a dreptului 
antic și medieval. Primele reguli juridice au 
fost de natură cutumiară, care au apărut odată 
cu organizarea societăţii în stat, fiind recunos-
cute de puterea de stat.

Obiceiul juridic este o orînduire de com-
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portament care se naște în urma folosirii repe-
tate într-o societate pe o perioadă mai înde-
lungată, o obligaţie statornicită prin tradiţie, 
adică apariţia acestora se datorează faptului că 
anumite reguli de conduită au fost respectate 
o perioadă de timp îndelungat și cei care le-au 
respectat le-au considerat obligatorii.

Oamenii aplică unele reguli în procesul 
interacţiunii lor, de multe ori inconștient. Pe 
cale de repetiţie, ei ajung la convingerea că re-
gula respectivă este utilă și necesar a fi urmată 
în viaţa de toate zilele19.

Pentru ca un obicei să fie recunoscut ca 
izvor de drept acesta urmează să respecte ur-
mătoarele două reguli:

1. cînd statul sancţionează obiceiul, 
atunci îl include într-o normă oficială;

2. cînd obiceiul este invocat de părţi ca 
un comportament, se confirmă de o instanţă 
judecătorească.

Primele norme juridice au avut legătură 
strînsă cu regulile religioase, cum ar fi Legi-
le lui Manu, Codul lui Hammurabi ș.a., însă 
Hegel a reiterat: „Cînd cutumele ajung să fie 
adunate și strînse la un loc, atunci culegerea 
acestora constituie Codul de legi”20. Astfel, 
romanii numeau obiceiul juridic mores majo-
rum – moravurile bătrînilor.

Structura unui obicei juridic se compu-
ne din elementul material și elementul psiho-
logic. 

Elementul material este regula de con-
duită socială, cu caracter general, tipic, consti-
tuită pe parcursul unei perioade îndelungate 
de timp, adică o deprindere colectivă.

Elementul psihologic se manifestă în 
recunoașterea necesităţii, respectării și exe-
cutării obiceiului propriu-zis, adică, cum s-a 
menţionat mai sus, în cazul recunoașterii de 
către stat sau caracterul obligatoriu juridic.

 Cutuma este privită ca o practică în-
delungată a unei societăţi, avîndu-și origi-
nea în vremurile ancestrale și barbare ale 
civilizaţiilor, fiind prima tentativă de stabilire 
a unor legi într-o comunitate. Așadar, norma 
19 Nicolae Popa, Mihail-Constantin Eremia, Simona 
Cristea, București, Ed. All Beck, 2005 p. 166.
20 G. Hegel, Principiile filozofiei dreptului, București, 
Ed. Academiei, 1969,  p. 240.

generală consacrată prin cutumă este alcătuită 
din ceea ce au în comun unele cazuri concrete 
care se repetă.

În dreptul intern, legiuitorul la art.4 
din Codul civil a oficializat în dispoziţiile le-
gale uzanţa ca un izvor de drept. Prin aceas-
tă normă legiuitorul a stipulat în mod expres 
că uzanţele sînt izvoare de drept și astfel a 
soluţionat controversele doctrinare privind 
calitatea de izvor de drept al uzanţelor.

Prin urmare, ,,Legiuitorul nu a stabilit 
printre condiţiile de aplicare a uzanţelor faptul 
ca părţile raportului juridic să facă referinţă la 
aceasta. Rezultă că o uzanţă va fi obligatorie 
pentru părţile unui raport juridic și în cazul în 
care va  lipsi o referinţă expresă sau implicită 
privind acceptarea uzanţelor în general sau a 
unor uzanţe în particular. Totuși trebuie avut 
în vedere faptul că aplicarea uzanţelor se în-
temeiază pe prezumţia că părţile unui raport 
juridic au acceptat ca uzanţele să guverneze 
raporturile civile dintre ele”21.

În concluzie, putem afirma că izvoarele 
de drept sînt arterele principale ale organis-
mului juridic al unui stat, prin care circulă 
toată știinţa dreptului ce dictează ordinea ju-
ridică într-o societate.
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Introducere. Termenul „interpreta-
re” provine din latinescul – „interpretatio”, 
care avea iniţial un sens negustoresc, se redu-
cea doar la negocierea preţului în piaţă. Însă, 
potrivit DEX-ului, interpretarea semnifică tăl-
măcire, tîlcuire, a da un anumit înţeles, o anu-
mită semnificaţie unui lucru; spec. a comenta 
și a explica un text.

Aplicarea normei juridice la situaţii 
concrete se impune prin operaţiunea de a face 
pe înţeles sensul și voinţa legiuitorului.

Necesitatea interpretării este justifica-
tă de faptul că în procesul aplicării dreptului 
organul de aplicare (judecătorul, organul ad-
ministrativ etc.) trebuie să clarifice cu toată 
precizia textul normei juridice, să stabilească 
compatibilitatea acesteia în raport cu o anu-
mită situaţie de fapt (cu o speţă ce se deduce în 
faţa sa). Organul de aplicare (interpretul) este 
obligat să constate sensul normei de drept, să 
verifice cu ce înţeles utilizează cuvintele legiu-
itorului, dacă acesta a gîndit ori s-a exprimat 
concret sau abstract dacă a făcut enumerări 
limitative ori s-a menţinut în limitele unei re-
glementări-cadru etc.

Profesorul român, Ștefan Loginescu, 
preciza: ,,Netăgăduit că toate regulile juridice 
odată stabilite fie pe cale de lege, ori pe cale 
de obicei se găsesc unele consecvenţe pe cari 
noi trebuie să le aflăm, și după cum aţi văzut, 
aceasta se face cu ajutorul interpretării sau 
tîlcuirii”1.

Metode și materiale aplicate. La scrie-
rea acestui articol am folosit metoda analitică 
și de sinteză în vederea descrierii operaţiunii 
de interpretare a normlor juridice. Articolul a 
fost bazat pe materiale de referinţă din litera-
tura de specialitate autohtonă și străină, pre-
cum și de actele legislative ce reglementează 
problema respectivă.

Conţinut. Noţiunea și raţiunea in-
terpretării normelor juridice. Astfel, inter-
pretarea normei juridice reprezintă anumite 
activităţi intelectuale și volitive de a stabili 
conţinutul real al legii, în scopul de a le pune 
în aplicare. Organul abilitat are întotdeauna 
în faţă un sistem de norme juridice cu ca-
racter general și impersonal, din care trebuie 

1 Ștefan Longinescu, Istoria dreptului român, București, 
1927, p. 2.
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să selecţioneze pe cea care se aplică în cazul 
concret. Pentru a judeca, judecătorul trebuie 
să constate fiecare speţă în parte. Așa se naște 
nevoia interpretării, adică a încercării de a 
încadra cazul dat în una din normele gene-
rale existente, în orice caz, interpretarea este 
o operaţiune prin care se stabilește o legătu-
ră logică între dreptul obiectiv (care se aplica 
într-o societate dată, la un moment dat, sub 
auspiciile statului respectiv) și aplicarea lui.

După cum s-a menţionat, normele juri-
dice au un caracter general, iar diversitatea de 
cazuri în care se aplică evidenţiază necesitatea 
interpretării normelor juridice.

Legislatorul nu poate avea în vedere 
atunci cînd elaborează normele juridice toate 
situaţiile care se pot isca în aplicarea dreptului.

Necesitatea interpretării normei juridice 
rezultă din faptul că legislatorul, redactînd nor-
mele, se exprimă concis, concentrînd la maxim 
conţinutul exprimat, de aceea este necesară 
instituţia interpretării normelor juridice.

În timpul cînd o normă este în vigoa-
re, pot să apară fapte noi, care nu existau la 
momentul elaborării normei și nici nu au fost 
prevăzute. Deci se impune interpretarea noi-
lor acte normative, comparîndu-le și studiin-
du-le cu alte dispoziţii legale.

Necesitatea interpretării se impune și 
din problemele care se pot ivi în legătură cu 
redactarea gramaticală a textului din lege, cu 
o anumită poziţie din text, cu folosirea sem-
nelor de punctuaţie.

În textul normelor sînt folosiţi anumiţi 
termeni care au un sens diferit de cel obișnuit.

În felul acesta, ,,...interpretul, utilizînd o 
metodologie adecvată de interpretare, va iden-
tifica părţile componente ale normei de drept 
(structura sa logică), în scopul stabilirii cîm-
pului de aplicabilitate și a finalităţii normei”2.

Reieșind din cele relatate mai sus, de-
finind interpretarea normelor juridice dedu-
cem că aceasta constituie o operaţiune logico-
raţională care constă în clarificarea sensului 
exact și lămurirea conţinutului normelor juri-
dice prin metodologii adecvate în vederea rea-

2 Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, București, 
Ed. All Beck, 2002, p. 239.

lizării și aplicării lor cît mai eficient și în mod 
echitabil faţă de toţi subiecţii cărora li se adre-
sează.

Genurile de interpretare a normelor 
juridice. În literatura teoriei dreptului de-
osebim mai multe forme de interpretare în 
funcţie de organul care o efectuează: 

Interpretarea oficială – este realizată de 
organele statului cu atribuţii în domeniul ela-
borării și/sau aplicării legii.

Interpretarea neoficială – mai este de-
numită și facultativă, deoarece nu are un ca-
racter obligatoriu și este efectuată de către 
persoane care nu acţionează în calitate ofici-
ală.

La rîndul său, interpretarea oficială se 
împarte în:

a) Generală (legală) – este interpretarea 
realizată de către organul de stat printr-un act 
special de interpretare ce constă în explicarea 
anumitor termeni, expresii sau situaţii juridi-
ce. Interpretarea generală a actelor normative 
făcută de organul care le-a emis poartă de-
numirea de „interpretare autentică”. Aceasta 
înseamnă că organul emitent își interpretează 
printr-un act administrativ propriul act. Dacă 
interpretarea legală se regăsește în contextul 
actului normativ ce conţine norma interpre-
tată, ea se numește „contextuală”, iar în cazul 
în care are loc prin norme interpretative ulte-
rioare se numește „oficială posterioară”.

b) Concretă (cauzală sau judiciară) – este 
interpretarea realizată de organele de aplicare 
a dreptului cu prilejul soluţionării unei cauze 
concrete și constă în aplicarea dispoziţiilor le-
gale la cazuri concrete cu care au fost învestite 
și care capătă un caracter obligatoriu pentru 
această cauză și faţă de participanţii acesteia. 
Astfel, prin interpretarea normelor constant 
se instituie practica judiciară care impune 
examinarea unei cauze concrete sub toate as-
pectele, obiectiv, complet și pentru a realiza 
scopurile legii. Acest rol important îi revine 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie, care are 
menirea și tendinţa de a uniformiza practica 
judiciară.

După afirmaţiile cercetătorului Mi-
hai Bădescu, pe lîngă interpretarea auten-
tică și cauzală, distingem și ,,Interpretarea 
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administrativă este cea realizată de organele 
administraţiei în procesul de aplicare (de exe-
cutare) a legii”3.

Totodată, autorul consideră că inter-
pretarea administrativă nu este nici autenti-
că, nici cauzală, deoarece după cum susţine 
Mihai Bădescu: ,,Administraţia poate emite 
acte administrative generale de executare a le-
gii (hotărîri de guvern, decizii și hotărîri ale 
consiliilor locale) prin care sînt interpretate 
legile, însă aceste acte nu sînt obligatorii pen-
tru instanţe căci fiind acte administrative, sînt 
controlabile jurisdicţional”4.

Interpretarea neoficială, denumită și 
„interpretare doctrinară” reprezintă opiniile 
cercetătorilor fenomenelor și instituţiilor juri-
dice, teoreticienilor dreptului care în manus-
crise, tratate, monografii examinează știinţific 
normele juridice și implicaţiile practice care 
apar în procesul de aplicare a acestora, ce se 
bucură de autoritate știinţifică, dar nu și ju-
ridică. Interpretarea doctrinară reprezintă 
opiniile juriștilor, avocaţilor, procurorilor, 
jurisconsulţilor asupra unor probleme prac-
tice, concrete, precum și opiniile cetăţenilor, 
interpretarea dată de mijloacele mass-media. 
Această formă de interpretare nu este una 
obligatorie, însă este un îndrumar în activi-
tatea practică, orientînd corect interpretarea 
juridică.

Metodele de interpretare a normelor 
juridice. Cuvântul metodă provine din gre-
cescul „methodos” care înseamnă „după ca-
lea” și care reprezintă un ansamblu de operaţii 
raţionale pentru efectuarea unui lucru.

În procesul interpretării, se folosesc o 
serie de metode și procedee avînd drept scop 
distingerea sensului exact al normei juridice, 
sfera sa de aplicare, efectele, finalitatea urmă-
rită și valorile pe care le ocrotește.

Metodele de interpretare a normelor ju-
ridice constau în construcţii logice, metode de 
lucru și principii generale, care au fost accep-
tate, în practica organelor de aplicare a legii, 
ca mijloace pentru identificarea voinţei legis-
latorului, a sensului exact al normei juridice, 
3 Mihai Bădescu, Teoria generală a dreptului, Craiova, 
Ed. Sitech, 2013, p. 177.
4 Ibidem.

cîmpul său de aplicare, conţinutul și finalita-
tea normei juridice interpretate.

Deși există o diversitate de procedee de 
interpretare a normelor juridice, a izvoarelor 
formale de drept, acestea au particularităţi 
distinctive comune, fapt ce demonstrează 
existenţa unei metodologii a interpretării.

O regulă consacrată este, de altfel, că 
orice interpretare trebuie să se facă subiec-
tum materiam, adică în conformitate cu ca-
drul în care este pusă dispoziţia respectivă, 
cu instituţia juridică și ramura de drept unde 
aceasta se găsește.

Indiferent de subiectul care face inter-
pretarea și de rezultatul la care se ajunge, pen-
tru interpretarea normelor juridice este nece-
sar de a apela la anumite metode, care ar face 
înţelesul nomei juridice atribuite de legiuitor. 
Din perspectiva teoriei generale a dreptului, 
deosebim următoarele metode: metoda gra-
maticală, metoda sistematică, metoda istorică, 
metoda logică și metoda bazată pe analogie.

Metoda gramaticală. Metoda gramati-
cală are ca scop descifrarea sensului actului 
normativ prin analiza gramaticală (sintactică5 
și morfologică6) a textului. Interpretul trebu-
ie să stabilească sensul cuvintelor, modul de 
folosire a acestora, reieșind din principiul op-
tima lex, quae minimum iudici, optimus iudex 
qui minimum sibi, adică legea cea mai bună 
este aceea care lasă cît mai puţin la aprecie-
rea judecătorului, iar judecătorul cel mai bun 
este cel care se întemeiază cel mai puţin pe el 
însuși.

