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Ştefan BELECCIU,
doctor în drept, conferențiar universitar
al Catedrei „Știinţe poliţienești și socioumane”
a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI
Ion COJOCARU,
doctorand la Academia „Ștefan cel Mare” a MAI

NECESITATEA, ROLUL, SCOPUL ŞI MOTIVAŢIA CONTROLULUI LEGALITĂŢII ACTELOR 
ŞI FAPTELOR ADMINISTRATIVE

Rezumat
Realizarea efectivă a sarcinilor şi misiunilor ce revin administraţiei publice presupune desfăşurarea unui amplu proces ad-

ministrativ, în deplină concordanţă cu cerinţele şi necesităţile societăţii în cadrul căreia este organizată, îmbrăcând, ca principale 
activităţi, organizarea executării şi executarea în concret a legii. În acest context, pentru a asigura conformitatea activităţii orga-
nelor administraţiei publice cu exigenţele stabilite de forurile politice, este nevoie de instituirea unui vast şi complex control asupra 
acestei activităţi.

Cuvinte-cheie: Controlul legalității actelor, fapte administrative, putere politică, societate civilă.

Summary
Effective achievement of tasks and missions of the public administration involves the development of a large administrative 

process, in full coordination with the requirements and needs of the society in which it is organized, having as main activities, orga-
nization of the execution and the concrete execution of the law. In this context, in order to ensure the conformity of the activity of the 
public administration bodies with the requirements established by the political forums, it is necessary to establish a large and complex 
control over this activity.

Keywords: Control of legality of acts, administrative acts, political power, civil society.

Introducere. Între puterea politică şi 
societatea civilă pe care o deserveşte, admi-
nistraţia publică, ca activitate indispensabilă 
în procesul realizării valorilor politice, are 
menirea de a realiza anumite valori politice 
pentru satisfacerea necesităţilor societăţii, 
fiind din această cauză o activitate subordo-
nată acestor valori. Realizarea efectivă a sar-
cinilor şi misiunilor ce revin administraţiei 
publice presupune desfăşurarea unui amplu 
proces administrativ, în deplină concordanţă 
cu cerinţele şi necesităţile societăţii în cadrul 
căreia este organizată, îmbrăcând ca princi-
pale activităţi, organizarea executării şi exe-
cutarea în concret a legii. În acest context, 
pentru a asigura conformitatea activităţii or-
ganelor administraţiei publice cu exigenţele 
stabilite de forurile politice, este nevoie de 
instituirea unui vast şi complex control asu-
pra acestei activităţi1.

1 Alexandru Negoiţă, „Dreptul administrativ şi ştiinţa 
administraţiei”, Editura Athenaeum, Bucureşti, 1991, 
p. 203.

Rezultatele obţinute şi discuţii. În 
condiţiile unui stat democratic, în cadrul 
unei societăţi care încearcă edificarea statu-
lui de drept, creşte importanţa respectării 
principiilor legalităţii, separaţiei puterilor, 
responsabilităţii etc. În cadrul unui veritabil 
stat de drept (care se pretinde a fi Republi-
ca Moldova, potrivit art. 1 din Constituţie), 
administraţia trebuie să respecte normele 
de drept la fel ca şi particularii. Raporturile 
dintre aceştia sunt supuse aceloraşi exigenţe 
de legalitate ca şi raporturile dintre doi par-
ticulari. După cum o persoană particulară 
îşi poate apăra drepturile încălcate de un alt 
particular, cei administraţi pot să se apere la 
fel în cazul încălcării drepturilor lor de către 
administraţie2.

Analizând activitatea desfăşurată de au-
torităţile administraţiei publice pentru orga-
nizarea realizării şi realizarea în concret a legii 
şi a celorlalte acte bazate pe aceasta, subliniem 

2 Maria Orlov, „Curs de contencios administrativ”, 
Editura Elena – V.I., Chişinău, 2009, p. 50.
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caracterul deosebit de complex al acestei acti-
vităţi, care cuprinde toate sectoarele vieţii, la 
toate nivelelurile. Odată ce forma principală 
de activitate a autorităţilor administrative o 
constituie actul administrativ, faptele şi ope-
raţiunile tehnico-administrative, controlul se 
va exercita primordial asupra acestora.

După cum apreciază prof. D.A. Tofan, 
controlul este un barometru care indică mo-
dul în care acţionează cel chemat să aplice 
decizia, precum şi gradul în care decizia co-
respunde scopului pentru care a fost emisă3. 
În opinia prof. I. Iovănaş, pârghiile de control 
trebuie să reprezinte modalităţi prin care să se 
constate modul de executare a unor activităţi, 
de transpunere în practică a unor acte nor-
mative, rezultatele aplicării actului decizional, 
pozitive sau negative, în egală măsură. Iar în 
funcţie de aceste constatări trebuie realizată o 
analiză obiectivă pentru a stabili măsurile ne-
cesare pentru îmbunătăţirea activităţii4. 

Practica demonstrează clar obligativita-
tea controlului de a însuma două laturi foarte 
importante: legalitatea şi oportunitatea, pre-
cum şi necesitatea de a se integra omogen în 
activitatea de conducere; să devină factorul 
principal de reflectare a realităţii modului de 
executare a deciziei administrative; să deter-
mine, în ultimă instanţă, noile decizii admi-
nistrative ce se impun a fi luate, să modifice pe 
cele existente5.

Aşadar, necesitatea instituirii controlu-
lui asupra sistemului global al administraţiei 
publice rezidă, în principal, în însăşi raţiunea 
organizării şi funcţionării acesteia în cadrul 
statului, şi anume din misiunea de realizare 
în concret a valorilor politice exprimate în 
lege.6 Însăşi subordonarea administraţiei pu-

3 Dana Apostol Tofan „Drept administrativ”, vol. II, 
Editura All Beck, Bucureşti, 2004, p. 266.
4 Ilie Iovănaş, „Drept Administrativ”, vol. II, Editura 
Servo-Sat, Arad, 1997, p.95 şi urm.
5 Ioan Alexandru, „Administraţia publică. Teorii. Re-
alităţi. Perspective”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 
1999, p.510, citând pe R.J.S. Baker „Administrative 
Theory and Public Administration”, Hutchinson, 
University Library, London, 1972.
6 Corneliu Manda, „Drept administrativ”, Tratat ele-
mentar, vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p. 
293.

blice faţă de puterea politică care îi prescrie 
conduita şi îi stabileşte scopurile, îi furnizea-
ză mijloacele necesare şi adecvate, determină 
intervenţia unor forme de control din partea 
respectivelor autorităţi publice.

Susţinem părerea prof. M. Preda, care 
intenţionat propune cercetarea rolului contro-
lului în strânsă concordanţă cu scopul contro-
lului; şi anume constă în a preveni erorile în 
aplicarea deciziilor, a le înlătura când acestea 
există, a asigura îmbunătăţirea permanentă a 
activităţii, pentru ca aceasta să corespundă cât 
mai bine nevoilor sociale într-o etapă dată. În 
aceeaşi ordine de idei se expune prof. I. Ale-
xandru7: „Activitatea de control constituie un 
complex învestit să opereze verificarea şi adap-
tarea măsurilor ce se impun nu numai pentru 
verificarea legalităţii, ci şi spre obţinerea unei 
activităţi optime a autorităţilor publice”.

Relevanţa rolului creşte în măsura în 
care se reuşeşte o mai bună concordanţă a 
activităţilor acestor autorităţi cu cerinţele şi 
obiectivele sociale exprimate de legi, a căror 
realizare este pusă în sarcina autorităţilor ad-
ministraţiei publice. Prin control se asigură 
unitatea de scop şi acţiune în întregul sistem 
al administraţiei publice, şi în final executarea 
întocmai a legii8.

Individualizarea acestor forme de con-
trol asupra actelor administrative şi în general 
asupra structurii de ansamblu a administraţiei 
publice derivă din localizarea şi rolul acestora 
în cadrul statului, respectiv din poziţia sa in-
termediară între autorităţile puterii legislative, 
ale celei executive şi populaţie, ale cărei nevoi 
trebuie satisfăcute, nevoi de diferită natură şi 
importanţă, cu a căror satisfacere sunt preo-
cupate serviciile publice, uzitând de mijloace-
le şi tehnicile care le stau legal la dispoziţie.

În opinia juriştilor francezi, scopul unic 
al controlului administrativ este o bună acti-
vitate a administraţiei. Motivaţia controlului 
însă poate fi diferită în funcţie de regimul po-

7  Ioan Alexandru, „Administraţia publică. Teorii. Re-
alităţi. Perspective”, Editura Lumina Lex, Bucureşti 
,1999, p.511. 
8 Mircea Preda, „Drept administrativ”, Partea genera-
lă, ediţie revăzută şi actualizată, Editura Lumina Lex, 
Bucureşti, 2002, p.226.
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litic şi forma de guvernământ al statului.  Pen-
tru statele cu regim politic democratic, această 
motivaţie poate consta într-o bună activitate 
a administraţiei pentru protecţia drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale particularilor. 
Pentru statele cu regim politic nedemocratic, 
motivaţia controlului administrativ se axează 
pe supremaţia aparatului de stat, pe năzuinţa 
puterii politice de a conserva şi a perpetua pu-
terea9.

Prof. L. Duguit face deosebire între le-
galitate din punct de vedere material şi din 
punct de vedere formal. Principiul legalităţii, 
din punct de vedere material, ar însemna că 
toate dispoziţiile pe care le ia statul, trebuie 
să fie date pe cale generală şi impersonală, iar 
dispoziţiile ulterioare trebuie să fie conforme 
cu cele anterioare emise în aceleaşi condiţii 
(generale şi impersonale). Din punct de ve-
dere formal, principiul legalităţii este analizat 
prin prisma organului de la care emană actul 
administrativ. Conform acestui principiu, ori-
ce dispoziţie cu prevederi generale trebuie să 
emane de la un organ anumit, altul decât acela 
care acţionează pe cale individuală10.

Unii autori, vorbesc despre elementele 
componente ale controlului11, din care fac par-
te: baza de referinţă a controlului, obiectul con-
trolului şi operaţiunile de control propriu-zise.

În „baza de referinţă” sunt incluse ace-
le elemente care trebuie urmărite în cadrul 
controlului, de exemplu: obiectivele pe care 
trebuie să le realizeze diferite autorităţi ale ad-
ministraţiei publice, elementele privitoare la 
mijloacele folosite pentru atingerea obiective-
lor propuse (folosirea personalului, a mijloa-
celor materiale şi a celor financiare ce stau la 
îndemâna autorităţilor administraţiei publice), 
procedee utilizate pentru realizarea obiectivelor 
propuse, reglementările prohibitive sau one-
rative (date de obicei sub forma actelor nor-
9  Pierre Sandevoir, „Le controle de l`action administra-
tive en France”, Cooperation technique francaise, 1994, 
p. 1. citat de Maria Orlov, „Curs de contencios admi-
nistrativ”, Editura Elena – V.I., Chişinău, 2009, p. 51.
10 Léon Duguit, „Traite de droit constitutionnel”, vol II, 
Paris, 1923, p. 151-152.
11 Alexandru Negoiţă, „Drept administrativ şi ştiinţa 
administraţiei”, Editura Atheneum, Bucureşti, 1991, p. 
191 şi urm.

mative sau a actelor administrative de auto-
ritate) elaborate/ emise, şi de care sunt ţinute 
activităţile autorităţilor publice.

Obiectul controlului este circumscris  
totalităţii mijloacelor umane, materiale, fi-
nanciare, precum şi mijloacelor şi procedee-
le folosite de organele administraţiei publice 
pentru exercitarea atribuţiilor cu care sunt în-
vestite prin lege. Mijloacele materiale şi finan-
ciare sunt supuse controlului atât sub aspectul 
existenţei lor, cât şi al felului în care sunt folo-
site; la fel şi personalul este supus controlului, 
care poate fi apreciat atât din punctul de ve-
dere al însuşirilor profesionale pe care trebuie 
să le aibă, cât şi al modului în care este folosit 
pentru realizarea sarcinilor administraţiei pu-
blice12.

Prof. M. Orlov sintetizează nu obiectul, 
ci obiectivele pe care trebuie să le urmărească 
controlul13:

 – respectarea legii în activitatea autori-
tăţilor administraţiei publice. Realizarea com-
petenţei unui organ al administraţiei publice 
presupune ca esenţă transpunerea în practică 
a dispoziţiilor legii, sau, după caz, prestarea 
diverselor servicii publice în limitele permise 
de lege;

 – verificarea mijloacelor folosite pentru 
realizarea scopului legii. Mijloacele materiale 
şi financiare sunt supuse controlului atât sub 
aspectul existenţei lor, cât şi al felului în care 
au fost folosite;

 – constatarea rezultatelor pozitive şi a 
abaterilor de la normele prescrise. În consta-
tarea rezultatelor trebuie să se pună un accent 
deosebit pe desprinderea cauzelor şi condiţii-
lor care au determinat neajunsurile depistate, 
în caz contrar ele se vor repeta;

 – stabilirea măsurilor pentru înlătura-
rea deficienţelor evidente ca o condiţie nece-
sară a îmbunătăţirii activităţii administrative.

În ce priveşte al treilea element al con-
trolului – operaţiunile de control propriu-zise 
– acesta are în vedere conformitatea obiectu-

12 Mircea Preda, „Drept administrativ”, Partea generală, 
ediţie revăzută şi actualizată, Editura Lumina Lex, Bu-
cureşti, 2002, p. 227.
13 Maria Orlov, „Curs de contencios administrativ”, 
Editura Elena – V.I., Chişinău, 2009, p. 62.
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lui controlului cu elementele cuprinse în baza 
de referinţă a acestuia. Din această perspecti-
vă, unele acţiuni de control sunt foarte simple 
(de exemplu, controlul existenţei în gestiune 
a unor bunuri), în timp ce controlul legalită-
ţii actelor administrative este o activitate mai 
complexă, întrucât presupune cunoaşterea 
reglementărilor legale privitoare la activita-
tea controlată, particularităţile specifice or-
ganului controlat etc. Şi mai complexă este 
activitatea de control al oportunităţii actelor 
administrative, întrucât aprecierea organului 
de control trebuie să aibă în vedere elemente 
cum sunt rentabilitatea, eficienţa, funcţionali-
tatea, operativitatea etc.

Indiferent de gradul de complexitate al 
operaţiunilor de control, ce depind în ultimă 
instanţă de elementele din baza de referinţă, 
de libertatea de apreciere şi tehnicitatea auto-
rului controlului, acestea presupun existenţa 
a cel puţin două subiecte: subiectul activ (care 
efectuează controlul) şi subiectul pasiv (cel 
controlat). Anume acţiunea subiectului activ 
asupra celui pasiv are ca obiect general în ca-
drul controlului verificarea legalităţii, inclusiv 
pe considerente de oportunitate, a întregii ac-
tivităţi desfăşurate de cel controlat14.

14  Antonie Iorgovan, „Drept administrativ. Tratat ele-
mentar”, vol. II, Editura Hercules, Bucureşti, 1993, p. 
157.

Dacă ne-am imagina un sistem de ad-
ministraţie publică ideală, în cadrul acestu-
ia acţiunea controlului administrativ ar da 
satisfacţie, rezumându-se la a constata doar 
că totul decurge normal, însă, în planul re-
alităţii, este imposibil să admitem absenţa 
unei supervizări a activităţii administrative, 
întrucât diferenţele dintre măsurile luate şi 
sistemul de referinţă sunt pronunţate15. Ce-
rinţa intervenţiei controlului asupra structu-
rii de administraţie publică este cu atât mai 
pregnantă în raport cu imperativul asigurării 
unităţii şi coerenţei acestuia, activitatea de 
control incluzând în mod firesc şi îndruma-
rea, orientarea şi corectarea acţiunii organe-
lor administraţiei publice în vederea realiză-
rii politicii de stat16.

Aşadar, controlul ca fenomen semnifi-
cativ al activităţii administrative are menirea 
de a măsura rezultatele acţiunii administrative 
în aplicarea deciziilor politice şi de a reprogra-
ma activităţile, creând condiţiile necesare, de-
terminând o intensificare a realizării acţiunii 
administrative de natură a asigura îndeplini-
rea funcţiilor administraţiei publice.

15  J. M. Auby, P. Bandet, L. Boutet, H. Buch, „Traite 
de science administrative”, La Haye, Mouton-Co, Paris, 
1984, p. 694.
16  Alexandru Negoiţă, „Dreptul administrativ şi ştiinţa 
administraţiei”, Editura Athenaeum, Bucureşti, 1991, 
p.205.
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 STATUTUL ETNICILOR GRECI ÎN IMPERIUL RUS LA SF. SEC.  AL XVIII-LEA

Rezumat
Noul context geopolitic creat în Europa la sfârşitul secolului al XVIII-lea a determiant ca în Imperiul Rus grecii să fie priviţi 

prin prisma dogmei expansioniste. Politica dată prevedea crearea unui pilon prorus din reprezentanţii etniei greceşti pe teritoriul Im-
periului Rus, ce urmau să influenţeze poziţia conaţionalilor lor în sud-estul Europei. Pentru a atinge acest scop autorităţile ţariste au 
promovat o politică protecţionistă faţă de greci, fapt ce prevedea înlesniri de ordin fiscal pentru negustorii greci, sau privilegii de ordin 
politic, ceea ce a permis grecilor să se încadreze în instituţiile politico-militare ale Imperiului. Ca urmare pe teritoriul Imperiului Rus 
se formează o puternică comunitate greacă care la începutul sec.al XIX-lea reuşeşte să-şi păstreze identitatea naţională şi să promoveze 
valorile naţionale greceşti. 

Cuvintele- cheie: greci, imperiu, politică,valori.

Summary
New geopolitical context created in Europe in the late eighteenth century determined Russian Empire as Greeks to be viewed 

through the prism of expansionary dogma. This policy established creation of a  pylon of pro-Russian territory of Greek ethnicity on the 
land of Russian Empire, which were to influence his countrymen position in S-E Europe. To achieve this goal czar’s authorities passed 
a protectionist policy towards Greeks, which provided fiscal facilitations for Greek merchants or political privileges, which allowed the 
Greeks to frame into political-military institutions of the Empire. As a result on the Russian Empire land was formed a strong Greek 
community which at the beginning of XIXth century managed to preserve national identity and promoted Greek national values. 

Keywords: Greeks, empire, politics, values.

Introducere. Sfârşitul secolului al XVI-
II-lea se caracterizează prin intensificarea 
problemei orientale, determinată de decăde-
rea Imperiului Otoman şi crearea unui nou 
cadru geopolitic pe teritoriul Europei. În acest 
context autorităţile ruse demarează o nouă 
politică faţă de minorităţile etnice din Impe-
riul Rus. Un loc aparte l-a jucat poziţia auto-
rităţilor ruse faţă de etnia greacă, poziţie care 
devine un instrument politic în promovarea 
intereselor imperiale în sud-estul Europei.

Materiale și metode aplicate. În prezen-
tul articol au fost aplicate metode de analiză, 
definire, statistice, inducţie, deducţie, cantita-
tive și de observaţie.

Politica faţă de comunitatea greacă din 
Imperiul Rus a fost reflectată în istoriografia 
sovietică şi rusă. De exemplu, istoricul G. Arș 
consideră că procesul migraţiei grecilor în Im-
periul Rus are o tradiţie seculară, evidenţiind 
următorii factori ce au influenţat acest proces: 
religia ortodoxă comună, promovarea de că-

tre autorităţile ruse a doctrinei ,,a treia Romă” 
ce vehicula succesiunea între ţarii moscoviţi 
şi împăraţii bizantini, precum şi cadrul geo-
politic ce s-a accentuat în secolul al XVIII-lea, 
manifestat prin interesul Rusiei de a domina 
în bazinul Mării Negre şi eliminarea concu-
rentului săi Imperiul Otoman. În acest sens 
protecţia elementului grec constituie un in-
strument pentru a obţine scopul propus [6, 
p.129].

Cercetătoarea L.E. Semionova accentu-
ează interesul economic al politicii Imperiului  
Rus în sud-estul Europei, acţiuni determinate 
de politica valorificării regiunilor de sud ale 
Rusiei. Un impediment în această privinţă a 
fost plecarea ţăranilor în alte regiuni, îndeo-
sebi în Principatele dunărene. Ca urmare, au-
torităţile ruse au întreprins mai multe acţiuni 
pentru reîntoarcerea ţăranilor fugari şi colo-
nizarea teritoriilor date cu noi colonişti [13, p. 
85-91]. Această poziţie a fost manifestată şi în 
articolele Tratatului de Pace de la Cuciuc-Ca-
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inargi, prin articolul 1 şi 2 se acorda dreptul 
Rusiei de a căuta şi a reîntoarce ţăranii fugari 
adăpostiţi pe teritoriul Ţării Moldovei[10]. De 
asemenea, era stimulat afluxul noilor colonişti, 
îndeosebi din Principatele Române, acest pro-
ces a fost studiat de cercetătoarea E.I. Druji-
nina, care ne prezintă şi componenţa etnică 
a noilor colonişti. Datele prezentate pentru 
anul 1773 înregistrează un număr de 3174 de 
colonişti, dintre care 2471 erau moldoveni şi 
valahi, iar 704 erau de alte naţionalităţi, prin-
tre care sârbi, bulgari şi greci[9]. Deşi numărul 
grecilor era neînsemnat, considerăm că aceste 
realităţi politice au contribuit la accentuarea 
prezenţei greceşti în regiunile de sud ale Im-
periului Rus şi creşterea fluxului de migranţi 
greci în deceniile ulterioare. Atragerea noilor 
colonişti se efectua prin pârghii economi-
ce, ce vizau acordarea unei  serii de privilegii 
nou-veniţilor: dreptul de proprietate ereditară 
a pământului; scutirea pe o perioadă de pre-
staţie (impozit); eliberarea de serviciul mili-
tar. În cadrul șirului de privilegii   sesizăm o 
continuitate a cărui început îl regăsim în Pla-
nul repartizării proprietăţii funciare de stat în 
gubernia Novorusiei, act adoptat la 22 martie 
1764, puncte ale căruia au rămas în vigoare şi 
în deceniile viitoare ale secolului al XVIII-lea. 
Conform acestui document, terenurile arabile 
se împărţeau în suprafeţe de la 26 la 30 de de-
setine. De aceste terenuri puteau beneficia per-
soane libere ce deveneau supuşi ai Imperiului 
Rus sau se înrolau în armata rusă. Printre alte 
beneficii enumerăm: libertatea comerţului cu 
votcă  şi sare; eliberarea de accize vamale la im-
portul şi exportul mărfurilor; eliberarea de im-
pozite între 6-16 ani. Migranţilor greci le reve-
nea un loc aparte  în politica colonială ţaristă, 
ca urmare prin  decretul  Ecaterinei II de la 28 
martie 1775 migranţii  greci erau scutiţi de im-
pozite pe parcursul a 30 de ani.  De asemenea, 
au fost întreprinse mai multe acţiuni pentru a 
stimula dezvoltarea manufacturilor, prin acor-
darea unor credite avantajoase, iar meşteşuga-
rilor străini li se acorda o susţinere financiară 
pentru procurarea inventarului de lucru[9, 
p.58-59]. 

În această ordine de idei, menţionăm că   
în anul 1785 Ecaterina a II-a i-a scutit  pe gre-
cii din Nejin de  impozite. De asemenea, este 

creată magistratura din Nejin ce avea dreptul 
acordării pașapoartelor pentru greci în călă-
toriile lor în interiorul Imperiului[9, p. 61]. 
Susţinerea de către Ecaterina a II-a a migraţiei 
grecești urma să atingă următoarele scopuri: 
valorificarea potenţialului regiunilor nepopu-
late din sudul Rusiei; promovarea unor proiec-
te de extindere a influenţei ruse, de exemplu, 
,,proiectul grecesc”. Această politică urma să 
creeze  impresia că ţarismul   are grijă cu ade-
vărat de poporul grec[6, p.133]. De asemenea, 
crearea unei elite intelectuale greceşti proru-
se pentru a o utiliza ca diplomaţi  militari sau 
spioni. În acest sens se promovează crearea 
unor instituţii de învăţământ ale grecilor. De 
exemplu în anul 1775 avem deschiderea unui 
gimnaziu grecesc[6, p.134]. 

 Pe teritoriul Imperiului Rus se stabileau 
colonişti din diverse categorii sociale, inclusiv  
din pătura boierească. Istoricul G.S. Grosu a 
stabilit pe baza rapoartelor consulare că pe par-
cursul anilor 1792-1793 din Ţara Moldovei în 
Imperiul Rus s-au stabilit 48 de familii de bo-
ieri. Procesul respectiv a fost determinat de pri-
vilegiile acordate de autorităţile ruse, precum şi 
de perspectivele de a se încadra în ierarhia no-
biliară rusă. O mare parte din ei erau simpati-
zanţi ai Rusiei din timpul războaielor ruso-tur-
ce, mulţi refugiindu-se  de  frica represiunii din 
partea autorităţilor otomane. Printre refugiaţi 
erau şi un număr important de comercianţi, 
atraşi de perspectiva de a-şi mări averile. Pro-
movarea boierimii românești de autorităţile 
ruse se efectua cu scopuri politice, de a-și crea 
o bază socială în promovarea intereselor ţariste. 
Printre acţiuni întreprinse de autorităţile ruse 
enumerăm dreptul de a imigra în Rusia timp 
de un an de zile conform Tratatului de la Cu-
ciuc Cainargi sau 14 luni  conform Tratatului 
de pace ruso-otoman din Iaşi în anul 1791 [13, 
p.87]. De beneficii considerabile s-au bucu-
rat boierii refugiaţi prin actul imperial din 13 
ianuarie 1792, autorităţile ruse le-au acordat 
terenuri arabile, titluri  nobiliare, dreptul de 
a ocupa terenuri pustii. Se încuraja acordarea 
domeniilor apropiate de graniţele Ţării Moldo-
vei, cu scopul ca boierii să-şi aducă ţăranii de 
pe moşiile lor. De asemenea, ei beneficiau de 
dreptul de a participa în viaţa politică a Rusi-
ei, prin ocuparea diverselor funcţii în stat, de 
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a fi înrolaţi în armată cu perspectiva unei ca-
riere militare. Acordarea acestor beneficii se 
făcea diferenţiat în funcţie de statutul social pe 
care l-a ocupat boierul în Principate şi meritele 
sale în susţinerea poziţiei ţariste[8, p. 27]. De 
aceste oportunităţi s-au folosit și grecii româ-
nizaţi. Un exemplu este Matei Cantacuzino ce 
a devenit consilier de stat primind o moşie în 
gubernia Poloţk cu 2187 de suflete[8, p. 27]. În 
această ordine de idei îl menţionăm pe boierul 
grec Ilie Catargiu (1747-1822), fiul lui Apostol 
Catargiu, care se  căsătorise  cu domniţa Elena 
Ghica, fiica lui Grigore al III-lea Ghica, iar în 
anul 1792 emigrează în Transnistria, primind 
titlul de general, iar între anii 1806-1812 fuse-
se însarcinat cu condcerea comisiei ,,afacerilor 
hotarnice” în Moldova[1, p.24].

 Această politică binevoitoare a autorită-
ţilor ruse faţă de imigranţii greci a facilitat  în-
rolarea lor în flota comercială rusă sau în cadrul 
forţelor armatei ţariste,  mulţi din ei reușesc să 
se manifeste în cariera lor politico-militară. Un  
exemplu în acest sens este  familia Cantacuzino 
care prestează importante servicii comanda-
mentului armatei ruse, administraţiei ţariste de 
ocupaţie în Principate.  Printre cei mai activi ce 
s-au evidenţiat au fost G. Cantacuzino și Matei 
Cantacuzino. Meritele lor au fost recunoscute 
de autorităţile ruse, în acest sens evidenţiem 
informaţia oficialului A. Bezborotko către 
Ecaterina a II-a cu privire la trecerea lui Matei 
Cantacuzino sub oblăduirea Rusiei pe data de 
12 noiembrie 1791[4].

În istoriografia ucraineană, de aseme-
nea, s-a conturat problema prezenţei grecești 
în ierarhia politică rusă, evidenţiindu-se faptul 
că o mare parte din ei au pătruns pe teritoriul 
Imperiului prin filiera Principatelor Române. 
Istoricul V.V. Tomazov în cercetările sale a 
fixat locul dinastiei Mavrocordat în ierarhia 
politică rusă, ca urmare, Alexandru Mavro-
cordat a fost susţinut financiar de autorităţile 
ruse primind o locuinţă la Moscova şi locali-
tatea Lepino din suburbia orașului Moscova 
[15, p. 123]. Pe teritoriul  Imperiului Rus s-a 
refugiat și sora sa, Ecaterina Mavrocordat, de 
asemenea, Ralu Mavrocordat căsătorit Moru-
zzi[15, p. 124]. Problema evoluţiei  numerice 
şi structurii etnice a nobilimii din regiunile de 
sud ale Ucrainei le găsim și în lucrările cercetă-

toarei  L.F. Ţiganenco, care ajunge la concluzia 
că în regiunea Novorusiei procesul consolidării 
şi creşterii numărului păturii nobiliare  are loc 
în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea, eveni-
ment determinat de politica autorităţilor ruse 
în această regiune.  Printre familiile de origine 
greacă ce s-au stabilit în Novorusia  sunt Ip-
silanti, Catacazi, Moruzi, Arcaşiev [16, p.80]. 
Un număr important de greci s-au încadrat în 
forţele armate ale Imperiului Rus, de exemplu, 
Alopius V.D., Liders O.M., Popandopolo O.S., 
Radeţchi F.F.  Promovarea acestor acţiuni avea 
un scop politic, ce viza întărirea poziţiei Impe-
riului Rus în sud-estul European, prin simpatia 
elitei grecești și traducerea în viaţă a proiectului 
grecesc al Ecaterinei a II-a[7, p. 87].

Această politică a Imperiului Rus s-a 
răsfrânt asupra Principatelor Române prin 
crearea unei elite grecești proruse. Ca argu-
ment ne pot servi relatările viceconsulului 
francez  de la Iaşi, Parrant, care menţiona în 
anul 1798: ,,Preoţii greci sunt acei care fiind 
agenţi secreţi ai Rusiei în Imperiul Otoman 
prin predicile lor insuflă dragostea faţă de 
moscoviţi şi ura faţă de musulmani”[5, p.27].

Politica prorusă a fost promovată de 
mai mulţi domnitori fanarioţi, în acest sens 
evidenţiem lucrările semnate de istoricul 
V. Mischevca ce demonstrează ataşamentul 
domnitorului fanariot Constantin Ipsilanti 
faţă de autorităţile ruse.  Domnitorii erau fo-
losiţi ca unelte în promovarea politicii ruse 
în zona Balcanilor.  Acest fapt ne este sugerat 
şi de trimisul ţarului Alexandru I la Istanbul 
V.S. Tamara în anul 1801 prin care Constan-
tin Ipsilanti era apreciat drept ,,Principalul 
instrument ai strânsei alianţe dintre Rusia şi 
Imperiul Otoman”[5 p. 35].

Politica ţaristă faţă de comunitatea grea-
că a influenţat și comunitatea grecească din 
Ţara Moldovei. Evidenţiem că poziţia ţaristă 
în sudul Imperiului Rus s-a axat pe perspecti-
vele dezvoltării comerţului maritim pe Marea 
Neagră care era încurajat de mulţi demnitari 
ruşi. Ministrul de Externe al Rusiei N.P. Ru-
meanţev considera că regiunea de sud a Ru-
siei va deveni un punct de unire a estului cu 
vestului [7, p. 28].  În noul context  geopolitic 
creşte importanţa politico-economică a Ţării 
Moldovei şi a Valahiei, fapt determinat de po-
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ziţia fizico-geografică, zonă unde se intersec-
tau mai multe căi comerciale. Interesul Rusi-
ei în comerţul de tranzit s-a manifestat prin 
decretul imperial din 10 decembrie 1800 şi 
instrucţiunile imperiale din 12 ianuarie 1801 
faţă de Colegiul Comercial în frunte cu V.F. 
Malinovski. În misiunea demnitarului rus era 
acumularea materialului privind prezenţa co-
mercială a Rusiei pe teritoriul Ţării Moldovei 
[7, p. 30]. 