Întrucît orice interpretare a unei norme 
juridice începe cu lecturarea textului normei 
juridice, oricît de complex ar fi, oricum inter-
pretarea începe întotdeauna cu interpretarea 
ad litteram (cuvânt cu cuvânt/ în mod literal), 
folosindu-se expres textul redat în normă. 
Adesea legiuitorul în conţinutul actului nor-
mativ definește unele expresii care sînt folo-
site în textul legii, fapt ce facilitează subiectul 
interpretării la aplicarea normei juridice, însă 
acesta urmează să se asigure că unele expresii 

5 Reguli privitoare la îmbinarea cuvintelor în propoziţii 
și a propoziţiilor în fraze.
6 Se referă la studiul părţilor de vorbire și al flexiunii.
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sînt folosite în diferite ramuri de drept7 (drept 
penal, drept civil, drept fiscal etc.) care au 
înțeles diferit. Deci subiectul interpretării tre-
buie să aplice acea noțiune care este definită 
în conținutul actului normativ din ramura de 
drept care urmează a fi aplicată.

Interpretul pornește de fiecare dată de la 
ideea de bază că textul normei juridice este pe 
înțelesul tuturor, într-un limbaj adecvat, fără 
ambiguități. În același timp, Nicolae Popa 
afirmă că ,,Potrivit teoriei lingvistice, limba 
are trei funcții: funcția de exprimare, funcția 
de apel către cel/cei cărora ne adresăm și, în 
sfîrșit, funcția de reprezentare, concretizată 
în enunțuri. Se mai vorbește despre o funcție 
metalinguală, prin efectul căreia se explică 
înțelesul cuvintelor și chiar despre o funcție 
fatică, prin care se controlează descifrarea 
mesajului. În procesul interpretării gramatica-
le a normei juridice judecătorul sau organul 
administrativ care aplică norma trebuie să ia 
în calcul aceste funcții pentru a putea descifra 
mesajul legii”8.

Totodată, urmează de atras atenția că 
interpretul normei juridice ia în calcul și 
modul de combinare a cuvintelor chiar și a 
conjuncțiilor. Bunăoară conjuncția „și” din 
art.13412 din Codul penal a fost schimbată cu 
„sau” ceea ce înseamnă că sîntem în prezența 
unor condiții necumulative.

Metoda sistematică. Interpretarea sis-
tematică cere ca norma să fie interpretată în 
întregul context al ramurii de drept. Metoda 
în cauză se aplică atunci cînd normele juridice 
sînt incomplete, care fac trimitere la alte nor-
me și sînt completate de acestea, avînd o legă-
tură indisolubilă între ele.

Ea se bazează în stabilirea înţelesului 
unor norme pe coroborarea lor cu alte norme, 
fie aparţinînd aceleiași instituţii juridice sau 
ramuri de drept, fie aparţinînd unor instituţii 

7 Ca exemplu: noţiunea de „funcţionar public” dată la 
art.2 din Legea cu privire la funcţia publică și statutul 
funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008 este dife-
rită de cea definită la art.123 alin.(2) din Codul penal 
nr.985 din 18.04.2002, ceea ce impune interpretul de a 
aplica noţiunea dată în dreptul civil.
8 Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, București, 
Ed. All Beck, 2002, p. 243.

sau ramuri diferite. Necesitatea aplicării me-
todei sistemice decurge din caracterul de sis-
tem al dreptului dintr-un stat, el constituind 
nu o simplă însumare de norme, ci o unita-
te alcătuita din parţi interdependente. Astfel, 
normele din partea specială a unui cod nu pot 
fi înţelese dacă sînt rupte de normele din par-
tea generală a aceluiași cod, normele obișnuite 
nu pot fi rupte de principiile generale de drept, 
normele tuturor ramurilor de normele drep-
tului constituţional. Utilitatea acestei metode 
este mai evidentă în cazul normelor  incom-
plete (norme de trimitere, de referire și în alb), 
care își întregesc conţinutul cu ajutorul inter-
pretării sistematice.

O regulă consacrată în teoria dreptului 
este aceea că orice interpretare trebuie să se 
facă subiectam mate riam, adică în conformi-
tate cu cadrul (sistemul) din care face parte 
norma interpretată9. Aceasta regulă se dato-
rează raţionamentului că o normă juridică 
nu poate fi privită separat de sistemul său de 
drept din care face parte, căci anume acestea 
compun ramura de drept intern.

Metoda istorică. Interpretarea istori-
că constă în stabilirea actului normativ prin 
cercetarea condiţiilor istorice, politice, eco-
nomice care au determinat adoptarea normei 
juridice și în funcţie de condiţiile date, prin 
determinarea scopurilor urmărite de sistemul 
de drept.

Aceasta presupune studiul izvoarelor 
de documentare, al materialelor pregătitoare 
ale adoptării actului, al expunerii de motive, 
al discuţiilor care s-au purtat cu ocazia dezba-
terii respectivului act în parlament, presă, lu-
crări de specialitate. Daca actul normativ are 
un preambul și o introducere, acestea oferă ele 
însele informaţiile necesare pentru stabilirea 
cauzelor și scopurilor elaborării actului.

În această ordine de idei, Dumitru Mazi-
lu menţionează că, ,,Interpretarea istorică are 
în vedere atît împrejurările care au determinat 
emiterea legii (ocasio legis), cît și obiectivele 
urmărite prin elaborarea și adoptarea ei (ratio 
legis), care sînt strîns legate între ele pe baza 

9 Mircea Djuvara, Teoria generală a dreptului, vol. II, 
București, Ed. Librăriei Socec, 1930, p. 475.
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unui raport de cauzalitate. Evident, interpre-
tarea istorică presupune compararea normei 
de interpretat cu norma care a fost abrogată 
sau modificată prin norma nouă, precum și 
examinarea condiţiilor social-economice care 
au determinat apariţia normei noi sau modifi-
carea normei vechi”10.

Metoda respectivă acordă posibilita-
te subiectului interpretării să reţină motivul 
practic care a iniţiat o anumită reglementare, 
scopul reglementării și mijloacele normative 
pentru scopul scontat etc.

Metoda logică. Interpretarea logică 
constă în utilizarea regulilor logicii formale 
pentru a stabili sensul normei supuse inter-
pretării, și anume cauza, scopul, raţiunea și 
spiritul normei interpretate prin operaţiunile 
de analiză și generalizare. Metoda respecti-
vă se realizează prin descoperirea înţelesului 
unei norme cu ajutorul elementelor și proce-
deelor logice: noţiuni, judecăţi, raţionamente, 
analiză, sinteză, inducţie, deducţie etc. În ca-
zul interpretării logice se iau în discuţie mai 
multe elemente, și anume: care este cauza 
(împrejurările care au determinat elaborarea 
și adoptarea normei juridice) și scopul (ce a 
urmărit legiuitorul prin adoptarea respectivei 
norme). Această interpretare se bazează pe 
raţionamentele inductive și deductive.

Reieșind din principiile dreptului, 
susţinem că, tuturor regulilor aplicabile me-
todei de interpretare logică li se aplică prin-
cipiile 1. exceptio est strictissimae interpreta-
tionis, ceea ce înseamnă că excepţia este cea 
mai strictă interpretare. Așadar, excepţia este 
de strictă interpretare și aplicare, ceea ce în-
seamnă că, ori de câte ori o normă juridică in-
stituie o excepţie de la regulă, această excepţie 
nu trebuie extinsă la alte situaţii, pe care nor-
ma juridică respectivă nu le prevede, deci o 
aplicaţie specială a acestei reguli de interpreta-
re o reprezintă stabilirea corelaţiei dintre nor-
ma generală și norma specială; și 2. ubi lex non 
distinguit, nec nos distinguere debemus adică, 
unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie să 
distingem. 

10 Dumitru Mazilu, Teoria generală a dreptului,București, 
Ed. All Beck, 1999, p. 274.

Dacă interpretarea istorică pune în va-
loare occasio legis, interpretarea logică relevă 
ratio legis și mens legis11 și organul care ur-
mează a interpreta norma juridică prin meto-
da respectivă urmează să întrebuinţeze unele 
reguli de principiu, „argumente”, folosite mai 
des în interpretarea logică ad absurdum, per a 
contrario, a majori ad minus, a fortiori, a pari.

Argumentul „ad absurdum” – ceea ce în 
matematică se numește „reducerea la absurd”, 
care implică efectuarea a două operaţiuni: 1. 
presupunerea că teza contrară ar fi adevăra-
tă și 2. demonstrarea acestei teze că este falsă, 
adică orice interpretare dată normei, alta de 
cea pe care a dat-o, duce la soluţii contrare le-
gii, absurde.

Argumentul „per a contrario” – se ba-
zează pe regula logică a terţului exclus. Adi-
că, în cazul noţiunilor contradictorii, care se 
neagă una pe alta, doar una poate fi adevăra-
tă, cealaltă este falsă, o a treia posibilitate nu 
există. Așadar, cînd se afirmă ceva, se neagă 
contrariul.

Argumentul „a majori ad minus” – pre-
supune că cine poate mai mult poate și mai 
puţin.

Argumentul „a fortiori” – constă în ace-
ea că raţiunea aplicării unei norme este și mai 
puternică într-o altă ipoteză decît acea indica-
tă expres în norma respectivă.

Argumentul „a pari” – se întemeiază pe 
raţionamentul ca pentru situaţii identice să se 
pronunţe soluţii identice. 

Metoda bazată pe analogie. Atunci 
cînd organul de aplicare fiind sesizat cu 
soluţionarea unei cauze nu găsește o norma 
corespunzătoare, el face apel fie la o normă 
asemănătoare (analogia legii)  fie la princi-
piile de drept (analogia dreptului). Aplicarea 
dreptului prin analogie are la bază constatarea 
existenţei unei lacune a legii, fapt ce obligă pe 
judecător să soluţioneze cauza prin aplicarea 
unei dispoziţii asemănătoare. Codul civil pre-
vede expres că  ,,Instanţa de judecată nu este 
în drept să refuze înfăptuirea justiţiei în cauze-
le civile pe motivul că norma juridică lipsește 

11 Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, București, 
Ed. All Beck, 2002, p. 245.
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sau că este neclară”12. Așadar, ,,...judecătorul 
nu este în drept să respingă pretenţiile recla-
mantului doar pentru motivul că nu există o 
lege care să reglementeze cazul concret sau că 
legea nu este clară sau că legea este pasibilă de 
mai multe interpretări. În caz contrar acesta 
poate fi urmărit pentru denegare de justiţie”13.

În dreptul penal o asemenea posibilita-
te nu este recunoscută, deoarece funcţionează 
principiul legalităţii incriminării și princi-
piul legalităţii pedepsei. Aceste principii nu 
îi permit judecătorului să declare fapte noi ca 
infracţiuni și nici să stabilească alte pedepse 
decît cele prevăzute expres de legea penală. 

Metoda analogiei se bazează pe ideea 
că unde există aceleași raţiuni trebuie aplicate 
aceleași norme juridice, trebuie dată aceeași 
soluţie. Raţionamentul respectivei metode 
constă în faptul că aceeași cauză trebuie să 
producă același efect.

Importanţa metodei analogiei constă 
în aceea că ea reprezintă procedeul prin care 
se face completarea lacunelor dreptului și 
se pune problema nu atît de a interpreta un 
text de lege, ci de a găsi un text de lege care să 
fie aplicabil la situaţia concretă, neprevăzută 
de o normă juridică. Completarea lacunelor 
dreptului se face prin recurgerea fie la norme-
le juridice, ipoteză în care se vorbește despre 
analogia legii, fie la principiile dreptului civil, 
ipoteză în care se vorbește despre analogia 
dreptului. 

Rezultatele interpretării normelor ju-
ridice. În urma interpretării, este necesar de 
ajuns la un rezultat prin utilizarea unor meto-
de de interpretare a normelor juridice. Dacă 
interpretul a respectat și utilizat în mod corect 
metodele de interpretare, atunci rezultatul in-
terpretării normei juridice coincide cu cel a 
legiuitorului și ajungem la următoarele rezul-
tate: interpretarea literală, interpretarea exten-
sivă și interpretarea restrictivă.

12 Vezi: art.5 alin. (4) din Codul civil al Republicii Mol-
dova nr. 1107-XV din 06.06.2002 // Monitorul Oficial 
Nr. 82-86. din 22.06.2002.
13 Aurel Băieșu, Sergiu Băieșu, Oleg Buruiană, Mihai 
Buruiană, ș.a., Codul civil al Republicii Moldova. Co-
mentariu Art. 1-511, Vol I, Chișinău, Ed. Î.S.F.E.P. ,,Ti-
pografia Centrală”,  2006, p. 32.

Interpretarea literală se realizează 
atunci cînd organul de aplicare constată că 
textul legii coincide cu voinţa legiuitorului, 
cînd există concordanţă deplină între textul 
normei juridice interpretată și situaţiile prac-
tice care se încadrează în dispoziţiile normei 
respective, fără a extinde sau a restrînge sensul 
acesteia. Aceasta reprezintă locuţiunea latină 
ad litteram – cuvînt cu cuvînt, literă cu literă, 
întocmai, literal, textual. 

De regulă, interpretarea respectivă 
este cea mai frecventă, fiind impusă fie de 
dispoziţiile normei juridice avînd o redactare 
clară, fie de dispoziţiile ce conţin enumerări 
limitative și mai poartă denumirea de „inter-
pretare declarativă”.

Reiterăm că interpretarea literală nu 
trebuie confundată cu metoda de interpreta-
re gramaticală, cea din urmă este o metodă de 
interpretare a normelor juridice, iar interpre-
tarea literală este rezultatul la care ajunge or-
ganul care interpretează norma juridică prin 
folosirea metodelor de interpretare, inclusiv 
metoda gramaticală. Deci prin metoda grama-
ticală se poate ajunge și la alt rezultat: al inter-
pretării – restrictivă sau extensivă.

Interpretarea extensivă este atunci 
cînd între formularea textului normei juridice 
interpretate și cazurile din practică la care se 
aplică aceasta nu există concordanţă, în sensul 
că redarea textului respectivei norme este mai 
restrînsă decît intenţia reală a legiuitorului, 
astfel încît se ajunge la concluzia că textul le-
gal interpretat trebuie extins și la unele situaţii 
care nu s-ar încadra în dispoziţiile normei. 
Deci se lărgește conţinutul normei juridice, 
respectiv se lărgește sfera de aplicare și pentru 
alte situaţii, care nu sînt prevăzute explicit, dar 
care rezultă implicit și se subînţeleg din inter-
pretarea logică a respectivei norme.

La o interpretare extensivă se poate 
ajunge, de cele mai multe ori, prin folosirea 
metodei analogiei sau a argumentului a for-
tiori.

Nu pot fi interpretate extensiv norme-
le juridice care conţin enumerări limitative, 
excepţii sau prezumţii, ori cele care restrîng 
exerciţiul unor drepturi sau care prevăd 
sancţiuni, aplicarea acestora prin analogie 
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fiind interzisă. Cu titlu de exemplu, a art. 3 
alin. (2) din Codul penal prevede că, ,,Inter-
pretarea extensivă defavorabilă și aplicarea 
prin analogie a legii penale sînt interzise”14. 
Aceeași restricţie este reglementată și în Co-
dul contravenţional la art. 5 alin. (2)15.

Trebuie interpretat extensiv regulile 
generale cu valoare de principiu, precum și 
dispoziţiile exemplificative (cînd legiuitorul 
exemplifică printr-o enumerare în loc să dea 
o definiţie)16.

Interpretarea restrictivă este diame-
tral opusă interpretării extensive și este atunci 
cînd între formularea normei juridice in-
terpretate și cazurile de aplicare practică nu 
există concordanţă, în sensul că formularea 
respectivei norme este prea largă faţă de pre-
vederile ce se pot încadra în text, este rezulta-
tul interpretării care restrînge conţinutul real 
al normei în raport cu formularea textului ei, 
în limitele stricte urmărite de legiuitor, chiar 
dacă se constată că  legea respectivă spune mai 
multe decît a voit legiuitorul.

De regulă, interpretarea extensivă se 
aplică normelor de drept penal, sancţiunilor 
de ordin civil, contravenţional și penal.

Concluzionînd cele descrise desprin-
dem că interpretarea normelor juridice ocupă 
un rol important în sfera de aplicare a normei 
juridice și odată interpretată corect nu va lasă 
loc de ambiguităţi. Totodată, cel ce urmează 
a aplica norma juridică trebuie să se ghideze 
de metodele de interpretare pentru a reda un 
înţeles normei juridice exact scopului urmărit 
de legislator.

14 Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV 
din 18.04.2002 // Monitorul Oficial nr.128-129 din 
13.09.2002.
15 Codul contravenţional nr. 218-XVI din 24.10.2008 // 
Monitorul Oficial nr. 3-6 din 16.01.2009.
16 Mihai Bădescu, Teoria generală a dreptului, Craiova, 
Ed. SITECH, 2013, p. 187.
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RAPORTUL DINTRE VIOLENȚA ASUPRA COPIILOR ŞI DELICVENȚA JUVENILĂ

„Familia este cea mai elementară formă de organizare. Fiind prima comunitate de care se ataşea-
ză un individ, precum şi prima autoritate sub care acesta învaţă să trăiască, familia este cea care stabi-

leşte valorile cele mai fundamentale ale unei societăţi.”
Charles Colson

Rezumat
În societatea contemporană, violența a devenit o constantă cotidiană a fenomenului criminalității. Preocuparea față de 

acest fenomen este în creştere din cauza faptului că violența cu formele ei de manifestare a invadat mediul familial, dând naştere 
fenomenului violenței în familie, care afectează toți membrii familiei de la copii la maturi. Violența în familie contribuie la deterio-
rarea climatului educativ familial, care, indiscutabil, se abate de la îndeplinirea funcțiilor sale de socializare, de educație şi control 
social. În mod paradoxal, mediul familial este un spațiu de securitate caracterizat prin relații afective profunde, fiind în acelaşi timp 
„centrul cel mai activ de agresivitate”.

Cuvinte-cheie: agresivitate umană, violență în familie, abuz asupra copilului, victimizarea copilului, factori de risc ai 
delincvenței, delincvență juvenilă.

Summary
In contemporary society, violence has become a daily constant implicit to the phenomenon of criminality. It is of growing concern 

that violence with its forms of manifestation has invaded the family environment, giving rise to the phenomenon of domestic violence that 
affects all family members from children to seniors. Family violence contributes to the deterioration of the family educational climate, 
which clearly deviates from fulfilling its socialization-education and social control functions. Paradoxically, the family environment is a 
security space characterized by profound affective relations, while being, at the same time, „the most active centre of aggressiveness”.

Keywords: human aggression, family violence, child abuse, child victimization, delinquency risk factors, juvenile delinquency.

Introducere. În societatea contempo-
rană, violenţa a devenit o constantă cotidia-
nă a fenomenului criminalităţii. Preocupa-
rea faţă de acest fenomen este în creștere din 
cauza faptului că violenţa cu formele ei de 
manifestare a invadat mediul familial, dând 
naștere fenomenului violenţei în familie, care 
afectează toţi membrii familiei de la copii la 
maturi. Raportul dintre violenţa în familie și 
abuzul asupra copilului, în anumite situaţii, 
poate constitui un factor de risc criminogen, 
în general, sau un factor de risc al delincvenţei 
juvenile. În consecinţă, un mediu familial po-
zitiv se asociază cu factori de protecţie sau 
de inhibiţie a comportamentului delincvent 
în rândul minorilor, în timp ce un mediu fa-
milial negativ, în special unul conflictual, se 
poate asocia, în anumite condiţii, cu factori 
precipitanţi sau factori de risc ai delincvenţei 
juvenile. 

Metode de cercetare ştiințifică aplicate: 
istorică, logică, analiza statistică, comparativă 

și interpretativă.
Rezultate obținute şi discuții. Între fac-

torii educaţiei, familia a fost şi este considera-
tă ca factor principal în formarea personalită-
ţii copilului.

Loisel afirmă că: „În familie şi pe genun-
chii mamei se formează ceea ce este mai valo-
ros pe lume – omul de caracter”.

Comportamentul socio-relaţional al vii-
torului adult depinde de modul în care familia 
influenţează dezvoltarea copilului în primii 
ani de viaţă. Părinţii trebuie să mediteze la 
rolul important pe care îl au în formarea per-
sonalităţii acestuia. Se spune, şi pe bună drep-
tate, că familia este prima şcoală a copilului în 
care învaţă cum să se comporte în viaţă şi în 
societate.

Acţiunile educative exercitate de părinţi 
trebuie să fie continue, raţionale şi să ţină cont 
de dezvoltarea fizică şi psihică a copilului.

În familie copilul se bucură de un climat 
afectiv sporit care îi conferă mai multă sigu-
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ranţă. Climatul de căldură din familie, preo-
cuparea părinţilor de a le oferi copiilor condi-
ţii cât mai bune de viaţă constituie un factor 
important al educaţiei. Relaţiile care se stabi-
lesc între părinţi şi copii sunt de ataşament, 
de încredere reciprocă, ceea ce face posibilă o 
bună comunicare între ei. Părinţii trebuie să 
comunice permanent cu copiii şi nu doar prin 
vorbe, ci şi prin componente neverbale, afec-
tiv-emoţionale, gesturi vizibile.

O privire încruntată din partea părin-
ţilor îl poate face pe copil să se izoleze, să se 
teamă, în schimb o privire caldă, tandră care 
însoţeşte mesajul verbal îl face pe copil să ca-
pete mai multă încredere în el.

Copilul face multe năzdrăvănii, însă pă-
rinţii trebuie să ştie când şi cum să-l oprească 
atunci când efectul acestora dăunează atât lui, 
cât şi celor din jur. Părintele este un model de 
viaţă pentru copil. John Locke spunea: „Nu 
trebuie să faceţi în faţa copilului nimic din 
ceea ce nu vreţi să imite. Dacă vă scapă vreo 
vorbă sau săvârşiţi vreo faptă pe care i-aţi pre-
zentat-o drept o greşeală, când aţi comis-o, el 
cu siguranţă că se va apăra, invocând exem-
plul dat de dumneavoastră şi se pune în aşa 
măsură la adăpostul acestui exemplu încât cu 
greu vă veţi apropia de el pentru a-i îndrepta 
cum trebuie greşeala respectivă”.

Autoritatea în familie trebuie manifes-
tată cu calm şi cu măsură, exagerările fiind de 
multe ori dăunătoare. Există familii în care 
tatăl este autoritatea supremă, iar mama întă-
reşte acest lucru în faţa copilului ori de câte ori 
acesta face ceva rău. În aceste familii, copilul 
este traumatizat, trăieşte cu spaimă, cu teama 
de a fi pedepsit. De aceea consecinţele nu în-
târzie să apară, punându-şi amprenta asupra 
personalităţii copilului. El va deveni timid, 
izolat, fără încredere în forţele proprii. Mai 
târziu, când scapă de sub tutela părinţilor, se 
va comporta diametral opus: va fi agresiv, se 
va revolta. În alte familii climatul afectiv exa-
gerat face ca copilul să devină egoist, să simtă 
că lui trebuie să i se ofere totul de-a gata, el nu 
mai este supus unui efort fizic şi intelectual. De 
aceea în relaţiile dintre părinţi şi copii trebuie 
să existe un simţ al măsurii. Părinţii trebuie să 
cunoască foarte bine personalitatea copilului 

pentru a şti ce fel de atitudine să adopte în re-
laţiile cu el. Ei trebuie să fie mereu consecvenţi 
în ceea ce cer copilului şi dorinţa acestuia.

După expresia lui John Dos Passos, fa-
miliile sunt „fabrici” care produc personalităţi 
umane. Familia este cea care îl introduce încet 
pe copil în viaţa de zi cu zi, îl pune în con-
tact cu lumea înconjurătoare, îi oferă modele 
umane pe care copilul să le urmeze sau să le 
respingă. Familia este o rampă de lansare pen-
tru copil. De la părinţi, copilul învaţă primul 
abecedar al muncii. Tot părinţii sunt cei care 
le dezvoltă voinţa, perseverenţa, spiritul de 
iniţiativă, curajul – trăsături care marchează 
personalitatea copilului.

A.S. Makarenko spunea: „Să nu credeţi 
că educaţi copilul numai atunci când vorbiţi 
cu el, când îl povăţuiţi sau îi porunciţi. Îl edu-
caţi în fiecare moment al vieţii voastre, chiar 
şi atunci când nu sunteţi acasă. Felul cum vă 
îmbrăcaţi, cum vorbiţi, cum vă bucuraţi, cum 
vă întristaţi, cum vă purtaţi cu prietenii şi duş-
manii, felul cum râdeţi sau citiţi ziarul – toate 
au pentru copil o mare însemnătate. Copilul 
vede sau simte cea mai mică schimbare în ton; 
orice subtilitate a gândurilor voastre ajunge la 
dânsul pe căi pe care voi nu le observaţi”.

Herbert Spencer afirma: „Cruzimea 
naşte cruzime, şi blândeţea, blândeţe”. 

Practica demonstrează că de mul-
te ori rolul pe care îl are familia în formarea 
personalităţii copilului este distorsionat cu 
consecinţe grave şi dramatice. Motivul, în 
acest sens, este apariţia unui viciu social – vi-
olenţa în familie.

Violenţa este în esenţă o problemă psi-
hosocială ca rezultat al interacţiunii dintre 
ereditate și mediu, fiind definită fie ca sino-
nim cu agresivitatea (accepţiunea psihosocio-
logică), fie în stânsă legătură cu transgresarea 
normelor sociale ca act deviant în sens larg 
(accepţiunea strict sociologică) sau fie ca parte 
componentă a faptei penale ori cu justificată 
aparenţă penală (accepţiunea criminologică).

Conform Consiliului Europei, violenţa 
în familie „reprezintă orice act sau omisiu-
ne comisă în interiorul familiei de către unii 
din membrii acesteia, care aduce atingere 
vieţii, integrităţii corporale sau psihologice 
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sau libertăţii altui membru al aceleiași fami-
lii sau prejudiciază în mod serios dezvoltarea 
personalităţii lui” [1, p. 66].

La nivel naţional, violenţa în familie este 
definită ca fiind „orice acţiune sau inacţiune 
intenţionată, cu excepţia acţiunilor de auto-
apărare sau de apărare a unor alte persoane, 
manifestată fizic sau verbal, prin abuz fizic, 
sexual, psihologic, spiritual sau economic ori 
prin cauzare de prejudiciu material sau moral, 
comisă de un membru de familie contra unor 
alţi membri de familie, inclusiv contra copii-
lor, precum şi contra proprietăţii comune sau 
personale” [2, art. 2].

În conformitate cu art. 2011 din Codul 
penal al Republici Moldova, violenţa în fami-
lie reprezintă „acţiunea sau inacţiunea inten-
ţionată, manifestată fizic sau verbal, comisă de 
un membru al familiei asupra unui alt mem-
bru al familiei, care a provocat suferinţă fizi-
că, soldată cu vătămarea uşoară a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii, suferinţă psihică ori 
prejudiciu material sau moral”.

Cercetările realizate în materie au arătat 
că în multe familii violenţa în familie și abu-
zul asupra copilului coexistă, între ele existând 
multiple corelaţii, deși aceste două fenomene 
sunt privite ca două probleme sociale distincte.

Pentru anumiţi autori, chiar dacă copi-
lul nu este abuzat sau neglijat în mod direct, 
însăși expunerea la violenţa în familie este o 
formă de „molestare” din cauza efectelor ne-
gative asupra dezvoltării copilului.

Copiii sunt expuși unor tipuri diferite de 
neglijare, precum și unor comportamente abu-
zive din punct de vedere emoţional, fizic și/sau 
sexual [3, p. 211]. Abuzul familial este comis 
chiar de membrii familiei copilului, acesta este 
grav deoarece are loc o „dublă traumatizare” – 
în urma abuzului propriu-zis și trauma în ceea 
ce privește atașamentul faţă de persoanele în 
care avea încredere și pierderea sentimentului 
de securitate oferit de familie [4, p. 53].

Copilul face parte din categoria persoa-
nelor cu vulnerabilitate victimală crescută, din 
cauza particularităţilor psihocomportamenta-
le și de vârstă specifice – lipsa aproape com-
pletă a posibilităţilor fizice și psihice de apă-
rare, capacitatea redusă de anticipare a unor 

acte comportamentale proprii sau ale altora, 
în special ale adulţilor, capacitatea empati-
că redusă, imposibilitatea de a discerne între 
intenţiile bune sau rele ale altor persoane, ni-
velul înalt de sugestibilitate și credulitate, sin-
ceritatea și puritatea sentimentelor, gândurilor 
și intenţiilor lor etc. Din cauza acestor carac-
teristici ei pot fi ușor antrenaţi în acţiuni victi-
mizante, pot fi manevraţi, minţiţi, determinaţi 
să comită acte ale căror consecinţe negative 
nu pot să le prevadă [5, p. 301].

Abuzul asupra copilului are consecinţe 
foarte grave ce ţin de atingerea adusă struc-
turilor de bază ale fiinţei umane. Acestea 
condiţionează capacitatea individului de a se 
adapta eficient, de a avea o viaţă autonomă, 
ceea ce înseamnă inteligenţă și creativitate în 
găsirea soluţiilor la micile și marile probleme 
ale adaptării, și de a crește copii sănătoși și 
normali[6, p. 65].

Copiii care cresc într-un mediu familial 
violent dezvoltă atitudini și comportamente 
ce-i fac ușor de recunoscut, ei prezentând pro-
bleme legate de dezvoltare, sănătate fizică și 
mentală, adaptare la mediul familial și școlar, 
dependenţă etc. [7, p. 693].

Conduita antisocială a copilului este co-
relată în literatura de specialitate cu diferite 
tipuri de familie – dezorganizată, conflictuală 
hiperautoritară sau hiperpermisivă – stabilite 
în funcţie de modul de organizare și relaţiile 
intrafamiliale. Cercetările contemporane care 
corelează direct structura familială și com-
portamentul delincvent sunt într-un număr 
foarte scăzut, însă se consideră că „dezorga-
nizarea familiei” este un factor predictor al 
delincvenţei juvenile pentru faptul că aceasta 
influenţează un număr crescut de variabile ale 
interacţiunii părinte-copil [1, p. 72].