Aceste realităţi au intensificat prezenţa 
comercială a grecilor în Principate și în regi-
unile de sud ale Imperiului Rus. În anul 1775 
autorităţile ruse au micşorat accizele cu 25% ale  
mărfurilor parvenite din Ţara Moldovei, Vala-
hiei sau alte regiuni ale Imperiului Otoman. 
De aceste oportunităţi s-au folosit negustorii 
din Principatele Române, mulţi din ei fiind de 
origine greacă [7, p. 31].  Ca urmare, crește nu-
mărul de greci în Galaţi, această așezare urbană 
constituia o zonă de tranzit al mărfurilor din 
Brașov, Sibiu și Polonia. Influenţa factorului 
politic asupra celui economic a fost subliniată 
de cercetătorii G.S. Grosul şi I.V. Semionova 
care au determinat  o evoluţie progresivă a re-
laţiilor comerciale ruso-otomane la sfârşitul se-
colului al XVIII-lea, acest fapt ne demonstrează 
balanţa pozitivă a tranzacţiilor de mărfuri[12].  
Documentele epocii ne demonstrează legătu-
ra dintre negustorii greci din Principate cu cei 
din Imperiul Rus. Istoricul  P. Cocârlă a cerce-
tat legăturile comerciale ale negustorilor din 
Ţara Moldovei cu cei din Nejin[2]. Intensifica-
rea relaţiilor comerciale a fost determinată de 
scutiri fiscale de care se bucurau etnicii greci. 
Iniţial negustorii din târgurile Moldovei ve-
neau doar cu afaceri comerciale, apoi se așezau 
permanent în Imperiul Rus. În consecinţă, în 
anul 1782 numărul membrilor Societăţii greci-
lor din Nejin a ajuns la 765 de persoane. Nu-
mărul etnicilor greci implicaţi în aceste procese 
imigraţioniste nu-l putem stabili cu certitudine 
din cauza faptului că mulţi negustori din târ-
gurile Moldovei se înscriu în calitate de greci, 
ei erau înscriși în documente ca Voloşin. Un 
argument în acest sens ne servește lista judecă-
torească a societăţii din 20 decembrie 1788 [2]. 
Cu toate că există carenţe documentare, putem 
menţiona cu certitudine că reprezentanţii et-
niei grecești au ocupat un spaţiu important în 

relaţiile comerciale cu Imperiul Rus.  
Informaţia prezentată ne explică modul 

de amplasare a comunităţii grecești din Ţara 
Moldovei precum și din sudul Imperiului Rus. 
Pentru Principatul Moldova crește importanţa 
orașului Galaţi, iar pentru Imperiul Rus are loc 
înflorirea așezărilor cu porturi maritime de pe 
fluviul Dunărea, iar Marea Neagră devine o 
punte de legătură în tranzacţiile comerciale. 
Accentuarea poziţiei oraşului Odessa meri-
tă a fi analizată în contextul temei respective, 
fapt determinat de influenţa ce a avut-o aceas-
tă urbe asupra aşezărilor din sudul regiunii 
pruto-nistrene ca Chilia, Ismail, Akkerman şi 
Reni la începutul secolului al XIX-lea.

 Creșterea importanţei Mării Negre a 
determinat creșterea infrastructurii urbane şi 
apariţia mai multor centre economice ce au 
adăpostit un număr important de greci. Un 
exemplu ne servește evoluţia numerică a etni-
cilor greci din orașul Odessa care în anul 1795 
constituiau 224 persoane sau 10% din populaţia 
urbei[14].  Evoluţia progresivă a elementu-
lui grec în Odessa a fost analizată şi de istori-
cul V.M. Kabuzan, care evidenţiază o creștere 
a populaţiei de la 10 persoane în 1793 la 515 
persoane în anul 1799 [11, p. 59].  Constituirea 
unei puternice comunităţi grecești în Odessa 
a influenţat în mod direct evoluţia numerică a 
grecilor din așezările din sudul spaţiului pru-
to-nistrean, prin urmare, la sfârşitul  secolului 
al XVIII-lea, pe  lângă populaţia musulmană în 
zona respectivă locuiau încă trei comunităţi: 
creştină, armeană şi iudaică. Din informaţiile 
analizate vom constata că numărul grecilor 
nu era constant, ci s-a modificat sub influenţa 
realităţilor politico-economice.   Prezenţa aces-
tui conglomerat este documentată prin măr-
turiile călătorilor şi prin documentele oficiale, 
care deseori desemnau comunitatea ortodoxă 
cu nume de ,,grecească”, fapt ce a dus la o con-
fuzie privind numărul real al grecilor.  Aceas-
tă circumstanţă ne poate servi ca o explicaţie 
a unor  formulări ca  voloho-greci sau moldo-
greci, fapt ce nu ne permite să constatăm nu-
mărul concret al grecilor sau al altor creştini 
pomeniţi în recensăminte. 

 Aceste teze au fost prezentate pentru 
a înţelege mai bine contextul colonizării spa-
ţiului de sud al Rusiei  evidenţiind pe plan 
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comparativ statutul grecilor în Imperiul Rus 
şi Principatele Române pentru a înţelege mai 
bine urmările anexării Basarabiei la Rusia și 
impactul ei asupra comunităţii grecești. 

Un subiect pe care îl vom examina se va 
referi la imaginea grecilor în societatea rusă, pre-
cum şi modul interpretării autorităţilor ţariste 
de către diaspora greacă din sudul Rusiei. Men-
talitatea populaţiei reprezintă un concept ce 
definește identitatea socioeconomică, sociocul-
turală a unui grup social [3, p. 103]. Această pro-
blemă am abordat-o cu scopul de a înţelege mai 
bine mentalitatea aristocraţiei ruse faţă de co-
munitatea greacă, realităţi pe care le vom elucida 
în contextul anexării Basarabiei la Imperiul Rus, 
în baza mărturiilor călătorilor străini, ofiţerilor 
și demnitarilor ruși.   Subiectul este abordat și 
de istoricul grec Feodora Ianniţi în lucrarea sa 
,,Греческий мир в конце 18 - началo 20 вв. 
по российским источникам  (к вопросу об 
изучении самосознания греков)’’. Studiu în 
care autoarea evidenţiază faptul că imaginea des-
pre Grecia și etnicii greci în societatea rusă rezul-
tă din manualele școlare și din literatura privind 
civilizaţia Greciei antice. Larg era răspândită pă-
rerea privind exploatarea grecilor creştin  orto-
docşi de turcii musulmani și rolul poporului rus 
în eliberarea lor. Aceste stereotipuri constituiau 
baza memoriilor călătorilor ruși, cu toate că unii 
au sesizat și o altă realitate [17, p. 60].

Religia ortodoxă era considerată ca un 
element definitoriu în legăturile ruso-elene, iar 
poziţia binevoitoare a grecilor faţă de autori-
tăţile ţariste era explicată prin aşteptările de a 
se elibera de sub jugul otoman [17, p. 61]. Însă 
relatările călătorilor ne demonstrează o poziţie 
rezervată a unor pături ale  societăţii greceşti 
faţă de autorităţile ruse, acest fapt fiind deter-
minat de viziunea divergentă a grecilor cu re-
ferire la politica eliberatoare a rușilor. Poziţie 
sesizată în timpul războaielor ruso-turce, care 
deseori crea impedimente pentru comerţ, care 
era o sursă de venit fix a multor etnici greci. 
La aceasta putem adăuga și faptul că grecii au 
reușit să se încadreze în ierarhia politică admi-
nistrativă al Imperiului Otoman ce punea în 
pericol priorităţile obţinute [17, p. 62]. 

Susţinerea etnicilor greci de autorităţile 
ţariste nu a fost determinată de compasiunea 
faţă de un popor creștin, ci de interesele geo-

politice ale Rusiei în sud-estul Europei, iar gre-
cii erau priviţi ca un instrument în atingerea 
acestor scopuri. Poziţie redată de mai mulţi 
ofiţeri ruși, printre care și Bronevski V.B. care 
utiliza în retorica sa termenul ,,ocupare” dar nu 
,,eliberare” [17, p. 71], iar în privinţa insulelor 
grecești utiliza termenul ,,colonie’’, cu privire la 
greci îi menţiona ca supuși ai Imperiului Rus. 
Din cele expuse mai sus putem concluziona că 
mulţi călători ruși se înșelau considerând că 
grecii sunt gata să se elibereze de jugul otoman 
și să devină supuși ai Imperiului Rus. Autorii 
ruși reprezentau exponenţii stereotipului im-
perial de gândire, ce nu prevedea crearea unor 
state independente pe teritoriile unde se răs-
pândea influenţa Imperiului Rus[17, p. 72-73].

În aceste circumstanţe vom încerca să 
vedem care a fost imaginea imigranţilor greci 
din sudul Rusiei. Stereotipul grecului era pre-
zentat prin următoarele sintagme: creștin or-
todox, marinar, negustor, cămătar, luptător, 
persoană care îi urăște pe turci, stereotipuri ce 
se regăsesc și în spaţiul basarabean. 

 Structura socială a celor ce au pătruns 
pe teritoriul Imperiului Rus era pestriţă, însă 
imaginea grecilor a fost creată prin prisma elitei 
comerciale grecești care a sesizat oportunităţile 
politico-economice oferite de autorităţile 
ţariste. Printre trăsăturile imigranţilor greci era 
spiritul antreprenoriatului comercial, posibili-
tatea de a-şi păstra identitatea naţională, posi-
bilitatea adaptării la noile condiţii [17, p. 205]. 
Ca urmare, evidenţiem că diaspora greacă din 
sudul Rusiei și-a înaintat două obiective esenţi-
ale, şi anume: păstrarea identităţii naţionale și 
stoparea procesului asimilării. Aceste obiective 
au fost realizate la începutul secolului al XIX-
lea, aceasta s-a realizat și prin politica binevo-
itoare a autorităţilor ţariste. Este de menţionat 
că structura socială a diasporei din Rusia era 
asemănătoare cu modul adaptării sociale a 
populaţiei grecești din Imperiul Otoman. Ea se 
caracteriza printr-o organizare de clan, pilonii 
căruia constituiau în primul rând biserica, iar 
pe planul secund erau mentorii comunităţii ce 
ofereau protecţie altor greci imigranţi. Un ase-
menea centru al comunităţii greceşti s-a consti-
tuit la Odessa, care a influenţat și comunităţile 
grecești din Basarabia, iar dintre familiile im-
portante din Odessa îi menţionăm pe Mesacsu-
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di și Rodocanachi care ofereau susţinere finan-
ciară comunităţii și contribuiau la dezvoltarea 
învăţământului naţional grecesc [17, p. 206]. 

Concluzie. Putem menţiona că interpre-
tarea unui grup etnic în două areale politico- 
culturale este influenţată de anumite stereoti-
puri, care variază de la o pătură socială la alta. 
În societatea românească grecii erau priviţi 
negativ, din cauza statutului lor social, inclu-
siv pătrunderea și monopolizarea unor ramuri 
economice și politice,  prin prezenţa lor în Sfa-
tul Domnesc. În schimb, în Imperiul Rus grecii 
erau priviţi prin prisma dogmei expansioniste  
,,a popoarelor subjugate” şi a unor realităţi so-
cio-economice ce se caracterizau prin pătrun-
derea etnicilor greci în rândul negustorimii 
ruse, prezenţa lor fiind îndeosebi în zona litora-
lului Mării Negre. Ei reușesc să monopolizeze 
anumite curse comerciale navale de unde și ste-
reotipul de ,,marinar comercial”. În consecinţă, 
prin aceleași stereotipuri  erau priviţi grecii din 
Basarabia după anul 1812, fapt ce ne va permi-
te să înţelegem specificul politicii ţariste faţă de 
comunitatea greacă din Basarabia. 
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 RĂSPUNDEREA PENALĂ ATENUATĂ PENTRU CORUPEREA PASIVĂ ÎN LEGISLAŢIA REPUBLICII 
MOLDOVA ŞI CEA A ALTOR STATE

Rezumat
Coruperea pasivă, fiind comisă în anumite împrejurări care implică o reducere simţitoare a gradului de pericol social al fap-

tei, determină legiuitorul autohton, dând expresie principiului umanismului, să atenueze răspunderea şi, respectiv, pedeapsa penală. 
Prezentul articol îşi propune drept obiectiv stabilirea originii atenuării răspunderii penale pentru coruperea pasivă în legislaţia 
naţională prin cercetarea multiaspectuală a legislaţiei Republicii Moldova raportată la cea a altor state.

Cuvinte-cheie: corupere, corupere pasivă, răspundere penală, pedeapsă, atenuare.

Summary
Passive corruption, being committed in specific circumstances which involve considerable reduction of social danger, deter-

mine national legislator, through applying the principle of humanism, to reduce criminal liability and punishment. This article has 
as main objective establishing the origin of attenuation of criminal liability for passive corruption in national law by a profound and 
detailed research of Moldovian legislation in relation with that of other countries. 

 Keywords: corruption, passive corruption, criminal liability, punishment, attenuation.

Introducere. Corupţia este o faptă ilega-
lă care afectează exercitarea normală a funcţiei 
şi care constă fie în folosirea de către subiec-
tul actelor de corupţie sau al faptelor de com-
portament corupţional a funcţiei sale pentru 
solicitarea, primirea sau acceptarea, direct sau 
indirect, pentru sine sau pentru o altă persoa-
nă, a unor foloase materiale sau a unui avan-
taj necuvenit, fie în promisiunea, oferirea sau 
acordarea ilegală a unor asemenea foloase sau 
avantaje necuvenite subiecţilor actelor de co-
rupţie [9].

Conform art. 19 al Convenţiei penale 
privind corupţia [1], statele semnatare trebuie 
să prevadă sancţiuni şi măsuri efective, pro-
porţionale şi descurajatoare pentru infracţiu-
nile de corupţie.

În anul 2013, prin art. III al Legii R. Mol-
dova nr. 326/2013 [10], a fost înăsprită sanc-
ţiunea penală pentru coruperea pasivă, infrac-
ţiune prevăzută la art. 324 CP al R. Moldova, 
astfel încât pedeapsa complementară la alin. 

(1), (2), (3) al art. 324 CP s-a majorat în pri-
vinţa amenzii şi privării de dreptul de a ocupa 
anumite funcţii publice sau exercitării anumi-
tor activităţi. Tot prin această lege, în premie-
ră pentru legislaţia penală autohtonă (art. 187 
CP al R. Moldova din 1961 [3] nu a prevăzut 
vreo circumstanţă de atenuare a răspunderii 
penale pentru luare de mită), a fost introdus 
alin. (4), art. 324 CP, cu următorul conţinut: 
„Acţiunile prevăzute la alin. (1), săvârşite în 
proporţii care nu depăşesc 100 unităţi conven-
ţionale, se pedepsesc cu amendă în mărime de 
la 1000 la 2000 unităţi convenţionale şi cu pri-
varea de dreptul de a ocupa anumite funcţii 
publice sau de a exercita o anumită activitate 
pe un termen de până la 5 ani” [4].

 Comparaiv alin. (1), art. 324 CP, pre-
vederea de la alin. (4) al aceluiaşi articol nu 
prescrie vreo pedeapsă cu închisoarea, iar 
pedeapsa amenzii şi cea a privării de dreptul 
de a ocupa anumite funcţii publice sau de a 
exercita o anumită activitate este diminua-
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tă în mod considerabil (pedeapsa amenzii la 
alin. (4), art. 324 CP este cu 3000-4000 unităţi 
convenţionale mai mică decât cea prevăzută la 
alin. (1), art. 324 CP, iar pedeapsa privării de 
dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau 
de a exercita o anumită activitate - cu 5 ani). 
Aceasta denotă că alin. (4), art. 324 CP este 
o circumstanţă privilegiată a infracţiunii de 
corupere pasivă, o circumstanţă ce atenuează 
răspunderea penală a subiectului infracţiunii 
în cazul în care obiectul coruperii nu depăşeş-
te cuantumul de 2000 de lei.

 Această circumstanţă atenuantă cre-
ează în practica judiciară a R. Moldova con-
troverse vădite, ţinând cont că: „dacă a fost 
acceptat un folos patrimonial fără a cunoaşte 
însă natura şi cuantumul patrimonial al aces-
tuia, operând principiul in dubio pro reo, fapta 
coruptului va fi încadrată în conformitate cu 
alin.(4) art.324 CP [13].

Apare o serie de întrebări logice: 
 – mai sunt oare prevederi similare în le-

gislaţia naţională? 
 – mai sunt prevederi similare în legisla-

ţiile penale ale altor state ale lumii? 
 – care ar fi sorgintea acestei inovaţii le-

gislative?
Să încercăm să răspundem la fiecare din 

întrebările indicate supra în vederea înţelege-
rii adecvate a naturii originale a respectivei 
circumstanţe ce atenuează răspunderea pena-
lă a coruptului.

Metode și materiale aplicate. În cadrul 
studiului efectuat a fost folosită, în mod pri-
oritar, metoda comparativă de examinare a 
legislaţiilor penale ale diferitor state. Pe lângă 
aceasta au mai fost folosite: metoda observaţiei, 
metoda analizei logice, metoda clasificării etc.

Conţinut de bază. Conform art. 11 al 
Codului de conduită al funcţionarului public 
[8] şi art. 23 al Legii R. Moldova nr. 8/2008 
cu privire la conflictul de interese [7], funcţio-
narului public îi este interzis să solicite sau să 
accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau 
orice alt avantaj, destinate personal acestuia 
sau familiei sale, însă interdicţia dată nu se 
aplică în privinţa cadourilor simbolice, celor 
oferite din politeţe sau primite cu prilejul anu-
mitor acţiuni de protocol şi a căror valoare nu 

depăşeşte limitele stabilite de Guvern. Astfel, 
conform Hotărârii de Guvern nr. 134/2013 
[11], se stabileşte în calitate de valoare admisă 
a cadourilor simbolice, a celor oferite din poli-
teţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de proto-
col suma maximă de 1000 lei. În cazul în care 
funcţionarul acceptă cadoul, însă nu înscrie 
detaliat aceste acţiuni într-un registru special, 
acesta poate fi sancţionat doar disciplinar.

În cazul dat nu poate fi antrenată răs-
punderea penală în conformitate cu art. 324 
CP, întrucât este exclusă în principiu o anu-
mită contraprestaţie din partea persoanei pu-
blice, persoanei publice străine, funcţionaru-
lui internaţional sau din partea persoanei cu 
funcţie de demnitate publică [13].

Faptul dat vine în confirmare cu legisla-
ţia penală prin prisma art. 14, alin. (2) CP: „nu 
constituie infracţiune acţiunea sau inacţiunea 
care, deşi, formal, conţine semnele unei fapte 
prevăzute de Codul penal, dar, fiind lipsită de 
importanţă, nu prezintă gradul prejudiciabil 
al unei infracţiuni” şi prin prisma scopului în 
care se comite infracţiunea de corupere pasi-
vă: „pentru a îndeplini sau nu ori pentru a în-
târzia sau a grăbi îndeplinirea unei acţiuni în 
exercitarea funcţiei sale sau contrar acesteia”. 
În cazul absenţei scopului (persoana este re-
munerată după realizarea acţiunii sau nu este 
remunerată în general) ţinând cont de faptul 
că  fapta nu întruneşte elementele constituti-
ve ale infracţiunii, devine aplicabil art. 315 C. 
contr. (primirea în exerciţiul funcţiunii de re-
compensă neligitimă) sau, după caz, art. 3131 
C. contr. (protecţionismul) [4].

La art. 366 CP al R. Kazahstan [27], se 
face o referire specială conform căreia nu poa-
te fi pedepsită penal şi urmează a fi sancţio-
nată doar disciplinar persoana care primeşte 
un cadou, în absenţa înţelegerii prealabile de 
a executa obligaţiile legitime ale persoanei pu-
blice, dacă costul cadoului nu depăşeşte doi 
indici lunari de decontare (pentru anul 2015 
acesta constituie echivalentul a 3964 de ten-
ghe sau a 2576 lei [42]).

Întru susţinerea aserţiunii expuse de 
M. Anseli, conform căreia „compararea este 
aptă să înarmeze juristul cu idei şi argumente 
pe care nu le poate obţine chiar şi cunoscând 
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la perfecţie doar dreptul propriu” [35], găsim 
oportun de a analiza coruperea pasivă prin 
prisma prevederilor legislative ale altor ţări.

Potrivit Codului penal al Federaţiei Ruse 
[18], pentru infracţiunea de corupere, prevă-
zută la art. 290 – luare de mită –, agravarea 
răspunderii penale se efectuează, inclusiv, în 
funcţie de mărimea mitei:

 – în proporţii considerabile, acelea ce 
depăşesc 25 000 de ruble ruseşti (alin. (2), art. 
290 CP);

 – în proporţii mari, care depăşesc cuan-
tumul de 150 000 de ruble ruseşti (alin. (5), 
art. 290 CP);

 – în proporţii deosebit de mari, acelea 
ce depăşesc suma de 1 000 000 de ruble ruseşti 
(alin. (6), art. 290 CP).

 Faptul că la alin. (2), art. 290 CP al 
Federaţiei Ruse, cuantumul mitei depăşeşte 
suma de 25 000 de ruble ruseşti (aproximativ 
7700 lei moldoveneşti [42]), denotă faptul că 
coruperea cu o sumă mai mică de 25 000 de 
ruble ruseşti prezintă semnele constitutive ale 
infracţiunii prevăzute la alin. (1), art. 290 CP 
al Federaţiei Ruse.

Cercetarea legislaţiei penale [18] şi a celei 
administrative [16] a Federaţiei Ruse nu a scos 
în evidenţă prezenţa unor circumstanţe atenu-
ante ale răspunderii penale a persoanei ce a co-
mis infracţiunea de luare de mită, şi nici vreo 
sancţionare administrativă a luării de mită în 
proporţii de până la 25 000 ruble ruseşti. 

 Nici sancţiunea stipulată la alin. (1), 
art. 290 CP al Federaţiei Ruse (amendă în 
mărime de până la 1 000 000 de ruble ruseşti, 
sau în mărimea salariului ori altui venit al 
condamnatului pentru o perioadă de 2 ani, 
sau în mărimea de la 10 la 50 de ori mai mare 
decât suma mitei cu privarea de dreptul de 
a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o 
anumită activitate pe un termen de până la 3 
ani, sau muncă corecţională pe un termen de 
la 1 la 2 ani cu privarea de dreptul de a ocupa 
anumite funcţii sau de a exercita o anumită 
activitate pe un termen de până la 3 ani, sau 
muncă obligatorie pe un termen de până la 
5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anu-
mite funcţii sau de a exercita o anumită ac-
tivitate pe un termen de până la 3 ani, sau 

privare de libertate pe un termen de până la 
3 ani cu amendă în mărime de la 10 la 20 de 
ori mai mare decât suma mitei ori fără aceas-
ta) nu permite de a echivala prevederea de la 
alin. (4), art. 324 CP al R. Moldova cu cele ale 
alin. (1), art. 290 CP al Federaţiei Ruse, ceea 
ce subliniază o dată în plus că aceasta este o 
modalitate de atenuare a răspunderii penale 
în legislaţia noastră naţională. 

 Codul penal al Republicii Ucraina [25], 
în art. 368 – acceptarea ofertei, promisiunii 
sau primirea beneficiilor ilegale de o persoa-
nă cu funcţie de răspundere –, nu prezintă o 
diferenţiere majoră în raport cu art. 290 CP al 
Federaţiei Ruse. Agravarea răspunderii penale 
se efectuează, la fel, după aceleaşi criterii ale 
proporţiilor considerabile (alin. (2), art. 368 
CP), proporţiilor mari (alin. (3), art. 368 CP) 
şi proporţiilor deosebit de mari (alin. (4), art. 
368 CP). Beneficiile ilegale în proporţii consi-
derabile sunt acelea care depăşesc de o sută şi 
mai multe ori venitul minim  neimpozabil al 
cetăţenilor, în proporţii mari – ce depăşesc de 
două sute şi mai multe ori venitul minim ne-
impozabil al cetăţenilor, în proporţii deosebit 
de mari – de cinci sute şi mai multe ori venitul 
minim  neimpozabil al cetăţenilor.

Respectiv, pentru alin. (1), art. 368 CP 
al R. Ucraina, în calitate de obiect al bene-
ficierii ilegale intervin propunerile, promi-
siunile, avantajele al căror echivalent bănesc 
nu poate depăşi suma ce depăşeşte de 100 de 
ori venitul minim neimpozabil al cetăţenilor 
(în conformitate cu art. 169 Cod fiscal al R. 
Ucraina [28], prin venit minim neimpozabil, 
pentru anul 2015, se are în vedere suma de 
609 hrivne), adică suma de până la 60 900 
hrivne, aproximativ 50 700 lei moldoveneşti 
[42]. Pedeapsa penală pentru comiterea aces-
tei infracţiuni, pentru componenţa de bază, 
constă în stabilirea amenzii de la 1000 la 1500 
de venituri minime neimpozabile ale cetăţe-
nilor sau arest pe un termen de la 3 la 6 luni, 
sau privarea de libertate pe un termen de la 
2 la 4 ani cu privarea dreptului de a ocupa 
anumite funcţii sau de a exercita o anumită 
activitate pe un termen de până la 3 ani şi cu 
confiscarea specială.

O atenuare a răspunderii penale pentru 
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comiterea acestei infracţiuni nu se prevede.
Legislaţia penală a R. Belarus [32, p. 

407], la art. 430 CP al R. Belarus – luarea de 
mită, agravează răspunderea penală în modul 
următor: la alin. (2), art. 430 CP pentru co-
miterea faptei în proporţii mari, la alin. (3), 
art. 430 CP – în proporţii deosebit de mari. 
Sancţiunea prevăzută la alin. (1), art. 430 CP 
este formată din privaţiunea de libertate pe un 
termen de la 3 la 5 ani cu privarea de dreptul 
de a ocupa o anumită funcţie sau de a exercita 
o anumită activitate sau cu privare de libertate 
pe un termen de până la 7 ani cu confiscarea 
averii şi cu privarea de dreptul de a ocupa o 
anumită funcţie sau de a exercita o anumită 
activitate.

Astfel, cuantumul mitei pentru alin. 
(1), art. 430 CP al R. Belarus nu poate depăşi 
limita de 250 şi mai multe ori a mărimii valo-
rii de bază stabilite în ziua comiterii faptei (ţi-
nând cont că mărimea valorii de bază stabilite 
la data de 01.01.2015 constituie echivalentul 
sumei de 180 000 ruble belaruse [29], atunci 
obiectul mituirii în acest caz nu poate depăşi 
suma de 45 000 000 ruble belaruse – aproxi-
mativ 47 000 lei moldoveneşti [42]). Propor-
ţiile mari, conform notei de la Capitolul 35 al 
CP al R. Belarus [32], depăşesc această limită, 
iar proporţiile deosebit de mari sunt acelea ce 
depăşesc de 1000 şi de mai multe ori mărimea 
valorii de bază stabilite în ziua comiterii faptei.  

Diferenţe esenţiale în privinţa infracţiu-
nii de corupere pasivă, mai ales în ceea ce pri-
veşte absenţa circumstanţelor atenuante, nu au 
fost constatate nici la examinarea art. 311 CP 
al R. Aizerbaidjan [24], art. 319 CP al R. Tad-
jikistan [21], art. 366 CP al R. Kazahstan [27], 
art. 200 CP al R. Armenia [26], art. 338 CP 
al Georgiei [23], art. 303 CP al R. Kârgâzstan 
[20], art. 184 CP al R. Turkmenistan [19], art. 
210 CP al R. Uzbekistan [17], art. 164 CP al R. 
Estonia [34], art. 320 CP al Letoniei [22].

Unicul stat al CSI, cu excepţia Republi-
cii Moldova, care prevede atenuarea răspun-
derii penale pentru coruperea pasivă este Re-
publica Lituania. Conform legislaţiei penale a 
acestui stat, şi anume alin. (4), art. 225 CP al 
R. Lituania, funcţionarul public sau o altă ase-
menea persoană care a primit, a promis sau 

a acceptat oferta de a primi, pentru sine sau 
pentru altul, direct sau indirect, mită în mări-
me mai mică de un nivel minim de existenţă 
(un NME este egal cu 130 ltl, adica 400 de lei 
[45]), a extorcat sau a provocat oferirea mitei 
pentru o acţiune legală sau ilegală ori pentru 
omisiunea în timpul exercitării obligaţiilor de 
serviciu, a comis o infracţiune şi se pedepseşte 
cu privarea de dreptul de a exercita o anumi-
tă activitate sau de a ocupa anumite funcţii. 
Alin. (1), art. 225 CP al R. Lituania prevede 
în calitate de sancţiune privarea de dreptul de 
a exercita o anumită activitate sau de a ocupa 
anumite funcţii ori privaţiunea de libertate pe 
un termen de până la 3 ani [33].

Luarea de mită, incriminată la art. 289 
al CP al României [5], este incriminată într-o 
singură variantă-tip. Agravarea răspunderii şi 
pedepsei penale nu depinde de depăşirea unei 
anumite limite a obiectului coruperii, în sen-
sul că legiutorul român nu este cointeresat în 
cuantumul banilor sau foloaselor care nu se 
cuvin funcţionarului public. 

Prociectul Codului penal al Români-
ei [14] prevedea, la alin. (4), art. 288 CP, că 
dacă fapta de luare de mită a fost săvârşită de o 
altă persoană decât cele arătate în art. 175 CP 
(funcţionar), limitele speciale ale pedepsei se 
reduc la jumătate. În art. 19 al Odronanţei de 
urgenţă nr. 43/2002 [12], găsim o prevedere 
aproape similară: „Persoana care a comis una 
dintre infracţiunile atribuite în competen-
ţa Parchetului Naţional Anticorupţie, iar în 
timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează 
identificarea şi tragerea la răspundere penală 
a altor persoane care au săvârşit astfel de in-
fracţiuni beneficiază de reducerea la jumătate 
a limitelor pedepsei prevăzute de lege”. Codul 
penal al României în vigoare [5], la art. 308 
prevede o reducere cu o treime a limitelor 
speciale ale pedepsei penale raportate la per-
soanele care exercită o însărcinare în serviciul 
unei persoane fizice-funcţionr public sau în 
cadrul oricărei persoane juridice. 

Cu toate acestea, atenuarea răspunderii 
penale se efectuează fie după persoana celui 
vinovat, fie după acţiunile înfăptuite de aces-
ta după pornirea urmăririi penale şi nicide-
cum după mărimea mitei pretinse sau accep-
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tate, fapt ce dovedeşte o dată în plus noutatea 
prevederii de la alin. (4), art. 324 CP al R. 
Moldovei.

Codul penal al Franţei [31] în Secţiunea 
3 a Capitolului 2, Partea a 3-a, intitulată „De-
ficienţe de onestitate”, interzice reprezentan-
ţilor puterii publice, sub sancţiune în formă 
de privare de libertate pe un termen de la 2 la 
10 ani şi amendă în mărime de 200-1 000 000 
franci, primirea (direct sau indirect) a cadou-
rilor de orice natură (indiferent de costul lor). 

Noul Cod penal al Franţei, în articolele 
432-10 – 432-12, prevede răspunderea pena-
lă pentru luarea de mită, astfel încât această 
infracţiune se împarte în: luarea de către per-
soanele cu funcţie de răspundere a sumelor 
necuvenite sub pretextul prevăzut de lege (art. 
432-10 CP), luarea pasivă de mită (art. 432-11 
CP), obţinerea ilegală a procentelor (art. 432-
11 CP). Pedeapsa penală pentru aceste trei in-
fracţiuni variind de la privaţiune de libetate pe 
un termen de până la 5 ani şi amendă de până 
la 500 000 franci şi până la privaţiune de liber-
tate pe un termen de până la 10 ani şi amendă 
de până la 1 000 000 franci [39].

 În ceea ce priveşte SUA, la nivel in-
ternaţional, este cunoscut faptul că legislaţia 
acestui stat cuprinde un concept mai amplu 
al coruperii decât în statele Europei [36]. SUA 
sunt cunoscute ca state cu un sistem bazat pe 
precedent judiciar, însă există şi un Cod de 
legi al SUA (US Code), în care mituirii îi este 
dedicat un capitol întreg, şi anume capitolul 
11 al titlului 18, care se numeşte „mituirea, 
spălarea de bani şi conflictul de interese” (Bri-
bery, Graft, and conflicts of interest) [44]. 

Spre exemplu, în conformitate cu art. 
201, titlul 18 al Codului de legi al SUA, obiec-
tul mituirii poate deveni orice valoare, mate-
rială sau nematerială, prin care fapt se deose-
beşte esenţial de legislaţia penală a Federaţiei 
Ruse, care nu prevede răspundere pentru mita 
obţinută într-o formă nematerială.

 Coruperea pasivă propriu-zisă, în le-
gislaţia SUA, este vizată de pct. b/2, art. 201, 
titlul 18 al Codului de legi SUA; pct. c, art. 201, 
titlul 18 prevede răspunderea penală pentru 
darea sau obţinerea bacşişului de către o per-
soană cu funcţie de răspundere; art. 209, titlul 

18 prescrie răspunderea penală pentru obţi-
nerea remunerării de la persoane sau organi-
zaţii private, chiar dacă nu se află în legătură 
cu anumite acţiuni/ inacţiui ale persoanei cu 
funcţie de răspundere; art. 212, titlul 18 stipu-
lează răspunderea penală pentru conducătorii 
băncilor pentru acordarea de împrumuturi 
sau cadouri băneşti inspectorului sau ajuto-
rului inspectorului care controlează banca sau 
are dreptul să ocontroleze; art. 215, titlul 18 
prevede coruperea activă sau pasivă îndrepta-
tă spre obţinerea împrumutului de la angaja-
tul sistemului bancar federal [36].

 În SUA, remunerarea muncii persoa-
nelor cu funcţie de răspundere este competen-
ţa exclusivă a statului [38, p. 159].

 Pedeapsa pentru coruperea pasivă şi 
activă, descrise în art. 201, titlul 18 al Codului 
de legi al SUA, o constituie amenda în sumă 
ce depăşeşete de 3 ori mărimea mitei sau pri-
vaţiunea de libertate pe un termen de până la 
15 ani. Pentru alte infracţiuni de corupţie cu-
prinse în capitolul 11 al titlului 18 al Codului 
de legi SUA pedeapsa privativă de libertate se 
cuprinde în limitele de până la 5 ani, dar, în fi-
nal, vreo circumstanţă care ar atenua răspun-
derea şi pedeapsa penală nu se identifică.

 În Marea Britanie legislaţia penală nu 
este codificată, de aceea baza contracarării 
fenomenului corupţiei o constituie Legea cu 
privire la luarea de mită în organizaţiile pu-
blice din 1889 şi legile de prevenire a corupţiei 
din 1906 şi 1916. În ceea ce priveşte coruperea 
în timpul alegerilor parlamentare sau locale 
intervine Legea reprezentării din 1983, iar în 
cazul vinderii funcţiilor publice operează Le-
gea despre vinderea funcţiilor din 1809, în re-
dacţia legii dreptului penal din 1967.

În ceea ce priveşte pedeapsa penală pen-
tru corupere, în conformitate cu regulile gene-
rale, indiferent de legea care vizează actul de 
corupţie, aceasta nu poate depăşi termenul de 
2 ani. Evident că pe lângă privaţiunea de liber-
tate se poate aplica, în funcţie de caz, amen-
da, privarea de a ocupa anumite funcţii pe un 
termen de până la 5 ani, iar în cazul repetării 
infracţiunii, privarea de dreptul de a ocupa 
anumite funcţii pe toată viaţa. 

 Merită de atenţionat că, dacă persoana 
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primeşte un cadou înţelegând că aceasta este 
o mită, aceasta din urmă, în modul respectiv, 
încheie o înţelegere de corupere, chiar dacă nu 
avea intenţia de a realiza condiţiile iniţiale ale 
înţelegerii (precedentul din 1956, cazul Co-
roana vs Karr) [37, p. 123-124].

 Codul penal al Italiei [6] prevede un 
şir de articole care incriminează infracţiunea 
de corupere, sub diferite forme: art. 246 CP – 
coruperea cetăţenilor de către străini, art. 318 
CP – coruperea pentru un act oficial, art. 319 
CP – coruperea pentru efectuarea unei activi-
tăţi contrare obligaiilor de serviciu, art. 319 ter 
CP – coruperea în procesele judiciare, art. 320 
CP – coruperea persoanei încadrate în servi-
ciu public, art. 322 CP – instigarea la corupe-
re, art. 530 CP – coruperea minorilor.

 Analogul art. 324 CP al R. Moldova 
îl constituie art. 318 CP al Italiei. Sancţiunea 
pentru extorcarea de mită în biroul propriu 
(traducerea exactă a textului incriminatoriu de 
la art. 318 CP al Italiei) o constituie privaţiunea 
de libertate pe un termen de la 6 luni la 3 ani. 
În calitate de circumstanţă atenuantă intervine 
alin. (2), art. 318 CP al Italiei: „dacă persoana 
cu funcţie de răspundere primeşte remuneraţia 
necuvenită după actul deja executat, pedeapsa 
preia forma privaţiunii de libertate pe un ter-
men de până la un an” [6, p. 35].

 În conformitate cu art. 331 al CP al 
Germaniei [15], persoana publică, care solicită 
beneficii materiale sau de altă natură sau care 
primeşte astfel de beneficii ori care îi sunt pro-
mise pentru viitor, pentru efectuarea în pre-
zent sau în viitor a unor acţiuni, se pedepseşte 
cu privarea de libertate pe un termen de până 
la 2 ani sau cu amendă. Agravarea răspunde-
rii penale se efectuează în funcţie de calitatea 
subiectului infracţiunii, astfel încât la alin. (2), 
art. 331 CP al Germaniei, subiectul infracţiu-
nii este judecătorul sau arbitrul, iar pedeapsa 
penală este majorată cu un an comparativ alin. 
(1), art. 331 CP al Germaniei.

 În acord cu alin. (3), art. 331 CP al 
Germaniei, nu implică pedeapsă penală fapta 
prevăzută de alin. (1), dacă subiectul primeşte 
beneficiile solicitate, reale sau promise, pri-
mind în prealabil acordul autorităţilor com-
petenete, fie imediat notifică aceste autorităţi 

despre primirea sau acceptarea mitei.
O altă situaţie apare în cazul în care per-

soana publică solicită un beneficiu material 
sau de altă natură ori primeşte un astfel de be-
neficiu sau promisiune pentru săvârşirea acţi-
unilor contrare obligaţiunilor sale de serviciu 
(art. 332 CP al Germaniei). În atare situaţie, 
pedeapsa penală este majorată şi constituie 
privaţiune de libertate pe un termen de la 6 
luni la 5 ani, iar în cazuri mai puţin grave – 
privaţiune de libertate pe un termen de până 
la 3 ani sau amendă [40, p. 252].

Codul penal al R.P. Chineze [30, p. 212] 
dedică un capitol întreg, capitolul 8 al părţii 
speciale, infracţiunilor de corupţie şi mituire, 
dintre care fac parte infracţiunile de corupţie 
(art. 382 CP), folosirea contrar destinaţiei a 
mijloacelor de stat (art. 384 CP), darea de mită 
(art. 385 CP), distribuirea proprietăţii de stat 
în domeniul privat (art. 396 CP) etc.

Un interes deosebit îl prezintă art. 383 
CP al R.P. Chineze care stabileşte pedeapsa 
penală pentru coruperea pasivă în funcţie de 
mărimea mitei şi a circumstanţelor însoţitoa-
re. Conform acestuia, persoanele publice sunt 
sancţionate după cum urmează:  

 – pentru corupere individuală în mări-
me mai mare de 100 000 de yuani (aproxima-
tiv 315 000 lei [42]) – privaţiune de libertate 
pe un termen mai mare de 10 ani sau priva-
ţiune de libertate pe termen nedeterminat cu 
confiscarea proprietăţii ori fără de aceasta, iar 
în cazul circumstanţelor agravante – pedeapsa 
cu moartea şi confiscarea proprietăţii;

 – pentru corupere individuală în mări-
me mai mare de 50 000 de yuani, dar mai mică 
de 100 000 de yuani – privaţiune de libertate 
pe un termen mai mare de 5 ani sau privaţiune 
de libertate pe termen nedeterminat cu con-
fiscarea proprietăţii ori fără de aceasta, iar în 
cazul circumstanţelor agravante – pedeapsa 
cu moartea şi confiscarea proprietăţii;

 – pentru corupere individuală în mări-
me mai mare de 5000 de yuani, dar mai mică 
de 50 000 de yuani – privaţiune de libertate 
pe un termen de la un an la 7 ani, iar în cazul 
circumstanţelor agravante – privaţiune de li-
bertate pe un termen de la 7 la 10 ani;

 – pentru corupere individuală în mări-



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

26

me mai mică de 5000 de yuani, în prezenţa cir-
cumstanţelor agravante – privaţiune de liber-
tate pe un termen de până la 2 ani sau arestul.

În calitate de circumstanţe atenuante, în 
sensul art. 383 al CP al R.P. Chineze, se pre-
zintă:

 – coruperea în mărime mai mică de 
5000 de yuani efectuată de organizaţii sau or-
ganele ierarhic superioare cărora li se aplică 
măsuri administrative de pedepsire; şi

 – în calitate de modalitate specială de 
liberare de pedeapsă penală a persoanei ale 
cărei acţiuni intră sub incidenţa noţiunii de 
corupere individuală cu suma cuprinsă între 
limitele 5000-10 000 de yuani, în cazul căinţei 
active după comiterea infracţiunii şi returna-
rea voluntară a sumei primite ilicit pedeapsa 
penală poate fi micşorată sau persoana poate 
fi liberată de pedeapsă penală; în cazul indi-
cat organizaţiei sau organelor ierarhic supe-
rioare li se aplică măsuri administrative de 
pedepsire [43].

Concluzii. Analiza prevederilor legisla-
tive ale diferitor state ale lumii ne permite să 
ajungem la următoarele concluzii:

 – într-un şir de state răspunderea penală 
pentru coruperea pasivă deviază în funcţie de 
finalitatea pentru care a fost primită mita: acţi-
uni legale sau acţiuni ilegale ale coruptului;

 – în alte state o importanţă decisivă se 
acordă faptului dacă mita a fost primită până 
la realizarea acţiunilor sau după înfăptuirea 
lor ca „semn de recunoştinţă”. În acest caz, 
luându-se în considerare nivelul inflaţiei, se 
elaborează o regulă nescrisă conform căreia 
funcţionarul de stat poate primi cadouri în 
valoare de până la 5-100 dolari SUA (în ca-
zul SUA şi Canadei), până la 50 de mărci (în 
cazul Germaniei) etc. fără ca să fie urmărit şi 
pedepsit penal [39]. În alte state, precum este 
R. Kazahstan, regula dată este consemnată ne-
mijlocit în dispoziţia normei ce incriminează 
coruperea pasivă;

 – sancţiunea pentru coruperea pasivă, 
în varianta de bază, variază de la stat la stat 
şi poate constitui atât privaţiune de libertate 
pe un termen de până la 2 ani (ca în Marea 
Britanie), cât şi pedeapsa capitală (aplicată în 
prezent în Republica Populară Chineză);

 – atenuarea răspunderii penale pentru 
coruperea pasivă este prevăzută, pe lângă Re-
publica Moldova, în legislaţiile penale ale altor 
state, precum China, România, Italia, Germa-
nia ş.a.

 – atenuarea răspunderii şi pedepsei pe-
nale pentru coruperea pasivă se efectuează în 
funcţie de subiectul infracţiunii, de acţiunile 
comise de acesta după pornirea urmăririi pe-
nale, de momentul primirii mitei (după exe-
cutarea acţiunilor care sunt remunerate sub 
formă de mulţumire), de anunţarea autori-
tăţilor competente despre primirea mitei sau 
propunerii de a o primi, cuantumul obiectului 
coruperii;

 – unele state prevăd în codul lor penal 
modalităţi speciale de liberare de răspunde-
re penală nu doar pentru corupere activă, ci 
şi pentru coruperea pasivă (R. Armenia, R. P. 
Chineză, Estonia ş.a.);

 – legislaţia Republicii Moldova nu este 
unica în care poate fi regăsită circumstanţa ce 
atenuează răspunderea şi, respectiv, pedeapsa 
penală pentru coruperea pasivă în funcţie de 
mărimea obiectului coruperii.

Referinţe bibliografice 

1. Convenţia penală privind corupţia adop-
tată la Strasbourg la 27.01.1999. Ratificată 
de R. Moldova prin Legea de ratificare nr. 
428-XV din 30.10.2003, în vigoare pentru 
RM din 01.05.2004. În: Monitorul Oficial 
nr. 229  din 21.11.2003.

2. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985 
din 18.04.2012. În: Monitorul Oficial nr. 
72-74 din 14.04.2009.

3. Codul penal al Republicii Moldova din  
24.03.1961. În: „Veştile R.S.S.M.” nr. 10 
din 24.04.1961.

4. Codul contravenţional al Republicii Mol-
dova nr. 218 din 24.10.2008. În: Monitorul 
Oficial nr. 3-6 din 16.01.2009.

5. Codul penal al României nr. 286 din 2009. 
În: Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 510 din 24.07.2009.

6. Codul penal al Italiei nr. 1398 din 
19.10.1930, în vigoare de la 01.07.1930. 
În: „Altalex eBook: Collana Codici Alta-



Ştiinţe juridice, nr. 2/ 2015, ISSN 1857-0976

27

lex”, martie 2014. 
7. Legea Republicii Moldova nr. 8 din 

15.02.2008 cu privire la conflictul de in-
terese. În: Monitorul Oficial nr. 94-96 din 
30.05.2008.

8. Legea Republicii Moldova nr. 25 din 
22.02.2008 privind Codul de conduită a 
funcţionarului public. În: Monitorul Ofi-
cial nr. 74-75 din 11.04.2008.

9. Legea Republicii Moldova nr. 90 din 
25.04.2008 cu privire la prevenirea şi com-
baterea corupţiei. În: Monitorul Oficial nr. 
103-105 din 13.06.2008.

10. Legea Republicii Moldova nr. 326 din 
23.12.2013 pentru modificarea şi comple-
tarea unor acte legislative. În: Monitorul 
Oficial nr. 47-48 din 25.02.2014.

11. Hotărârea de Guvern nr. 134 din 22.02.2013 
privind stabilirea valorii admise a cadou-
rilor simbolice, a celor oferite din politeţe 
sau cu prilejul anumitor acţiuni de proto-
col şi aprobarea Regulamentului cu privire 
la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea 
şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a 
celor oferite din politeţe sau cu prilejul 
anumitor acţiuni de protocol. În: Monito-
rul Oficial nr. 42-47 din 01.03.2013.

12. Ordonanţa de Urgenţă nr. 43 din 
04.04.2002 privind Parchetul Naţional 
Anticorupţie. În: Monitorul Oficial al Ro-
mâniei nr. 244 din 11.04.2002.

13. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de 
Justiţie a Republucii Moldova cu privire 
la aplicarea legislaţiei referitoare la răs-
punderea penală pentru infracţiunile de 
corupţie nr. 11 din 22.12.2014. http://
jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.
php?id=195 (accesat la 24.11.2014)

14. Proiectul Legii privind Codul Penal.  
http://www.just.ro/Portals/0/Coduri/co-
duri_60309/Proiectul%20Legii%20pri-
vind%20Codul%20Penal-%20forma%20
transmisa%20Parlamentului.doc, http://
www.coltuc.ro/blog/infractiunile-de-co-
ruptie-in-noul-cod-penal/ (accesat la 
26.11.2015)

15. Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich 
vom 15. Mai 1871  http://lexetius.com/
leges/StGB/Inhalt;jsessionid=1q7vq0b5e2

pfejjov8we8xspp?0 (accesat la 28.11.2015)
16. Кодекс Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях №. 
195-F3 от 20.12.2001. В: «Российская га-
зета», №. 256 от 31.12.2001.

17. Уголовный кодекс Республики Узбеки-
стан №. 2012-XII от 22.09.1994. В: «Ве-
домости Верховного Совета Республи-
ки Узбекистан», №. 1 от 1995 г.

18. Уголовный кодекс Российской Феде-
рации №. 63-F3 от 13.06.1996. В: «Со-
брание законодательства Российской 
Федерации», №. 25 от 17.06.1996.

19. Уголовный кодекс Туркменистана №. 
222-1 от 12.06.1997. В: «Ведомости Мед-
жлиса Туркменистана», №. 2 от 1997 г.

20. Уголовный кодекс Республики Кыр-
гызстан №. 68 от 01.10.1997. В: «Ведо-
мости Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики», №. 7 от 1998 г.

21. Уголовный кодекс Республики Таджи-
кистан №. 574от 21.05.1998. http://online.
zakon.kz/Document/?doc_id=30397325 
(accesat la 30.11.2015)

22. Уголовный кодекс Латвии от 17.06.1998. 
http://www.pravo.lv/likumi/07_uz.html 
(accesat la 30.11.2015)

23. Уголовный кодекс Грузии №. 2287 от 
22.07.1999. В: «Сакартвелос саканонм-
дебло мацне», №. 41(48) от 1999 г.

24. Уголовный кодекс Азербайджанской 
Республики от 30.12.1999. В: «Сборник 
законодательных актов Азербайджан-
ской Республики», №. 4 от 2000 г.

25. Уголовный кодекс Украины №. 2341-III 
от 05.04.2001. В: «Відомості Верховної 
Ради України», №. 25-26, 2001 г. 

26. Уголовный кодекс Республи-
ки Армения от 18.04.2003. http://
w w w.p ar l i ame nt . am/ l eg i s l a t i on .
php?sel=show&ID=1349&lang=rus 
(accesat la 30.11.2015)

27. Уголовный кодекс Республики Казах-
стан №. 266-V от 03.07.2014. http://online.
zakon.kz/Document/?doc_id=31575252 
(accesat la 30.11.2015)

28. Налоговый кодекс Украины №. 2755-VI 
от 02.12.2010. В: «Голос Украины», №. 
229 от 04.12.2010.



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

28

29. Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь №. 1255 от 
29.12.2014 об установлении размера 
базовой величины. В: «Национальный 
реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь», №. 5/3993431 от 2014 г. 

30. Уголовный кодекс Китайской Народ-
ной Республики от 14.03.1977. Под ред. 
A.И. Короблева, перевод Д.В. Вичко-
ва. Санкт-Петербург: «Юридический 
центр Пресс», 2001. 

31. Уголовный кодекс Франции от 
22.07.1992. Под ред. Головко Л.В., Кры-
лова Н.E. Санкт-Петербург:  «Юриди-
ческий центр Пресс», 2002 г.  

32. Уголовный кодекс Республики Бела-
русь №. 275-3 от 09.07.1999. Под ред. 
Волженкин Б.В. Санкт-Петербург:  
«Юридический центр Пресс», 2001 г. 

33. Уголовный кодекс Литовской Республи-
ки №. VIII/1968 от 26.09.2000. Под ред. 
проф. Павилониса В. Санкт-Петербург: 
«Юридический центр Пресс», 2002 г. 

34. Уголовный кодекс Эстонской Респу-
блики от 01.09.2002. Перевод: Залета-
лов В.В. Санкт-Петербург: «Юридиче-
ский центр Пресс», 2001 г.

35. Ансель М. Методологические про-
блемы сравнительного права. Очерки 
сравнительного права. Москва: Про-
гресс, 1981 г. 

36. Денисов. С. А. Опыт Соединенных 

Штатов Америки в борьбе с коррупци-
ей. Ханты-Мансийск: Чиновник, №. 4 
(32), 2004 г. 

37. Кузнецов Ю.А., Силинский Ю.Р., Хо-
мутова А.В. Российское и зарубежное 
законодательство о мерах противодей-
ствия коррупции. Владивосток: ДВГА-
ЭУ, 1999 г. 

38. Никифоров Б.С., Решетников Ф.М. Со-
временное американское уголовное 
право. Москва: Наука, 1990 г. 

39. Уголовное право Борьба с коррупцией 
в государственных органах Республи-
ки Казахстан: учебное пособие. Под 
ред. Е.О. Алауханова. Алматы: 2008 г. 
330 с.

40. Уголовное уложение (Уголовный ко-
декс) Федеративной республики Гер-
мания: текст и научно-практичский 
комментарий, под ред. Рарога А. И. 
Москва: Проспект, 2010 г. 

41. https://www.curs.md/ru/convertor 
(accesat la 30.11.2015)

42. https://www.bnm.md/ro/content/ratele-
de-schimb (accesat la 28.11.2015)

43. http : / /as ia-business .ru/ law/law1/
criminalcode/code/#8 (accesat la 
28.11.2015)

44. https://www.law.cornell.edu/uscode/
text/18/ (accesat la 30.11.2015)

45. https://www.curs.md/ru/convertor 
(accesat la 01.12.2015)



Ştiinţe juridice, nr. 2/ 2015, ISSN 1857-0976

29

Serghei MAFTEA,
doctor în matematică, lector universitar al Catedrei „Activitatea specială de investigaţii”
a Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI 

PHISHING-UL CA METODĂ DE FRAUDĂ ON-LINE

Rezumat
Deşi phishing-ul este dintre cele mai vechi escrocherii on-line, aceasta este o problemă care va creşte şi va evolua în viitorul apropiat, deoa-

rece infractorii vor continua să folosească escrocherii ca un mijloc eficient de a genera profit semnificativ. Atacurile se adaptează în mod constant la 
tehnologie, devin tot mai sofisticate în încercarea de a depăşi contramăsurile folosite pentru detectare. Atacurile de phishing nu numai că au majorat 
în mod substanţial costurile asociate funcţionării unei afaceri, dar, de asemenea, au afectat securitatea şi încrederea clienţilor în mod negativ.

 
Summary
Although phishing is one of the oldest online scams, phishing is a problem that will grow and evolve over the foreseeable future, as 

criminals will continue to use the scams as an effective means of generating significant profit. The attacks constantly adapt to technology, 
becoming more sophisticated in an attempt to outpace countermeasures for detection. Phishing attacks not only have increased substan-
tially the costs associated with running a business, but also have affected security and customer confidence negatively.

Keywords: phishing, HTML, PHP, CCS, link, URL, ID, SSL/TLS, CVC2 / CVV2, PIN, browser, https, spam, e-mail, software 
maliţios.

Introducere. Beneficiile rezultate ca ur-
mare a dezvoltării şi implementării tehnologiei 
informaţiei în viaţa cotidiană a oamenilor sunt 
de necontestat. Totodată, unele persoane aplică 
tehnologia informaţiei în scopuri ilegale, ce afec-
tează încrederea societăţii în noile tehnologii. 
Aceast pericol se conturează semnificativ în spe-
cial în domeniul e-comerţului, deoarece factori-
cheie, cum ar fi parole şi numere de cont identi-
fică în mod unic consumatorii. Phishing-ul este 
o metodă on-line pe care hoţii de identitate o pot 
folosi pentru a obţine în special date personale 
sensibile, necesare pentru a comite alte infracţi-
uni.

De aceea la această nouă etapă a dezvol-
zării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei 
sunt necesare şi activităţi de prevenire şi com-
batere a diferitor forme de atacuri cibernetice. 
Articolul în cauză are ca scop principal pune-
rea în evidenţă a pericolului generat de atacu-
rile de tip phishing şi elucidarea metodelor şi 
mijloacelor de care fac uz infractorii pentru a 
realiza un astfel de atac.

Materiale și metode aplicate. Lucrarea 
este bazată pe materialele disponibile la mo-
mentul studiului, aplicându-se mai multe me-
tode de cercetare, dintre care pot fi evidenţia-
te metoda analizei, metoda statistică, metoda 
comparativă, metoda logică.

Statistici. Phishing-ul a devenit un flagel 
mondial foarte serios, ce pune probleme im-

portante atît utilizatorilor, cît şi companiilor 
de securitate an de an. Această situaţie este 
confirmată de multe studii, în care se încearcă 
să se analizeze multilateral această ameninţa-
re. Atacurile de tip phishing sunt persistente, 
victime devin persoane fizice şi organizaţii 
pe scară globală. Astfel, conform sondajelor 
phishing executate de AntiPhishing Working 
Group (APWG):

 – în trimestrul 2 al anului 2014 au fost 
observate 128 378 site-uri de phishing, acest 
număr fiind mai mare doar în primul trimes-
tru al anului 2012 cînd au fost observate 164 
032 site-uri de phishing;

 – cea mai mare parte din atacurie de tip 
phising în al doilea trimestru al anului 2014 au 
avut ca ţintă sistemele de plată, cota acestora 
constituind 39,80 %;

 – în prima jumătate a anului 2014, nu-
mărul unic de site-uri de phishing a crescut cu 
58 % faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013;

 – topul ţărilor care sunt gazdă a unor 
astfel de site-uri în al doilea trimestru al anului 
2014 este alcătuit din China, Federaţia Rusă, 
Ucraina, Germania, Hong Kong, Turcia, Ma-
rea Britanie, Canada, Franţa, Polonia, Japonia 
şi este condus detaşat de SUA, unde se host-
ează peste 35 % de astfel de site-uri.

Aceste site-uri web folosite pentru phis-
hing, ce afectează atît branduri bine cunoscute, 
cît şi companii mai puţin cunoscute, suplimen-
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tate cu metode dezvoltate în permanenţă de 
hackeri au dus şi vor continua să ducă la pier-
deri financiare importante. Astfel, în studiul 
publicat în iulie 2013 de British House of Com-
mons, Home Affairs Committee s-a încercat 
estimarea costurilor atacurilor de tip phishing. 
Acesta susţine că costul total al criminalităţii ci-
bernetice în Marea Britanie pentru anul 2012 a 
fost de circa 27 de miliarde de £, dintre care mai 
mult de 600 de milioane £ pot fi atribuite direct 
la atacuri de tip phishing.

De asemenea, transformarea unui serviciu 
de reţea (canal de comunicare considerat sigur) 
cu rată mare de folosire, precum este email-ul, 
într-o posibilă sursă de ameninţare (capcană) 
scade credibilitatea şi încrederea comunităţii 
virtuale în această soluţie de comunicare.

Termenul ,,phishing”  este folosit în me-
diul digital pentru a evidenţia o formă elabo-
rată de sustragere de date confidenţiale şi are 
la origini cuvintele din limba engleză phone 
(telefon) şi fishing (pescuit). Pentru acest tip 
de ameninţare este folosită, de asemenea, şi 
combinaţia ,,brand spoofing” (imitarea ima-
ginii). Păcălirea prin phishing presupune tri-
miterea unui mesaj folosind serviciul e-mail, 
aparent din partea unei companii sau orga-
nizaţii legitime, de încredere, încercînd astfel 
să se sustragă informaţii personale, pe baza 
cărora se accesează ilegal conturi bancare sau 
se creează alte probleme pe baza identităţii fu-
rate. În calitate de ţinte ale acestor genuri de 
scheme criminale servesc mai ales clienţi şi re-
prezentanţi ai instituţiilor financiare, sisteme-
lor de plată, de exemplu, PayPal, magazinelor 
on-line gen eBay, companiilor ISP, agenţiilor 
private şi guvernamentale etc. 

 Orice persoană poate fi expusă riscului 
de a deveni victimă a phishing-ului atunci cînd: 

 – adresa de e-mail devine publică pe In-
ternet; 

 – completatează online formulare; 
 – vizitează site-uri web; 
 – accesează newsgroup-uri.

 Aceste situaţii sunt comune practic ori-
cărui utilizator, ca urmare fiecare poate deveni 
ţintă a unui astfel de atac, în procesul derulării 
căruia de regulă sînt obţinute informaţii con-
fidenţiale (user-ID, parole, numărul cardului 
bancar, numărul asociat contului bancar, codul 

PIN folosit la ATM-uri şi POS-uri, codul nu-
meric personal, contul de asigurare, conturi şi 
parole ale resurselor de reţea, alte date personale 
şi financiare). Odată introduse, aceste informa-
ţii îşi pierd atributul de confidenţialitate şi sunt 
imediat folosite de către infractori. În general 
este foarte greu ca sursele financiare pierdute să 
fie recuperate, deoarece paginile folosite pentru 
phishing sunt dispoibile numai pentru un timp 
foarte limitat (cîteva zile, ore).

 Tehnici de phishing.  Autorii schemelor 
de phishing pentru a inspira încredere creea-
ză pagini web contrafăcute (folosind HTML, 
PHP, CSS, Javascript), ce imită pagini web ale 
unor companii, corporaţii furnizoare de servi-
cii bine cunoscute, bănci etc. 

 Un alt pas în activitatea infracţională 
îl reprezintă colectarea sau generarea de adre-
se de email, care este urmat, în această formă 
a pescuitului, de ,,lansarea momelii”. Această 
activitate, se realizează prin expedierea unui 
mesaj, folosind serviciul de e-mail sau aplicaţii 
de mesagerie instantă, cu un subiect credibil, 
prin care se provoacă receptorul (potenţiala 
victimă) să introducă informaţii confidenţia-
le. În acest sens, de regulă, se ,,propune” fie: 

 – folosirea de link-uri inserate în mesaj, 
(care pot fi de orice tip: ,,click aici”; URL; ima-
gine; text) întru accesarea unei pagini web de 
phishing; 

 – completarea unui formular direct în 
textul mesajului recepţionat;

 – pagina de phishing este încorporată 
direct în scrisoare.

 Mesajele de acest tip par să aibă moti-
ve plauzibile şi încearcă să vină cu argumente 
convingătoare, pentru a determina ţinta atacu-
lui să acţioneze imediat. Printre cele mai po-
pulare trucuri folosite sunt mesaje prin care se 
atenţionează că are loc depăşirea dimensiunii 
admisibile a cutiei poştale, upgrade-ul siste-
mului, blocarea cutiei poştale. Aceste e-mailuri 
de phishing imită deseori notificări de la servi-
cii de e-mail cunoscute, dar marea majoritate 
constituie cereri generale, de a confirma datele 
de autentificare (login şi parola) de la un anu-
mit serviciu. Cel mai probabil, acest lucru se 
datorează faptului că escrocii trimit notificări 
false spre toate adresele de care dispun şi nu 
direcţionat pentru un anumit serviciu poştal. 
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Segmentul persoanelor de la care se 
aşteaptă anumite reacţii emoţionale ce îi de-
termină la acţiuni nerezonabile, în special, la 
transferul de informaţii sensibile, este substan-
ţial majorat de utilizatorii sistemelor de plăţi. 
Aceştia din urmă primesc scrisori, presupuse a 
fi expediate de către un anumit reprezentant al 
unei instituţii financiare, ce conţin ameninţări 
de suspendare sau de blocare a conturilor, mo-
tivul fiind că nu a fost folosit de ceva timp sau 
este necesar un upgrade. În scopul de a păstra 
contul, se cere conectarea la cont. Iar pentru 
aceasta, în mesaj, întru a susţine beneficiarul 
se propune un link. Urmînd link-ul, se ajunge 
la o pagină care arată ca site-ul corespunzător 
sistemului de plăţi, după care se cere şi autenti-
ficarea. În ciuda asemanarii sale cu originalul, 
site-ul este un fals. În acest sens se observă că:

 – paginile nu sunt protejate, deoarece 
lipseşte HTTPS în bara de adrese, ce ar presu-
pune folosirea protocolului SSL/TLS care este 
necesar în astfel de situaţii;

 – în URL-uri este prezent simbolul “@”;
 – domenul nu aparţine companiei de la 

care se pretinde că a fost trimis mesajul (adre-
sa IP nu aparţine PayPal).

Pericolelor similare, sunt supuşi şi utili-
zatorii unor site-uri commerciale utilizate pe 
larg. Înspre aceştia sunt trimise e-mail-uri în 
care se anunţă că site-ul a fost atacat şi este ne-
cesar ca utilizatorul sa-şi acceseze contul pen-
tru a verifica informaţia. Potenţialele victime-
le fac un clic pe URL-ul propus, iar brouser-ul 
afişează site-ul clonă (copia exactă a site-ului 
legitim). Utilizatorul se autentifică pe sistemul 
propus de infractori, astfel aceştia obţin aces-
te date, iar victima este redirectionata spre si-
te-ul legal. În consecinţă, phisherii pot accesa 
contul victimei şi folosi informaţia personală. 

Original Message-----
From: [mailto:identdepmnt_op9679843@

usbank.com]
Sent: Sunday, August 29, 2004 11:16 PM

To:
Subject: Urgent Notice From BiIIing 

Department

Aceste probleme nu ocolesc şi serviciile 
de Internet foarte populare. Astfel, de exem-
plu, infractorii trimit notificări false în nume-
le reprezentanţilor serviciilor iTunes şi iCloud 
prestate de gigantul IT Apple. 

Ca rezultat, se propun ferestre-clonă ale 
acestor servicii, în care se observă că:

 – lipseşte HTTPS;
 – domenul nu aparţine Apple;
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 – în plus faţă de informaţiile necesare 
pentru a controla ID-ul Apple, se solicită in-
formaţii despre cardul de credit sub pretextul 
legării sale în cont.

 Astfel, phishing-ul, folosind imagini 
de pe site-ul legal, link-uri ce duc spre site-ul 
legal, devine tot mai sofisticat fiind mai dificil 
de a-l deosebi de un site legal şi în consecinţă 
de a-l depista şi stopa.