Studiile în materie relevă faptul că copiii 
influenţaţi de tensiunile intrafamiliale dezvol-
tă un caracter introvertit, manifestat prin pro-
bleme emoţionale şi mentale, dezvoltare fizică 
mai lentă, dificultăţi de conduită în relaţiile cu 
mediul, manifestate fie prin agresivitate sau 
pasivitate în colaborare, intrarea în cercuri cu 
influenţă negativă sau izolare completă de cei 
din jur, asumarea psihică a unui rol de perso-
naj negativ etc. Evidenţiem în acest sens ten-
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dinţa de formare a două tipuri de personali-
tăţi, real periculoase pentru societate.

Primul tip îl reprezintă copiii închişi, 
izolaţi, timizi, care în planul violenţei în fami-
lie au luat rolul de victimă, o poziţie slabă de 
defensivă. Pericolul social al acestora nu deţi-
ne o cotă înaltă, raportată la media generală 
a crimelor şi criminalilor. Un studiu relevant 
realizat de Noberto Galli a stabilit că doar cir-
ca 18% dintre tinerii cu astfel de caracter ac-
ced la săvârşirea infracţiunilor. Remarcant în 
cazul dat este alt moment, şi anume gravitatea 
faptei comise. Deşi de obicei aceste persoane 
manifestă un comportament domol, la apari-
ţia anumitor circumstanţe provocatoare, fie în 
copilărie, fie chiar pe întreaga durată a vieţii, 
ei succed momentan la comiterea actului vi-
olent, de obicei manifestat prin vătămare cor-
porală sau omor violent. Aceasta este o sche-
mă-prototip creată în conştiinţa persoanei la 
asistarea scenelor de violenţă între părinţii 
săi, unde el apare în calitate de apărător sau 
o răzbunare pentru tratarea sa anterioară de 
către părinte. În acest sens, practica actuală de 
examinare a omorurilor de către structurile de 
drept denotă faptul că sunt prezente tot mai 
dese cazuri când înșişi copiii produc leziuni-
le cu efect letal asupra corpului unuia dintre 
părinţi, ca rezultat al aplicării de către acesta a 
tratamentului violent asupra celuilalt.

Tot în această categorie se încadrează şi 
copiii sau chiar tinerii care au depăşit vârsta 
majoratului, dar al căror mod de sesizare a re-
alităţii este legat nemijlocit de violenţa din co-
pilărie, şi anume criminalii în serie. Un studiu 
realizat de cercetătorii americani R.K. Ressler 
şi T. Shachman denotă faptul că în 43 din 100 
de cazuri, motivele care i-au determinat la 
comiterea crimelor au fost afecţiunile psihice 
legate de mediul violent în care aceştia şi-au 
petrecut copilăria, având firi timide de perso-
nalitate. În 23% din aceste cazuri, activitatea 
criminală a fost iniţiată încă în perioada mi-
noratului, ca ulterior pe parcursul timpului să 
se acutizeze.

Un al doilea tip de personalităţi crea-
te ca rezultat al asistării copilului la scenele 
oprimative ale părinţilor îl formează tinerii ce 
preiau tipul omului violent. Aceştia de obicei 

manifestă agresivitate şi lipsă de respect vizavi 
de cei din jur. Conform studiului realizat de 
Noberto Galli asupra a 297 de minori, 36% 
dintre aceştia pleacă de acasă la vârste destul 
de fragede şi în continuare, desfăşurând un 
mod de viaţă tranşant, se implică în activităţi 
ilicite, de tipul consumului de droguri şi alco-
ol, sustrageri ilicite ale bunurilor străine, vi-
oluri, vătămări ale sănătăţii persoanelor, lista 
crimelor în care se încadrează fiind destul de 
largă, în ciuda vârstei minoratului. O evoluţie 
asemănătoare a lucrurilor identificăm şi în ca-
zul copiilor care nu părăsesc locul de habitat 
al părinţilor. Factorii determinanţi în acest caz 
sunt lipsa atenţiei cuvenite din partea părin-
ţilor la faza educării, urmărirea şi preluarea 
modelului violent de comportament.

Este cunoscut faptul că există o incidenţă 
ridicată a abuzului și neglijării în cadrul 
populaţiilor delincvente, precum și o incidenţă 
ridicată a delincvenţei în rândul adolescenţilor 
maltrataţi. Preocupat de efectele pe care le are 
deficitul de control social asupra unor forme 
și inadaptare socială, Travis Hirschi a elabo-
rat o teorie a controlului social care consideră 
delincvenţa juvenilă ca fiind determinată fun-
damental de „eșecul de socializare” realizat de 
familie, școală și comunitate.

Acest eșec constă în absenţa sau inten-
sitatea scăzută a modelelor parentale, în lip-
sa scopurilor educaţionale și în respingerea 
validităţii normelor morale. După Hirschi, 
orice proces de socializare trebuie să favori-
zeze conformarea la regulile sociale, asigu-
rând formarea unor legături puternice între 
individ și societate. În cazul socializării tine-
rilor, această legătură trebuie să se caracteri-
zeze prin câteva elemente esenţiale privind 
atașamentul (acesta reflectă relaţiile afective 
pe care tinerii le nutresc faţă de persoanele 
semnificative din viaţa lor), angajamentul în 
forme de activitate convenţională și legitimă, 
implicarea sau participarea efectivă a tână-
rului la activităţi convenţionale, precum și 
convingerea sau credinţa în validitatea socio-
morală a normelor și valorilor sociale. Teo-
ria lui T. Hirschi subliniază, în fapt, ideea că 
între delincvenţi și societatea legitimă nu se 
pot stabili legături care să includă cele patru 
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elemente circumscrise controlului social și că 
posibilitatea de adopta o conduită delincven-
tă scade pe măsură ce tânărul internalizează 
valorile convenţionale ale modelului cultural 
socializator și este controlat prin intermediul 
legăturilor sociale menţionate [8, p. 59].

Însă chiar în categoria familiilor „orga-
nizate”, putem diferenţia familii caracterizate 
prin accentuate stări conflictuale de intensi-
tate și durată diferite (cearta, neînţelegerile, 
contrazicerea ascuţită, refuzul unor obligaţii 
conjugale sau familiale și chiar agresivitatea 
fizică, alungarea din domiciliu, existenţa unor 
relaţii adulterine). În situaţiile în care inten-
sitatea, conţinutul, forma de manifestare și 
frecvenţa conflictelor intraconjugale și intra-
familiale cresc semnificativ, acestea capătă 
valenţe dezorganizatoare în microgrupul fa-
milial, devenind simptome ale „sindromului 
disfuncţional familial” [9, p. 68].

Concluzii. 
Analizînd cele expuse mai sus, 

înţelegând că un rol important în dezvolta-
rea personalităţii copilului o are familia, iar 
educaţia corectă a copilului este cea mai bună 
măsură de prevenire a delincvenţei juvenile, 
considerăm oportun înaintarea unor propu-
neri de măsuri în vederea scăderii acestui fe-
nomen:

 – „Educarea părinţilor” și pregătirea 
lor în vederea excercitării unui control so-
cial complex asupra copiilor prin tipărirea 
sau diversificarea gamei de cărţi cu privire la 
educaţia în familie, cărţi care ar trebui să con-
stituie adevărate manuale de pedagogie ale 
parinţilor;

 – înfiinţarea unor cabinete de asistenţă 
socială specializate în problemele familiale;

 – organizarea în cadrul local al oraşe-
lor și municipiilor, al satelor și comunelor, de 

către personalul calificat de asistenţă socială, 
de conferinţe și sesiuni având ca subiect rolul 
educativ al familiei în procesul de socializare 
a copiilor;

 – acţiuni permanente pentru acordarea 
de asistenţă socială familiilor cu probleme, 
având ca efect depistarea timpurie a condiţiilor 
defavorabile de climat familial și luarea măsu-
rilor ce se impun în asemenea situaţii.
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PARTICULARITĂŢILE RĂSPUNDERII CONTRAVENŢIONALE A UNOR CATEGORII DE PERSOANE

Rezumat
Răspunderea contravenţională reprezintă un subiect de dezbateri extrem de actual alături de aplicarea sancţiunilor con-

travenţionale şi a însuşi a dreptului contravenţional în general. Multitudinea problemelor de drept şi de fapt cu care se întîlnesc atît 
teoreticienii cît şi persoanele, care, în virtutea funcţiei deţinute şi a atribuţiilor cu care sunt învestiţi, generate atăt de diversitatea 
relaţiilor sociale reglementate de dreptul contravenţional, numărul mare de autorităţi împuternicite să constate contravenţii, cît şi 
existenţa multiplelor norme de trimitere generează interpretarea deseori eronată şi aplicarea neuniformă a legislaţiei contravenţio-
nale, iar instituţia răspunderii contravenţionale nu este o excepţie.

Cuvinte-chee: răspundere contravenţională, reprezentant diplomatic, deputat, judecător, procuror, poliţist, agent constatator.

Résumé
La responsabilité contraventionnelle est un sujet de débats très actuel à côté de l’application des sanctions contraventionnel-

les et du droit contraventionnel en général. La multitude des problèmes de droit et de fait que rencontrent aussi bien les théoriciens 
que les personnes qui, en vertu de leur position et des pouvoirs dont ils sont investis, générée aussi bien par la diversité des relations 
sociales réglementées par la loi contraventionnelle, le grand nombre d’autorités habilitées à établir des contraventions, ainsi que 
l’existence de multiples normes de référence génèrent souvent des interprétations erronées et l’application incohérente de la législation 
contraventionnelle et l’institution de la responsabilité contraventionnelle ne fait pas exception.

Mots-clés: responsabilité contraventionnelle, représentant diplomatique, député, juge, procureur, agent de police, agent de 
constatation.

Introducere. Pornind de la varietatea de 
opinii în literatura de specialitate privid insti-
tuţia răspunderii contravenţionale în sistemul 
de drept al Republicii Moldova şi de la preve-
derile alin.(3) din art.4 din Codul contravenţi-
onal al RM care stabileşte că „Nu pot fi supuşi 
răspunderii contravenţionale reprezentanţii 
diplomatici ai statelor străine sau alte persoa-
ne care, în conformitate cu tratatele internaţi-
onale la care Republica Moldova este parte sau 
în conformitate cu legile Republicii Moldova, 
nu cad sub incidenţa jurisdicţiei contravenţio-
nale a Republicii Moldova sau în cazul cărora 
este înlăturată răspunderea contravenţională”, 
ne-am propus să identificăm acele categorii de 
persoane care nu cad sub incidenţa jurisdic-
ţiei contravenţionale şi delimitarea acestora 
de alte categorii de persoane, care, în confor-
mitate cu prevederile legislaţiei naţionale, se 
bucură de o abordare specială referitoare la 
răspunderea contravenţională.

Cercetarea debutează cu expunerea de 
informaţie privind conceptul de răspundere 
contravenţională  şi delimitarea răspunderii 
contravenţionale de alte tipuri de răspundere 

juridică, în special făcînd referinţă la răspun-
derea administrativă şi răspunderea penală.

Materiale şi metode aplicate. Lucrarea 
este fundamentată, în special, pe reglementă-
rile din Codul contravenţional, tratatele inter-
naţionale referitoare la relaţiile diplomatice şi 
consulare la care RM este parte, legea despre 
statutul deputatului în Parlament, legea cu 
privira la statutul judecătorului, legea cu pri-
vire la procuratură dar au fost luate în calcul şi 
opiniile savanţilor în domeniul dreptului con-
travenţional.

La efectuarea lucrării a fost aplicată pe 
larg metoda analizei conceptelor de răspun-
dere contravenţională, proces contravenţio-
nal etc.  

Metoda comparaţiei a facilitat delimita-
rea răspunderii contravenţionale de cea pena-
lă şi administrativă. 

Întrucât subiectul tratat este unul actual, 
cu implicaţii preponderent aplicative, utilă a 
fost şi metoda observaţiei, care permite apre-
cierea obiectivă, imparţială a reglementărilor 
actelor normative supuse studiului.

Rezultate obţinute şi discuţii
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Literatura de specialiate nu este unani-
mă în ceea ce priveşte locul răspunderii con-
travenţionale şi al dreptului contravenţional 
în sistemul de drept al RM. Majoritatea opini-
ilor referitoare la ecest subiect pot fi delimitate 
convenţional în trei categorii: prima caregorie 
susţin teza conform căreia dreptul contraven-
ţional şi implicit răspunderea contravenţiona-
lă reprezintă o ramură a răspunderii adminis-
trative. Savantul rus A.B. Agapov menţionează 
că răspunderea contravenţională era cunos-
cută încă în Roma antică, dar sub denumi-
rea de răspundere administrativă. Conceptul 
antic „administratio” (conducere) se referea, 
în principal, la reglementarea raporturilor ce 
decurgeau din dreptul de proprietate. Dar, 
de fapt, în dreptul Romei antice erau utilizate 
concepte şi principii specifice dreptului admi-
nistrativ actual[1, p. 11], susţinători ai acestei 
idei sunt şi în România[2, p. 167] şi în Repu-
blica Moldova[3, p. 126-127].

O altă categorie de opinii atribuie răs-
punderea contravenţională ca fiind o formă 
distinctă a răspunderii penale, această idee 
este accepatată şi a stat la baza reglementă-
rilor penale ale Franţei, Germanei, Austriei, 
Olandei atc. În legislaţia acestor state nu există 
răspunderea contravenţională ca o formă dis-
tinctă a răspunderii juridice, iar acele categorii 
de fapte antisociale pe care noi le numim con-
travenţii sunt incriminate de legislaţia penală, 
însă pentru documentarea acestor fapte este 
prevăzută o formă mai simplificată.

A treia categorie de opinii pledează 
pentru independenţa şi autonomia dreptului 
contravenţional şi a răspunderii contravenţi-
onale ca fiind o formă distinctă a răspunderii 
juridice. Această idee a stat la baza adoptării 
Codului contravenţional al RM şi este accep-
tată şi de alte state reieşind din faptul că au 
o legislaţie contravenţională care constituie 
o ramură distinctă de drept (federaţia Rusă, 
Ucraina, Belarus, România, Polonia etc.). 
Dacă e să facem o analiză a legislaţiei statelor 
europene în ceea ce priveşte existenţa răspun-
derii contravenţionale ca o formă distinctă a 
răspunderii juridice poate fi uşor sesizat faptul 
că acestea se înpart în două categorii, fie recu-
nosc răspunderea contravenţională ca o formă 

distinctă a răspunderii juridice sau consideră 
faptele contravenţionale ca fiind de natură 
penală, iar dacă e să privin în istoria sec.XX 
ale statelor respective putem concluziona cu 
uşurinţă că răspunderea contravenţională este 
recunoscută ca fiind o formă distinctă a răs-
punderii juridice în acele state care au fost sub 
influenţa regimului comunist după Al Doilea 
Război Mondial, fapt care a şi influenţat legis-
laţia statelor respective în domeniul dat.

Referitor la răspunderea contravenţio-
nală în Republica Moldova, putem afirma că 
aceasta deja şi-a afirmat pe deplin necesitatea 
şi importanţa în sistemul de drept al ţării noas-
tre. Deşi Codul contravenţional al RM nu pre-
vede o definiţie expresă a răspunderii contra-
venţionale, cel mai des, trăsăturile răspunderii 
contravenţionale sunt elucidate în doctrină 
prin delimitarea acesteia de răspunderea pe-
nală,  deoarece regimul juridic al contravenţi-
ilor se încadrează într-un regim juridic special 
de drept public, desprins fiind din dreptul pe-
nal prin dezincriminarea penală a unor fapte 
antisociale, cărora li s-a conferit un caracter 
contravenţional [4, p. 151-152]. Principalul 
criteriu care delimitează aceste două forme de 
răspundere juridică este pericolul social, care 
este mai grav în cazul săvârşirii infracţiunilor 
[5, p. 47]. În conformitate cu prevederile Co-
dului penal al Republicii Moldova [6, art.50], 
se consideră răspundere penală condamnarea 
publică, în numele legii, a faptelor infracţiona-
le şi a persoanelor care le-au săvârşit, condam-
nare ce poate fi precedată de măsurile de con-
strângere prevăzute de lege. Avînd în vedere 
că noţiunea de contravenţie [7, art.10] şi cea 
de infracţiune sunt foarte asemănătoare, iar 
legiuitorul stabileşte foarte accentuat gradul 
de pericol social al contravenţiei ca fiind cu un 
pericol social mai redus decăt infracţiunea [6, 
art.14], reieşind din tehnica juridică utilizată 
de către legiuitor, putem afirma că contraven-
ţia reprezintă o formă de infracţiune cu un 
grad de pericol social mai redus, iar răspun-
derea contravenţională – o formă simplificată 
a răspunderii penale, aceeaşi părere a fost ex-
pusă şi de practica CtEDO. Potrivit art.6.1 din 
Convenţie, orice persoană are dreptul la jude-
carea cauzei sale în mod echitabil, în mod pu-
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blic şi în termen rezonabil, de către o instanţă 
independentă şi imparţială, instituită de lege, 
care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor 
şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra 
temeiniciei oricărei acuzaţii în materie pena-
lă îndreptate împotriva sa. Respectiv, iniţial 
CtEDO urmează să stabilească dacă art. 6 din 
CEDO are aplicatibilitate şi asupra domeniul 
contravenţional în vederea aplicării tuturor 
garanţiilor stabilite de CEDO. Astfel, Curtea 
prin prisma jurisprudenţei a elaborat criterii 
de stabilire a „obligaţiilor civile” şi a „acuzaţiei 
în materie penală”.

Astfel, din jurisprudenţa CEDO, noţiu-
nea de „acuzaţie în materie penală are un ca-
racter autonom”. Respectiv, deşi legislaţia in-
ternă încadrează contravenţiile ca fapte „non 
penale”, Curtea totuşi în majoritatea cauzelor 
le analizează ca pe nişte cauze penale reieşind 
din mai multe circumstanţe. Natura faptei in-
criminate, anume acest criteriu a fost analizat 
şi constatat de Curtea în toate cauzele împo-
triva Moldovei. Respectiv, în aceeaşi cauză 
Ziliberberg vs Moldova, CtEDO a menţionat 
că „...Curtea reiterează că, în principiu, carac-
terul general al CCA şi scopul pedepselor, care 
este atât de a pedepsi, cât şi de a preveni, sunt 
suficiente pentru a arăta că, în sensul articolu-
lui 6 al Convenţiei, reclamantul a fost acuzat 
de o abatere penală...” [8, p.12].

Referitor la subiecţii răspunderii con-
travenţionale, Codul contravenţional stabileş-
te trei categorii de subiecţi: persoana fizică [7, 
alin.(1) art.16], persoana juridică [7, art.17] şi 
persoana cu funcţie de răspundere [7, alin.(6) 
art.16]. Din perspectiva cercetării noastre ne 
interesează acele categorii de persoane care 
deşi întrunesc condiţiile stabilite de lege în 
virtutea unor reglementări speciale nu pot fi 
traşi la răspundere contravenţionale, relevan-
te în acest sens sunt prevederile alin.(3) art.4 
din CCRM care stabileşte că „Nu pot fi supuşi 
răspunderii contravenţionale reprezentanţii 
diplomatici ai statelor străine sau alte persoa-
ne care, în conformitate cu tratatele internaţi-
onale la care Republica Moldova este parte sau 
în conformitate cu legile Republicii Moldova, 
nu cad sub incidenţa jurisdicţiei contravenţio-
nale a Republicii Moldova sau în cazul cărora 

este înlăturată răspunderea contravenţiona-
lă”, reieşind din prevederea enunţată apare 
întrebarea firească, care sunt aceste persoane? 

Bazele relaţiilor diplomatice au fost puse 
de Convenţia de la Viena cu privire la relaţi-
ile diplomatice, întocmită la 18 aprilie 1961, 
şi Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile 
consulare, întocmită la 24 aprilie 1963, con-
form acestora, de o protecţie juridică specială 
se bucură reprezentanţii diplomatici şi mem-
brii familiei acestora, funcţionarii consulari şi 
angajaţii consulari [9, art.43].

Astfel, putem conchide că prin sintag-
ma   ,,alte persoane care, în conformitate cu 
tratatele internaţionale la care Republica Mol-
dova este parte, nu cad sub incidenţa jurisdic-
ţiei contravenţionale a Republicii Moldova” 
se înţelege membrii familiei reprezentanţilor 
diplomatici, funcţionarii consulari şi angajaţii 
consulari.

Refritor la alte persoane care, în confor-
mitate cu actele normative ale RM, nu cad sub 
jurisdicţia contravenţională vom examina li-
mitele imunităţii deputatului în Parlamentul 
RM, judecătorului, procurorului.

Deputatul este persoană oficială şi re-
prezentant al puterii legislative supreme [10, 
alin.(1) art.2], statutul deputatului în Parla-
mentul RM este reglementat de către Consti-
tuţie, legea despre statutul deputatului şi regu-
lamentul Parlamentului.

Conform Constituţiei RM, deputatul 
nu poate fi reţinut, arestat, percheziţionat, cu 
excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă, 
sau trimis în judecată fără încuviinţarea Par-
lamentului, după ascultarea sa [11, alin.(3) 
art.70]. Conform legii despre statutul depu-
tatului, deputatul nu poate fi reţinut, arestat, 
percheziţionat cu excepţia cazurilor de infrac-
ţiune flagrantă, sau trimis în judecată pe cauză 
penală ori contravenţională fără încuviinţarea 
prealabilă a Parlamentului după ascultarea sa 
[10, alin.(1) art.10] acelaşi conţinut referitor la 
imunitatea deputatului prevede şi regulamen-
tul Parlamentului [12, alin.(2) art.94].

Examinînd prevederile actelor normati-
ve care reglementează satutul deputatului în 
raport cu prevederile Codului contravenţio-
nal referitoare la răspunderea contravenţio-
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nală, observăm că acestea nu prevăd expres o 
imunitate referitoare la cauze contravenţio-
nale sau jurisdicţia contravenţională, dar pot 
fi deduse anumite regului speciale referitoare 
la procedura de examinare a cauzelor contra-
venţionale în privinţa deputatului. Reieşind 
din faptul că se interzice reţinerea, perche-
ziţionarea sau arestarea deputatului fără a se 
specifica tipul de proces (penal sau contraven-
ţional) în cadrul căruia aceste acţiuni pot fi 
realizate, putem deduce că şi în procesul con-
travenţional nu pot fi întreprinse astfel de ac-
ţiuni în privinţa deputatului, însă imposibili-
tatea de a reţine, percheziţiona sau aresta fără 
acordul Parlamentului un deputat nu poate 
fi tratată ca imposibilitate de a atrage la răs-
pundere contravenţională, ci doar ca o condi-
ţiie specială privind procesul contravenţional 
avînd la bază statutul special al deputatului. 
Aceleaşi acte normative stabilesc că deputatul 
nu poate fi trimis în instanţă decît cu acordul 
Parlamentului, după audiera sa, în acest sens 
este de menţionat că competenţa de examina-
re şi implicit de aplicare a sancţiunilor con-
travenţionale este atribuită nu doar instanţei 
de judecată dar şi altor autorităţi (procurorul, 
comisia administrativă, agentul constatator). 
Instanţa de judecată examinează cauze con-
travenţionale în privinţa minorilor; cauzele 
contravenţionale prevăzute la art.61, 63-66, 
316-318, 320, 336; cauzele contravenţionale în 
care agentul constatator, procurorul propu-
ne aplicarea snctiunii: privarea de dreptul de 
a desfăşura o anumită activitate, privarea de 
dreptul de a deţine anumite funcţii, privarea 
de dreptul special, munca neremunerată în fo-
losul comunităţii, arestul contravenţional [7, 
art.395]. Reieşind din cele expuse reese că de-
putatul poate fi tras la răspundere contraven-
ţională în condiţii generale dacă examinarea 
faptei comise nu este de competenţa instanţei 
de judecată şi nu se impune necesitatea reţine-
rii sau efectuării percheziţiei.

O situaţie similară poate fi identificată 
şi în cazul răspunderii contravenţionale a ju-
decătorului. Constuţia RM stabileşte că sanc-
ţionarea judecătorilor se face în conformitate 
cu legea [11, alin.(6) art116], iar legea cu pri-
vire la statutul judectorului prevede că urmă-

rirea penală împotriva judecătorului poate fi 
pornită doar de către Procurorul General, cu 
acordul Consiliului Superior al Magistraturii, 
în condiţiile Codului de procedură penală. În 
cazul săvîrşirii de către judecător a infracţiu-
nilor specificate la art. 324 şi art. 326 ale Co-
dului penal al Republicii Moldova, acordul 
Consiliului Superior al Magistraturii pentru 
pornirea urmăririi penale nu este necesar. 
Judecătorul nu poate fi reţinut, supus aduce-
rii silite, arestat, percheziţionat fără acordul 
Consiliului Superior al Magistraturii. Acordul 
Consiliului Superior al Magistraturii nu este 
necesar în caz de infracţiune flagrantă şi în ca-
zul infracţiunilor specificate la art. 324 şi art. 
326 ale Codului penal al Republicii Moldova 
[alin.(4), (5) art 19]. Analizînd prevederile re-
spective, observăm că legiuitorul nu excude 
expres posibilitatea răspunderii contravenţi-
onale a judecătorilor, dar se referă în special 
la procedura de tragere la răspundere penală 
a judecătorilor. Pînă în anul 2012 în conţinu-
tul alin.(6) art.19 din lege care avea următorul 
conţinut: „Judecătorul poate fi supus sancţiu-
nilor administrative numai de către instanţa 
de judecată, cu acordul Consiliului Superior 
al Magistraturii. Judecătorul reţinut, în cazul 
în care este bănuit că a săvîrşit o contravenţie 
administrativă, urmează să fie eliberat imediat 
după identificare”.

Avînd în vedere că odată cu adoptarea 
şi intrarea în vigoare a actualului Cod contra-
venţional nu mai există noţiunea de contra-
venţie administrativă, iar răspunderea contra-
venţională şi răspunderea administrativă au 
devenit două forme distincte ale răspunderii 
juridice, prevederile alineatului respectiv au 
fost abrogate, astfel legea fiind lipsită de pre-
vederi referitoare la particularităţile răspun-
derii contravenţionale a judecătorului.

Întru respectarea practicii uniforme pri-
vind aplicarea prevederilor art. 19 din Legea 
cu privire la statutul judecătorului în proce-
dura contravenţională, Colegiul penal al Cur-
ţii Supreme de Justiţie a emis o recomandare 
prin care încearcă să suplinească prevederile 
legii cu privire la statutul judecătorului.

Prin Hotărîrea Curţii Constituţionale 
din 05 septembrie 2013 a fost declarat necon-
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stituţional art. II pct.13 alineatul trei din Legea 
nr.153 din 05 iulie 2012, prin care a fost abro-
gat alineatul (6) al art. 19 din Legea cu privire 
la statutul judecătorului, referitoare la limita-
rea imunităţii judecătorilor în cazurile contra-
venţionale (sesizarea nr.32a/2012).

Ţinînd cont de hotărîrea Curţii Consti-
tuţionale nr. 33 din 10 octombrie 2013, în care 
s-a explicat că în cazul declarării neconstitu-
ţionalităţii unor norme/acte, pînă la operarea 
modificărilor de rigoare de către autoritatea 
emitentă, urmează să se aplice normele/actele 
anterioare declarării neconstituţionalităţii, la 
moment, urmează să fie aplicate prevederile 
alineatului şase din art. 19 din Legea cu privi-
re la statutul judecătorului, în redacţia pînă la 
abrogarea acestui alineat [14, p. 1]. 

În coformitate cu prevederile legii cu pri-
vire la Curtea Constituţională hotărîrile Cur-
ţii Constituţionale, produc efect numai pen-
tru viitor [15, alin.(6) art.26], astfel hotărîrea 
Curţii Constituţionale nr. 33 din 10 octom-
brie 2013 la care face referinţă Colegiul penal 
al Curţii Supreme de Justiţie în recomandarea 
nr.55 nu poate fi aplicată faţă de hotărîrea 
Curţii Constituţionale din 05 septembrie 2013 
prin care a fost declarat neconstituţional art. 
II pct.13 alineatul trei din Legea nr.153 din 05 
iulie 2012, prin care a fost abrogat alineatul (6) 
al art. 19 din Legea cu privire la statutul ju-
decătorului, referitoare la limitarea imunităţii 
judecătorilor în cazurile contravenţionale, de-
oarece a fost adoptată mai înainte, însă aceasta 
nu schimbă prea multe, deoarece prevederile 
alin.(6)art.19 din legea cu privire la stautul ju-
decătorului rămîn aplicabile reieşind din pre-
vederile alin.(2) art.28 din legea cu privire la 
Curtea Constituţională, conform căreia actele 
normative sau unele părţi ale acestora declara-
te neconstituţionale devin nule şi nu se aplică 
din momentul adoptării hotărîrii respective a 
Curţii Constituţionale.

Reieşind din cele expuse mai sus, pre-
vederile alin.(6) art.19 din legea cu privire la 
statutul judecătorului rămîn aplicabile în re-
dacţia sa de pînă la abrogare.

Referitor la aplicabilitatea acestuia în 
procesul contravenţional, Colegiul penal al 
Curţii Supreme de Justiţie în recomandarea 

nr.55 a reiterat că reieşind din prevederile art. 
19 alin. (6) din Legea cu privire la statutul ju-
decătorului, procesul-verbal cu privire la con-
travenţie nu poate să fie încheiat (întocmit) de 
către agentul constatator, în privinţa judecă-
torului, şi ca urmare, procesul contravenţio-
nal în privinţa acestuia nu poate fi iniţiat, fără 
acordul prealabil al Consiliului Superior al 
Magistraturii.