După cum s-a menţionat, una dintre 
principalele metode utilizate de infractorii 
din spaţiul virtual este folosirea unui mesaj de 
e-mail credibil, care va direcţiona intenţionat 
victima spre o pagină web falsă. Unele dintre 
aceste mesaje pot conţine un formular de în-
scriere direct în textul conţinut. În acest sens 
utilizatorii trebuie să conştientizeze faptul că 
organizaţiile oficiale nu trimit mesaje prin 
care solicită informaţii personale şi trebuie să 
inspecteze aceste pagini web pe care au fost di-
recţionaţi, în vederea verificării corectitudinii  
adresei URL afişate. 

Din păcate, în arsenalul infractorilor 
cibernetici exista tehnici şi metode ce permit 
falsificarea URL-ului. Printre acestea se evi-
denţiază cele ce ţin de specularea neatenţiei 
utilizatorului, de vulnerabilităţi ale browser-
elor, de vulnerabilităţi ale sistemelor de ope-
rare, ale aplicaţiilor software.

În primul caz URL-ul afişat este foarte 
asemănător cu cel real, fapt ce poate să nu fie 
detectat la prima vedere. De exemplu, adresa 
http://www.rosksbank.com poate fi inlocu-
ita cu http://www.rossksbank.com, adresa 
http://www.sitibank.com poate fi înlocuită 
cu http://www.sytibank.com, http://www.
mlbank.com poate fi înlocuită cu http://
www.mIbank.com, adresa acaunt@tr.com 
poate fi înlocuită cu acaunt@tr.info. În pri-
mul exemplu, inducerea în eroare se bazează 
pe faptul că adresa este suplimentată cu încă 

o literă ,,s”, în cel de al doilea exemplu are loc 
înlocuirea literei ,,i” cu ,,y”, în cel de al trei-
lea exemplu litera mică ,,l” este înlocuită cu 
majuscula literei ,,i”, iar în ultimul exemplu 
,,com” este înlocuit cu ,,info”. 

Tot pe neatenţie şi pe faptul că mulţi 
utilizatori nu examinează bara de adrese se 
bazează şi cazurile când paginile false nu au ca 
parte componentă bara de adrese. 

Tehnica prezentată este centrată în jurul 
unui link de manipulare, pe care phisherii îl 
folosesc, ca atunci cînd utilizatorul face clic pe 
acesta (link-ul înşelătoar), să se deschidă site-
ul fals în loc de site-ul menţionat în link. Una 
dintre metodele ce pot desconspira escroche-
ria cu acest link de manipulare este de a plasa 
mouse-ul peste link, ceea ce permite de a vizu-
aliza adresa reală.

 

O altă tehnică de phishing pe care in-
fractorii cibernetici o folosesc are ca suport 
binecunoscutele popup-uri. În acest caz, mo-
meala pentru victimă nu se transmite prin 
e-mail, dar se foloseşte publicitatea pop-up. 
Atunci cînd utilizatorul vizitează anumite si-
te-uri, inclusiv de încredere, dar care folosesc 
popup-uri pentru publicitate, automat într-un 
browser este deschisă o pagină cu o ofertă de a 
primi un premiu în bani. Pentru a spori încre-
derea victimelor, escrocii folosesc în aceste fe-
restre logo-uri de bănci şi sisteme de plată bine 
cunoscute. Ferestrele conţin avize precum că 
vizitatorul a devenit cîştigător şi proprietarul 
acţiunilor de premii în bani ca urmare a unei 
campanii lansate de aceste bănci. Activînd 
butonul pe care este scris  ,,ridică premiul”, 
utilizatorului i se prezintă o pagină unde este 
solicitat să introducă informaţii asociate car-
dului de debit/credit. În mod special, se cere 
să se introducă data valabilităţii şi numărul 
de card. Următorul pas al acestei escroche-
rii urmează după folosirea butonului pe care 
este scris ,,obţine bani”. Clicul pe acest gen de 
buton prelungeşte aşa-numita procedură de 
,,identificare a proprietarului” prin aceea că se 
cere de a indica valoarea soldului de pe contul 
folosit. Aceasta fiind necesar ,,pentru siguran-
ţa transferului”. Este de remarcat faptul că pe 
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resursele frauduloase de foarte multe ori exis-
tă avize de prudenţă şi de prevenire a ame-
ninţărilor. De asemenea, se remarcă şi faptul 
că la indicarea unei sume mici este afişat un 
mesaj prin care se anunţă că cardul nu este po-
trivit pentru astfel de operaţiuni. Şi, desigur, 
pentru finalizarea aşa-numitei ,,identificări” 
este necesară indicarea şi a codului de auten-
tificare (CVC2 / CVV2) utilizat la efectuarea 
unor tranzacţii fără prezenţa fizică a cardului. 
În final, în locul banilor se emite un mesaj de 
genul ,,cardul nu este potrivit pentru astfel de 
operaţiuni”. Criteriul prin care utilizatorul 
poate pretinde că aceasta este o înşelăciune se 
bazează pe faptul că în aceste ferestre de pop-
up lipseşte bara de adrese. 

 De asemenea, pe promiterea de bani 
ce aşteaptă să fie ridicaţi se concentrează şi alte 
scheme de phishing. Bineinteles că de-a lun-
gul timpului s-au folosit promisiuni ca: pre-
mii, vacanţe, bunuri electronice sau bani pen-
tru a convinge utilizatorii să viziteze anumite 
website-uri sau să se înregistreze în diferite 
programe. Dar următoarea schemă a evoluat 
atingînd un nivel ridicat. Astfel, noua sche-
mă de fraudă debutează cu un e-mail primit 
de la o bancă inexistentă, în care se pretinde 
că o sumă foarte mare de bani a fost plasată 
într-un cont deschis pe numele respectivului 
utilizator. Mesajul include un link către banca 
falsă, un număr de cont şi un cod PIN.

 În continuare, mesajul explică modul 
în care utilizatorul poate transfera banii, ac-
cesînd acest cont. Însă pentru ca tranzacţia să 
poată fi efectuată, utilizatorii trebuie să îşi în-
registreze informaţiile personale şi contul real, 
moment în care acestea sunt furate.

 Acest tip de fraudă se aseamănă foar-
te mult cu faimoasele scrisori nigeriene, prin 
care utilizatorii sunt invitaţi să işi trimită de-
taliile personale şi datele despre contul bancar 
pentru a ajuta diverse personaje să transfere 
sume enorme de bani, urmînd să primească 
cota-parte pentru acest serviciu. 

 E-mail-ul de acest tip începe, de exem-
plu, astfel: „Am fost rugaţi de către Mega Ma-
gic Foundation of France să vă înstiinţăm că 
suma de un milion de euro a fost depozitată 
în banca noastră, DBS Bank, pe numele dvs, 
această sumă putînd fi transferată imediat în 

contul dvs. curent”. Mesajul se incheie: „Oda-
tă logat în contul deschis la banca noastră, pu-
teţi transfera suma dorită direct către contul 
dvs curent printr-un simplu click pe link-ul 
,,click here to transfer”. Evident că utilizatorii 
creduli vor afla ulterior că de fapt nu existau 
nici un fel de sume fabuloase şi au fost victi-
mele unei metode de phishing.

 O altă tehnică de phishing este rea-
lizată prin intermediul telefonului şi a live 
chat-urilor de asistenţă fictivă pentru clienţii 
băncilor. Îndrăzneala şi ingeniozitatea phis-
herilor în acest caz este deosebită. Informaţii 
confidenţiale sunt obţinute direct de la per-
soană prin intermediul convorbirilor tele-
fonice, folosind un ID apelant fals. Atacato-
rii practic obţin pe viu datele necesare de la 
victimele lor. În acest sens hackerii creează 
o resursă, care este foarte asemănătoare site-
ului oficial al băncii. În cazul live chat-urilor 
de asistenţă fictivă, atunci cînd o persoană în-
cearcă să introducă un nume de utilizator şi o 
parolă (sau, atunci cînd faci orice altă acţiune 
în cadrul paginii) într-o fereastră de browser, 
apare o ofertă de a discuta cu departamentul 
de combatere a fraudei, în scopul de a valida 
datele din contul utilizatorului. Mai mult, prin 
telefon sau chiar pe monitorul victimei apare 
o fereastră de chat prin care atacatorii încep 
să convingă victima pentru a oferi e-mail, nu-
mărul de telefon şi alte informaţii, care pot fi 
cumva folosite pentru profit. Experţi RSA au 
detectat că suportul pentru comunicare prin 
chat a fost implementat pe baza protocolului 
deschis Jabber, iar site-ul este hostat pe serve-
re, care stochează şi alte astfel de resurse, pre-
cum viruşi şi alte programe malware. 
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Este cunoscut şi phishingul prin inter-
mediul motoarelor de căutare, care este o es-
crocherie în urma căreia utilizatorul este di-
recţionat către site-uri care oferă produse sau 
servicii la costuri reduse. În momentul cînd 
utilizatorul încearcă să achite pentru produs 
sau serviciu prin introducerea detaliilor in-
strumentului de plată (cardul de debit/credit), 
acestea din urmă sunt colectate de către site-
ul de phishing. Există şi site-uri bancare false 
care oferă cărţi de credit sau credite utilizato-
rilor la o rată scăzută, dar acestea sunt de fapt 
site-uri phishing.

 Etape ale phishing-ului. Generalizînd 
tehnicile şi schemele de phishing prezentate 
se pot evidenţia mai multe etape infracţionale 
pe care le folosesc elementele criminale. Une-
le din ele nu implică existenţa unui echipa-
ment puternic şi costisitor. Nu este nevoie de 
suportul hackerilor, iar cunoaşterea de PHP, 
CSS, Javascript şi HTML este necesară la ni-
vel minim. Phisherii care folosesc unele dintre 
aceste scheme sunt foarte rar programatori 
sau designeri buni, dar au cunoştinţe foarte 
bune despe psihologia oamenilor, altfel spus, 
au abilităţi de inginerie socială. La fiecare din 
etape pot fi utilizate atît tehnici complexe, cît 
şi tehnici simple, dar eficiente. În continuare 
se vor detalia etape caracteristice phishing-
ului bancar.

Etapa de bază poate fi intitulată ,,Obţi-
nerea adreselor de e-mail”.

Demararea schemei necesită o listă de 
adrese de e-mail ale clienţilor băncii atacate. 
Extracţia de aceste adrese reprezintă o activi-
tate separată în lumea interlopă. În scopul de a 
obţine o bază de date cu e-mail-uri se recurge 
la recrutarea unui angajat al băncii, cu acces la 
lista de e-mail a clienţilor. Procesul de recru-

tare se realizează atît în reţea, cît şi offline, în 
locaţii de agrement, pe stradă, recurgînd la di-
ferite scheme ingenioase cum ar fi cunoştinţe 
cu domnişoare atrăgătoare urmate de şantaj. 
Angajaţii băncilor on-line sunt uşor de găsit 
cu ajutorul tehnologiei de business intelligen-
ce. Un angajat al băncii, de obicei, se vinde 
pentru un salariu lunar de bază. În discuţiile 
pe forumurile foloste de infractori se vehicu-
lează că fischerii pentru a achiziţiona baze cu 
adrese e-mailuri ale unei bănci mijlocii. Au 
nevoie de cîteva mii de dolari. Informaţii des-
pre clienţii băncilor mari, bine cunoscute sunt 
cu valoare mult mai mare, dar, de regulă, va-
loarea lor nu ar trebui să depăşească zece mii 
de dolari.

Etapa 2 poate fi intitulată ,,Site-clonă și o 
scrisoare din partea băncii”.

Phishing-ul bancar este organizat prin 
trimiterea de e-mail-uri în masă în numele 
administraţiei băncii. Scrisoarea conţine ade-
sea un link (legătură directă) spre un site, care 
atît după formă, cît şi după conţinut este foar-
te greu de distins de cel real. Dacă se accesează 
acest site şi se introduc date ce permit accesul 
la un anumit cont bancar, utilizatorul poate 
deveni victimă a unei fraude.

După ce a primit adresa de bază, phis-
her-ul trebuie:

 – Să creeze o pagină care simulează pa-
gina de conectare de Internet banking a băncii 
atacate.

 – În acest sens este necesar să înregistre-
ze un nume de domeniu similar cu cel al băncii. 
Pentru aceasta se folosesc diferite trucuri:

 – domeniu de înregistrare într-o altă 
zonă de domeniu; 

 – înlocuirea a uneia sau a două litere 
din adresă; 

 – adăugare unui cuvînt la numele băncii. 
Principalul scop al acestor manipulări 

este ca la o privire sumară la bara de adrese a 
browser-ului victima să creadă că el este exact 
pe site-ul băncii sale.

Crearea de pagini-capcană nu necesită o 
expertiză specială. Şablonul este salvat cu op-
ţiuni corespunzătoare comune browsere-lor.

Pentru a captura date de plată personale 
se foloseste un simplu PHP-cod. Întru realiza-
rea acestei etape, elementele criminale genera-
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toare ale acestui atac de tip phishing apelează 
la ajutor din exteriorul grupării, remunerînd 
fiecare pagină generată cu 50-70 de dolari. 
Pentru pagini se cere să aibă următoarea func-
ţionalitate: după ce victima a introdus datele, 
script-ul să-l direcţioneze pe utilizator la pagi-
na de conectare reală a băncii. Raţionamentul 
infractorilor îndreptîndu-se pe presupunerea 
că utilizatorul va crede că a introdus incorect 
date sau că conexiunea a eşuat. Aceată tehnică 
permite de a frauda chiar şi utilizatorul ce are 
grijă de a studia site-ul, deoarece acesta nu va 
detecta nimic suspect - pentru că acum el este 
pe site-ul real al băncii.

Etapa a 2-a. Să arunce momeala. 
Pentru aceasta spre un client se trimite 

un mesaj-capcană, care poate lua forma unei 
scrisori cu logo-ul băncii. Textul scrisorii  
conţine o trimitere către un text cu adresa si-
te-ului băncii. Dar dacă se analizează cu aten-
ţie proprietăţile link-ului respectiv, se poate 
observa că aceasta este o pagină-capcană, situ-
ată pe un domeniu similar. Fisher-ii mizează 
pe faptul că printre sutele de clienţi ai băncii 
nu toţi vor fi atenţi şi precauţi.

Etapa 3 poate fi intitulată ,,Încasari”
Odată ce datele privitoare la cardurile 

bancare sunt disponibile fischer-ului, acesta 
trebuie să execute mai multe activităţi ce au 
drept scop scoaterea banilor folosind conturi 
bancare false şi sisteme de plată. În cazul în 
care escrocul este inteligent şi nu este lacom, 
el nu goleşte complet conturile victimelor, dar 
foloseşte numai o cantitate relativ mică din 
bani. În acest sens, fischer-ul pune accentul pe 
amînarea cît mai mult posibilă a momentului 
în care serviciul de securitate al băncii va ridi-
ca alarma în baza plîngerii unuia dintre clien-
ţii fraudaţi.

Concluzie. Urmare a studiului efectuat, 
subliniem importanţa problematicii generate 
de atcurile de tip phishing. Analiza tehnici-
lor şi schemelor folosite în acest gen de acti-
vitate infracţională prezintă interes sporit ca 
urmare a dificultăţilor privind interpretarea 
acestor tipuri de fapte din punctul de vedere 
al angajaţilor instituţiilor cu sarcini de ocroti-
re  a normelor de drept. Consumatorii on-line 
trebuie să înveţe cum să prevină şi să facă faţă 
activităţilor frauduloase pe Internet cu scopul 

de a obţine date personale în beneficiul finan-
ciar al phisherilor. Angajaţii subdiviziunilor 
care au ca sarcină prevenirea şi combaterea 
infracţiunilor ar trebui să poată să recunoas-
că semnele unui posibil atac de phishing şi să 
ştie cum să reacţioneze la un mesaj e-mail de 
phishing. Prin luarea în considerare a diferitor 
aspecte evidenţiate în acest articol, precum şi 
prin aplicarea şi a altor măsuri de precauţie, 
consumatorul de Internet va reduce în mod 
semnificativ pericolul generat de atacurile de 
tip phishing.

În pofida tuturor măsurilor de precau-
ţie, phisherii au tendinţa să-şi încheie cariera 
lor nu aşa cum se aşteaptă. Mulţi pur şi simplu 
dispar cu prietenii şi familia pentru totdeau-
na, dintr-o dată şi fără voie. Persoanele care 
apelează la structuri criminale pentru a orga-
niza atacuri de tip phishing, de regulă, nu mai 
au posibilitatea de a ieşi din ,,afaceri”. Despre 
phisheri norocoşi, care au fost capabili să ,,se 
pensioneze” şi să se bucure de roadele activi-
tăţilor lor, nu s-a auzit, de regulă, aceştia sunt 
plasaţi în instituţii supravegheate.

Bibliografie

1. Charles Arthur, „Police crack down on 
computer support phone scam”. Disponi-
bil la: http://www.guardian.co.uk/techno-
logy/2010/jul/19/police-crackdown-pho-
ne-scam-computer

2. Shathabheesha, „Reconnaisance with 
images”, June 28 2012. Disponibil la: 
http://resources.infosecinstitute.com/re-
connaissance-with-images/Wikipedia, 
‘Email spoofing’. Disponibil la: http://
en.wikipedia.org/wiki/Email_spoofing 

3. Ravi Miranda, „Playing mindgames”, July 
17 2012. Disponibil la: http://ravimiran-
da.wordpress.com/tag/colonel-effect/

4. Khadeeja Safdar, „Obama Utility Bill 
Scam Falsely Claims Federal Aid Pro-
gram Will Help Pay Bills”, 07/09/2012. 
Disponibil la: http://www.huffington-
post.com/2012/07/09/obama-utility-bill-
scam-federal-aid_n_1659787.html

5. https://www.emc.com/collateral/whi-
te-papers/h11933-wp-phishing-vishing-
smishing.pdf 



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

36

6. http://see.emc.com/collateral/fraud-re-
port/online-rsa-fraud-report-012013.pdf

7. http://www.cnet.com/news/new-scam-
adds-live-chat-to-phishing-attack/

8. https://www.rsa.com/en-us 
9. http://www.ic3.gov/
10. Wikipedia, „Phishing”. Disponibil la: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Phishing
11. Wikipedia, ‘Voice phishing’. Disponibil la: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Voice_phis-
hing

12. Wikipedia, „Phone fraud”. Disponibil la: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Phone_fraud

13. https://ro.wikipedia.org/wiki/Business_
intelligence

14.  http://www.wikihow.com/Forge-Email
15. http://docs.apwg.org/reports/apwg_

trends_report_q2_2014.pdf



Ştiinţe juridice, nr. 2/ 2015, ISSN 1857-0976

37

Cornel OSADCII,
doctor în drept, conferențiar universitar al Catedrei „Știinţe penale” 
a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI 

VIZIUNI CONCEPTUALE PRIVIND INDIVIDUALIZAREA EXECUTĂRII PEDEPSEI CU ÎNCHISOAREA

Rezumat
Pentru ca rolul educativ al penitenciarului sa se facă simţit este necesară asigurarea unui climat în care să se poată afirma pedagogia reedu-

cării. Individualizarea executării pedepsei presupune individualizarea acţiunii educative. Etapa iniţială în desfăşurarea muncii de reeducare o con-
stituie cunoaşterea condamnatului. Sursele primare de informare le constituie dosarul personal al condamnatului. Baza individualizării măsurilor 
educative o constituie dialogul între educator şi condamnat. De o deosebită utilitate sunt şi discuţiile educatorului cu condamnatul şi membrii săi de 
familie. De asemenea, procesul educativ desfăşurat în perioada executării pedepsei trebuie continuat şi după liberare.

Cuvinte-cheie: individualizare, condamnat, penitenciar, deținut etc.
 
Rummary
In order to perceive the educational role of the penetentiary institution it is necessary to ensure a positive environment for 

the reeducational pedagogy. The individualization of the punishment execution supposes the individualization of the educational 
action. The first step of the reeducation work is to know the condemned. The primary informational sources are the files of the convic-
ted person. The basis of the individualizing the educational methods is the dialogue between the condemned and pedagogue. A very 
important method is the discussion of the pedagogue with the convicted and his family. The educational process must be continued 
after the convicted person executed his punishment.

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

 Introducere. Pe fondul problemelor 
care interesează opinia publică – prevenirea 
săvârşirii de infracţiuni – regimul de detenţie 
mediază doar funcţia represivă a închisorii ca 
măsură de constrângere, cu terapia individu-
alizării ca axiomă în executarea pedepsei ca 
mijloc de reeducare. Reacţia condamnatului la 
stimulii specifici mediului penitenciar, însoţiţi 
de caracteristicile mediului penitenciar şi cu 
un coeficient minim al valorii de stimulare 
este neutră şi poate căpăta forme specifice de 
apărare.

De aceea regimul de detenţie are ca re-
zultat un efect de ansamblu printr-o serie de 
privaţiuni impuse de mediul penitenciar, de 
lipsa libertăţii, de supravegherea condamna-
tului şi a deplasărilor, de disciplina impusă şi 
privarea de orice relaţie emoţională, schiţînd 
bilanţul unui anacronism persistent.

Astfel, din  cele expuse anterior putem 
deduce că individualizarea administrativă sau 
individualizarea executării pedepsei cu închi-
soarea este cea mai adevărată, cea mai reală 
şi precisă, deoarece studiul judecătorului este 
relativ scurt şi incomplet, operând pe lângă 
elementele reale şi cu prezumţia, aşa încât in-
dividualizarea juridică este aproximativă. În 

opoziţie cu aceasta individualizarea executării 
pedepsei cu închisoarea este precisă, reală, fi-
indcă se sprijină pe observaţia nemijlocită şi 
continuă a naturii infractorului.

 Conţinut de bază. Problema individuali-
zării pedepsei nu este de dată recentă, terme-
nul căpătând o largă circulaţie în urma publi-
cării în 1898 a lucrării lui R. Saleilles, intitulată 
„L’ individualisation de la peine”[1, p. 36.].

Unul din principalele principii ale ra-
murilor de drept din ciclul juridico-penal este 
principiul individualizării pedepsei. Astfel, 
acest principiu se realizează în normele drep-
tului penal odată cu stabilirea pedepsei (instan-
ţa de judecată determină tipul şi cuantumul 
pedepsei); normele dreptului procesual-penal 
prescriu o stabilire minuţioasă a circumstan-
ţelor cauzei penale, care  au o importanţă deo-
sebită la evidenţa particularităţilor individuale 
ale persoanei, pentru a fi aplicată o pedeapsă 
echitabilă; în normele dreptului execuţuional-
penal este fixată ordinea şi condiţiile individu-
alizării pedepsei în timpul executării (ispăşi-
rii) ei.

Definirea conceptului de individualiza-
re a fost conturată de către legiuitor prin teh-
nica juridică, şi anume la stabilirea şi aplicarea 
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pedepselor drept instrumente de adaptare a 
condamnatului la mediul penitenciar.

Individualizarea pedepsei este operaţiu-
nea de adaptare a pedepsei în raport cu fieca-
re infracţiune şi cu fiecare infractor în vede-
rea realizării scopului său preventiv-educativ 
prevăzut de lege, constituind un principiu de 
bază al dreptului penal [2, p. 453].

Cu toate că pentru a exprima procedura 
de fixare, de stabilire a pedepsei sunt utilizaţi 
termeni ca: dozare, proporţionalitate, indivi-
dualizare etc., care exprimă mai mult sau mai 
puţin cuprinzător conţinutul acestei operaţi-
uni, în materia executării pedepsei, termenul 
„individualizare” este fără echivoc. Individu-
alizarea executării pedepsei sau individualiza-
rea administrativă, cum i se mai spune, con-
stituie o etapă în realizarea raportului juridic 
şi nu o simplă recepţiune a noţiunii de indivi-
dualizare.

Astfel, în teoria dreptului penal se 
vorbeşte[3, p. 79], de obicei, despre trei forme 
de individualizare a pedepselor,  şi anume:

 – individualizarea legală – se referă la 
ansamblul normelor de drept penal, privind 
criteriile de individualizare a pedepsei pentru 
fiecare infracţiune în parte;

 – individualizarea judecătorească – 
constă în stabilirea de către instanţa judecă-
torească a pedepsei pentru fiecare caz în parte, 
între limitele prevăzute de lege, ţinând seama 
de pericolul social pe care-l prezintă fapta să-
vârşită şi infractorul, precum şi de împrejură-
rile care agravează sau atenuează răspunderea 
penală;

 – individualizarea administrativă sau 
punerea în executare a pedepsei cu închisoarea 
de către instituţiile penitenciare – care se refe-
ră la modalităţile concurente în care se execută 
pedeapsa aplicată de instanţă [1, p. 36].

Aceste trei etape ale individualizării pe-
depsei urmează o succesiune  logică, ele de-
curgând una din cealaltă. Pe parcursul celor 
trei etape ale individualizării pedepsei  întâl-
nim elemente comune care vizează scopul pe-
depsei, şi anume prevenirea săvârşirii de noi 
infracţiuni, apărarea împotriva infracţiunilor 
precum şi apărarea valorilor sociale enumera-
te în legislaţia penală art. 2 CP al RM.

Cu referire la cea dintâi, în literatura 
juridică s-a arătat că, în cadrul său, adaptarea 
pedepselor este înfăptuită de către legiuitor, în 
însuşi momentul elaborării legii penale, prin 
stabilirea felului şi limitelor pedepselor, pre-
cum şi a măsurii în care acestea pot fi modifi-
cate sub influenţa cauzelor de agravare sau de 
atenuare.

După părerea noastră, ceea ce în mod 
curent se desemnează prin expresia „indivi-
dualizare legală” nu este, în esenţa sa, o indivi-
dualizare propriu-zisă. Dacă individualizarea 
constă în „operaţiunea de adaptare a pedepsei 
şi a executării ei la cazul individual şi la persoa-
na infractorului, în aşa fel încât să se asigure 
aptitudinea funcţională şi realizarea scopului 
ei” – adică  în adecvarea pedepsei la o anu-
mită faptă concretă şi la un infractor concret, 
care, el, cu personalitatea lui, trebuie reeducat, 
atunci operaţia de individualizare nu poate fi 
decât o operaţie post delictum, care în mod ne-
cesar trebuie să se efectueze, în integralitatea 
sa, după ce fapta a fost săvârşită şi constatată 
judecătoreşte. Atâta vreme cât nu s-a săvâr-
şit încă o infracţiune şi nu există răspundere 
penală, nu se poate vorbi de o individualizare 
a pedepsei, în sensul propriu al acestei noţi-
uni, căci lipseşte atât obiectul supus operaţiei 
de adaptare (sancţiunea concretă), cât şi unul 
dintre elementele faţă de care trebuie să se în-
făptuiască adaptarea (infracţiunea, cu gradul 
său de pericol social concret propriu). De ace-
ea, credem, individualizarea pedepselor poate 
fi numai judiciară şi administrativă.

Fără îndoială că stabilirea, prin lege, a 
unui cadru legal de sancţiuni, atât generale, cât 
şi speciale, pentru fiecare infracţiune în parte, 
a unor cauze de modificare a pedepsei, a unor 
mijloace şi criterii de individualizare constitu-
ie baza legală indispensabilă a individualizării 
sancţiunilor de drept penal, dar, în sistemul 
pedepselor relativ determinate, ea nu se poate 
identifica cu însăşi operaţia de individualizare 
a acestora. Legea operează numai asupra unor 
entităţi abstracte, pe când individualizarea, 
aşa cum chiar acest termen o arată, este legată 
de o faptă concretă şi de un infractor concret; 
or, privitor la acestea, numai judecătorul şi 
organele administraţiei penitenciare pot face 
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constatări şi aprecieri; ceea ce înfăptuieşte le-
giuitorul este doar organizarea, prin lege, a in-
dividualizării judiciare şi administrative; el nu 
poate decât să pună la dispoziţia judecătorilor 
şi administraţiei penitenciare bazele indivi-
dualizării, fără să îndeplinească el însuşi vreo 
operaţie de individualizare.

Individualizarea judiciară. Este cea de-a 
doua etapă de realizare a individualizării răs-
punderii penale, fiind realizată, în principal, 
de către instanţa de judecată dar şi de către 
celelalte organe judiciare, în subsidiar. Ea re-
prezintă prima adaptare a răspunderii penale 
la infractorul privit ca o entitate vie, nu ca o 
abstracţiune.

Pentru a facilita realizarea individualiză-
rii judiciare a răspunderii penale, s-au stabilit 
anumite criterii, consacrate ca atare prin lege, 
de care judecătorul trebuie să ţină seamă în 
procesul de aplicare a unei sancţiuni concrete 
persoanei care se face vinovată de săvîrşirea 
unei infracţiuni sau a unei fapte prevăzute de 
legea penală. Acestea au un caracter obligato-
riu, trebuind să fie avute în vedere împreună, 
toate (nu doar unele dintre ele) [4, p. 161]. Po-
trivit art. 75 CP al RM, „persoanei recunoscu-
te vinovate de săvârşirea unei infracţiuni i se 
aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate 
în Partea specială a Codului penal şi în strictă 
conformitate cu dispoziţiile Părţii generale a 
Codului penal. La stabilirea categoriei şi ter-
menului pedepsei, instanţa de judecată ţine 
cont de gravitatea infracţiunii săvârşite, de 
motivul acesteia, de persoana celui vinovat, 
de circumstanţele cauzei care atenuează ori 
agravează răspunderea, de influenţa pedepsei 
aplicate asupra corectării şi reeducării vino-
vatului, precum şi de condiţiile de viaţă ale 
familiei acestuia”. Luînd în considerare aceşti 
factori, instanţa de judecată asigură echitatea 
sentinţei pronunţate. Anume în legătură cu 
realizarea principiului individualizării tipul 
şi cuantumul pedepsei poate fi diferit pentru 
persoanele care au săvîrşit infracţiuni omoge-
ne. Concomitent, acesta va contribui şi la rea-
lizarea principiului echităţii.

Prin individualizarea executării pedep-
sei sau individualizarea administrativă se pre-
supune operaţiunea de individualizare, efec-

tuată de organele administrative de executare 
a pedepsei, priveşte executarea pedepselor şi 
se realizează prin adaptarea regimului de exe-
cutare a pedepselor privative de libertate în 
raport cu conduita condamnaţilor în locurile 
de executare a pedepselor [5, p. 48]. Individu-
alizarea administrativă poate privi nu numai 
regimul de executare, dar şi durata execută-
rii efective a pedepsei, prin substituirea, de 
exemplu, a pedepsei cu închisoarea cu libera-
rea condiţionată sau cu alte forme de executa-
re sau prin amnistie sau graţiere.

Individualizarea pedepsei, prevăzută de 
normele dreptului penal, nu numai că prece-
de individualizarea executării pedepsei după 
timp, dar şi constituie o bază pentru prima. 
Cu toate acestea, ele se deosebesc una de alta.

Cât priveşte raportul în care se află indi-
vidualizarea judiciară faţă de cea administra-
tivă, el este revelat de rolul ce se recunoaşte în 
înfăptuirea acestei din urmă operaţii judecă-
torului şi organelor administrative de execu-
tare a pedepselor.

Într-un sistem îmbrăţişat îndeosebi de 
reprezentanţii şcolii pozitiviste, dar care încă 
constituie obiect de preocupare denumit al 
„pedepselor” sau „sentinţelor nedeterminate” 
se susţine că, prin hotărârea de condamnare la 
privaţiune de libertate, instanţa fie nu trebuie 
să determine deloc durata pedepsei (nedeter-
minare absolută), fie trebuie să o determine 
numai prin stabilirea unui maxim peste care 
detenţia nu poate fi prelungită, sau a unui mi-
nim, înainte de executarea căruia cel condam-
nat nu poate fi pus în libertate (nedeterminare 
relativă), timpul deţinerii efective urmând a 
fi stabilit de organele administrative de exe-
cutare. În justificarea acestei teze care acordă 
organelor administrative de executare un rol 
principal în opera de individualizare s-a arătat 
îndeosebi că, pentru a putea conduce la reedu-
carea infractorului, pedeapsa trebuie adaptată 
naturii mai mult sau mai puţin periculoase a 
fiecărui infractor şi factorilor care au concurat 
la antrenarea acestuia pe calea ilicitului pe-
nal; or, cum în momentul judecăţii este foarte 
greu, dacă nu chiar imposibil, a cunoaşte per-
sonalitatea fiecărui infractor şi a stabili inten-
sitatea cu care fiecare dintre multiplele cauze 
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ale criminalităţii a acţionat asupra lui, rezultă 
că, în acel moment, nu poate fi cunoscut nici 
cuantumul reacţiei represive necesare pentru 
a se înfăptui opera de reeducare; o asemenea 
cunoaştere devine accesibilă doar organelor 
de executare a pedepsei, care, pe parcursul de-
tenţiei, pot decela nemijlocit influenţa acesteia 
asupra mentalităţii, deprinderilor şi caracte-
rului celui condamnat. Criticii sistemului pe-
depselor nedeterminate au arătat însă că, aşa 
cum este dificil să se precizeze durata detenţi-
ei necesare în momentul judecăţii, tot atât de 
greu este ca ea să fie stabilită pe parcursul exe-
cutării, căci personalul penitenciar, oricât de 
specializat ar fi, va putea deseori să se înşele, 
fie luând supunerea prefăcută a unui infractor 
pervers şi ipocrit drept corijare, fie atribuind 
gesturile de revoltă ale unui condamnat ree-
ducat unei adânci perversităţi; dar, înainte de 
orice, s-a relevat că adoptarea acestui sistem 
ar echivala cu o gravă abatere de la principiul 
egalităţii pedepsei şi că, în locul arbitrariului 
judecătoresc abolit s-ar introduce arbitrariul 
administrativ, expunând pe condamnat bu-
nului-plac, incapacităţii şi chiar incorectitudi-
nii organelor penitenciare [3, p. 80-82]. Astfel, 
individualizarea executării pedepsei se înfăp-
tuieşte prin intermediul modificării măsurilor 
de pedeapsă (limitarea drepturilor) şi aplicării 
mijloacelor de corijare în funcţie de compor-
tamentul condamnatului. Aşadar, după cum 
se observă, individualizarea pedepsei ca prin-
cipiu este parte componentă a sistemului de 
principii, atât a dreptului penal, cât şi a drep-
tului execuţional-penal. 

În legislaţia execuţional-penală a Repu-
blicii Moldova individualizarea ca principiu 
de bază a executării pedepsei cu închisoa-
re este inclusă în art. 164 care este bazat pe 
particularităţile individuale ale personalităţii 
condamnatului, adică mijloacele de corectare 
trebuie să se aplice în funcţie de caracterul pre-
judiciabil al infracţiunii comise, personalita-
tea condamnatului, precum şi comportamen-
tul lui [6, p. 17]. Acest principiu se realizează 
pe calea modificării statutului condamnatului 
în funcţie de comportamentul lui, ca exem-
plu, aplicarea măsurilor de sancţionare şi de 
stimulare, transferul condamnatului dintr-un 

regim în altul etc. [7, p. 8].
Faptele penale se comit  în împrejurări 

diferite, de infractori diferiţi, ca personalitate, 
mediu de provenienţă, nivel de instruire etc.

Rolul de principiu de bază al individua-
lizării în executarea pedepsei este determinat 
de cerinţa obiectivă a raportării măsurilor şi 
mijloacelor care compun conţinutul pedepsei 
la individualitatea umană; asprimea care nu 
ţine seamă de deosebiri  anihilează pedeapsa 
ca rezultat pozitiv al dreptului.

Atunci când instanţa hotărăşte asupra 
cuantumului pedepsei cu închisoarea, pe lân-
gă gradul de pericol social pe care îl prezintă 
fapta şi făptuitorul şi împrejurările care atenu-
ează sau agravează răspunderea penală, are în 
vedere şi ceea ce se va petrece cu infractorul pe 
timpul executării pedepsei şi abia atunci sta-
bileşte cuantumul pedepsei. Pe de altă parte, 
administraţia penitenciarului cere obligaţii de 
a lua toate măsurile legate pentru ca să asigure 
producerea transformărilor în conştiinţa con-
damnaţilor. Astfel, am putea concluziona că 
între aplicarea pedepsei şi executarea ei există 
o legătură indisolubilă, iar pedeapsa aplicată 
nu se execută în acelaşi mod de către toţi con-
damnaţii decât în linii generale [1, p.37].

Concluzii.  Luînd în considerare con-
ceptele privind individualizarea executării 
pedepsei cu închisoarea în literatura juridică 
de specialitate putem defini această categorie 
juridică ca fiind ansamblul măsurilor de co-
rijare, reeducare şi resocializare a condam-
naţilor realizate  prin intermediul activităţii 
instituţiilor şi organelor  care asigură execu-
tarea pedepselor penale, în cadrul sistemului 
penitenciar autohton, legate de schimbarea 
statutului juridic al condamnaţilor, reieşind 
din personalitatea condamnatului, comporta-
mentul lui, gradul prejudiciabil al infracţiunii 
comise, prevederile dreptului execuţional-pe-
nal privind normele regimului de detenţie şi 
în conformitate cu principiile corespunzătoa-
re ale pedagogiei penitenciare a mijloacelor şi 
metodelor de corectare.
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SEPARATISMUL CA FORMULĂ A LIBERTĂŢII

Rezumat
Lucrarea conţine o analiză a factorilor care contribuie la apariţia separatismului şi a formelor sale, indicându-se că necores-

punderea dintre frontierele naturale şi cele economice, naţionale determină neînţelegeri şi conflicte.
În studiul dat ne-am propus să evidenţiem faptul că cel mai des aspiraţiile separatiste apar în urma problemelor financiar-

economice şi din cauza implicării unei alte ţări care nu face altceva decât: DIVIDE ET IMPERA.
Actul de separatism se va afla permanent undeva între permisiune şi sancţiune, iar ceea ce va fi aplicat faţă de o regiune, 

provincie sau stat depinde, în mare parte, de cel ce face aprecierea şi de metodele folosite la separare.
Cuvinte-cheie: stat, separatism, frontiere strategice, frontiere naţionale şi economice, divergenţe, interese politice, probleme 

financiare..

Summary
The paper contains an analysis of the factors contributing to the emergence of separatism and its forms, indicating that the 

mismatch between the natural borders and national economic causes misunderstandings and conflicts. 
In the present study we aimed to highlight the fact that most often separatist aspirations arising from financial and economic 

issues and the involvement of another country that does something other than: DIVIDE ET IMPERA. 
Act of separatism will be permanently where between permission and sanction, and which also will be applied to a region, 

province or state depends largely, that giveth appreciation and separation methods.
Keywords: State, separatism, strategic borders, national borders and economic political interests, financial problems.

Introducere. E foarte greu să ne închipu-
im un bloc locativ cu multe apartamente, unde 
locatarii ar fi în relaţii foarte bune cu fiecare. 
În permanenţă există pricini pentru învinuiri 
şi divergenţe, care nu permit locatorilor să aibă 
încredere unul în altul şi care îi determină la 
certuri.

Câteodată şi în interiorul unei familii pot 
să existe astfel de situaţii, şi ea se înrăutăţeşte 
dacă la resentimentele vechi se adaugă alte pro-
bleme, care într-un fel sau altul sunt legate de 
bani. Astfel de probleme există şi pe arena inter-
naţională unde tendinţa de separare a unei re-
giuni, provincii, chiar stat de o ţară este actuală. 

Material și metodă. Pentru realizarea 
scopurilor şi obiectivelor trasate, ţinând cont 
de specificul şi caracterul complex al temei in-
vestigate, în calitate de metode de cercetare au 
fost folosite metoda logică (analiză şi sinteză), 
sistematică. Cercetările întreprinse se bazează 
pe studierea doctrinei, legislaţiei autohtone.

Rezultatul discuţiei. Separatismul este 
o mişcare politică ce caută să despartă o re-
giune, o provincie sau un stat de ţara sau de 

ansamblul mai vast căruia aceasta îi aparţine. 
Scopul este obţinerea, pe o bază teritorială, a 
unei recunoaşteri politice şi crearea unui nou 
stat independent. Această mişcare se referă 
explicit  şi în mod sistematic la independen-
ţa unui anume teritoriu care, în prezent, este 
componenta altui stat. În acest sens, separa-
tismul se poate defini ca o mişcare în care se 
promovează o separare nu a unui stat, ca parte 
componentă a unei federaţii de state, ci a unei 
regiuni din componenţa unui stat [1, p. 65].

Prin separatism politic trebuie înţeles o 
activitate umană conştientă  şi voluntară, conce-
pută, organizată şi desfăşurată de un grup social 
formal sau informal constituit în vederea satisfa-
cerii unor interese şi aşteptări, ale unui segment 
de populaţie, legate de obţinerea statutului de 
entitate independentă şi autonomă faţă de statul 
căruia, acum, îi aparţine [1, p. 65-66].

Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei 
Ana Gherman menţiona: „Tragerea la răs-
pundere penală pentru separatism înseamnă a 
lupta împotriva propriului popor”.

Separatismul politic poate fi perceput şi 
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ca o cale folosită de către unele persoane influ-
ente, ce reprezintă anumite grupuri de intere-
se, pentru a-şi crea o entitate statală în care să 
devină conducătorii acesteia. Aici este posibil 
să fie vorba de acea dorinţă a unor indivizi 
umani de a accede la puterea politică şi de a-şi 
domina semenii [1, p. 67].

Grupele cele mai active care se pronunţă 
pentru separatism:

1.   Societatea civilă;
2. Serviciile speciale, care recrutează 

persoane din rândul cetăţenilor.
În prezent, societatea civilă, ca realitate 

socială distinctă, există la toate nivelurile – lo-
cal, naţional, regional şi internaţional. Forme-
le prin care ea se manifestă sunt de o mare di-
versitate. Practic, societatea civilă este formată 
dintr-o pluralitate de organizaţii. Structura, 
obiectivele, metodele de activitate, calitatea şi 
numărul membrilor lor sunt dependente de 
forma de organizare a societăţii umane, de ni-
velul de dezvoltare economică, şi nu numai, 
de tradiţii, cultură. Fiecare nivel de existenţă 
are forme de manifestare atât specifice, cât şi 
comune [1, p. 102].

Separatismul, ca mişcare politică, este 
determinat de un ansamblu coerent de factori 
diferiţi ca natură, dar interdependenţi ca mod 
de manifestare.

1. globalizarea şi integritatea regională
2. ingerinţa externă
3. rivalitatea marilor puteri
4. lupta interetnică a micilor state şi a 

micilor etnii
5. separatismul etnic
6. factori sociali
7. factori economici
8. factori politici
9. factori lingvistici şi religioşi
Tendinţa de a-şi păstra cultura şi obice-

iurile naţionale determină o ostilitate ca regulă 
ascunsă, dar, nu de puţine ori, şi deschisă faţă 
de o altă cultură, de exemplu, separatismul 
provinciei Qeubec. În opinia noastră, acest tip 
de separatism este promovat prin intermediul 
unei gândiri tribale, care se regăseşte în orice 
cultură. Reprezentanţii părţii franceze încearcă 
să impună Quebecului cultura franceză pentru 
a nu se dizolva în cultura engleză a Americii de 
Nord. La rândul său, partea engleză nu poate 

nici să presupună că există o cultură ce poate 
fi apreciată mai mult decât propria cultură. Ei 
sunt într-atât de convinşi în supremaţia culturii 
anglo-americane că orice îndoială le provoacă 
ură. Această poziţie este practică şi în politica 
externă a ţărilor mari, care încearcă să impună 
oricui, indiferent de naţionalitate, cultură, pro-
pria cultură, viziune asupra democraţiei, pieţei 
etc., încercând să modeleze întreaga lume.

Profesorul universitar din Sofia S. Biţilli 
menţiona că, în cazul tendinţelor separatiste, 
dificultăţile sunt insurmontabile: ele constau 
în faptul că în Europa modernă frontierele 
sunt naturale (strategice) care nu coincid cu 
cele economice şi naţionale, iar populaţia în 
această zonă s-a amestecat într-atât încât orice 
ai face pentru a delimita vecinii toate dorinţele 
naţionale nu vor satisfăcute [3].

Desigur, cea mai mare problemă este ne-
coincidenţa frontierelor naţionale şi economice.

Separarea unei regiuni, provincie sau a 
unui stat de ţara sau ansamblul mai vast că-
ruia aceasta îi aparţine e posibil de efectuat pe 
cale paşnică precum şi cu aplicarea armei.

Separatismul legal – la data de 15 octom-
brie 2012, cea mai importantă pentru istoria 
modernă a Regatului Marii Britanii, prim-mi-
nistrul Marii Britanii D. Cameron şi al Scoţiei 
au ajuns la un comun acord de a desfăşura un 
referendum privind independenţa Scoţiei. In-
terpretând acest fapt, am putea spune că naţi-
onaliştii Scoţiei au luat calea realizării „visului 
separatist”, care la data de 14 septembrie 2014 
nu s-a împlinit. Politicienii europeni care au 
salutat rezultatul referendumului s-au temut 
că o eventuală despărţire a Scoţiei de Marea 
Britanie ar fi putut elibera „spiritul separatis-
mului”. În acest context, comisarul european 
pentru comerţ Karel de Gucht, care este fla-
mand, a avertizat ca un eventual vot în favoa-
rea separării Scoţiei ar fi avut un efect de ca-
taclism asupra întregului continent european 
[4], făcând trimiteri la Spania cu Catalonia 
şi Ţara Bascilor, Italia cu Veneto, Belgia etc. 
unde o parte a populaţiei nu este de acord să 
fie sponsor pentru întreaga ţară, atunci când 
propria infrastructură lasă de dorit. 

Situaţia financiară din lume, în special 
din Europa, face pe o perioadă lungă de timp 
separatismul economic una din trăsăturile ca-
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racteristice ale lumii moderne, deoarece bu-
năstarea economică este temporară şi o even-
tuală criză financiară de proporţii, precum şi 
trendurile demografice din ţările europene 
vor putea provoca o explozie a spiritelor de 
identitate pe continent.

Separatismul în Europa este o marfă 
atractivă, iar naţionaliştii ce propun această cale 
ţin pasul cu timpul. Putem conchide că într-ade-
văr nu este surprinzător faptul că regiunile mai 
bogate vor să administreze singure propriile re-
surse. Totuşi urmează să fim atenţi la astfel de 
lozinci „E mai bine să fii mic dar aparte, decât 
mare şi a nimănui” şi să fim de acord că e bine de 
trăit într-o ţară bună şi e rău în una rea. 

Separatismul armat – crearea unui nou 
stat – este un lucru sângeros. Această autode-
terminare a poporului este o trăsătură specifică 
timpului nostru, din cauza faptului că politi-
ca naţionaliştilor în secolul XX-lea a ajuns la 
punctul culminat. Numărul statelor naţionalis-
te – cel puţin care îşi doresc şi se consideră naţi-
onaliste – s-au înmulţit extrem de mult [3].

Astfel de acte, conform opiniei expuse 
de G. Bardo [5] în revista „The National In-
tereset”, au loc o dată la două sau trei genera-
ţii, de exemplu 1878, dup[ căderea Imperiului 
Otoman au apărut Bulgaria, Serbia, Muntene-
gru ce au fost recunoscute prin Tratatul de la 
Berlin [6]. În anul 1918, după Primului Război 
Mondial, s-au prăbuşit imperiile (Habsburgic, 
Otoman, dinastia Romanov), fapt ce a condus 
la apariţia de noi membri cu drepturi depline 
ai comunităţii internaţionale (Alabania, Ţări-
le Baltice, Cehoslovacia, Polonia). După 1945, 
odată cu terminarea războiului mondial şi a 
procesului de decolonizare, a trecut un alt val 
de construire a statelor – coloniile europene 
din Africa şi din Asia au obţinut independen-
ţa. Un ultim val de acest tip a avut loc în anii 
1989-1992, generat de căderea comunismului 
şi de prăbuşirea Uniunii Sovietice.

Consecinţele acestor perturbări sunt fi-
xate foarte bine în istorie: 1914 – 59 de state 
independente; 1945 – 73 de state indepen-
dente; 1950 – 89 de state independente; 1995 
– 192 de state independente; în prezent sunt 
independente 194 de state plus alte state care 
nu sunt recunoscute pe arena internaţională, 
de exemplu, Kosovo, Taiwan, Sahara de Vest, 

Statul Palesteniain etc. [7].
Concluzii. În ipoteza studiului ştiinţific 

realizat, generalizând cele consemnate în con-
ţinutul propriu-zis al lucrării, s-au trasat ur-
mătoarele concluzii:

 – dacă pentru separatismul paşnic mo-
tivul separării sunt finanţele, atunci pentru cel 
armat există cu totul alte motive, cu menţiu-
nea că democraţia şi proprietatea economică 
nu scade din tensiune;

 – separatismul este determinat şi de sta-
tele-mamă ce reprezintă entităţi private supra-
naţionale, cu puteri financiar-bancare şi econo-
mice mari, pentru care celelalte state sunt nişte 
structuri care le încurcă. Cu cât celelalte state, 
altele decât cele mamă, vor fi mai mici şi mai 
slabe din punct de vedere financiar, statului. 
mamă îi va fi mai uşor să-şi impună voinţa. 

Nu există prieteni permanenţi sau duş-
mani permanenţi, există interese permanente. 
Doar despre asta este vorba şi nu cum îşi mai 
imaginează unii despre principii, drepturi şi 
libertăţi ale omului, naţiunilor, etniilor etc. 

Pentru a înlătura de pe traseul în „noua 
lume” obstacolele naţionaliste, „elita” împinge 
ţările către soluţia „corectă” prin intermediul 
crizelor politice şi economice create artificial, 
inclusiv prin lozinci separatiste. Acest sce-
nariu convine „elitei” şi unor cetăţeni care le 
apără interesele. Dar câţi dintre aceşti cetăţeni 
vor fi beneficiari reali?
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INSTRUMENTE JURIDICE ŞI DIMENSIUNI DE MONITORIZARE A RESPECTĂRII DREPTURILOR 
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Rezumat
În articol sunt analizate unele prevederi ale actelor internaţionale care recomandă şi constată necesitatea monitorizării locurilor de deten-

ţie. În context, sunt elucidate instrumentele juridice şi dimensiunile de monitorizare a locurilor de detenţie. În acest sens se precizează că monitoriza-
rea trebuie privită cu certitudine ca o parte a unui proces democratic, în care instituţiile cu risc de încălcare a drepturilor omului sunt ţinute în regim 
de transparenţă şi responsabilitate.

Cuvinte-cheie: monitorizare, sistem penitenciar, drepturi ale condamnaţilor, reglementări internaţionale, grup de monitorizare
 
Résumé
Dans cet article on analyse certaines dispositions des documents internationaux qui recommandent  et soulignent  la néces-

sité de surveiller les lieux de détention. Dans ce contexte sont élucidés les instruments juridiques et les dimensions de surveillance 
des lieux de détention. À cet égard on spécifie que la surveillance doit être considéré avec certitude comme une partie d’un processus 
démocratique dans lequel les institutions à risque de violations des droits humains sont détenus en vertu de la transparence et de la 
responsabilisation.

Introducere. O trăsătură caracteristică 
importantă a evoluţiei Republicii Moldova 
la etapa actuală este direcţionarea activităţii 
tuturor structurilor puterii spre modificări 
cardinale în funcţionarea societăţii şi statului. 
Reformarea sistemului execuţional-penal este 
o parte componentă a politicii de stat. O direc-
ţie importantă a sa este asigurarea drepturilor 
omului în privinţa condamnaţilor. Este evi-
dent că pentru a cultiva la condamnaţi deprin-
deri pentru un mod de viaţă onest, sistemul 
execuţional-penal trebuie să devină pentru ei 
un etalon al respectării drepturilor omului.

Luarea în custodie a unei persoane care 
a fost privată de libertate este exemplul tipic 
al situaţiei care obligă autorităţile să o sprijine 
pentru a se putea bucura de drepturile prevă-
zute de recomandările internaţionale, chiar 
având statutul de deţinut [1, p. 63].

În acest sens căutarea căilor de perfecţi-
onare a sistemului execuţional-penal şi reori-
entarea sa socială condiţionează întreprinde-
rea unui nou model de monitorizare asupra 
respectării drepturilor şi intereselor legitime 
ale condamnaţilor [2, p. 240].

Metode și materiale aplicate. În procesul 
studiului au fost aplicate metodele: analiza, 
sinteza, comparaţia şi conştientizarea logi-
că. Materialele utilizate le constituie operele 

savanţilor din domeniu, care reprezintă doc-
trina juridică a Republicii Moldova şi a altor 
state, precum şi legislaţia corespunzătoare. 

Rezultate obţinute și discuţii. În locurile 
de detenţie, probabilitatea de a se întâmpla în-
călcări ale drepturilor omului este mare. State-
le îşi asumă angajamente în baza actelor inter-
naţionale şi reglementează detenţia prin acte 
normativ-juridice interne. Totodată, deseori, 
se constată o discrepanţă între prevederile le-
gale şi practicile cotidiene. 

De aceea protejarea drepturilor deţinu-
ţilor devine foarte importantă pentru realiza-
rea unui mediu penitenciar cât mai normal 
posibil: dreptul la securitatea persoanei, drep-
tul la îngrijire, dreptul la perfecţionare perso-
nală, dreptul de a vota şi dreptul de a avea un 
viitor [3, p. 62-63].

Mai multe acte internaţionale recoman-
dă şi constată necesitatea monitorizării locuri-
lor de detenţie. 

Instrumentele juridice internaţionale 
care tratează drepturile omului nu sunt altce-
va decât acele organe care sunt împuternicite 
să apere drepturile omului fie el este condam-
nat la privaţiune de libertate, fie este liber [4].

Ansamblul de reguli minime pentru tra-
tamentul deţinuţilor şi recomandările referi-
toare la acesta [5], în regula 55 stipulează: „In-
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spectori calificaţi şi experimentaţi, numiţi de o 
autoritate competentă vor trebui să procedeze 
la inspectarea regulată a locurilor de deţinere 
şi serviciilor penitenciare. Ei vor veghea mai 
ales asupra faptului ca acestea să fie adminis-
trate conform legilor şi reglementărilor în vi-
goare şi în scopul atingerii obiectivelor servi-
ciilor penitenciare (penale) şi corecţionale”. 

Ansamblul de principii pentru prote-
jarea tuturor persoanelor supuse unei forme 
oarecare de detenţie sau încarcerare [6], Prin-
cipiul 7, stipulează că „Funcţionarii care au 
motive de a crede că o violare a prezentului 
Ansamblu de principii s-a produs sau este pe 
punctul de a se produce, vor semnala cazul 
superiorilor lor şi, la nevoie, celorlalte autori-
tăţi sau instanţe de control sau de recurs com-
petente. Orice altă persoană care crede că s-a 
produs o violare a prezentului Ansamblu de 
principii sau că este pe punctul de a se pro-
duce are dreptul de a semnala cazul superio-
rilor funcţionarilor în cauză cât şi celorlalte 
autorităţi sau instanţe de control sau de recurs 
competente”. Orice persoană deţinută sau în-
chisă sau apărătorul ei are dreptul de a pre-
zenta o plângere sau o doleanţă despre felul 
în care este tratată, mai ales în cazul torturilor 
sau al altor tratamente crude, inumane sau 
degradante, autorităţilor însărcinate cu admi-
nistrarea locului de detenţie şi a autorităţilor 
superioare şi, dacă este necesar, autorităţilor 
de control sau de recurs competente. Orice 
cerere sau plângere trebuie să fie examinată de 
îndată şi trebuie dat răspuns fără nici o întâr-
ziere. În cazul în care se respinge cererea sau 
plângerea sau în cazul unei întârzieri excesive, 
petiţionarul este autorizat să sesizeze o autori-
tate judiciară sau alta. Nici persoana deţinută 
sau închisă, nici vreun petiţionar nu trebuie să 
suporte vreun prejudiciu pentru că a prezen-
tat o cerere sau o plângere.

Protocolului Opţional [7] la Convenţia 
[8] ONU împotriva torturii şi altor pedepse 
ori tratamente cu cruzime, inumane sau de-
gradante stipulează: „fiecare stat parte susţine, 
desemnează sau instituie unul sau câteva me-
canisme de prevenire naţionale independente 
pentru a împiedica torturile la nivel naţional. 
Mecanismele instituite de organele descen-
tralizate, în scopul prezentului Protocol, pot 

fi desemnate în calitate de mecanisme de pre-
venire naţionale, dacă acestea sunt conforme 
prevederilor reglementare”.

Există anumite reglementări interna-
ţionale şi regionale care fac referire direct la 
deţinuţi şi care detaliează principiile generale 
stabilite în alte acte internaţionale cu caracter 
universal. Din categoria acestora fac parte: 

 – Regulile minime privind tratamentul 
deţinuţilor, adoptate de ECOSOC, 1955, com-
pletate la 13 iulie 1977;

 – Ansamblul de Reguli Minime ale 
Naţiunilor Unite cu privire la administrarea 
justiţiei pentru minori (Regulile de la Bei-
jing), adoptat de Adunarea Generală a ONU 
la 29 noiembrie 1985;

 – Principiile pentru protecţia per-
soanelor aflate sub orice formă de detenţie 
sau închisoare, adoptate prin Rezoluţia nr. 
43/173 a Adunării Generale a ONU din 9 de-
cembrie 1988;

 – Convenţia Europeană pentru preve-
nirea torturii şi a pedepselor sau tratamen-
telor inumane sau degradante, adoptată în 
cadrul Consiliului Europei la Strasbourg, la 
26 noiembrie 1987 şi intrată în vigoare la 1 fe-
bruarie 1989;

 – Recomandarea Rec(2006)2 a Co-
mitetului de Miniştri al Consiliului Europei 
către statele-membre-Regulile penitenciare 
europene;

 – Recomandarea Rec (2003) 22 a Comi-
tetului de Miniştri al Consiliului Europei către 
statele membre privind liberarea condiţionată 
(parole), adoptată la 24 septembrie 2003.

 – De asemenea, există anumite acte care 
se referă direct la personalul organelor de drept:

 – Codul de conduită pentru responsa-
bilii cu aplicarea legilor, adoptat de Adunarea 
Generală a ONU, 17 decembrie 1979;

 – Principiile eticii medicale ce se referă 
la rolul lucrătorilor medicali în special al celor 
care lucrează în apărarea persoanelor deţinute 
sau arestate de tortură, tratamente (1982);

 – Principiile de bază privind aplicarea 
armei de foc (1990).

Aceste prevederi se reflectă în legislaţia 
naţională, în mod special în Legea cu privire la 
sistemul penitenciar, Codul de executare [9], 
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Statutul executării pedepsei de către condam-
naţi [10] şi alte acte normative [11].

Astfel, Legea cu privire la sistemul pe-
nitenciar [12] prevede că sistemul penitenciar 
îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor 
legalităţii, umanismului, democratismului şi 
respectării drepturilor omului. 

Conform Codului de Executare al Repu-
blicii Moldova, condamnatul sau alte persoane 
ale căror drepturi şi interese legitime sunt încăl-
cate prin actele instituţiei sau organului care asi-
gură executarea hotărârilor cu caracter penal pot 
ataca aceste acte în modul stabilit de legislaţie.

Existenţa mecanismelor internaţiona-
le care monitorizează locurile de detenţie nu 
poate fi considerată suficientă în vederea asi-
gurării drepturilor persoanelor deţinute. În 
acest sens, sunt stabilite şi instituţionalizate 
mecanisme naţionale şi locale de control şi 
monitorizare a locurilor de detenţie.

 Astfel, procurorul exercită, în modul 
stabilit de lege, controlul respectării legislaţiei 
de către administraţia instituţiilor şi organelor 
care asigură executarea hotărârilor cu caracter 
penal [9, art. 177].  Activitatea instituţiilor şi 
organelor care asigură executarea hotărârilor 
cu caracter penal este supusă, în modul stabilit 
de actele normative, unui control departamen-
tal din partea organelor ierarhic superioare [9, 
art. 178]. Sistemul judecătoresc exercită con-
trolul superior general asupra aplicării sanc-
ţiunilor penale [9, art. 176]. Orice plângere 
referitoare la executarea sancţiunilor poate fi 
depusă judecătorului de instrucţie la judecă-
toria raionului în care se află instituţia peni-
tenciară [13, art. 471]. 

Legea nr. 235 din 13.11.2008 privind 
controlul civil asupra respectării drepturilor 
omului în instituţiile care asigură detenţia 
persoanelor [14] reglementează relaţiile ce 
apar în legătură cu controlul civil (monito-
rizarea) al activităţii instituţiilor care asigu-
ră detenţia persoanelor în vederea garantării 
respectării drepturilor omului, de asemenea, 
modul de formare a comisiilor de monitori-
zare, sarcinile şi atribuţiile lor principale. Co-
misiile respective, fiind create în fiecare uni-
tate teritorial-administrativă de nivelul doi, 
unde există locuri de detenţie, sunt obligate să 
monitorizeze  condiţiile de detenţie şi trata-

mentul persoanelor deţinute. Deoarece acest 
mecanism de supraveghere se bazează pe un 
program de monitorizare aprobat din timp 
(cu excepţia circumstanţelor excepţionale), ci 
nu pe vizite neîngrădite şi neanunţate de către 
membrii comisiilor de monitorizare, eficienţa 
lor este limitată [15, p. 130].

Totodată, monitorizarea din partea so-
cietăţii civile trebuie privită cu certitudine 
ca o parte a unui proces democratic, în care 
instituţiile cu risc de încălcare a drepturilor 
omului sunt ţinute în regim de transparenţă şi 
responsabilitate. Controlul civil este şi una din 
exigenţele statului de drept. 

Monitorizarea din partea societăţii civile 
nu trebuie privită ca un substitut al obligaţiei 
statului de a asigura controlul şi monitoriza-
rea instituţiilor sale. Însuşi faptul monitoriză-
rii este o chestie sensibilă, care ar putea trezi 
reacţii imprevizibile din partea administraţiei 
locurilor de detenţie. Drept sistem de referin-
ţă (exigenţe) trebuie luate în considerare atât 
actele internaţionale la care Republica Mol-
dova este parte, recomandările organizaţiilor 
internaţionale în domeniu, cât şi prevederile 
legislaţiei Republicii Moldova. 

Conform art. 181 al Codului de execu-
tare al Republicii Moldova, în timpul exercită-
rii funcţiilor de serviciu au dreptul de a vizita 
instituţiile care asigură deţinerea persoanelor, 
fără permisiune specială:

 – Preşedintele Parlamentului Republi-
cii Moldova;

 – Preşedintele Republicii Moldova;
 – Primul-ministru al Republicii Moldova;
 – deputatul în Parlament;
 – avocatul parlamentar, membrii consi-

liului consultativ și alte persoane care îi însoţesc;
 – Procurorul General al Republicii 

Moldova, procurorul care exercită controlul 
asupra executării hotărârilor cu caracter penal 
în teritoriul respectiv;

 – persoana cu funcţie de răspundere 
competentă a organului ierarhic superior in-
stituţiei sau organului care asigură executarea 
pedepsei penale;

 – judecătorul care a examinat sau exa-
minează cauza penală, conform competenţei 
teritoriale;

 – reprezentantul organizaţiei interna-
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ţionale care, conform actelor naţionale şi/sau 
internaţionale la care Republica Moldova este 
parte, are acest drept;

 – membrul comisiei de monitorizare.
Instituţiile care asigură deţinerea per-

soanelor pot fi vizitate de alte persoane cu 
permisiunea specială a administraţiei acestor 
instituţii ori a persoanelor cu funcţie de răs-
pundere ale organelor ierarhic superioare sau 
în baza hotărârii instanţei de judecată, iar în 
cazul preveniţilor-şi în baza hotărârii orga-
nului de urmărire penală sau a instanţei de 
judecată, în procedura cărora se află cauza pe-
nală. Înregistrări video şi fotografieri în insti-
tuţiile care asigură executarea pedepsei închi-
sorii sau detenţiunii pe viaţă se fac cu, excepţia 
cazurilor legate de persoanele menţionate mai 
sus, cu permisiunea scrisă a administraţiei in-
stituţiei respective. Înregistrarea audio, video 
sau fotografierea condamnaţilor se efectuează 
cu consimţământul scris al acestora, cu excep-
ţia cazurilor prevăzute de lege.