În cazul cînd există o bănuială rezona-
bilă precum că judecătorul a comis o faptă 
contravenţională, agentul constatator este în 
drept să solicite acordul prealabil al Consi-
liului Superior al Magistraturii şi numai după 
primirea acordului poate să întocmească pro-
cesul verbal cu privire la contravenţie, în pri-
vinţa judecătorului.

Pornirea procesului contravenţional 
împotriva judecătorului prin încheierea (în-
tocmirea) procesului-verbal cu privire la con-
travenţie, fără acordul prealabil al Consiliului 
Superior al Magistraturii, se consideră o în-
călcare procesuală gravă care, în consecinţă, 
în conformitate cu prevederile art. 445 din 
Codul contravenţional, duce la nulitatea lui şi 
încetarea procesului contravenţional.

Concluzii.
Avînd în vedere cele expuse mai sus, în 

scopul asigurării aplicării şi interpretării uni-
forme a legislaţiei contravenţionale referitoa-
re la răspunderea contravenţională precum şi 
a actelor normative în vigoare care reglemen-
tează statutul deputatului şi statutul judecăto-
rului se impune ajustarea conţinutului alin.(6) 
art.19 din legea cu privire la statutul judecăto-
rului şi implementarea prevederilor similare 
în legea despre statutul deputatului în Parla-
ment şi regulamentul Parlamentului dacă se 
consideră necesară acordarea unei astfel de 
imunităţi deputatului în Parlamentul RM.
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LA MOTIVATION DE L’APPRENANT DANS L’APPRENTISSAGE PAR AUTONOMIE 
DES LANGUES ÉTRANGÈRES

Résumé
La motivation fondamentale en langue étrangère est dans la plupart des cas, le pouvoir de comprendre et 

de communiquer, plutôt que d’acquérir des connaissances sur la langue. Cet apprentissage ne sera donc motivé 
que dans la mesure où la nécessité de communiquer dans la langue étrangère - à l’exclusion de tout autre moyen 
- s’impose à l’apprenant. Il faut que l’élève ait quelque chose à dire et qu’il ait envie de le dire ou qu’il ait envie 
d’obtenir des renseignements inaccessibles par ailleurs pour que devienne assez fort le désir de se donner les moyens 
de le dire, le lire ou l’écrire. En d’autres termes, nous rejoignons là une autre remarque de C. Rogers qui constate 
«qu’un apprentissage valable n’a lieu que lorsque son objet est perçu par l’apprenant comme ayant un rapport avec 
ses projets personnels» [1, p. 156].

Mots-clés: La motivation, éducation autonome, développement personnel, le personne.

Rezumat
Motivarea de bază în procesul de studiere a unei limbi străine reprezintă în majoritatea cazurilor puterea 

de a înţelege şi de a comunica în această limbă. Din acest punct de vedere, învăţământul nu ar trebui să angajeze 
doar mintea, ci şi întreaga persoană, ceea ce duce la restructurarea lumii mentale a individului. Pentru a ajuta 
pe cineva la dezvoltarea personală, nu este suficient doar să îl ghidăm în direcţia schimbării, sau chiar să îi „lu-
minăm calea”, dar trebuie să acceptăm, să dăm valoare temerilor, anxietăţilor şi rezistenţei sale, adică toţi acei 
factori care îi limitează această transformare. Învăţământul autonom şi motivaţional presupune, de asemenea, 
o relaţie de parteneriat dintre profesor şi student. Una dintre misiunile esenţiale ale profesorului fiind cea de a 
permite tuturor studenţilor să dobândească şi să dezvolte un nou limbaj.

Cuvinte cheie: Motivare, învăţământul autonom, dezvoltare personală, individ.

C’est le problème de la relation à la 
chose étudiée qui se trouve ainsi posé et, dans 
le cas particulier de la langue, sous le double 
aspect d’implication personnelle dans une si-
tuation de communication et de motivation 
pour telle langue.

Cependant, il existe un autre type de re-
lation au savoir totalement indépendant des 
situations de communication, mais relevant 
de relations affectives à la langue qui tiennent 
aux fantasmes de l’apprenant, à son mode ima-
ginaire ou inconscient le plus profond, ainsi 
qu’à son éducation. La vie sociale de l’appre-
nant, le statut de la langue étrangère dans sa 
communauté linguistique sont des facteurs de 
cette relation de type affectif. L’apprentissage 
ne doit pas engager seulement l’esprit mais la 
totalité de la personne.

Tout apprentissage suppose une res-
tructuration de l’univers mental de l’appre-
nant. En langue, il s’agit de la remise en ques-

tion de ses habitudes auditives, articulatoires, 
morphosyntaxiques et, dans bien des cas, sé-
mantiques et culturelles. Cette restructuration 
presque totale de la réalité, et de soi-même, 
cette acceptation de la destruction partielle 
de la vision du monde transmise par la langue 
maternelle ne peuvent aller sans une puissante 
motivation pour l’apprentissage des langues 
en général et pour telle langue en particulier.

Tout «apprentissage qui implique un 
changement dans l’organisation du moi ou 
dans la perception du moi est ressenti comme 
menaçant et on tend à y résister» [1, p. 157].

Dans cet ordre d’idées, le refus par le 
maître d’une performance de l’apprenant, re-
fus fondé sur des critères linguistiques, risque 
d’être ressenti confusément comme un rejet de 
soi. Inversement, une trop grande fidélité de 
l’apprenant au modèle peut, dans certains cas, 
être perçue par lui comme perte d’identité.

«Pour aider quelqu’un à changer, il ne 
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convient pas de le pousser dans la direction 
du changement, ni même d’éclairer la voie…, 
mais d’accepter de donner une valeur à ses 
craintes, à ses angoisses, à ses résistances, à 
tout ce qui le retient, de changer» [2, p. 69].

C’est l’acceptation de la crainte qui permet 
de la dépasser. Dans la genèse et le dépassement 
des craintes et des inhibitions, le groupe - en-
seignant et apprenant - joue un rôle important.

Selon le comportement de l’enseignant 
et les contraintes de l’institution (méthodes, 
examens, relation maître/élèves...), le groupe 
exerce une influence anxiogène ou, au contrai-
re, facilitante sur chacun de ses membres.

C’est dans le mode d’intégration au 
groupe qu’intervient le changement décisif: 
l’apprenant y occupe un rôle complémentaire 
de celui de tous les autres, auquel cas le pro-
blème de son statut ne se pose plus en termes 
de prestige et de rang mais en termes de fonc-
tion. On peut généraliser ce point relatif au 
fonctionnement des groupes: plus l’individu 
au sein d’un groupe est dépourvu de fonc-
tions, plus il a besoin de se retrancher derrière 
son rang et son prestige pour conserver un 
statut et une raison d’être dans ce groupe.

En situation d’apprentissage d’une lan-
gue, le fonctionnement d’un groupe ne sau-
rait être différent même si, de par son savoir, 
l’enseignant conserve une fonction-clé dans la 
communication au sein d’un groupe. Il n’en 
demeure pas moins que chaque membre du 
groupe a son rôle à jouer dans l’apport d’infor-
mation, le feedback, ainsi que dans le fonction-
nement du groupe en vue de l’apprentissage.

«Toute pédagogie, centrée sur l’élève est 
de lui permettre d’investir dans le processus 
d’apprentissage ses désirs, ses fantasmes, ses 
ambitions, de faire fond sur les sources de sa-
tisfaction individuelles parce que ce sont aussi 
les sources de sa créativité» [3, p. 46]

Favoriser cette créativité suppose une 
recherche dans deux directions distinctes mais 
convergentes. La première concerne l’adapta-
tion des contenus d’apprentissage aux besoins 
langagiers de l’apprenant. Et, la deuxième se 
rencontre quand l’apprenant est mis en mesure 
d’utiliser l’outil linguistique de la façon la plus 
individuelle, donc la plus créative possible. R. 
Richterich, dans «Systèmes d’apprentissage 

des langues vivantes par les adultes» [4, p. 52], 
a fourni le modèle d’un questionnaire dans 
la perspective de l’enseignement des langues 
étrangères aux adultes. 

Chez l’adulte, la motivation la plus 
constante et la plus forte est liée à la promotion 
socio-professionnelle. Il s’agit d’un jeu subtil 
d’identification plus ou moins consciente et 
avouée avec un certain idéal social, une image 
virtuelle du moi, qui détermine en profondeur 
les motivations de façon tenace. L’apprentis-
sage de la langue ne peut pas ignorer ces moti-
vations et, pour être efficace et individualisé, il 
devra s’appuyer sur elles.

Chez l’adolescent et le pré-adolescent, «le 
fonctionnement de la motivation est le même, 
seule diffère la nature de celle-ci» [5, p. 88]. A cet 
âge, rares sont les motivations professionnelles, 
encore, qu’il puisse y avoir conditionnement 
par la famille. Généralement, les motivations de 
l’adolescent sont à plus court terme et cette ten-
dance s’oppose à ce qu’offre l’école: un travail à 
long terme, aux objectifs mal définis ou rempla-
cés par des examens, faisant de la scolarité une 
course d’obstacles. On peut toutefois envisager 
de tenir compte de la nature des motivations 
chez les adolescents et fonder l’apprentissage sur 
une démarche visant à des objectifs spécifiques 
dont l’actualité ne fait aucun doute pour lui: telle 
serait, par exemple, la préparation à un séjour 
dans le pays de la langue – cible, séjour centré 
sur une activité déterminée correspondant, elle 
aussi, à des motivations réelles (sport, théâtre, 
festival…etc.). Toutes ces activités doivent cor-
respondre à une demande.

Chez l’enfant de 3 à 7 ans, la motivation 
est de caractère essentiellement ludique et de 
nature immédiate. L’apprentissage d’une langue 
étrangère ne peut pas prendre en charge ce type 
de motivation. De même que l’initiation logique 
à l’école maternelle se fait en jouant, l’appren-
tissage de la langue étrangère accompagnera 
l’exécution de tâches ludiques et permettra de 
communiquer en situation ludique. A l’école 
primaire, et d’une façon générale au cours de 
la III ème enfance, l’enseignement de la langue 
étrangère sera fondé sur des activités ludiques 
ou pluridisciplinaires afin de lier la pratique de 
la langue à une tâche et à la construction de sa-
voirs. L’enfant reçoit toutes les stimulations du 
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milieu et en particulier des mass-médias.
Cette relation entre objectifs d’appren-

tissage de la langue et définition d’une straté-
gie pédagogique adéquate permet d’entrevoir 
les conséquences méthodologiques et institu-
tionnelles de cette dernière seule susceptible 
de mettre le potentiel créatif de l’élève au ser-
vice de sa production linguistique. L’appre-
nant devra être non seulement motivé pour 
l’apprentissage mais impliqué dans une com-
munication authentique où la langue est un 
moyen d’action et interaction.

La notion d’implication a deux aspects: 
«l’implication dans l’apprentissage et l’implica-
tion dans la communication» [6, p.48].

L’implication dans l’apprentissage re-
lève de toute l’orientation non-directive et in-
tègre les objectifs des méthodes actives.

L’implication dans la communication 
répond aux besoins d’expression de l’appre-
nant: il est important qu’il ait l’initiative du 
message et le choix du contenu.

Il importe que, dans la communica-
tion, l’élève dispose d’un auditoire réel, qu’il 
ne parle ni ne réponde à des gens qui savent 
déjà, ou pour faire plaisir au maître, mais qu’il 
puisse participer à un échange verbal justifié 
par la situation et modifiant celle-ci.

Une pédagogie non-directive de la lan-
gue étrangère, rompant avec le caractère rigide 
de méthodes exclusivement fondées sur l’in-
ventaire des contraintes, devra tenir compte 
désormais d’un inventaire d’un autre type: ce-
lui des moyens linguistiques et des techniques 
pédagogiques permettant l’implication du lo-
cuteur-apprenant dans son discours.

Dans la perspective de faire de l’appre-
nant un locuteur à part entière, nous avons 
successivement mentionné une approche 
sociolinguistique explorant les besoins lan-
gagiers et permettant de définir les objectifs 
tenant compte des motivations, puis une ap-
proche linguistique permettant de définir une 
stratégie de l’implication dans le discours.

Il reste à voir de quelle façon on peut ren-
dre l’apprenant plus rapidement autonome dans 
son apprentissage même. Il ne s’agit pas ici de 
transformer la classe de langue en un cours de 
psychologie de l’apprentissage mais, au contrai-
re, de tirer parti de chaque réussite pour en ré-

véler le mécanisme à l’élève et mettre celui-ci en 
mesure de recouvrir à ce mode d’apprentissage 
de façon indépendante et volontaire.

 Les motivations peuvent être classées 
en deux catégories: les unes liées à l’individu 
face à la langue étrangère et les autres liées au 
processus d’apprentissage.

Motivations socio-culturelles:
Préoccupé de savoir comment influencer 

l’attitude de l’élève envers la langue seconde, 
E. Roulet relate les conclusions d’une enquête 
réalisée par Gardner et Lambert qui «ont ob-
servé en particulier que l’attitude des parents 
des élèves envers l’autre communauté (celle de 
la langue cible) avait une grande influence sur 
l’orientation de l’attitude des enfants» [7, p. 62].

Cependant, quelle que soit l’influence 
du milieu social, on pense que l’intervention 
du milieu scolaire et du processus éducatif 
peuvent renforcer ou au contraire modifier 
cette influence. En effet toutes les activités 
d’apprentissage et de pratique de la langue 
tombant dans les domaines «relations gré-
gaires»,  «fréquentation des médias»  et, en cas 
de séjour dans le pays de la langue étrangère, 
“relations commerçantes et civiles”, sont sus-
ceptibles de modifier au moins partiellement:

• les préjugés envers les étrangers (auto-
ritarisme);

• la valorisation  outrancière ou exclu-
sive de sa propre culture (ethnocentrisme);

• le degré d’ouverture et d’activité sociale.
Il importe de préciser que ces activités 

linguistiques et associées doivent tenir compte 
des motivations du groupe et des motivations 
individuelles.  

Motivations du groupe:
E. Roulet remarque que, «l’enquête 

conduite à grande échelle par Lambert  et 
Klinsberg… a montré que c’était vers l’âge 
de dix ans que les enfants avaient l’attitude la 
plus ouverte, la plus réceptive, aux différences 
linguistiques  et culturelles» [7, p. 63].

Or, c’est l’âge (début du secondaire) au-
quel commence habituellement l’apprentis-
sage de la première langue étrangère, qui se 
trouve être également la seule discipline nou-
velle du programme scolaire. Une motivation 
commune à un groupe d’âge et renforcée par 
un fait institutionnel  existe donc chez la plu-
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part des enfants qui abordent pour la première 
fois l’étude d’une langue étrangère.

Elle est liée à la curiosité, au plaisir de la 
découverte, à la disponibilité du pré-adolescent 
et peut aider à compenser le fait que, comme 
on l’a vu plus haut, les besoins langagiers de ce 
groupe d’âge (ainsi que des adolescents) sont 
effectivement inexistants. Il est sans doute bon 
dès lors de prendre appui sur les besoins de 
communication en langue maternelle.

S’appuyer sur les besoins de communi-
cation en langue maternelle ne peut se faire 
que dans un dialogue permanent - et c’est dès 
la première leçon - entre professeur et élèves. 
Ceci demeure vrai même si, sachant que «le 
discours d’un enfant, et même parfois d’un 
jeune adolescent, est en grande partie référen-
tiel et très peu expressif, celui d’un adulte ou 
d’un adolescent en grande partie expressif et 
peu référentiel» [8, p. 69].

 On aurait tendance à en conclure pré-
maturément que les besoins de communica-
tion de l’enfant sont pour l’essentiel prévisi-
bles et transparents pour le professeur. En fait, 
en aucun cas la réponse aux besoins de com-
munication ne peut venir du seul professeur. 
Redonner la parole à l’enseigné pour qu’il dise 
ce qui le concerne semble être le seul moyen 
par lequel l’enseignant puisse s’adapter à son 
public et aux objectifs qu’il se fixe.

Motivations individuelles:
S’il est possible de relever des motiva-

tions générales selon l’âge ou les attitudes so-
cio-culturelles, cela ne permet pas pour autant 
de considérer que, une fois regroupés selon 
ces paramètres, on puisse parler des élèves 
comme s’il n’y en avait qu’un seul. Les moti-
vations individuelles d’une part, les stratégies 
d’apprentissage, d’autre part, obligent encore 
à une attention centrée sur l’apprenant. L’ac-
quisition de la langue étrangère est aussi dé-
terminée par les intérêts, l’ambition ou l’image 
que l’on a de soi. Ces trois caractéristiques ne 
sont évidemment pas étanchées aux facteurs 
socio-culturels et d’âge mentionnés ci-dessus, 
mais au contraire liées à eux.

En effet, selon ses projets, ses rêves ou ses 
fantasmes, l’apprenant sera guidé par des mo-
tivations différentes. Pour des pré-adolescents 
dont les projets d’avenir sont encore flous, on 

ne pourra retenir que les rares cas de quelques 
passionnés d’un passe-temps particulier (la 
voile, l’archéologie, la musique pop etc...)

Mais l’image du moi idéal peut aussi in-
tervenir dans les motivations individuelles. On 
déborde là les notions de fantasmes et même 
d’ambition sociale et on rejoint certaines carac-
téristiques des motivations socio-culturelles.

Donc, dans une situation d’apprentis-
sage autonome et motivé  l’apprenant et l’en-
seignant sont partenaires. L’enseignant a pour 
mission de permettre à chacun d’acquérir ou 
de développer ses capacités langagières. L’ac-
quisition du langage est dépendante du déve-
loppement psychologique et social de l’enfant. 
L’enseignant doit respecter les rythmes et 
l’évolution de chaque apprenant, il doit pro-
poser des activités à la fois riche et variées per-
mettant à chacun de s’émanciper en fonction 
de ses besoins et de ses attentes.
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LES PRINCIPES D’AUTOFORMATION ET D’AUTONOMIE. AUTONOMIE DE L’APPRENANT DANS 
L’APPRENTISSAGE DES LANGUES ETRANGERES

Résumé
La notion la plus récente d’autoformation s’inscrit dans l’évolution des sociétés avancées comme une né-

cessité pour développer dans chaque individu son aptitude au changement. L’autonomie acquise dans l’accès au 
savoir et à la culture est indispensable à la formation de la personnalité. 

Ce sont les travaux et les publications des Américains A. Tough et M. Knowles qui, dans les années 60-
70, définissent le mieux les principes de l’autoformation comme «apprentissage autodirigé» [1, p.195]. Le sujet 
prend le contrôle des ressources pédagogiques disponibles. Contre «l’école à perpétuité» que dénonçait I. Illich, 
le modèle de l’autoformation privilégie l’initiative de l’apprenant, sa liberté de choisir quand et comment ap-
prendre, vers quel domaine porter son envie ou son besoin de connaissances. L’accent est mis sur la médiation 
indispensable: un formateur ou un tuteur qui accompagne la démarche d’autoformation, qui guide, informe sur 
les sources de documentation et soutient l’effort de l’apprenant. Les conditions idéales, propices selon Knowles, à 
l’apprentissage sont le respect de la personnalité du sujet, sa participation à la prise de décision, la liberté d’ex-
pression  et la disponibilité de l’information, le partage de la responsabilité dans la définition des objectifs, dans 
l’organisation et la conduite des activités et dans  les modalités  d’évaluation.

Mots-clés: société, autonomie intellectuelle, accès à la connaissance, processus d’étude.

Rezumat
Cea mai recentă noţiune de auto-formare apare în evoluţia societăţilor avansate ca o necesitate de dezvol-

tare în fiecare individ a aptitudinilor către o schimbare eficient pozitivă. Autonomia dobândită prin accesul la 
cunoaştere şi cultură este indispensabilă în formarea personalităţii umane. 

Unul dintre obiectivele primordiale ale pedagogiei moderne constituie implicarea cît mai activă a stu-
denţilor în procesul de studiu. Scopul acesteia este de a pregăti individualităţi care să gândească, să decidă şi 
să acţioneze independent. Acest fapt permite nu doar asigurarea  autonomiei lor în metodele de lucru, dar şi 
capacitatea de a dezvolta o autonomie intelectuală, unde fiecare are propria gândire şi îşi cunoaşte propriile 
sale aptitudini (de memorie, înţelegere, comparaţie, sinteză, analiză etc.). 

Cuvinte-cheie: societate, autonomie intelectuală, acces la cunoaştere, proces de studiu.

On a constaté, depuis quelques années, 
l’évolution divergente de la pédagogie des 
langues étrangères et du courant pédago-
gique général. On assiste à une revalorisation 
de l’apprenant à qui l’on redonne la parole. 
Toute la pédagogie moderne vise à une plus 
grande participation de l’élève au processus 
didactique.

Il est donc intéressant de mesurer la 
convergence entre l’orientation non-direc-
tive est les données des autres disciplines 
(linguistiques, sociolinguistiques, psycholin-
guistiques et psychologie de l’apprentissage) 
à partir desquelles va s’élaborer un nouveau 
modèle théorique d’apprentissage des lan-

gues étrangères.
La non-directivité c’est le refus de la sé-

lection de l’individu, qui a son origine dans 
la pratique psychothérapeutique, a des impli-
cations  multiples dans la situation d’appren-
tissage. Ces implications peuvent se regrou-
per autour de trois principes : l’autonomie de 
l’apprenant, sa motivation et son évaluation. 

Le point de départ de l’orientation non-
directive en pédagogie, c’est la primauté ac-
cordée à l’apprenant, à ses problèmes affectifs, 
à ses blocages et à ses  défenses, à ses motiva-
tions conscientes et latentes, en un mot à sa 
faculté et à ses raisons propres d’apprendre ou 
de ne pas apprendre: autant d’aspects ignorés 
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par les pédagogies traditionnelles dont le dé-
nominateur commun est la primauté accor-
dée non à l’individu mais aux connaissances à 
transmettre, à la discipline enseignée.

Cette différence d’orientation révèle, en 
réalité, une divergence fondamentale en ce qui 
concerne la relation  de l’individu au savoir.

La focalisation sur le contenu cache les 
problèmes de communication et de motiva-
tion individuelle, décisifs dans le processus 
d’apprentissage.

Pour les non-directivistes, au contraire, 
«l’information nouvelle sur soi et sur le monde 
ne sera intégrable d’une manière significative 
à la personnalité totale de l’étudiant que si elle 
est conquise par lui dans un mouvement  au-
tonome» [2, p. 108].

La pédagogie non-directive aura ten-
dance à ne structurer l’apprentissage qu’en 
accord avec l’apprenant, elle tendra aussi à 
mesurer et à adapter l’apport d’information 
aux besoins et aux motivations de l’apprenant. 
[3, p. 56]

L’apprentissage est facilité lorsque l’élève 
détient une part de responsabilité dans la mé-
thode. On dit que: «seul est significatif, seul est 
véritable  apprentissage, celui qui rapproche 
l’apprenant de son expérience propre, lui  per-
met d’approfondir son expérience» [2, p. 108].

Donc, une pédagogie différenciée peut 
beaucoup contribuer à l’autonomie  de l’ap-
prenant. Etre autonome, c’est une attitude, un 
état d’esprit favorables à l’apprentissage, ce 
qui est vrai aussi et surtout pour l’apprentis-
sage des langues et cultures étrangères.

Il est évident qu’un «élève autonome» 
n’est pas à confondre avec un «élève qui tra-
vaille seul»! Le professeur qui favorise l’au-
tonomie de l’apprenant en lui proposant, 
par exemple, plusieurs documents ou textes 
comme support et plusieurs activités parmi 
lesquelles l’élève pourra choisir, amène ainsi  
l’apprenant à prendre des décisions et à se sen-
tir responsable des résultats atteints dans son 
groupe de travail (qu’il a créé). Un élève auto-
nome a du plaisir à chercher, il est curieux, il 
sait prendre des initiatives pour arriver à son 
but. Il va demander de l’aide ou des explica-
tions à un autre élève et au professeur, et de 

plus, il va utiliser tous les moyens d’informa-
tion qui sont à sa disposition: dictionnaires, 
encyclopédies, grammaires, des moyens au-
dio-visuels et surtout l’Internet. L’ordinateur 
jouera évidemment un rôle important.

Le but de toute éducation est de former 
des individus à penser, décider, agir par eux-
mêmes. Il s’agit non seulement de faire en 
sorte qu’ils deviennent autonomes face à des 
méthodes de travail, mais encore de les rendre 
capables d’autonomie intellectuelle où chacun 
a sa pensée propre et connaît ses propres fonc-
tionnements (mémorisation, compréhension, 
etc.). Les supports multimédia facilitent un 
apprentissage individuel directement lié à 
l’expérience et aux centres d’intérêt du visi-
teur. L’élève développe ici des compétences 
de traitement de l’information, mais en plus il 
devra argumenter, justifier, expliquer dans les 
plus brefs propos ses choix.

Apprendre à apprendre, cet objectif 
pédagogique, qui est au cœur de la notion d’ 
«autonomie de l’apprenant», trouve sa justi-
fication dans les travaux de psychologie géné-
tique de Jean Piaget qui ont montré l’existence, 
chez l’enfant, d’une construction permanente 
de structures logiques et cognitives, construc-
tions  liées à des opérations d’expérimentation 
et de découverte qui ne sont autres que des 
opérations d’apprentissage. Ces opérations de 
type bien défini, qui relèvent de la psychologie 
de l’apprentissage, doivent faire l’objet d’une 
redécouverte et d’une prise de conscience de 
la part de l’apprenant adolescent ou adulte. 
Ce principe - apprendre à apprendre - est 
reformulé par C. Rogers sous un éclairage de 
psychologie sociale: «Dans le monde d’au-
jourd’hui, l’apprentissage, c’est aussi d’ap-
prendre à rester toujours ouvert à sa propre 
expérience et à intégrer en soi le processus 
même du changement» [4, p. 162].

Avant d’être en mesure d’apprendre 
une langue de manière autodirigée, il faut ap-
prendre à apprendre, c’est-à-dire apprendre 
à se définir un programme d’apprentissage, 
à l’évaluer et à le gérer. Si autonomisation de 
l’apprenant et apprendre à apprendre demeu-
rent deux choses distinctes, il existe néanmoins 
de nombreux liens entre les deux notions.
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Donc, être autonome, c’est savoir se 
fixer des objectifs que l’on peut  atteindre et 
gérer son temps et ses activités en fonction de 
ces objectifs au sein d’un ensemble plus grand 
qui détermine ce qui est possible et ce qui ne 
l’est pas. Apprendre à apprendre, c’est viser sa 
propre transformation d’individu en appre-
nant en  fonction des contextes.  Apprendre à 
apprendre c’est se préparer à être autonome.

 Le modèle de l’autoformation, «forma-
tion par soi-même» par laquelle le sujet s’ap-
proprie, lui-même en toute liberté, et selon ses 
besoins, les contenus de connaissances et les 
savoir-faire, s’inscrit fortement contre l’aspect 
transmissif véhiculé par le modèle scolaire. A 
tort ou à raison, celui-ci ne semble pas adapté 
à l’adulte qui supporte difficilement l’autorité 
imposée d’un maître. D’ailleurs, bien des élèves 
aussi refusent le travail scolaire et semblent ne 
plus voir en quoi l’école peut être libératrice. 
Son rôle est de toute façon relativisé, en égard 
à tous les moyens extrascolaires de glaner des 
connaissances, et elle n’a plus le monopole de 
la transmission des connaissances.

S’autoformer c’est se former soi-même. 
Bien que l’hétéroformation (formation par les 
autres) soit le mode de formation dominant 
dans les structures éducatives (écoles, univer-
sités, etc.), on peut néanmoins y repérer aussi 
de l’autoformation. La formation individuali-
sée fait appel à l’autoformation.

S’autoformer ne signifie pas d’une ma-
nière générale, se former seul, comme le préfixe 
auto pourrait le suggérer. La plupart du temps, 

on s’autoforme avec les autres, mais on se 
forme de manière autonome. Ce ne sont pas les 
autres qui nous forment. Nous nous formons 
nous-mêmes en interaction avec les autres sans 
qu’aucun d’eux ne prétende jouer le rôle de 
«maître». En outre, un groupe peut aussi s’au-
toformer. L’autoformation individuelle est sti-
mulée par l’autoformation collective. Il ne faut 
pas négliger le fait que ce qui nous forme, ce 
qui nous oblige à nous autoformer, c’est la vie 
elle-même. Et, le facteur essentiel de l’autofor-
mation dans les situations de la vie courante est 
l’expérience. Oui, l’expérience forme. Comme 
a dit Dumazedier, J.: «C’est l’expérience le plus 
riche potentiel de la vie».
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LA PERSPECTIVE  ACTIONNELLE EN DIDACTIQUE DES  LANGUES ÉTRANGÈRES

«La pensée naît de l’action pour retourner à l’action.»
Henri Wallon

Résumé
Aujourd’hui, alors que le monde évolue constamment, l’être humain doit pouvoir s’adapter à une réalité complexe 

et globale, qui nécessite une mobilité accrue, et la connaissance des langues est sans aucun doute un atout pour la réussite de 
cette adaptation. En 2001, le Conseil de l’Europe a élaboré le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). 
Ce cadre propose un ensemble de concepts et d’outils spécifiques pour revitaliser l’enseignement / apprentissage des langues. 
CECRL adopte une „perspective orientée vers l’action” qui vise à préparer les étudiants à être des acteurs sociaux en leur fo-
urnissant des tâches réelles pendant les cours de langue. Cette approche commence progressivement à remplacer les exercices 
et activités traditionnels et offre de nouvelles perspectives pour l’enseignement / apprentissage des langues.

Mots-clés: connaissances, langues, Cadre européen commun de référence pour les langues.