În cadrul vizitelor, grupul de monitori-
zare trebuie să atragă atenţie la:

– informaţia referitoare la circuitul per-
soanelor în locurile de detenţie;

– cine este responsabil de detenţia per-
soanelor;

– posibilitatea acestor persoane de a 
informa terţii referitor la locul detenţiei; in-
clusiv numărul de plângeri expediate de către 
persoane aflate în detenţie în aceste instituţii; 

– posibilitatea de a avea întrevederi con-
fidenţiale, inclusiv cu apărătorul;

– disponibilitatea şi accesibilitatea infor-
maţiei referitor la regulile interne de detenţie;

– examinarea şi asistenţa medicală a per-
soanelor condamnate sau arestate (organiza-
rea practică a acesteia, asistă colaboratorii lo-
cului de detenţie la examinarea medicală; este 
ţinută o evidenţă documentară a examinărilor 
şi asistenţei medicale; acţiunile întreprinse în 
cazul în care persoana este adusă la lucrătorul 
medical cu urme vizibile/sau se constată rele 
tratamente şi tortură);

– condiţiile de detenţie;
– modalitatea de aplicare a sancţiunilor 

disciplinare şi de contestare a acestora;
– condiţiile materiale de detenţie, inclu-

siv capacitatea instituţiei şi celulelor (numărul 

de persoane în celulă, spaţiul alocat, ilumina-
rea, ventilarea, dotarea, echipamentul sanitar 
şi condiţiile igienice); hrana (conţinutul şi va-
rietatea, respectarea normelor de alimentaţie, 
regimurile speciale pentru anumite categorii 
de persoane); igiena personală (posibilitatea 
de a face baie şi frecvenţa, dotarea cu materia-
lele necesare, lenjeria de pat);

– regimul şi activităţile persoanelor de-
ţinute, inclusiv timpul de plimbare, de lucru, 
al altor activităţi, contactul cu exteriorul;

– modalitatea de instruire şi perfecţio-
nare profesională a personalului responsabil 
de detenţia persoanelor;

– eventuale acţiuni/ propuneri de mo-
dificare a legislaţiei şi practicilor referitoare la 
detenţia în cadrul instituţiilor penitenciare.

În condiţiile actuale în politică, legisla-
ţie şi practică nu este asigurat un echilibru ne-
cesar în aplicarea sancţiunii faţă de infractor 
şi în asigurarea drepturilor omului, fapt care 
diminuează eficienţa executării pedepsei cu 
închisoarea. Pentru a înlătura această defici-
enţă, este necesar de întreprins un complex de 
activităţi suplimentare în domeniul asigurării 
drepturilor omului în următoarele direcţii:

– adoptarea unor decizii politice în do-
meniul asigurării drepturilor omului şi imple-
mentarea practică a standardelor internaţio-
nale privind tratamentul deţinuţilor;

– asigurarea legislativă şi de altă natu-
ră a drepturilor omului şi implementarea în 
practică a standardelor internaţionale privind 
tratamentul deţinuţilor;

 – asigurarea drepturilor omului şi a 
standardelor internaţionale de tratament al 
deţinuţilor în activitatea practică a instituţii-
lor penitenciare;

 – sporirea eficienţei monitorizării asupra 
respectării drepturilor condamnaţilor (contro-
lul judiciar; controlul procurorului; controlul 
departamental; controlul exercitat de organiza-
ţii naţionale şi internaţionale; controlul civil).

Concluzii. Aşadar, sistemul penitenciar 
trebuie să garanteze respectarea drepturilor 
fundamentale ale persoanelor condamnate, 
accesul acestora la educaţie în vederea rein-
tegrării, responsabilizării şi creşterii gradului 
de siguranţă în societate, prin asigurarea unui 
mediu custodial sănătos. În acest sens, sistemul 
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penitenciar trebuie să îndeplinească funcţia de 
reinserţie socială şi reabilitare a persoanelor 
private de libertate, ţinând cont şi de necesi-
tatea de a  reduce riscul degradării condiţiei 
individului pe parcursul executării pedepsei. 
De asemenea, sistemul penitenciar trebuie să 
asigure mecanisme de siguranţă pentru limi-
tarea îngrădirilor de orice fel, să identifice, să 
promoveze şi să aplice în mod corespunzător 
o serie de reglementări interne în susţinerea 
legislaţiei ce garantează drepturile individului 
în scopul descurajării şi pedepsirii abuzurilor.  
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ELEMENTE DE DREPT PENAL COMPARAT REFERITOARE LA PEDEPSELE PENALE CARE ÎMBINĂ ELEMENTE 
ALE DETENŢIUNII PENITENCIARE CU LIBERTATEA

Rezumat
În această lucrare au fost analizate conceptele şi natura juridică a arestului la domiciliu, arestului la sfârşit de săptămână 

şi semidetenţiunii. 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: pedeapsă penală, penalizare,  alternativă a detenţiunii penitenciare, măsuri comunitare, pedeapsă de substi-

tuţie, arest la domiciliu, arest la sfârşit de săptămână, drept penal, închisoare, privaţiune de libertate, reducere de libertate, semide-
tenţiune, semilibertate, regim de executare al pedepsei.

Summary
In this work has been analyzed concept and the legal nature of house arrest, week-end arrest and semi-detention. The ana-

lysis 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 proposals for national criminal and criminal-executive legislations.

This investigation will contributed of the large utilization of this alternative of penitentiary detention.
Keywords: 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, enforcement of the sentence.

Introducere. Republica Moldova în par-
cursul său european se confruntă cu necesita-
tea implementării în practica şi legislaţia sa a 
celor mai moderne practici şi concepţii juridi-
ce ale ţărilor comunităţii europene. Un aspect 
important îl constituie şi reducerea aplicării 
pedepsei închisorii inclusiv prin lărgirea cer-
cului de pedepse alternative detenţiunii peni-
tenciare. În acest sens prezintă un interes de-
osebit noile alternative ale pedepsei închisorii 
existente în unele ţări din Europa de Vest, 
care îmbină elemente ale penitenciarului cu 
libertatea. Astfel, evidenţiem: semilibertatea – 
modalitate de executare a pedepsei închisorii 
prevăzută de legislaţia penală a Franţei; semi-
detenţiunea – alternativă a detenţiunii peni-
tenciare în Italia şi Portugalia; arestul la sfârşit 
de săptămână sau weekend-ul penal existent 
în Spania, Portugalia, Belgia.

Primele două se aseamănă mult din 
punctul de vedere al „cotei” penitenciarului în 
conţinutul pedepsei. Arestul la sfârşit de săp-
tămână însă se deosebeşte pe fondul acestora 

prin cel mai mic „conţinut” de penitenciar.
Metode și materiale aplicate. În limitele 

de studiu al acestui articol, în calitate de me-
todă de cercetare principală a fost utilizată 
metoda comparatistă de cercetare a alternati-
velor detenţiunii penitenciare. În afară de me-
toda comparativă au mai fost utilizate o serie 
de metode cum ar fi:  metoda analizei logice, 
interpretării logice, clasificării etc.

Conţinut de bază. Arestul la sfârșit de 
săptămână. După cum s-a menţionat, arestul 
la sfârşit de săptămână există în legislaţia pe-
nală spaniolă. Codul penal al Spaniei plasează 
această pedeapsă în categoria pedepselor pri-
vative de libertate. Art. 37 al C. pen. al Spaniei 
arată că arestul la sfârşit de săptămână se apli-
că pe o perioadă de 36 de ore, ceea ce este egal 
cu două zile (se are în vedere partea luminoasă 
a zilei). Respectiva măsură se aplică maximum 
pentru o perioadă de 24 de săptămâni, cu ex-
cepţia cazurilor,, când s-a aplicat în locul pe-
depsei închisorii [1, p. 23]. 

Articolul 88 al C. pen. al Spaniei permite 
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instanţelor de judecată să pronunţe în aceeaşi 
sentinţă sau într-o decizie motivată ulterioa-
ră luată până la începerea executării pedepsei 
înlocuirea detenţiunii penitenciare, termenul 
căreia nu depăşeşte 1 an cu arest la sfârşit de 
săptămână sau cu amendă, chiar dacă legea nu 
stabileşte astfel de pedepse pentru o infracţi-
unea imputată. Conform legislaţiei spaniole, 
înlocuirea respectivă trebuie să fie condiţiona-
tă de circumstanţele personale ale vinovatului, 
natura faptei, comportamentul lui şi mai ales 
de străduinţa de a repara paguba. O astfel de 
decizie nu poate fi pronunţată în privinţa per-
soanelor recunoscute drept infractori înrăiţi. 
În cazuri excepţionale, instanţelor de jude-
cată spaniole le este permis să înlocuiască şi 
detenţiunea penitenciară, termenul căreia nu 
depăşeşte doi ani unei persoane care nu este 
infractor înrăit, dacă circumstanţele cazului şi 
trăsăturile personalităţii vinovatului  mărturi-
sesc despre faptul că executarea acesteia nu va 
duce la atingerea scopurilor prevenţiei şi re-
socializării. Fiecare săptămână de detenţiune 
penitenciară se înlocuieşte cu două aresturi la 
sfârşit de săptămână. Suplimentar, instanţa de 
judecată îi poate impune condamnatului să 
respecte anumite obligaţii, care se aplică de 
obicei în cadrul suspendării executării pedep-
sei (prevăzute în art. 83 al C. pen. al Spaniei). 
Conform legislaţiei spaniole este interzis de a 
înlocui o măsură juridico-penală, care deja s-a 
aplicat în calitate de alternativă a unei alte pe-
depse penale.

Arestul la sfârşit de săptămână se exe-
cută în instituţia penitenciară, care are locuri 
libere sâmbăta şi duminica, maximal apropia-
tă de locul de trai al condamnatului. Însă in-
stanţa de judecată, reieşind din circumstanţele 
cazului, în prezenţa posibilităţii şi acordului 
prealabil al inculpatului şi procuraturii, poate 
decide ca arestul să fie executat în instituţiile 
municipale sau centrele poliţieneşti.

Dacă arestantul, faţă de care această 
măsură s-a aplicat în calitate de pedeapsă de 
bază  de două ori fără motive întemeiate, nu 
se prezintă pentru executarea pedepsei, in-
stanţa de judecată care supraveghează execu-
tarea pedepsei poate decide executarea con-

tinuă a arestului. Adică măsura dată poate fi 
transformată într-o detenţiune penitenciară 
obişnuită.

În privinţa persoanelor faţă de care 
această măsură s-a pronunţat în calitate de 
alternativă a detenţiunii penitenciare, regulile 
sunt mai aspre – o singură încălcare a regulilor 
de executare a acestei pedepse condiţionează 
reînceperea executării pedepsei închisorii. Re-
spectiv partea de pedeapsă ispăşită corect în 
forma arestului la domiciliu se deduce din ter-
menul pedepsei închisorii.

Menţionăm că Codul penal al Spaniei 
conţine un capitol aparte, care reglementea-
ză probleme ce ţin de alternativele detenţi-
unii penitenciare: „Măsurile, care substituie 
executarea pedepselor privative de libertate” 
(cap. III al CP al Spaniei). În afară de regle-
mentarea arestului la sfârşit de săptămână 
în calitate de alternativă a detenţiunii peni-
tenciare, ea conţine reguli cu privire la sus-
pendarea pedepsei închisorii, înlocuirii ei cu 
amenda sau cu expulzarea din ţară (ultima 
se aplică doar în privinţa cetăţenilor străini 
aflaţi ilegal pe teritoriul naţional al Spaniei). 
Suspendarea pedepsei închisorii în Spania 
este posibilă doar dacă termenul ei nu depă-
şeşte doi ani, ceea ce probabil a şi determi-
nat faptul că arestul la sfârşit de săptămână 
se aplică doar în calitate de alternativă a de-
tenţiunii penitenciare pentru o perioadă de 
maximum doi ani. Considerăm totuşi că po-
tenţialul acestei măsuri juridico-penale este 
mult mai mare.

Semidetenţiunea
Analogic Spaniei, Italia a adoptat norme 

juridico-penale care reglementează modalita-
tea de substituire a detenţiunii penitenciare, 
însă spre deosebire Spania nu le-a inclus în 
Codul penal al Italiei, ci în legi speciale, prin-
cipala dintre care este Legea nr. 689 din 24 no-
iembrie 1981, numită şi legea de depenalizare 
[2, p. 585]. Acest fapt se explică probabil prin 
aceea că primul act normativ adoptat în do-
meniul dat – Legea nr. 354 din 26 iulie – i-a 
acordat posibilitate Tribunalului de suprave-
ghere de a modifica condiţiile de executare a 
detenţiunii penitenciare, dacă s-a stabilit un 
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oarecare progres în corectarea deţinutului. 
Deci în Italia iniţial sancţiunile de substituţie 
au apărut ca o modalitate alternativă de exe-
cutare a pedepsei închisorii. Reformele ulte-
rioare, inclusiv schimbările efectuate şi prin 
Legea nr. 689 din 1981, au lărgit sfera aplică-
rii şi numărul acestor măsuri, au perfecţionat 
procedura acordării şi executării lor.

Teoria penală italiană în prezent de-
osebeşte trei categorii de alternative ale de-
tenţiunii penitenciare: măsurile alternative, 
sancţiunile de substituţie şi libertatea supra-
vegheată [3].

Semidetenţiunea face parte din catego-
ria sancţiunilor de substituţie. Ea a fost in-
trodusă prin Legea nr. 689 din 24 noiembrie 
1981 în calitate de alternativă a pedepselor 
privative de libertate de scurtă durată [4, art. 
53]. Conform art. 55 al acestei legi, semideten-
ţiunea 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. Stabi-
lirea orelor şi indicarea instituţiei de executa-
re sunt efectuate în conformitate cu exigenţele 
serviciului sau studiilor în care este implicat 
condamnatul.

Instanţa de judecată este în drept să în-
locuiască detenţiunea penitenciară cu semi-
detenţiune în cazul în care termenul ei nu de-
păşeşte un an. În afară de aceasta, există încă 
un şir de interdicţii subiective [4, art. 59], de 
exemplu – recidiva, şi obiective: săvârşirea 
anumitor tipuri de infracţiuni enumerate în 
art. 60 al acestei legi (acte de corupţie, falsi-
ficarea dovezilor, comercializarea mărfurilor 
periculoase pentru sănătatea consumatorilor 
etc.), care nu permit utilizarea acestei alter-
native.

Conţinutul semidetenţiunii nu se limi-
tează doar la obligaţia de a se afla minimum 10 
ore pe zi în instituţia indicată. Legea impune şi 
respectarea obligatorie a unui şir de cerinţe:

 – interdicţia de a deţine orişice tip de 
arme, muniţii şi explozive, chiar dacă şi există 

permisiunea corespunzătoare a organelor de 
poliţie;

 – suspendarea permisului de conduce-
re (dacă acesta îi este necesar condamnatului 
pentru desfăşurarea activităţii de serviciu, ma-
gistratura de supraveghere poate amâna exe-
cutarea acestei reguli în baza p. 2 al art. 62 al 
Legii nr. 689/81);

 – retragerea paşaportului, în acelaşi 
timp suspendarea validităţii vizei, precum şi a 
altor documente echivalente;

 – obligaţia de a păstra şi de a prezenta la 
orişice cerere a poliţiei în termenul fixat copia 
ordonanţei emise de magistratura de suprave-
ghere, care determină sau modifică prescripţi-
ile de executare.

Competenţa de a verifica respectarea 
prescripţiilor descrise de către condamnaţi îi 
aparţine Oficiului securităţii publice din co-
munitatea în care se desfăşoară măsura, pre-
cum şi organelor trupelor de carabinieri.

Persoanele condamnate la semidetenţi-
une pot beneficia de o suspendare a pedepsei 
pe o perioadă nu mai mare de şapte zile pe mo-
tiv de rezolvare a anumitor probleme legate de 
familie, de serviciul condamnatului, de studi-
ile pe care le urmează. Se suspendă executarea 
acestei măsuri şi în cazul survenirii unui ordin 
de încarcerare sau de aplicare a măsurilor de 
siguranţă, în caz de săvârşire a unei noi crime 
(de exemplu, arestul).

În caz de cumul de pedepse semideten-
ţiunea se execută după ispăşirea detenţiunii 
penitenciare. Pedeapsa dată de substituţie nu 
poate fi înlocuită cu o altă măsură alternativă 
detenţiunii.

În cazul încălcării prescripţiilor pedep-
sei instanţa de supraveghere la propunerea or-
ganelor de executare poate ordona executarea 
pedepsei închisorii pronunţate anterior.

Semilibertatea
În Franţa există un institut analogic se-

midetenţiunii italiene, însă spre deosebire de 
aceasta el are statut de modalitate de execu-
tare a privaţiunii de libertate. Semilibertatea, 
a cărei existenţă a fost oficializată în codul 
de procedură penală al Franţei în 1958 [5, p. 
590], reprezintă un regim de executare a pe-
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depselor privative de libertate, care „permi-
te condamnatului fie să exercite o activitate 
profesională, fie să facă studii, să urmeze un 
curs de pregătire profesională,  un stagiu sau 
să practice o activitate de muncă temporară în 
vederea integrării sale sociale ulterioare, fie  să 
contribuie esenţial la viaţa familiei sale, fie să 
urmeze un tratament medical în afara peni-
tenciarului şi fără supraveghere” (art. 132-25 
al CP al Franţei). Ca efect condamnatul admis 
la un astfel de regim rămâne în evidenţa şi în 
responsabilitatea administraţiei penitenciare 
ca şi condamnaţii plasaţi într-un penitenciar 
de tip deschis [6, p. 223].

Două concepţii diferite, ambele consa-
crate în dreptul penitenciar francez, se reflectă 
în instituţia semilibertăţii.

Ea poate fi aplicată în calitate de etapă 
intermediară între viaţa în detenţie şi viaţa în 
libertate după executarea pedepselor lungi. 
Astfel ea reprezintă o etapă necesară a regi-
mului progresiv, precedând liberarea condi-
ţionată.

Totodată, semilibertatea mai poate fi 
acordată şi în calitate de modalitate de exe-
cutare directă a condamnărilor la pedepse 
de scurtă durată, în cadrul cărora încarcera-
rea pare a fi mai mult dăunătoare decât utilă. 
Legea din 17 iulie 1970 a consacrat în dreptul 
penal francez semilibertatea ca o modalitate 
normală de executare a pedepselor privative 
de libertate de scurtă durată. 

Bernard Bouloc enumera următoarele 
avantaje ale acestei măsuri:

Ea permite de a transfera individul de 
la un mod de viaţă în grup la un mod de via-
ţă individual, menţinând totodată un contact 
strâns cu educatorul său.

Ea acordă condamnatului posibilitatea 
de a munci într-un mediu normal şi mai bine 
remunerat decât în penitenciar, mai mult de-
cât atât, ea face posibil ca el să-şi păstreze locul 
de muncă de până la săvârşirea infracţiunii în 
cazul în care el este supus acestei măsuri înda-
tă după condamnare.

Acest regim, care nu izolează individul 
complet de mediul social, permite de a evita 
dezadaptarea, care rezultă dintr-o detenţiune 

penitenciară îndelungată, şi facilitează rea-
daptarea printr-o includere prudentă şi con-
trolată în viaţa socială [6, p. 229].

În pofida acestor avantaje acestui mod 
de executare a pedepsei închisorii îi sunt pro-
prii şi un şir de inconvenienţe:

Este dificil de găsit un angajator gata să 
utilizeze cu discreţia şi încrederea necesare 
forţa de muncă a deţinutului.

Această măsură nu poate fi aplicată tu-
turor deţinuţilor, mai ales celor care văd în ea 
doar o posibilitate de evadare. Preliminar este 
necesar de desfăşurat o muncă educativă seri-
oasă cu persoanele care pretind să beneficieze 
de facilitatea dată.

Acest regim permite deţinuţilor obişnu-
iţi să comunice cu exteriorul prin intermediul 
persoanelor faţă de care se aplică semiliber-
tatea. Acest fapt poate fi împiedicat doar pla-
sând deţinuţii care sunt supuşi acestui regim 
în cartiere izolate [6, p. 229]. 

În prezent, această măsură este încă pu-
ţin utilizată, de fapt precum ca şi toate pedepse-
le alternative închisorii. În general însă, trebuie 
să apreciem pozitiv practica aplicării regimului 
de semilibertate, deoarece ea reprezintă o mo-
dalitate umană de pedeapsă şi în acelaşi timp 
destul de efectivă din punctul de vedere al reso-
cializării infractorului. [7, p. 184].

Concluzii. În urma cercetării legislaţi-
ei şi practicii aplicării pedepselor penale care 
îmbină elemente ale detenţiuni penitenciare 
cu libertatea în Spania, Italia şi Franţa conclu-
zionăm:

Introducerea pedepselor analizate în 
legislaţia ţării noastre necesită spaţii peniten-
ciare în preajma domiciliului condamnatului, 
fapt imposibil de realizat în toate localităţile 
Republicii Moldova. Situaţia se complică şi 
mai mult dacă ţinem cont şi de faptul că con-
damnaţii la măsura dată trebuie cazaţi separat 
de deţinuţii obişnuiţi.

Totuşi, în acest sens, cea mai mare per-
spectivă o are pedeapsa arestului la sfârşit de 
săptămână. Luând în considerare teritoriul 
mic pe care îl ocupă Republica Moldova, exis-
tenţa izolatoarelor de anchetă şi a anumitor 
organe de executare a pedepselor în toate 
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centrele raionale şi oraşele mari ale ţării, nu 
va fi greu de organizat executarea acestuia, iar 
condamnaţii vor reuşi să ajungă săptămânal la 
timp la locul de ispăşire al pedepsei date.
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STUDIU PRIVIND IMPACTUL POLITICILOR DE MEDIU ASUPRA CALITĂȚII REGLEMENTĂRILOR 
ÎN DOMENIUL REPARĂRII PREJUDICIULUI ECOLOGIC

Rezumat
Conştientizată fiind specificitatea prejudiciului ecologic, astăzi se impune şi o perfecţionare continuă a cadrului juridic ce 

va fi capabil să facă faţă oricărui gen de provocări. În procesul realizării importantei misiuni, se cere în primul rînd o consolidare a 
capacității de reglementare la nivelul politicilor de mediu, fapt ce contează şi are un impact pozitiv asupra modului de reglementare 
a regimului răspunderii pentru prejudiciul ecologic, capabil  să execute dispoziţiile legii fundamentale în vederea garantării cetăţe-
nilor unui mod de viaţă sănătos şi echilibrat din punct de vedere ecologic.

Cuvinte-cheie: plan de acțiune, prejudiciu ecologic, implementare, autorități de mediu. 

Summary
Aware of the specificity of the environmental damages, today requires a continuous improvement of the legal framework will 

be able to face any kind of challenges. With the realization of the importance of missions required primarily a regulatory capacity 
building at the policy level, which counts and show a positive impact on how the regulatory regime of liability for environmental da-
mage, able to execute the provisions of the fundamental law to ensure citizens a healthy lifestyle and balanced ecologically.

Keywords: action plan, environmental damage, environmental authorities.

Introducere. În plan general, bazele 
politicii de mediu în Republica Moldova au 
fost condiţionate în mare parte de procesul 
de tranziţie de la economia planificată la cea 
bazată pe relaţiile de piaţă, încercînd a se im-
pune prin reguli noi şi tehnici avansate de 
elaborare şi implementare.

Cu toate acestea, legislaţia în care s-au 
reflectat aceste politici actualmente raportea-
ză anumite dificultăţi în aplicarea şi, respectiv, 
garantarea evaluări şi reparării eficiente a pre-
judiciului ecologic.

În scopul identificării cauzelor ce con-
diţionează deficienţa şi ineficacitatea politici-
lor actuale în domeniul reparării prejudiciului 
ecologic, este necesar înainte de toate să ini-
ţiem o analiză amplă a tuturor politicilor de 
mediu existente cu stabilirea proporţionali-
tăţii politicilor în domeniul reparării prejudi-
ciului în raport cu cele ce se referă la protecţia, 
exploatarea raţională şi dezvoltarea durabilă a 
factorilor de mediu. Tot în acest sens urmea-
ză a fi acordată o atenţie deosebită atribuţiilor 
autorităţilor publice în vederea implementării 
acestor politici, dar şi cele ce se referă la asigu-
rarea aplicării legislaţiei în domeniul reparării 
prejudiciului ecologic. Or, după cum se afir-

mă [10, p. 235], aceste activităţi necontrolate, 
care sunt desfăşurate tot de către stat, de către 
societăţile comerciale, industriale, naţionale şi 
transnaţionale au dus la producerea de daune 
ecologice cu diferite grade de periculozitate.

Materiale și metode de cercetare aplica-
te. Considerăm că pentru o mai bună şi efi-
cientă analiză a politicilor actuale cu privire 
la evaluarea şi repararea prejudiciului ecolo-
gic urmează să ne axăm pe studiul etapizat al 
funcţionalităţii politicilor vizate începînd de 
la modul de elaborare şi terminînd cu efectele 
resimţite în procesul aplicării legislaţiei elabo-
rate pe baza acestor politici.

Studiul în etapa iniţială, fiind în mod 
normal bazat pe metode de cercetare speci-
fice acestui gen de abordare (metoda siste-
mică, cantitativă, deductivă, prospectivă), va 
urmări dacă modul de elaborare a politicilor 
de mediu la capitolul reparării prejudiciului 
ecologic sunt în conformitate cu exigenţele 
actuale. Ne referim aici la faptul dacă au în 
considerare practicile internaţionale cerinţe 
ce urmează a fi respectate în contextul ten-
dinţelor integraţioniste, al activităţilor eco-
nomice cu impact asupra mediului, al zonei 
în care sunt desfăşurate, impactului lor asu-
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pra celorlalte domenii, precum şi posibilităţii 
implementării ulterioare.

A doua fază a cercetării va elucida gra-
dul de transpunere a politicilor elaborate în 
conţinutul unor legi, acte normative subordo-
nate legii, cu stabilirea competenţelor clare în 
vederea constatării, evaluării şi compensării 
prejudiciului ecologic cauzat.

Etapa finală a acestui proces constă în 
analiza aplicabilităţii normelor de către auto-
rităţile publice vizate în apărarea intereselor 
persoanei prejudiciate prin dauna de mediu. 

Rezultate obținute și discuții. În pofida 
faptului că sarcina principală în elaborarea 
unor mecanisme capabile să curme orice fapte 
ameninţătoare la adresa factorilor de mediu, 
foarte puţine guverne şi organe subordonate 
acestora, responsabile de promovarea politici-
lor de mediu au încercat să întreprindă măsuri 
concrete în acest sens. Cu toate că activitatea 
organelor responsabile de protecţia şi conser-
varea factorilor de mediu, în ultimii ani, înre-
gistrează noi performanţe în vederea diversifi-
cării metodelor de supraveghere şi control al 
activităţilor cu impact asupra mediului, pînă 
la urmă aceste măsuri sunt considerate a fi in-
suficiente în condiţiile în care ritmul avansării 
tehnologice este superior celui de reglementa-
re [8, p. 154].

Din acest considerent, se impune în 
mod prioritar şi constant perfecţionarea ca-
drului juridic de reglementare în domeniu 
pornind de la politicile de mediu consecvente 
care să cuprindă strategii concrete în toate do-
meniile responsabile de asigurarea dreptului 
la un mediu sănătos. Potrivit unor opinii [11, 
p. 6], politica mediului este o formă a politicii 
generale avînd ca sarcină stabilirea strategii-
lor, obiectivelor şi priorităţilor, metodelor şi 
mijloacelor implicate în acţiunile desfăşurate 
pe plan naţional în scopul prevenirii şi com-
baterii poluării, pentru ameliorarea condiţii-
lor de mediu.

  Într-adevăr, succesul unor reglemen-
tări consecvente în materia reparării prejudi-
ciului ecologic depinde în mare măsură de po-
liticile de mediu cu caracter general, care prin 
intermediul strategiilor sectoriale vor asigura 
consolidarea cadrului legislativ, iar prin ur-

mare şi a activităţii autorităţilor responsabile 
de implementare şi supraveghere a modului 
de aplicare. Prin strategii sectoriale avem în 
vedere sectorialitatea domeniului ce urmea-
ză a fi reglementat, unde normele ce stabilesc 
modul de reparare a prejudiciului adus me-
diului, persoanelor şi bunurilor sale să fie ba-
zate pe strategii proprii, elaborate cu luarea în 
considerare a specificului acestor categorii de 
prejudicii.

Deci din primele evaluări ale conţinutu-
lui legislaţiei de mediu a Republicii Moldova 
în compartimentul ce se referă la competenţa 
autorităţilor în aprobarea şi realizarea politi-
cilor de mediu constatăm că lipseşte norma 
care să stabilească şi competenţa autorităţilor 
responsabile de elaborarea acestora. Această 
constatare vine din analiza prevederilor Legii 
nr.1515/1993 cu privire la protecţia mediului 
înconjurător, unde în conţinutul art. 6 lit. a) 
se menţionează că  Parlamentul aprobă prin-
cipiile politicii generale în domeniul protecţiei 
mediului şi folosirii resurselor naturale, iar în 
art. 8 alin. (1) se arată că Guvernul realizează 
politica Parlamentului în domeniul protecţiei 
mediului şi asigură folosirea raţională a resur-
selor naturale. În acelaşi timp nu identificăm 
o normă care să indice autoritatea competentă 
în elaborarea politicilor de mediu, care în mod 
normal ar urma să fie autoritatea centrală abi-
litată cu gestiunea resurselor naturale şi cu 
protecţia mediului înconjurător (Ministerul 
Mediului) sau chiar Inspectoratul Ecologic de 
Stat odată ce în temeiul art. 27 alin. (1) lit. b) a 
Legii menţionate mai sus este învestit cu drep-
tul de a înainta pretenţii persoanelor fizice şi 
juridice, inclusiv străine, pentru repararea 
prejudiciilor cauzate mediului ca rezultat al 
poluării lui şi folosirii neraţionale a resurselor 
naturale. Cu atît mai mult, atîta timp cît auto-
rităţile menţionate sunt învestite cu dreptul de 
a elabora proiecte de acte normative [3], aces-
tea sunt în drept să elaboreze şi unele strategii 
şi planuri de acţiuni care ulterior să constituie 
baza reglementărilor avute în vedere, adică a 
celor ce privesc modul de evaluare și reparare 
a prejudiciului ecologic. Deci situaţia descri-
să relevă, de fapt, defecţiunea principală care 
pune la îndoială funcţionalitatea întregului 
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sistem al politicilor de mediu, deoarece sunt 
elaborate unele norme fără a fi inspirate şi co-
ordonate cu unele politici sectoriale elaborate 
de autorităţile ce urmează să asigure imple-
mentarea lor şi aplicarea legislaţiei bazate pe 
acestea. Aici ne referim la sectorul de politici 
care ar clarifica esenţa şi direcţia de acţiune a 
autorităţilor competente în domeniul aplicării 
legislaţiei cu privire la repararea prejudiciului 
ecologic. Lipsa continuităţii politicilor genera-
le de mediu sub aspectul elaborării unor stra-
tegii sau planuri de acţiuni pe unele comparti-
mente ce urmează să ţină cont şi de principiul 
descentralizării competenţelor poate genera 
unele efecte negative asupra procesului de im-
plementare şi aplicare a normelor ce vizează 
unele compartimente destul de importante, 
inclusiv cel al evaluării şi reparării prejudiciu-
lui ecologic.

De fapt, cu unele soluţii în acest sens 
vine Hotărârea Parlamentului nr. 605 din 
02.11.2001 care a aprobat Concepţia politi-
cii de mediu, iar una din direcţiile priorita-
re ale politicii în cauză potrivit pct.1 lit. b) o 
constituie „descentralizarea managementu-
lui potenţialului natural, delimitarea clară a 
competenţelor autorităţilor publice locale în 
domeniu, antrenarea specialiştilor în dome-
niul mediului pentru eficientizarea acţiunilor 
manageriale, elaborarea unor planuri de ac-
ţiuni locale”[4]. Adoptarea hotărârii în cau-
ză a constituit un prim pas în etapa iniţierii 
procesului de adaptare a legislaţiei de mediu 
la standardele comunitare, iar prin aceasta 
urma să fie realizată şi o delimitare clară a 
competenţelor autorităţilor publice, misiu-
ne care, spre marele nostru regret, nici pînă 
astăzi nu a fost îndeplinită. Această opinie a 
fost expusă şi în conţinutul proiectului Stra-
tegiei Naţionale de mediu pentru anii 2012-
2022, unde se afirma că Concepţia nu a fost 
dezvoltată ulterior în documentele de plani-
ficare detaliată (de exemplu, strategie, plan 
de acţiune  etc.), stabilind obiective cuantifi-
cabile, care trebuie atinse.

 În opinia unor autori, adoptarea Con-
cepţiei nu a dus la stabilirea unui cadru stra-
tegic pentru sectorul de mediu din Republica 
Moldova,  nu a fost elaborată nici o strategie 

de mediu sau planuri de acţiune aferente, 
bazate pe prevederile concepţiei. Deşi ţara a 
elaborat documente de politici axate pe pro-
bleme specifice de mediu sau sectoare  econo-
mice  (de exemplu, deşertificarea, gestionarea 
terenurilor, alimentarea cu apă şi canalizarea 
deşeurile, silvicultura, energia etc.), lipsa unei 
strategii naţionale de mediu şi a planului de 
acţiune aferent a dus  la ceea ce ar putea fi cali-
ficat drept un deficit de strategie în sectorul de 
mediu în Republica Moldova [13, p. 89-90].