Rezumat
Astăzi cînd lumea se află într-o continuă schimbare fiinţa umană trebuie să fie capabilă să se adapteze la o realitate 

complexă şi globală, fapt ce necesită o mobilitate sporită, iar cunoaşterea limbilor străine este, fără îndoială, un avantaj 
pentru succesul acestei adaptări. În 2001, Consiliul Europei a elaborat Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi 
(CECRL). Acest cadru propune un set de concepte şi instrumente specifice pentru a revitaliza predarea/învăţarea limbilor 
străine. CECRL adoptă o „perspectivă orientată spre acţiune” care are ca scop pregătirea studenţilor pentru a fi actori soci-
ali prin realizarea însărcinărilor reale în timpul lecţiilor de limbă străină. Această abordare începe să înlocuiască, treptat, 
exerciţiile şi activităţile tradiţionale, oferă noi perspective de predare/învăţare a limbilor străine.

Cuvinte-cheie: cunoaştere, limbi străine, Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi.

Dans ce monde changeant, où l’être 
humain doit être capable de s’adapter à une 
réalité complexe et globale qui exige une mo-
bilité croissante, la maîtrise des langues est 
sans aucun doute un atout majeur pour le 
succès de cette adaptation. La connaissance 
d’une langue va faire ainsi appel à une somme 
de savoirs et de savoir-faire déjà acquise pour 
mettre en place de nouvelles compétences 
grammaticales, lexicales ou phonétiques, ou 
encore interculturelles.

En 2001 le Conseil de l’Europe rédige 
le Cadre Européen Commun de Référence 
pour les Langues (CECRL). Le Cadre nous 
propose un ensemble de concepts et d’outils 
propres à revivifier l’enseignement/appren-
tissage des langues étrangères. Destiné en 
priorité aux concepteurs de programmes, de 
méthodes et d’examens, l’ouvrage définit:

 – une finalité générale pour l’enseigne-
ment de chaque langue: préparer l’étudiant 
à être un utilisateur actif de cette langue de 
façon à ce qu’il puisse s’intégrer facilement 

dans les communautés qui la parlent;
 – des outils conceptuels propres à 

construire cet enseignement et communs 
aux didacticiens et enseignants de l’espace 
européen; 

 – des niveaux de compétences com-
muns à toutes les langues européennes de fa-
çon à faciliter l’évaluation et la mobilité des 
étudiants.

Le Cadre Européen Commun de Ré-
férence pour les Langues adopte donc une 
perspective actionnelle qui vise à préparer les 
apprenants à être des acteurs sociaux à tra-
vers la réalisation de tâches réelles ou proches 
de la vie réelle en classe de langue étrangère. 
Cette nouvelle approche, qui commence petit 
à petit à remplacer les exercices et les activités 
traditionnelles, offre de nouvelles perspectives 
à l’enseignement/apprentissage des langues 
étrangères selon lesquelles la langue devrait 
être utilisée non seulement comme un instru-
ment de communication, mais aussi comme 
un instrument d’action sociale. Les appre-
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nants vont, dans cette perspective, co-acqué-
rir des connaissances au sein d’un groupe 
pour être capables de faire face aux différents 
contextes lorsqu’ils seront en contact avec des 
francophones. L’apprenant y est pensé comme 
un acteur social et sa démarche comme une 
adaptation à des contextes dans lesquels il a 
des tâches à accomplir.

La perspective actionnelle s’inscrit dans 
un nouveau modèle cognitif et pédagogique 
qui s’inspire de l’approche communicative  
tout en la complexifiant. Elle se base, comme 
son nom l’indique, sur l’action. «On ne com-
munique plus seulement pour parler avec 
l’autre mais pour agir avec l’autre» [2, p. 21]. 
L’usage d’une langue, y compris son appren-
tissage, comprend des actions qui développent 
un ensemble de compétences générales et, 
notamment une compétence à communiquer 
langagièrement. L’apprenant est aussi appre-
nant-usager d’une langue, ses tâches commu-
nicatives ne sont pas seulement langagières 
et ses actes de parole sont aussi des actes so-
ciaux. Selon la perspective actionnelle l’usager 
et l’apprenant d’une langue sont avant tout 
«des acteurs sociaux» [3, p. 124].

Cette perspective représente un tournant 
dans l’enseignement et l’apprentissage des lan-
gues dans le sens qu’elle redéfinit le statut de 
l’apprenant et des tâches qu’il a à accomplir. 
Ainsi l’apprenant n’est plus seulement tourné 
vers l’institution scolaire mais aussi vers la so-
ciété. Par là-même, les tâches qu’il est amené 
à réaliser sont à la fois scolaires et sociales. En 
effet, si la perspective actionnelle se propose 
d’initier les apprenants non seulement à com-
muniquer avec l’autre mais aussi et surtout à 
agir avec l’autre, l’action se veut commune, et 
donc, «co-actionnelle» [4, p. 58].

Le linguiste français Christian Puren 
souligne: «dans une démarche co-actionnelle 
les apprenants agissent, co-agissent, colla-
borent, s’entraident mutuellement» [4, p. 
61]. Donc, les apprenants partagent, au cours 
d’activités et de tâches collectives les mêmes 
objectifs. Ils ont recours, pour communiquer, 
à des outils collaboratifs. Puren nous propose 
donc une approche non pas pilotée par l’ac-
tion, mais par la co-action où les élèves seront 
les co-acteurs de leur apprentissage.

 Une autre interprétation est celle que 
Claire Bourguignon a qualifiée d’approche 
«communic-actionnelle» [1, p. 64]. Une dé-
marche «communic-actionnelle» est, selon 

l’auteur, la version «maximaliste de l’ap-
proche actionnelle» [1, p. 66]. Dans cette 
démarche, l’apprentissage et l’accomplis-
sement de la tâche sont concomitants: c’est 
à travers l’accomplissement de la tâche que 
se fait l’apprentissage et c’est à travers la ré-
alisation d’activités communicatives que se 
fait l’action. Il n’y a donc plus de dichotomie 
entre communication et action mais syner-
gie, puisque la communication est action. 
Pour Bourguignon, une action est avant tout 
une démarche d’apprentissage-usage dans la-
quelle l’apprenant s’engage à travers une mis-
sion qui lui est confiée. L’action est basée sur 
une série de tâches communicatives qui sont 
toutes reliées les unes aux autres. Ainsi, c’est 
à travers l’accomplissement de la tâche que se 
fait l’apprentissage. 

En conclusion, la perspective action-
nelle, un des piliers novateurs du CECRL, 
reprenant les concepts de l’approche com-
municative et de l’approche par tâches, y 
ajoute l’idée d’actions à accomplir dans les 
multiples contacts auxquels un apprenant va 
être confronté dans sa vie sociale. Elle consi-
dère l’apprenant comme un acteur social qui 
sait mobiliser l’ensemble de ses compétences 
et de ses ressources (stratégiques, cognitives, 
verbales et non verbales), pour parvenir au 
résultat qu’il escompte: la réussite de sa com-
munication langagière.
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LES DIFFICULTÉS ESSENTIELLES DES APPRENANTS ROUMAINS QUI ÉTUDIENT 
LA GRAMMAIRE FRANÇAISE

Résumé
L’enseignement/apprentissage du français et surtout celui de sa grammaire est l’un des sujets les plus pro-

blématiques. L’acquisition d’une compétence grammaticale suffisante en français n’est pas une chose très facile 
pour les apprenants: l’abondance des règles et des exceptions grammaticales, les irrégularités de conjugaisons, la 
notion du genre sont quelques-uns des sujets difficiles à comprendre et à apprendre.

Mots-clés: Enseignement, apprentissage, grammaire, règles de grammaire, méthodes.

Rezumat
Predarea/învăţarea gramaticii limbii franceze este unul din cele mai problematice subiecte. Dobândirea 

unei competenţe gramaticale suficiente în limba franceză nu este un lucru uşor pentru cei care o studiază: abun-
denţa de reguli gramaticale şi excepţii, neregularităţile conjugărilor, noţiunea de gen sunt unele din subiectele  
dificile de înţeles şi de învăţat. Pentru o comprehensiune mai bună a noţiunilor predate, profesorul trebuie să 
facă comparaţii între limbile română şi franceză, să le explice elevilor asemănările şi deosebirile dintre cele două 
limbi. Aceasta este o metodă creativă şi eficientă, care poate fi folosită pentru a obţine rezultate remarcabile.

Cuvinte-cheie: Predare, învăţare, gramatică, reguli gramaticale, metode.

L’étude de la grammaire doit être 
„systématique, progressive, logique, con-
sciente” [1, p. 109]. Le professeur ne doit 
pas obliger les élèves d’apprendre par cœur 
d’innombrables règles abstraites, des listes 
d’exceptions, etc. Pour mieux comprendre les 
notions enseignées, le professeur doit  faire des 
comparaisons entre le roumain et le français,  
expliquer à ses élèves les similitudes et les di-
fférences qui existent entre les deux langues. 
C’est une modalité créatrice et efficiente qui 
peut être usitée pour obtenir de bons résultats. 
Tout de même, le maître doit être attentif afin 
d’éviter le phénomène de l’interférence qui 
peut se manifester. La grammaire de la lan-
gue maternelle n’est qu’une base pour l’étude 
d’une langue étrangère.

La langue maternelle est un puissant 
appui dans l'enseignement de la grammaire, 
mais, en même temps un sérieux obstacle. Elle  
peut être utile en vue d'expliquer les règles de 
grammaire plus abstraites, plus difficiles pour 
les élèves. On ne peut pas enseigner une lan-
gue étrangère en faisant abstraction de la lan-
gue maternelle. Certains professeurs affirment 
que la connaissance des règles de grammaire 
dans la langue maternelle est un désavanta-

ge, car il faut habituer les apprenants à pen-
ser en français. C'est absolument vrai, mais 
on doit reconnaître que la grammaire de la 
langue maternelle est un support important 
qui facilite le processus d'enseignement et 
d'assimilation des connaissances nouvelles, 
propres à une langue étrangère. Lorsqu'on 
commence l'étude de l'article, du nom ou de 
l'adjectif, ils connaissent déjà ces notions. À 
l'aide de la méthode comparative on peut uti-
liser par transfert ce qui est commun et lutter 
contre l'interférence, en insistant sur ce qui est 
différent.

Les difficultés rencontrées par les 
apprenants roumains qui apprennent la 
grammaire française sont nombreuses. Le 
pronom et le verbe posent beaucoup de 
problèmes. En roumain, la désinence du ver-
be peut indiquer elle-même le sujet, le pro-
nom personnel n'étant pas indispensable, les 
étudiants emploient assez souvent les ver-
bes sans le pronom. On doit former chez les 
apprenants l'habitude d'utiliser le pronom 
personnel tonique (ex.: Moi, je dois partir. 
Lui, il ne savait rien.).

La place des pronoms compléments 
atones: moi, toi, lui, le, la, leur, les peut créer 
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des situations délicates. En roumain, nous 
disons «Am vâzut-o», mais en français: ,,Je 
l'ai vue”. En roumain le pronom complément 
peut être placé après le verbe, en français se-
ulement à l'impératif, forme affirmative (ex.: 
Regarde-les! Cherche-la!).

Les formes composées des pronoms re-
latifs, la forme neutre du pronom personnel 
(le), les pronoms adverbiaux en, y peuvent 
constituer un problème. Les apprenants doi-
vent être très attentifs pour éviter les fautes 
(ex.: J’ai besoin de ce dictionnaire. J’en ai be-
soin.).

Pour ce qui est le verbe, les apprenants 
manifesteront une attention particulière en ce 
qui concerne la formation des temps composés 
avec les auxiliaires «avoir» et «être». L'accord 
du participe passé, l'emploi du subjonctif, la 
concordance des temps à l'indicatif et au sub-
jonctif tout aussi bien que dans les propositi-
ons temporelles, le «si» conditionnel, l'emploi 
de l'infinitif, etc. sont une petite partie de tous 
les problèmes spécifiques à ce chapitre (ex.: Si 
vous venez plus vite vous me trouvez à la ma-
ison. - Dacă veniţi mai repede mă găsiţi acasă. 
[3, p. 126]).

Quant au nom, le genre pose beaucoup 
de problèmes. En français, il n'y a pas de ne-
utre comme en roumain (ex.: ro. calculator, 
drapel, scaun; fr. ordinateur, drapeau, chai-
se.). Le masculin et le féminin ne correspon-
dent pas par rapport au roumain. Les noms: 
“problème, livre, théorème, etc.” sont mas-
culins en français, mais en roumain ils sont 
féminins.

En ce qui concerne l'article défini, les 
apprenants doivent saisir, dès le début, sa 
place par rapport au roumain et par rapport 
au nom (ex.: l'étudiant-studentul; les étu-
diants-studenţii). De là, une autre manière 
d'exprimer les cas dans les deux langues. 

L'article partitif n’a pas de correspon-
dant en roumain. On dit, par exemple: Il 
mange du fromage. - El mănîncă caşcaval; 
Elle boit du thé. - Ea bea ceai etc. Les appre-
nants ont la tentation de dire: ,,Je mange rôti 
” en traduisant  mot-à-mot du roumain au 
lieu de: ,,Je mange du rôti”.- Mânânc friptu-
ră”. De nombreux exercices sont nécessaires 
pour former chez les étudiants l'habitude 
d’employer correctement cet article, de le 
remplacer par la préposition ,,de” après une 
négation, après un adverbe de quantité et de-
vant un adjectif qualificatif (ex.: Je ne mange 

pas de jambon. Il boit peu de thé. [3, p. 6]).
Les prépositions, les adverbes, les con-

jonctions, les interjections ne doivent pas être 
laissés de côté. Le régime prépositionnel des 
verbes est très important et les apprenants 
font beaucoup de fautes, en employant la 
préposition ,,à” après un verbe qui, normale-
ment, réclame la préposition ,,de” ou inver-
sement. Certaines fautes sont plus fréquen-
tes, représentant des cas typiques, d’autres 
– plus rares ou accidentelles (ex.: Les enfants 
apprennent à lire vers six ans. Ils ont choisi 
de vivre à la campagne. [2, p. 334 ]).

Les nombreuses confusions trahissent 
l’ignorance de certaines notions et, de 
manière générale, un apprentissage superfi-
ciel de la grammaire française. La mauvaise  
connaissance et utilisation des notions de la 
grammaire par les étudiants roumains en 
français langue étrangère trouve de multiples 
explications. L’influence de la langue mater-
nelle (le roumain) y est pour beaucoup. Les 
nombreuses ressemblances qui existent entre 
le français et le roumain risquent souvent de 
masquer les différences, d’où les fautes in-
terférentielles assez fréquentes que l’on peut 
constater . L’emploi correct des structures 
grammaticales est très important, il devrait 
préoccuper davantage aussi bien les enseig-
nants que les enseignés.

L'enseignement de la grammaire doit 
être „progressif, inductif, concret et foncti-
onnel” [4, p.233]. L'étude de la grammaire 
est une partie intégrante de la langue même. 
Le professeur doit éviter à enseigner d'une 
règle de grammaire, n'importe laquelle, en se 
limitant au niveau théorique. Il doit toujo-
urs donner beaucoup d'exemples et propo-
ser à ses élèves des exercices très divers. La 
grammaire doit être toujours dans l’attention 
du professeur à chaque étape de la leçon.
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