Susţinem această constatare, reiterînd 
că calitatea normelor ce vor asigura o evaluare 
şi reparare integrală a prejudiciului ecologic 
depinde în mare măsură de strategiile şi pla-
nurile de acţiuni sectoriale, care să ia în calcul 
specificitatea acestor categorii de prejudicii. 

Un aspect important pe care merită să-l 
remarcăm în studiul asupra politicilor de me-
diu constă în faptul că Concepţia politicii de 
mediu din 2001, în textul ce descrie direcţiile 
sale prioritate a ţinut cont şi de categoria de 
obiective ce se referă: la perfecţionarea meca-
nismelor economice de protecţie a mediului şi 
de folosire raţională a resurselor naturale, tre-
cerea de la pîrghiile administrative de gestio-
nare a protecţiei mediului la cele economice, 
la autoobligaţii, autocontrol, automonitoriza-
re, efectuate de servicii ecologice special crea-
te în cadrul agenţilor economici, la reparaţia 
prejudiciilor cauzate şi la plata pentru folosi-
rea oricăror resurse naturale. Evident, intenţia 
de a elabora un cadru juridic consecvent şi în 
materia reparării prejudiciului ecologic este 
binevenit, numai că pentru a ajunge la rezulta-
tul final, urma să fie elaborat şi un plan de acţi-
uni care să stabilească principii clare, capabile 
să formeze fundamentul unui regim specific al 
răspunderii pentru prejudiciul ecologic. 

Un alt document care în procesul asi-
gurării securităţii ecologice stabileşte drept 
obiectiv al politicii de mediu compensarea 
prejudiciului ecologic este Programul naţio-
nal de asigurare a securităţii ecologice [5], care 
în capitolui I, pct. 2 se referă la compensarea 
obligatorie a prejudiciului cauzat mediului şi 
sănătăţii populaţiei de pe urma activităţilor 
economice.

Cu toate că nu este membră a Uniunii 
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Europene, Republica Moldova este semnatară 
a unui şir de convenţii internaţionale cu pri-
vire la conservarea biodiversităţii şi protecţiei 
mediului prin care se obligă să asigure execu-
tarea şi respectarea anumitor cerinţe îndrep-
tate spre realizarea obiectivelor de protecţie a 
mediului la nivel internaţional [9, p. 197]. Evi-
dent, acest fapt nu ar fi posibil fără adoptarea 
unor legi care să asigure o reparare eficientă 
şi imediată a prejudiciului ecologic pe terito-
riul său pentru a nu admite ulterior extinderea 
efectelor negative şi asupra teritoriilor statelor 
învecinate. În acest sens, autorităţile noastre 
urmează să facă uz de cele mai prudente şi 
efective tactici de elaborare şi adoptare a ca-
drului juridic la capitolul evaluării şi reparării 
prejudiciului ecologic cu luarea în considerare 
a necesităţilor de elaborare a politicilor ce vor 
asigura transpunea prevederilor convenţiilor 
[1] la care ţara noastră este parte semnatară.

 De fapt, prudenţa în reglementare nu 
se impune doar din perspectiva aspiraţiilor de 
aderare la UE, ci şi din necesitatea acoperirii 
unor lacune de care pot profita subiecţii a că-
ror activitate este legată de transportarea de-
şeurilor şi substanţelor cu conţinut radioactiv 
prin teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, ţinînd cont de faptul că majorita-
tea politicilor de mediu reflectă conţinutul an-
gajamentelor asumate de Republica Moldova 
prin convenţiile şi tratatele internaţionale, ur-
mează să realizăm un studiu şi asupra modului 
de transpunere a acestora şi implementare la 
nivel naţional. Aici ne vom referi la Convenţia 
de la Aarhus [2] privind accesul la informaţie, 
justiţie şi participarea publicului la adoptarea 
deciziilor în domeniul mediului. Din prime-
le analize ale politicilor de mediu adoptate în 
Republica Moldova pe baza acestei convenţii 
constatăm că timp de zece ani nu a fost elabo-
rată nici o strategie în vederea asigurării acce-
sului la justiţie privind repararea prejudiciului 
ecologic, strategie ce ar constitui „colacul de 
salvare” pentru subiecţii prejudiciaţi, autori-
tăţile responsabile de asigurarea reparării in-
tegrale a prejudiciului adus mediului, instan-
ţelor care vor apela la legile adoptate pe baza 
acestor strategii. Pînă la urmă, ţinîndu-se cont 
de forţa cu care se impune a fi implementată 

Convenţia de la Aarhus, avînd calitatea de do-
cument internaţional care are prioritate faţă 
de orice alte instrumente de drept interne, cu 
excepţia celor care conţin dispoziţii mai favo-
rabile, Guvernul a adoptat şi un act normativ 
[7] în scopul implementării dispoziţiilor actu-
lui internaţional. 

Însă reglementarea în cauză vine după 
ce în  anul 2009 Comitetul de Conformitate al 
Convenţiei a transmis Republicii Moldova un 
şir de recomandări, care au fost elaborate ca 
urmare a constatării faptului de neexecutare 
a prevederilor Convenţiei la nivel naţional şi 
care au fost transmise în scopul eficientizării 
procesului de implementare a Convenţiei în 
Republica Moldova. Reticenţa manifestată de 
autorităţile responsabile de elaborarea şi im-
plementarea politicilor de mediu, în special a 
strategiilor şi planurilor de acţiuni sectoriale 
orientate în direcţia elaborării unor legi atît 
de necesare consolidării regimului răspunde-
rii reparatorii pentru prejudiciile aduse me-
diului, persoanei şi bunurilor sale, generează 
adesea litigii, soluţionarea cărora constituie o 
povară pentru instanţele de judecată. În opi-
nia unor autori [12, p. 29], protecţia mediului 
este de interes public, iar statului îi revine, în 
primul rînd, sarcina de a veghea ca factorii de 
mediu să nu fie expuşi pericolului de poluare, 
iar în cazul în care nu s-a evitat producerea 
unei catastrofe ecologice să impună persoane-
le vinovate la repararea prejudiciilor cauzate.

Deci consecinţele lipsei unor strategii 
sectoriale în vederea elaborării legislaţiei care 
să stea la baza consolidării unui regim specific 
de răspundere pentru daunele aduse mediu-
lui, își găsesc reflecţia în divergenţele ce apar 
în legătură cu aplicarea normelor existente 
în materia evaluării şi reparării prejudiciului 
ecologic, fiind adesea constatate în faza exa-
minării de către instanţele de judecată a cate-
goriilor de cauze vizate.

În contextul celor enunţate mai sus, 
considerăm că competenţele ce revin organu-
lui legislativ şi executiv în domeniul aprobării 
şi executării politicilor de mediu sunt bineve-
nite, ţinînd cont că acestea sunt responsabi-
le în dirijarea tuturor domeniilor vieţii, însă 
punctăm că este necesară în acest sens şi în-
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vestirea autorităţilor publice de specialitate 
cu asemenea competenţe. Ne referim aici la 
competenţe ce ţin de elaborarea şi implemen-
tarea politicilor de mediu, evident în confor-
mitate cu legislaţia naţională, [6] care să fie 
orientate spre asigurarea consolidării cadrului 
normativ în vederea evaluării și reparării pre-
judiciului ecologic. 

Prin urmare, ultima etapă a analizei, cea 
la care ne-am referit mai sus, presupune apli-
carea principiului autonomiei în reglementa-
re, evident în limita competenţelor (emiterea 
unor dispoziţii, ordine, instrucţiuni şi regula-
mente cu aprobarea acestora în ordinea stabi-
lită de lege şi unele acte normative), devenind 
indispensabilă şi necesară autorităţilor publi-
ce la nivel local anume în faza de prevenire a 
unor eventuale prejudicii şi respectiv în sco-
pul exercitării sarcinilor sale atribuite în baza 
art. 10 lit. a) a Legii nr.1515-XII/1993. Însă 
acestea trebuie să ţină cont şi de necesitatea 
lărgirii competenţelor autorităţilor de mediu 
la nivel local în vederea asigurării compensă-
rii daunelor aduse factorilor de mediu aflaţi 
în gestiunea lor nemijlocită. Evident este fap-
tul că obiectivele propuse în cadrul concepţi-
ilor analizate mai sus urmează a fi reflectate 
în conţinutul unor legi şi acte normative care 
devin obligatorii pentru autorităţile publice, 
însă de multe ori devine problematică aplica-
rea lor din cauza suprapunerii unor compe-
tenţe în faza de executare, adică cele ale or-
ganelor specializate subordonate organului 
central de mediu cum ar fi cazul  Inspecto-
ratului Ecologic de Stat, cu cele ale autorită-
ţilor administraţiei publice locale. Din acest 
punct de vedere este necesar efortul statului 
în delimitarea strictă a competenţelor în ve-
derea prevenirii unor prejudicii ecologice, în 
schimbul eficienţei ce urmează a fi garantată 
de aceste organe, respectiv responsabilizarea 
lor în cazul în care au admis producerea unor 
prejudicii mediului.

Concluzii. Analiza politicilor de mediu 
adoptate şi implementate pînă nu demult în 
Republica Moldova ne permite să constatăm 
că acestea se limitează doar la aspectul preven-
tiv al daunei ce poate fi adusă mediului, fără să 
conţină şi unele strategii şi planuri de acţiuni 

pe domenii aparte care să prevadă necesitatea 
elaborării unui cadru legislativ consecvent în 
materia reparării prejudiciului ecologic cauzat 
sau admis chiar în mod involuntar. Cu toate 
că se recunoaşte unanim importanţa norme-
lor ce formează mecanismul de prevenire a 
prejudiciului ecologic ca fiind indispensabile 
în condiţiile în care repararea este destul de 
dificilă, iar uneori imposibilă, totuşi la etapa 
actuală tot atît de necesare au devenit şi nor-
mele ce reglementează modul de evaluare şi 
reparare a prejudiciului, norme ce urmează a 
fi fundamentate pe politicile de mediu consec-
vente și logice. Obiectivul viitoarelor politici 
urmează a fi orientat spre elaborarea legislaţiei 
de mediu cu luarea în considerare a normelor 
ce vor implica şi mai mult autorităţile publice 
în procesul de constatare, evaluare şi reparare 
a prejudiciului, iar ca model în acest sens poa-
te servi legislaţia României care instituie un 
regim specific de răspundere în materia pre-
venirii şi reparării prejudiciului adus mediului 
cu implicarea autorităţilor de mediu.

În această ordine de idei, considerăm că 
în cazul unor prejudicii aduse mediului, cadrul 
juridic lipsit de fundamentul unor politici care 
să prevadă şi ordinea reparării acestora devine 
ineficient şi neputincios în condiţiile diversifi-
cării căilor sale de manifestare şi acţiune.
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ASPECTE TEORETICO-PRACTICE PRIVIND REŢINEREA ÎN FLAGRANT

REZUMAT
Dreptul la libertate şi siguranţă personală constituie unul dintre drepturile fundamentale ale omului. Totuşi acest drept nu este 

unul absolut. Autorităţile statului au dreptul de a priva persoanele de libertate în modul şi în cazurile stabilite de lege, cu respectarea 
garanţiilor legale prevăzute pentru privarea de libertate.

În cazul infracţiunii flagrante, în context juridic, sugerează o contextualitate temporală referitoare la momentul comiterii in-
fracţiunii şi prinderea presupusului autor.

Poliţistul are dreptul să reţină persoana dacă există o bănuială rezonabilă privind săvârşirea unei infracţiuni pentru care legea 
prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de un an, în cazul nostru, dacă aceasta a fost prinsă în momentul săvârşirii 
infracţiunii (flagrant delict).

Cuvinte-cheie: flagrant, bănuit, infracţiune, reţinere, libertate, drept. 

SUMMARY
Right to liberty and personal safety is one of the fundamental human rights. However, this right is not absolute. State autho-

rities have the right to deprive people of their liberty in the manner and in cases established by law, compliance with legal safeguards 
provided for imprisonment. 

In case of flagrant crime, the legal context, suggests a temporal contextuality on the time of the offense and catching the alle-
ged offender.

The policeman has the right to detain a person if exist a reasonable suspicion on committing a crime for which the law provi-
des imprisonment for a term exceeding one year, in our case, if was caught when he committed the crime (flagrante delicto).

Keywords: flagrant, suspect, offense, arrest, freedom, law.

Introducere. Procesul penal este definit 
ca o activitate reglementată de lege, desfăşu-
rată de organele competente, cu participarea 
părţilor şi a altor persoane, în scopul consta-
tării la timp şi în mod complet a faptelor ce 
constituie infracţiune, astfel ca orice persoană 
care a săvîrşit o infracţiune să fie pedepsită po-
trivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevino-
vată să nu fie trasă la răspundere penală.

Pentru normala desfăşurare a procesu-
lui penal, pentru ca părţile să-şi îndeplinească 
obligaţiile procesuale care le revin, în anumite 
condiţii, legea procesual-penală pune la dispo-
ziţia organelor judiciare o serie de măsuri cu 
caracter de constrîngere, care garantează înde-
plinirea scopului procesului penal [6, p. 27].

Dreptul la libertate şi siguranţă personală 
constituie unul dintre drepturile fundamentale 
ale omului. Totuşi acest drept nu este unul ab-
solut. Autorităţile statului au dreptul de a priva 
persoanele de libertate în modul şi în cazurile 
stabilite de lege, cu respectarea garanţiilor legale 
prevăzute pentru privarea de libertate [1, p. 9].

Metode aplicate și materiale utilizate. 

În procesul studiului au fost utilizate urmă-
toarele metode de cercetare: metoda analizei, 
metoda sintezei, metoda comparaţiei şi inves-
tigaţiei ştiinţifice. În calitate de materiale au 
servit o serie de monografii, lucrări ştiinţifice 
ale autorilor autohtoni şi ale celor din alte ţări, 
precum şi legislaţia procesual-penală. 

Rezultate obţinute și discuţii. Pentru 
atingerea scopului său, procesul penal este re-
glementat de un ansamblu de norme juridice 
cuprinse în Codul de procedură penală, nor-
me care asigură o desfăşurare unitară a aces-
tuia şi care alcătuiesc ceea ce este cunoscut sub 
denumirea de „procedură de drept comun” 
[6, p. 253].

Sunt însă anumite situaţii cînd, datori-
tă unor particularităţi, se impune adoptarea 
şi altor reguli care derogă de la cele de drept 
comun, tocmai pentru atingerea scopului legii 
penale şi procesual-penale, reguli ce compun 
procedurile speciale. 

Existenţa unei proceduri speciale pri-
vind urmărirea şi judecata în cazul infracţiu-
nilor flagrante a fost generată de situaţia parti-



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

62

culară a descoperirii infracţiunii, şi anume în 
momentul comiterii acesteia sau imediat după 
săvârşire.

Astfel, potrivit alin.(1) al art.513 din 
CPP, se consideră flagrantă infracţiunea des-
coperită în momentul săvârşirii ei. Pct. (10) al 
art.6 CPP defineşte delictul flagrant ca infrac-
ţiune descoperită în momentul săvârşirii ei 
sau înainte ca efectele ei să se fi consumat. 

Conform alin. (2) al art.513 din CPP, 
este, de asemenea, flagrantă şi infracţiunea al 
cărui făptuitor, imediat după săvârşire, este 
urmărit de victimă, de martori sau de alte per-
soane ori este surprins aproape de locul co-
miterii infracţiunii cu arme, instrumente sau 
orice alte obiecte care ar da temei de a-l presu-
pune participant la infracţiune [3, p.911].

Infracţiunea flagrantă este o infracţiune 
evidentă, vizibilă, vădită prin faptul că toate 
elementele unei infracţiuni sunt cunoscute 
şi făptuitorul este prins (reţinut de organele 
competente, de victimă, de martori ori de alte 
persoane) [4, p.301].

În linii generale, reţinerea este o măsură 
procesuală de constrîngere aplicată în cadrul 
unei cauze penale şi care se manifestă prin 
izolarea provizorie de societate a persoanei 
bănuite sau învinuite de săvîrşirea unei in-
fracţiuni, iar în unele cazuri deja condamnate, 
cu deţinerea ei în instituţii specializate pe un 
termen strict stabilit de lege.

În conformitate cu art.165 alin. (1), 
„constituie reţinere privarea persoanei de li-
bertate, pe o perioadă scurtă de timp dar nu 
mai mult de 72 de ore, în locurile şi în condi-
ţiile stabilite de lege”.

În cazul infracţiunii flagrante, în context 
juridic, sugerează o contextualitate temporală 
referitoare la momentul comiterii infracţiunii 
şi prinderea presupusului autor. 

Luînd în considerare înţelesul noţiunii de 
flagranţă şi reglementarea infracţiunii flagran-
te dată de Codul de procedură penală, se poate 
aprecia că noţiunea de flagranţă în domeniul 
juridic semnifică prinderea autorului în „focul” 
acţiunii sale sau imediat după aceea [6, p. 257].

O altă situaţie a infracţiunii flagrante o 
întâlnim în cazul în care făptuitorul este sur-
prins aproape de locul comiterii infracţiunii 

sau cînd acesta a fost urmărit de victimă, mar-
tor sau altă persoană, la reţinerea lui se cere 
prezenţa asupra sa a armei, instrumentelor 
sau a oricăror alte obiecte de natură a-l presu-
pune participant la infracţiune.

Astfel, în esenţă, reţinerea este o mă-
sură procesuală de constrângere, care are un 
caracter de prevenire a unui comportament 
nedorit. 

Poliţistul are dreptul să reţină persoana, 
dacă există o bănuială rezonabilă privind să-
vîrşirea unei infracţiuni pentru care legea pre-
vede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai 
mare de un an, în cazul nostru, dacă aceasta a 
fost prinsă în momentul săvîrşirii infracţiunii 
(flagrant delict).

În cazul în care bănuitul este reţinut în 
legătură cu prinderea în flagrant delict se în-
tocmeşte un proces-verbal de reţinere în con-
diţiile art.166-167 din CPP. 

Procesul-verbal de reţinere se întocmeş-
te în termen de pînă la 3 ore de la momen-
tul privării persoanei de libertate/ reţinerii 
de facto. Procesul-verbal trebuie să conţină o 
serie de informaţii, care justifică legalitatea şi 
temeinicia reţinerii: temeiurile; motivele; lo-
cul, anul, luna, ziua şi ora reţinerii; starea fi-
zică a persoanei reţinute, plângerile referitoa-
re la starea sănătăţii sale; în ce este îmbrăcată 
(descrierea ţinutei vestimentare); explicaţii, 
obiecţii, cereri ale persoanei reţinute; cererea 
de a avea acces la un examen medical, inclusiv 
pe cont propriu; fapta săvârşită de persoana 
respectivă; rezultatele percheziţiei corporale a 
persoanei reţinute (dacă a fost efectuată); data 
şi ora întocmirii procesului-verbal al reţinerii.

Procesul-verbal, semnat de persoana 
care l-a întocmit şi de persoana reţinută, se 
aduce la cunoştinţa persoanei reţinute şi i se 
înmînează o copie de pe procesul-verbal. La 
fel, persoana reţinută este informată în scris 
despre drepturile sale. 

Procurorul este înştiinţat în scris, timp 
de 3 ore de la reţinere, despre reţinerea persoa-
nei, iar timp de o oră după reţinerea persoa-
nei, se solicită oficiului teritorial al Consiliului 
Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată 
de Stat sau unor alte persoane împuternicite 
de acesta desemnarea unui avocat de serviciu 
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pentru acordarea asistenţei juridice de urgen-
ţă [1, p. 22].

Orice persoană reţinută şi deţinută în 
custodia poliţiei dispune de un şir de drepturi 
procesuale, menite a confirma legalitatea de-
tenţiei, precum şi a o proteja împotriva poten-
ţialelor abuzuri din partea poliţiei: 

Dreptul de a fi informat despre teme-
iul reţinerii şi despre drepturile sale. Bunele 
practici sugerează că pentru a se asigura că 
persoana reţinută este informată despre drep-
turile sale este necesar ca un formular conţi-
nând aceste drepturi, exprimate într-o mani-
eră simplă, să le fie pus la dispoziţie sistematic 
persoanelor deţinute de poliţie, chiar de la în-
ceputul detenţiei. În continuare, persoanele în 
cauză vor fi solicitate să semneze o declaraţie 
care să ateste faptul că au fost informate des-
pre drepturile lor. 

Dreptul de a tăcea şi de a nu mărturisi 
împotriva sa. Nimeni nu poate fi silit să măr-
turisească împotriva sa ori împotriva rudelor 
sale apropiate, a soţului, soţiei, logodnicului, 
logodnicei sau să-şi recunoască vinovăţia.

Dreptul la interpret şi traducere. Persoa-
na reţinută care nu vorbeşte sau nu înţelege 
limba în care se desfăşoară procedurile se află 
într-o situaţie de dezavantaj evident, fiind in-
capabilă să participe plenar, în mod eficient la 
desfăşurarea procedurilor şi să-şi prezinte po-
ziţia. Normele de procedură penală prevăd că 
persoana care nu vorbeşte sau nu înţelege lim-
ba de stat are dreptul să ia cunoştinţă de toate 
actele şi materialele dosarului, să vorbească în 
faţa autorităţilor competente prin interpret.

Dreptul la înştiinţarea unei rude sau a 
unui terţ despre faptul reţinerii. Dreptul per-
soanei reţinute la notificarea detenţiei sale că-
tre o terţă parte aleasă de ea (un membru al 
familiei, un prieten, consulatul) este, în opinia 
CPT, una dintre cele trei garanţii fundamen-
tale împotriva relelor tratamente, care trebuie 
aplicate de la începutul privării de libertate, 
indiferent de cum este aceasta descrisă în sis-
temul legal în cauză (reţinere, arestare etc.). 
Acest drept vine să răspundă riscului de deten-
ţie necomunicată a persoanei reţinute. Con-
form standardelor naţionale, persoana care a 
întocmit procesul-verbal de reţinere, imedi-

at, dar nu mai tîrziu de 6 ore, este obligată să 
dea posibilitatea persoanei reţinute să anunţe 
una din rudele apropiate sau o altă persoană, 
la propunerea reţinutului, despre locul unde 
acesta este deţinut sau o anunţă singură.

Dreptul la examinare şi asistenţă me-
dicală. Dreptul la asistenţă medicală, pe lîngă 
faptul că este esenţial pentru persoanele care 
au nevoie de asistenţă şi îngrijire medicală, 
reprezintă una dintre garanţiile fundamentale 
împotriva maltratării pentru oricare persoană 
aflată în custodia poliţiei. Astfel, este esenţial 
ca acest drept să fie garantat de la etapa inci-
pientă a detenţiei. Conform normelor legale 
naţionale, persoana reţinută urmează să fie 
supusă imediat examenului medical la intra-
rea şi la ieşirea din locul de detenţie.

Dreptul la asistenţă juridică. Orice per-
soană reţinută are dreptul la asistenţă juridică 
prin intermediul unui avocat ales sau al unui 
avocat care acordă asistenţă juridică garan-
tată de stat. Accesul la asistenţă juridică este 
esenţial pentru persoana privată de libertate, 
în special în perioada reţinerii, când persoa-
na este vulnerabilă la diferite forme de abuz 
[1, p. 47].

Concluzii. Potrivit legii, măsura reţinerii 
poate fi luată de organul de urmărire penală 
şi de către procuror faţă de învinuit dacă sunt 
probe sau indici temeinici că acesta a săvârşit 
o faptă prevăzută de legea penală. 

Legea consideră că sunt indici temei-
nici atunci când din datele existente rezultă 
presupunerea că persoana reţinută a comis o 
infracţiune. Condiţiile şi cazurile în care se 
poate lua măsura reţinerii sunt limitativ pre-
văzute de lege (ex. infracţiunea este flagrantă; 
suspectul a fugit ori s-a ascuns etc.). Măsura se 
poate dispune numai dacă legea prevede pen-
tru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii 
oricare ar fi limitele acesteia. 

Obligaţiile pentru cei care au luat măsu-
ra reţinerii: să aducă la cunoştinţa învinuitului 
că are dreptul să-şi angajeze un apărător; că 
are dreptul să nu facă nici o declaraţie, preve-
nindu-l pe acesta că ceea ce decalară poate fi 
folosit împotriva sa; să înştiinţeze procurorul 
despre măsura luată. 

Retinerea poate dura 72 de ore, dura-
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ta din care se deduce timpul cît făptuitorul 
a fost privat de libertate ca urmare a măsurii 
administartive a conducerii la sediul poliţi-
ei. Reţinerea se ia pe bază de ordonanţă de 
reţinere, proces-verbal de reţinere în care se 
mentioneaza ziua şi ora la care reţinerea a în-
ceput. Punerea în libertate se face pe bază de 
ordonanţă.

Referinţe bibliografice:

1. Alexandru Cocîrţă, Victor Munteanu, 
Radu Foltea. Ghid practic de monitorizare 
a respectării drepturilor persoanei reţinu-
te. Chişinău, Ed. Epigraf, 2015.

2. Damian Miclea, Anca Lelia Lorencz. 
Drept procesual penal, Braşov, Ed. Omnia 
UNI S.A.S.T., 2007.

3. Igor Dolea, Dumitru Roman, Iurie Se-
dleţchi, Tatiana Vîzdoagă, Vasile Rotaru, 
Adrian Cerbu, Sergiu Ursu. Drept proce-

sual penal. Chişinău, Ed. Cartier, 2005.
4. Igor Dolea, Dumitru Roman, Iurie Se-

dleţchi, Tatiana Vîzdoagă, Vasile Rotaru, 
Adrian Cerbu, Sergiu Ursu. Drept proce-
sual penal. Chişinău, Ed. Cartdidact, Chi-
şinău, 2006.

5. Iurie Odagiu, Tudor Osoianu, Anatol An-
dronache, Corneliu Burbulea, Ion Camin-
schi. Drept procesual penal, partea gene-
rală, Chişinău, 2009.

6. I. Neagu, A. Crişu, A. Ciobanu, A. Zarafiu. 
Drept procesual penal, ediţia a 2-a, Bucu-
reşti, Ed. ALL Beck, 2004.

7. Ion Neagu, Mircea Damaschin. Tratat de 
procedură penală, partea generală, Bucu-
reşti, Ed. Universul Juridic, 2014.

8. Ion Neagu, Mircea Damaschin, Bogdan 
Micu, Constantin Nedelcu. Drept proce-
sual penal, Bucureşti, Ed. Universul Juri-
dic, 2011.



Ştiinţe juridice, nr. 2/ 2015, ISSN 1857-0976

65

OLGA DOBĂ,
asistent universitar al Catedrei „Știinţe poliţienești și socioumane”
a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, master în drept, doctorandă

FENOMENUL SĂRĂCIEI – FACTORULPRINCIPAL ÎN FRAGILITATEA 
DREPTURILOR OMULUI LA ETAPA ACTUALĂ

Rezumat
Drepturile omului reprezintă principalele condiţii care permit fiecărei persoane să-şi dezvolte şi să-şi folosească cât mai 

eficient calităţile fizice, intelectuale, morale, socio-afective şi spirituale. Ele decurg din aspiraţia tot mai mare a omenirii la o viaţă în 
care demnitatea şi valoarea fiecăruia este respectată şi protejată.

Din păcate, atât în  Republica Moldova, cât şi în întreaga lume drepturile omului continuă să fie încălcate sistematic, şi deci este 
important de menţionat că toate drepturile omului sunt interconectate şi astfel încălcarea unuia duce la încălcarea mai multor drepturi. 

Sărăcia este unul din cei mai principali factori care duc la fragilitatea drepturilor omului. Fenomenul sărăciei este o proble-
mă globală majoră şi foarte actuală, fiind un factor negativ asupra drepturilor omului.

Cuvinte-cheie: drepturile omului, nerespectarea drepturilor, problemă globală, sărăcie, dezvoltare, organisme internaţiona-
le, trai decent, cerc vicios.

Résumé
Les droits de l’homme sont les principales conditions qui permettent aux gens de développer et d’utiliser le plus efficacement 

possibile leurs qualités physiques, intellectuelles, morales, socio-affectives et spirituelles. Ils découlent de la croissance de l,aspiration 
de l’humanité à une vie où la dignité et la valeur de chacun sont respectés et protégés.

Malheureusement, en Moldavie et dans le monde entier les droits de l’homme continuent d’être violés systématiquement, et il 
est donc important de soulingnr que tous les droits de l’homme sont inséparables et donc la violation d’un droit conduit à la violation 
de plusieurs droits.

La pauvreté est l’un des principaux facteurs qui conduisent à la fragilité des droits de l’homme. La pauvreté est un problème 
mondial majeur et très actuel, ayant un effet négatif sur les droits de l’homme.

Mots-clés:  droits de l’homme, violation des droits de l’homme, problème mondial, pauvreté, développement, organisations 
internationales, vie décente, cercle vicieux.

Introducere. Sărăcia reprezintă deseori 
cauza şi consecinţa numeroaselor încălcări ale 
drepturilor omului, deoarece foametea, lip-
sa unui adăpost şi bolile preventibile nu sunt 
probleme sociale inevitabile sau doar rezul-
tatul calamităţilor naturale, ci sunt încălcări 
scandaloase ale drepturilor omului. Prima ca-
uză a deceselor pe glob este sărăcia extremă 
care a devenit chiar un cerc vicios, deoarece 
sărăcia provoacă îmbolnăviri, care la rândul 
lor duc la mai multă sărăcie.

Deci starea de sărăcie duce la nereali-
zarea dreptului, la lipsa unui standard de via-
ţă rezonabil, la încălcarea tuturor celorlalte 
drepturi ale omului, ea agravează şi duce la 
discriminare mai ales a grupurilor vulnerabile 
ale populaţiei. 

Faptul că sărăcia contravine însăşi 
concepţiei drepturilor omului rezultă cu 
claritate din:

Declaraţia Universală a Drepturilor 

Omuluidin 1948 care statuează că:
 – sărăcia limitează libertăţile omului şi 

îl privează de demnitate;
 – declaraţia de la Viena din 1993 a Con-

ferinţei mondiale asupra drepturilor omului 
care afirmă că sărăcia extremă şi excluderea 
socială constituie o încălcare a demnităţii 
umane;

 – declaraţia asupra dreptului la dezvol-
tare din 1986 şi anume articolul 2 unde se sub-
liniază că omul este subiectul dezvoltării şi ar 
trebui să fie un participant activ şi beneficiar al 
dreptului la dezvoltare;

 – precum şi alte documente privind 
drepturile omului.

Cele mai frecvente cauze ale sărăciei 
sunt: războaiele  sau alte conflicte militare, 
structura politică (de exemplu, dictatura), 
structura economică (o repartiţie inegală a 
venitului naţional, corupţia, datoriile mari ale 
statului), greșeli ale regimului de conducere 
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(incompetenţă, instabilitate, lipsa reformelor 
necesare avântului economic) care pot provo-
ca ridicarea ratei șomajului, calamităţi natura-
le (cutremure, secetă), epidemii şi în unele ţări 
creșterea intensă a numărului populaţiei[1].

Sărăcia este de cele mai multe ori com-
binată cu malnutriţia, lipsa mijloacelor ma-
teriale necesare existenţei, mizeria, lipsa de 
educaţie, speranţa de viaţă scăzută şi locuin-
ţa proastă. Aceşti factori împiedică oamenii 
să scape de sărăcie, uneori pe termen lung, şi 
chiar peste mai multe generaţii nu pot scăpa 
de sărăcie. Chiar şi în ţările dezvoltate există 
oameni care nu au acces la educaţie, servicii 
de sănătate sau adăpost, însă pentru a respec-
ta și proteja drepturile omului în rândul celor 
mai vulnerabili, este nevoie de voinţă politi-
că, la fel încălcarea drepturilor omului poate 
duce la o sănătate precară sau poate rezulta 
într-o sănătate precară. Sănătatea este o pro-
blemă socială, economică şi politică, precum 
şi o problemă ce ţine de drepturile omului. In-
egalitatea şi sărăcia pot fi cauza deceselor în 
rândul oamenilor săraci şi marginalizaţi.

Este o realitate obiectivă că subdezvol-
tarea economică, mai ales în ţările cele mai 
puţin dezvoltate, împiedică satisfacerea însăşi 
a nevoilor minime ale populaţiei acestora, şi 
anume cu alimentaţie decentă, îngrijire medi-
cală elementară, dreptul la educaţie ş.a.

O problematică majoră este şi sărăcia în 
care trăiesc milioane de copii, ce se caracteri-
zează prin: imposibilitatea familiei de a asigu-
ra nevoile de bază ale copiilor - alimentele, 
îmbrăcămintea şi locuinţa – excluziunea so-
cială şi lipsa accesului la sănătate şi educaţie 
de calitate, familii monoparentale, din cauza 
divorţului sau cu unul dintre părinţi plecaţi la 
muncă în străinătate, la fel, această  problemă 
vizează şi tinerii care nu sunt încadraţi profe-
sional şi nu urmează nici un program educaţi-
onal sau de formare[2].

Însă, în sens restrâns, o persoană săracă 
este o persoană care nu are avere, care este lip-
sită de bunurile materiale necesare vieţii, care 
are drepturi doar menţionate  în actele nor-
mative, însă nu se poate folosi deplin de ele 
sau îi sunt încălcate şi nicidecum protejate, de 
exemplu, dreptul la un trai decent, dreptul la 

un mediu ambiant favorabil, dreptul la pro-
prietate, dreptul la educaţie, dreptul la muncă, 
dreptul la sănătate, dreptul la asis tenţă şi pro-
tec ţie soci ală ş.a.

Oamenii care trăiesc în sărăcie au cel 
mai puţin acces la puterea de care au nevoie 
pentru a influenţa politicile privitoare la sără-
cie şi sunt adesea privaţi de drepturile lor. Mai 
mult, ei sunt excluşi din deciziile care îi pri-
vesc în mod direct, decizii care ar putea să le 
îmbunătăţească viaţa. Alte persoane hotărăsc 
în locul lor, fără să ia în considerare nevoile, 
credinţele şi părerile lor. Acest cerc vicios al 
sărăciei şi drepturilor omului poate fi rupt 
dacă oamenii care trăiesc în sărăcie au posi-
bilitatea de a se face auziţi şi puterea de a-şi 
controla viaţa. 

Trist este că chiar şi în ţările cele mai 
dezvoltate cei bogaţi devin şi mai bogaţi, în 
timp ce săracii abia supravieţuiesc.

Cu toate că sărăcia este probabil una din 
cele mai cunoscute probleme ale umanităţii, ea 
rămâne un concept cu multe necunoscute, iar 
prin efectele sale negative, sărăcia contribuie 
la degradarea potenţialului uman, diminuând 
şansele dezvoltării globale. 

Pentru a scădea nivelul sărăciei ar trebui 
să se examineze cauzele structurale şi mani-
festările imediate ale sărăciei,  pentru a găsi 
unele remedii în orice societate cum ar fi lo-
curi de muncă disponibile, salarii avantajoase, 
taxe şi preţuri mai mici, ajutoare materiale şi 
financiare nevoiaşilor, precum şi dreptul la li-
bera exprimare[3, p. 100].

Materiale și metode applicate. În această 
cercetare o importanţă deosebită am acordat 
studierii abordărilor cercetătorilor din diferite 
ţări din perioada modernă, precum şi contri-
buţiei cercetătorilor din Republica Moldova la 
studierea problemei sărăciei.

Pentru analiza fenomenului sărăciei  am  
studiat o amplă literatură de specialitate în 
domeniu, care a permis cunoaşterea şi  valori-
ficarea aportului gândirii ştiinţifice mondiale 
la înţelegerea originilor, conţinutului şi evo-
luţiei sărăciei pe parcursul istoriei umane, dar 
şi eforturile în a găsi soluţii pentru reducerea 
ei. Un interes deosebit au prezentat, de ase-
menea, rapoartele şi publicaţiile organismelor 
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internaţionale.
Concluzie. 
Importanţa problemei cercetate este evi-

denţiată şi de faptul că ziua de 17 octombrie a 
fost proclamată de către Adunarea Generală a 
ONU drept „Ziua internaţională a eradicării 
sărăciei”, desemnată pentru a promova gradul 
de conștientizare a necesităţii de a eradica să-
răcia în toate ţările. Astfel, în ţările în curs de 
dezvoltare, acest obiectiv a devenit o necesita-
te și o prioritate [4].

Chiar dacă se aplică multe eforturi de 
reducere a sărăciei, ea totuşi continuă să afec-
teze un număr considerabil de persoane în 
plan mondial.

În concluzie la cele menţionate mai sus, 
ţin să mai adăug că sărăcia reprezintă o pro-
blemă socială actuală care afectează prin ma-
nifestările sale întreaga societate şi produce 
suferinţă persoanelor aflate sub incidenţa lor. 

Combaterea sărăciei este dictată atât de consi-
derente de ordin umanitar, de justiţie socială, 
cât şi de raţiuni de eficienţă economică.

Astfel, sărăcia este un flagel care întune-
că viaţa a miliarde de oameni, fiind şi o ofensă 
adusă drepturilor omului.
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COORDONATELE PSIHOLOGICE ALE ACTIVITĂŢII DE URMĂRIRE PENALĂ ÎN PROCESUL DE AUDIERE 
A BĂNUITULUI, ÎNVINUITULUI, INCULPATULUI

REZUMAT
Ca ştiinţă, încă de la începuturile sale, psihologia şi-a manifestat rolul productiv în raport cu justiţia. În ceea ce priveşte tac-

tica aplicată în criminalistică, aceasta nu poate fi concepută în afara psihologiei judiciare. Aceasta oferă mijloacele necesare pentru 
stabilirea potenţialului psihologic al bănuitului, învinuitului, inculpatului, pe baza căruia organul de urmărire penală adoptă linia 
strategică optimă în procesul de obţinere a informaţiilor apte să susţină în mod relevant un caz. Totodată, punerea în acţiune a po-
tenţialului psihologic al ofiţerului de urmărire penală trebuie văzută ca o necesitate de a completa, de a îmbogăţi şi de a perfecţiona 
procedeele de ordin tehnic şi practic ale procesului de audiere a bănuitului, învinuitului, inculpatului, ducând la fundamentarea 
ştiinţifică şi, implicit, la creşterea eficienţei acestui procedeu tactic.

Cuvinte-cheie: infracţiune, urmărire penală, psihologie, ofiţer de urmărire penală, bănuit, învinuit, inculpat, audiere, 
interogatoriu.

SUMMARY
As a science, since its inception, psychology manifested productive role in relation to justice. In terms of tactics applied in foren-

sics, it can not be conceived outside forensic psychology. This provides the means necessary to establish the psychological potential of the 
suspect, accused or defendant, on which the criminal investigation body adopts the best strategic line in obtaining relevant information 
able to sustain the case. At the same time, the implementation of the psychological potential of the criminal investigator should be seen as 
a necessity to supply, enrich and improve the technical and practical aspects of the audition of the suspect, accused or defendant, leading 
to the scientific justification and thus increasing the efficiency of this tactical procedure.

Keywords: misdemeanor, prosecution, psychology, investigator, suspect, accused, defendant, audition, interrogatory.

Introducere. Dinamica vieţii sociale, 
prin intermediul sistemului actelor şi feno-
menelor umane, fundamentează şi permite 
înţelegerea raporturilor şi conflictelor soci-
ale. Abordarea actelor, faptelor şi proceselor 
umane existînd în mod izolat, fără identifi-
carea repetabilităţii şi a dezechilibrului pro-
ceselor psihice care le însoţesc, nu determină 
cu certitudine înţelesul real dintre intenţia şi 
conduita exterioară a persoanei. Acţiunea sau 
inacţiunea individuală produce consecinţe 
admise sau prejudiciabile social, care se reflec-
tă în procesele psihice trăite de orice om, prin 
raportare la necesităţile şi interesele persona-
le. Prin acţiune sau inacţiune, realitatea este 
transformată şi reflectată în mod conştient de 
către om, acesta intervenind în dinamica vieţii 
sociale prin asumarea responsabilităţii pentru 
consecinţele rezultate.

Materiale și metode aplicate. Pentru ela-
borarea studiului respectiv a fost consultată li-
teratura de specialitate, inclusiv alte cărţi, ma-

nuale, tratate şi publicaţii ştiinţifice conform 
subiectului abordat. Pentru atingerea scopului 
au fost aplicate următoarele metode de cerce-
tare ştiinţifică: analiza comparativă, analiza 
logică, sinteza.

Rezultate obţinute și discuţii. Soluţio-
narea problemei ştiinţifice abordate poate fi 
efectuată prin examinarea interacţiunii dintre 
psihologie şi drept.

În această ordine de idei, remarcăm că 
ştiinţa care studiază procesele psihice, însuşirile 
şi relaţiile interumane este psihologia [1, p. 4].

Încă de la începuturile sale, psihologia 
şi-a manifestat rolul productiv în raport cu 
justiţia. Din acest motiv cei mai importanţi 
psihologi au consacrat acestui domeniu speci-
al numeroase studii, precum şi un important 
buget de timp necesar cercetării complexe 
pentru aplicarea psihologiei în domeniul juris-
prudenţei. Acest efort s-a constituit în cele din 
urmă în ceea ce avea să fie temelia psihologiei 
judiciare căreia i s-a stabilit ca obiect studierea 
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nuanţată şi aprofundată a persoanei umane 
implicată în drama judiciară, în vederea ob-
ţinerii cunoştinţelor şi a evidenţierii legităţilor 
psihologice apte să fundamenteze obiectivarea 
şi interpretarea corectă a comportamentelor 
umane cu finalitate criminogenă [2, p. 5].

Psihologia şi dreptul au o zonă de hotar 
cu suprapuneri pe două direcţii: o recentă şi 
intensă activitate interdisciplinară şi o împle-
tire între profesia de psiholog şi alte profesii. 
Astfel, remarcăm că multe ramuri ale siste-
mului judiciar apelează la psihologie [3]. 

În ceea ce priveşte tactica aplicată în cri-
minalistică, aceasta nu poate fi concepută în 
afara psihologiei judiciare. Aceasta oferă mij-
loacele necesare pentru stabilirea potenţialului 
psihologic al bănuitului, învinuitului, inculpa-
tului, pe baza căruia organul de urmărire pe-
nală adoptă linia strategică optimă în procesul 
de obţinere a informaţiilor apte să susţină în 
mod relevant un caz.

În cazul săvîrşirii unei infracţiuni, afla-
rea adevărului şi determinarea autorului să-şi 
recunoască vina şi să facă marturisiri cît mai 
complete referitoare la aceasta îi revine ofiţe-
rului de urmărire penală.

Din perspectiva psihologică, urmărirea 
penală reprezintă o sumă de relaţii interper-
sonale de tip special care reuneşte, de regulă, 
un subiect constant, reprezentantul organului 
de urmărire penală, care caută să dezvăluie 
un adevăr, pe de o parte, iar pe de altă parte, 
alţi participanţi la proces, părţi sau subiecţi ai 
procesului, cel mai des acesta fiind bănuitul, 
învinuitul, inculpatul, care de cele mai multe 
ori caută să acopere adevărul, să-l ascundă sau 
să-l prezinte într-o manieră care să limiteze cît 
mai mult consecinţele care ar urma să decurgă 
ca rezultat al elucidării adevărului. 

Frecvenţa relaţiilor interpersonale ale 
ofiţerului de urmărire penală, care ramîne 
echilibrat în timp ce starea psiho-emoţiona-
lă a bănuitului, învinuitului, inculpatului se 
modifică, indică de la bun început caracterul 
complex al activităţilor de urmărire penală.

Tensiunea care persistă pe parcursul 
desfăşurării urmăririi penale este comparabilă 
cu tensiunea psihologică specifică unei parti-
de de şah, în care se confruntă doi adversari 
cu stiluri diferite: ofiţerul de urmărire pena-

lă – profesionist, plin de imaginaţie şi infrac-
torul – viclean şi speculativ. Privite pe aceste 
coordonate psihologice, stările de tensiune 
generate de permanenta dispută a ofiţerului 
de urmărire penală cu bănuitul, învinuitul, in-
culpatul nu trebuie să depăşească cadrul legal 
stabilit pentru urmărirea penală, altfel se poa-
te compromite întreg procesul penal.

Remarcăm că cele mai frecvente planuri 
situaţionale în care se confruntă ofiţerul de 
urmărire penală şi bănuitul, învinuitul, incul-
patul sunt:

a) planul deschis – datele despre infrac-
ţiune sunt cunoscute atît de ofiţerul de urmă-
rire penală, cît şi de infractor, urmărirea pe-
nală avînd din start o situaţie pozitivă pentru 
cauză;

b) planul orb – datele despre infracţiu-
ne sunt cunoscute numai de ofiţerul de urmă-
rire penală, infractorul neştiind că ele se află 
la dispoziţia ofiţerului de urmărire penală. În 
asemenea condiţii, infractorul poate comite 
erori în construcţia apărărilor formulate, fiind 
la discreţia ofiţerului de urmărire penală;

c) planul ascuns – datele despre infracţi-
une sunt cunoscute numai de infractor, fapt ce 
poate duce la eşecul urmăririi penale, autorul 
infracţiunii putînd să rămînă mult timp nei-
dentificat, uneori ani la rînd, iar alteori cauza 
depăşeşte termenul de prescripţie;

d) planul necunoscut – datele despre 
infracţiune nu le cunoaşte, în prima fază, nici 
ofiţerul de urmărire penală şi nici infractorul, 
acestea fiind cunoscute de o terţă persoană 
(eventual un martor întîmplător) [2].

Luînd în considerare faptul că marea ma-
joritate a infracţiunilor sunt comise sub semnul 
clandestinităţii, descoperirea şi administrarea 
probelor presupune o muncă de înaltă califica-
re şi maiestrie profesională adaptată la „parti-
cularităţile fiecărui caz în parte” [4, p. 36].

Comiterea unei infracţiuni, reieşind din 
ideea că aceasta este o faptă a omului, este în-
soţită de modificări materiale în aproape toate 
cazurile. Suplimentar, se mai produc şi anu-
mite transformări de natură imaterială, repre-
zentînd modificări în plan psihic, la nivelul 
conştiinţei aceluia care a participat la comite-
rea unei infracţiuni, ca autor, complice, insti-
gator, martor etc. Aceste transformări, care în 
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plan psihic capătă forma unor impresii, pot fi 
cunoscute de organul de urmărire penală pe 
o cale indirectă şi nu directă cum este cazul 
urmelor materiale. Cunoaşterea informaţiilor 
respective presupune exteriorizarea, comuni-
carea, adică transpunerea în imagini verbale 
a expresiilor stocate în memorie [5, p. 129], 
aceasta semnificînd, în mod obligatoriu, con-
tactul dintre purtătorul informaţiei şi organul 
de urmărire penală. Contactul respectiv se rea-
lizează prin chemarea persoanelor în faţa orga-
nului de urmărire penală pentru audierea lor.

Audierea este apreciată ca fiind una din 
modalităţile indubitabile de abordare a per-
soanei în decursul întregului proces penal. 
Astfel, desfăşurarea urmăririi penale este de 
neconceput fără audierea celui în jurul căruia 
se va concretiza întreaga activitate a organelor 
de urmărire penală, în acest sens, purtătorul 
celor mai ample şi utile informaţii fiind bănu-
itul, învinuitul, inculpatul [5, p. 129].

Audierea reprezintă actul procedural 
prin care bănuitul, învinuitul, inculpatul, ce-
lelalte părţi, martorii, alte persoane cu privire 
la care există o presupunere că deţin informa-
ţii în legatură cu infracţiunea sau făptuitorul 
acesteia sunt chemate să dea explicaţii în faţa 
organului de urmărire penală. 

Reproducerea orală este principala mo-
dalitate de obţinere a informaţiilor de la bă-
nuit, învinuit, inculpat. Aceasta reproducere 
orală, într-un proces de audiere, poate sa apa-
ră sub două forme:

- relatarea liberă (nedirijată) a faptelor 
percepute;

- răspunsurile la întrebarile adresate de 
către ofiţerul de urmărire penală.

În ceea ce priveşte a doua formă de au-
diere, aceasta mai este denumită şi „interoga-
toriu”. 

Interogatoriul este definit ca fiind con-
tactul interpersonal verbal, relativ tensionat 
emoţional, desfăşurat sistematic şi organizat 
ştiinţific, pe care îl poartă reprezentantul orga-
nului de urmărire penală cu persoana (bănu-
itul, învinuitul, inculpatul) în scopul culegerii 
de date şi informaţii despre o faptă infracţio-
nală, în vederea prelucrării şi clarificării cir-
cumstanţelor în care s-a comis fapta, pentru a 
identifica făptuitorii şi, în funcţie de adevăr,  a 

stabili răspunderea fiecăruia [6].
Pentru ofiţerul de urmărire penală care 

efectuează audierea este primordial să cunoas-
că mecanismele proceselor psihice ce stau la 
baza comiterii infracţiunilor, astfel putînd ale-
ge un procedeu tactic de audiere adecvat, dat 
fiind faptul că organul de urmărire penală are 
obligaţia de a stabili circumstanţele în care a 
fost comisă infracţiunea, gradul de vinovăţie 
a făptuitorului şi pedeapsa prevăzută pentru 
sancţionarea faptei respective [7, p. 42].

Importanţa acordată acestui segment al 
muncii judiciare este relevată de faptul că pro-
blematica stabilirii vinovăţiei pe baza audie-
rii bănuitului, învinuitului, inculpatului are 
o bogată istorie, referinţe asupra domeniului 
respectiv figurînd încă din Evul Mediu. 

În acest context considerăm posibilă o 
apropiere între investigaţia psiho-criminalis-
tică şi ceea ce filosoful şi istoricul francez Mi-
chel Foucault denumeşte „examen”:

„Examenul combină tehnicile ierarhiei 
care supraveghează şi pe acelea ale sancţiunii 
ce normează. Este o privire normatoare, o su-
praveghere ce permite definirea, clasificarea şi 
pedepsirea. Instituie la nivelul indivizilor o vi-
zibilitate prin intermediul căreia aceştia sunt 
diferenţiaţi şi sancţionaţi. Din aceste motive, 
în toate dispozitivele disciplinare, examenul 
este puternic ritualizat. În el se întîlnesc cere-
monialul puterii şi forma experienţei, desfăşu-
rarea forţei şi stabilirea adevărului” [8, p. 266].

Ritualul infracţional atrage atenţia asu-
pra mecanismelor psihologice ce îl influenţea-
ză pe făptuitor. Complexitatea mecanismelor 
pshihlogice ale bănuitului, învinuitului, incul-
patului rezultă din specificitatea etapelor in-
fracţionale pe care acesta le traversează. Astfel, 
se disting următoarele etape infracţionale:

 – conceperea activităţii infracţionale 
(caracteristică infracţiunilor săvîrşite cu in-
tenţie);

 – desfăşurarea activităţii infracţionale;
 – etapa postinfracţională. 

În privinţa psihologiei bănuitului, învi-
nuitului, inculpatului sub influenţa căreia el 
se află în ultimă etapă – cea postinfracţională, 
poate fi remarcată o anumită stare de tensiune 
psihică, mai mult sau mai puţin evidentă, mo-
tivată prin teama de a nu fi descoperit, această 
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stare justificînd dominanta depresivă a indivi-
dului [9, p. 234].

Referindu-ne la psihologia bănuitului, 
învinuitului, inculpatului în momentul in-
terogatoriului, menţionăm că mecanismele 
pshihologice ale acestuia prezintă cîteva ca-
racterisitici care trebuie cunoscute, mai ales 
pentru contracararea încercărilor de induce-
re în eroare a organului de urmărire penală. 
Acestea sunt: simularea, disimularea şi min-
ciuna, utilizate pentru a evita tragerea la răs-
pundere penală.

Depistarea prezenţei stării de emoţie are 
specifice o serie de manifestări viscerale şi so-
matice:

- accerelarea şi dereglarea ritmului res-
piraţiei, dereglarea emisei vocale (răguşire), 
scăderea salivaţiei;

- creşterea presiunii sangvine şi accele-
rarea bătăilor inimii;

- contractarea muşchilor scheletici 
(crispare şi blocarea funcţiilor motrice);

- schimbarea mimicii şi pantomimicii 
(mişcări şi gesturi ce nu corespund în mod 
normal comportamentului individului);

- modificarea timpului de reacţie sau 
de latenţă (întîrzierea răspunsului la întrebări 
ce conţin cuvinte critice).

Încercările de simulare sau disimulare 
pot fi depistate cu poligraful. Cele mai des 
întîlnite sunt următoarele:

- refuzul de a vorbi sau de a recunoaşte 
fapta care i se impută;

- invocarea imosibilităţii de a-şi aminti;
- prezentarea de alibiuri;
- recunoaşterea unor fapte minore în 

scopul disimulării celor importante;
- motivarea faptului că infracţiunea 

este consecinţa provocării sau a unui „mo-
ment de rătăcire”;

- simularea nebuniei sau a tulburării 
funcţiilor unor organe de simţ;

- încercări de sinucidere sau de auto-
mutilare.

Deseori, în faţa organului de urmărire 
penală bănuitul, învinuitul, inculpatul îşi re-
trage declaraţiile făcute anterior pe motiv că 
au fost obţinute prin presiuni sau intimidare.

Modurile de manifestare menţionate 
pot fi în unele situaţii realmente sincere şi jus-

tificate. De aceea se impune o verificare amă-
nunţită a declaraţiilor, care vor servi la aflarea 
adevărului numai în măsura în care sunt co-
roborate cu alte date desprinse din ansamblul 
probelor existente în cauză.

Aşadar, considerăm că din multitudinea 
de strategii utilizate de către ofiţerul de urmă-
rire penală la audierea bănuitului, învinuitu-
lui, inculpatului, cea mai eficientă şi eficace 
este utilizarea interogatoriului psihanalitic.

Interogatoriul psihanalitic [10] este in-
terogatoriul viitorului, este inofensiv, curat, 
respectă integral demnitatea, drepturile şi li-
bertăţile cetăţeanului din perspectiva prezum-
ţiei de nevinovaţie, este un joc al inteligenţei 
prilejuit preponderent de o simplă discuţie 
asupra cazului.

Comportamentul duplicitar este des      
întîlnit în practica judiciară, simularea desem-
nînd efortul conştient întreprins cu perseve-
renţă de către bănuit, învinuit, inculpat pentru 
a masca trăiri, unele stări sufleteşti, intenţii, 
acţiuni, fapte şi probe cu scopul de a aduce ur-
mărirea penală pe căi greşite, în vederea sustra-
gerii de la răspunderea penală. Duplicitatea (si-
mularea) este caracteristică unei persoane care 
adoptă două atitudini şi joacă premeditat două 
roluri, afişeaza sentimente şi gînduri diferite 
de cele pe care le simte cu adevarăt. Analizînd 
minciuna la intersecţia dintre forma gîndită, 
forma transmisă şi factualitate, este necesar de 
specificat că simularea este asigurată de diver-
genţa dintre forma gîndită şi cea exprimată.

Minciuna reprezintă constructul men-
tal strategic, apărarea, pe care din perspectiva 
psihologiei judiciare, bănuitul, învinuitul, in-
culpatul o îndreaptă împotriva celui ce îl in-
teroghează, adoptînd un comportament voit 
contrafactual cu referire voit pragmatică şi vi-
zînd o finalizare persuasiv intenţională.

În timpul desfăşurării urmăririi penale 
la bănuit, învinuit, inculpat apare un dezechi-
libru psihic provocat de excesiva acumulare 
de energie, determinată de conflictele inter-
psihice. Astfel, conflictul dintre pulsiunile in-
conştientului şi actul conştient, determinate 
de raportul „Eu – Realitate”, se concretizează 
în manifestări ce scapă cenzurii conştientului, 
fiind localizate la nivelul preconştientului. 

În interogatoriul care se adresează făp-
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tuitorului acesta se va autodemasca sub in-
fluenţa „Eu”-ului sedimentat în subconştient, 
alături de „Eu”-ul primitiv şi brutal, identifi-
cînd, astfel, la bănuitul, învinuitul, inculpatul 
mai multe erori caracteristice, cum ar fi:

- uitarea cuvintelor şi a numelor proprii 
– cercetarea numelor proprii în interogatoriu 
este de o mare importanţă. Atenţia trebuie în-
dreptată asupra numelor în legătură directă 
cu vina, asupra cărora conştiinţa veghează cu 
rezonanţă sau contiguitate în acest sens;

- erorile de lectură şi de scris – o idee 
este refulată sub presiunea unei neplăceri ulte-
rioare, imaginile flotante din jurul conştiinţei 
prin forţa lor dinamică modifică mersul nor-
mal al scrisului şi cititului;

- actele simptomatice accidentale – 
sunt mărturisiri involuntare ale unor gînduri, 
afecţiuni, repulsii, care scapă de sub controlul 
vigilent al „Eu”-ului conştient. Autorul unui 
act simptomatic îşi dezvăluie intenţia subcon-
ştientului într-un moment cînd cenzura nu-şi 
exercită cu stricteţe rolul său;

- asociaţiile de idei [10] – se bazează 
pe aglutinarea ideilor şi centrarea lor pe un 
trunchi ideativ, un cuvînt sau o idee ce face 
parte dintr-un complex psihic.

Condiţia interogatoriului psihanalitic 
este realizarea atmosferei de intimitate, din 
care se poate obţine starea de confianţă, astfel 
permiţînd „Eu”-ului social, matricei morale, 
să se armonizeze cu tensiunile refulate prin 
actul mărturisirii, acceptării comiterii faptei şi 
a pedepsei.

Totuşi constatăm că cunoaşterea teoreti-
că a posibilelor particularităţi psihice ale bănui-
tului, învinuitului, inculpatului, audiat de către 
organul de urmărire penală, nu este suficientă, 
fiind necesar ca ofiţerul de urmărire penală, 
prin propriile calităţi psiho-sociale, să intuiască 
structura psihică a celui pe care îl are în faţă.

Pregătirea modernă de specialitate, abi-
litatea ofiţerului de urmărire penală în tehno-
logia judiciară integrată ştiinţei criminalisticii, 
abilitatea acestuia de a solicita contribuţia ex-
pertizelor de specialitate pentru soluţionarea 
cauzelor penale reprezintă cîteva aspecte de 
competenţă necesare oricărei persoane im-
plicate în misiunea de depistare şi colectare a 
probelor, dovedire a vinovăţiei şi sancţionare 

a celor care încalcă legea [11].
Abordată din perspectiva psihologică, 

profesia de ofiţer de urmărire penală este deo-
sebit de complexă. Exigenţele legale, morale şi 
de competenţă cer ofiţerului de urmărire pe-
nală cunoaşterea profundă şi nuanţată a dis-
poziţiilor legii penale şi procesual-penale, pre-
cum şi a drepturilor fundamentale ale omului, 
la care trebuie să se raporteze permanent. 

Calităţile psiho-sociale ale unui ofiţer de 
urmărire penală profesionist se pot grupa în 3 
categorii [2]:

1) Nivelul general de pregătire – ofiţe-
rul de urmărire penală trebuie să facă dovada 
unui nivel înalt de pregătire generală; sa aibă 
o concepţie clară despre lume şi viaţă, despre 
societate şi legile care o guvernează şi, îndeo-
sebi, despre sistemul social bazat pe democra-
ţia autentică, să ştie cu precizie care sunt, în ce 
constau şi ale cui sunt valorile şi interesele pe 
care le apăra. 

2) Calităţile psiho-intelectuale – gîndirea 
ofiţerului de urmărire penală trebuie să se ori-
enteze spre esenţa realităţii judiciare, să se dis-
tingă prin claritate, profunzime, rigoare, mobi-
litate, coerenţă şi să se bazeze pe un spirit critic 
dezvoltat. De asemenea, ofiţerul de urmărire 
penală trebuie să dea dovadă de o mare putere 
de discernamînt, el trebuie să deosebească uşor 
realul de ireal, semnificativul de nesemnifica-
tiv, să patrundă şi să aprecieze faptele la justa 
lor valoare, numai aşa fiind posibil de a funda-
menta o soluţie judiciară viabilă. Ofiţerului de 
urmărire penală îi este necesară, la un nivel de 
funcţionalitate optim, atît memoria de scur-
tă durată, cît şi memoria de lungă durată, iar 
pentru înţelegerea şi pătrunderea mai eficientă 
a unor situaţii, fapte sau circumstanţe care îi 
sunt doar sugerate pe parcursul relatării, acesta 
trebuie să recurgă şi la imaginaţie. Totodată, el 
trebuie să posede o mare stabilitate şi o bună 
concentrare a atenţiei.

3) Calităţile moral-afective – echilibrul 
emoţional vizează componenta afectivă a per-
sonalităţii ofiţerului de urmărire penală, fiind 
reprezentată prin tact, răbdare, toleranţă, dis-
ponibilitatea de a asculta, stăpînirea de sine 
etc., ceea ce conferă un fond psiho-fiziologic 
general pozitiv.

Complexitatea urmăririi penale poate 
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declanşa unele mecanisme ale afectivităţii ce 
se pot exterioriza prin manifestări incompa-
tibile cu profesia de ofiţer de urmărire penală, 
cum ar fi: dezgustul, plictiseala, sila, agresivi-
tatea etc. Dacă ofiţerul de urmărire penală se 
va prezenta în cadrul procesului de audiere a 
bănuitului, învinuitului, inculpatului ca o per-
soană impresionabilă, nervoasă, iritată, agresi-
vă sau ca o persoană care trece cu uşurinţă de 
la o stare psihică la alta, ori preocupat de pro-
priile probleme, şansele de a-şi atinge scopul 
sunt foarte reduse. Pentru a nu afecta în mod 
negativ cursul general al desfaşurării urmăririi 
penale, este foarte important ca în timpul des-
făşurării audierii bănuitului, învinuitului, in-
culpatului, ofiţerul de urmărire penală sa aibă 
toate reacţiile proprii sub control. 

Concluzii. 
Profilul psiho-intelectual şi moral-afec-

tiv al ofiţerului de urmărire penală se struc-
turează atît pe cele mai importante procese 
psihice, cît şi pe trăsăturile de personalitate 
ale acestuia. Experienţa în domeniul urmări-
rii penale contribuie la dezvoltarea şi perfec-
ţionarea la ofiţerii de urmărire penală a unor 
calităţi speciale cum ar fi: perspicacitatea, spi-
ritul de observaţie, insistenţa, subtilitatea şi 
rapiditatea deducţiilor şi sintezelor, forţa ar-
gumentării logice, a căror rezultantă formează 
intuiţia profesională, aşa-zisul fler – o calitate 
extrem de importantă în procesul de audiere a 
bănuitului, învinuitului, inculpatului.

Aşadar, toate calităţile enumerate ante-
rior nu reprezintă un simplu inventar de însu-
şiri (trăsături) posibile la un ofiţer de urmărire 
penală, ci adevărate direcţii pe linia valorifi-
cării potenţialului psihologic al acestuia în 
cadrul desfăşurării urmăririi penale. Punerea 
în acţiune a potenţialului psihologic trebuie 
văzută ca o necesitate de a completa, de a îm-
bogăţi şi de a perfecţiona procedeele de ordin 
tehnic şi practic ale procesului de audiere a 
bănuitului, învinuitului, inculpatului, ducînd 
la fundamentarea ştiinţifică şi, implicit, la 
creşterea eficienţei acestui procedeu tactic.

Menţionăm că ducerea la bun sfîrşit a 
activităţii de soluţionare a cauzelor penale se 
bazează atît pe o consistentă pregătire juridi-
că, cît şi pe profilul psiho-intelectual şi mo-
ral-afectiv al ofiţerului de urmărire penală, 

precum şi pe arta de a combina aptitudinile 
profesionale cu calităţile moral-pihologice.

Astfel, afirmăm cu certitudine că in-
vestigaţia criminalistică este o ştiinţă, dar în 
acelaşi timp şi o artă, iar temeiul este dat de 
factorii de calitate pe care i-am enunţat în pre-
zentul articol. Aceşti factori generează premi-
sa fundamentală în conturarea veridică a sfe-
rei delincvenţiale în care se încadrează speţa 
şi, totodată, oferă posibilitatea procedurală de 
soluţionare legală a cauzei, prin intermediul 
unei activităţi obiective desfăşurate de către 
ofiţerul de urmărire penală [7, p. 430].
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RESTRICȚIILE LIBERTĂȚII DE EXPRIMARE

  „Libertatea înseamnă răspundere, de aceea majoritatea oamenilor se tem de ea”.
                                                                                              George Bernard Shaw

Rezumat
Societatea în care trăim este obligată să ne ofere libertatea de a ne putea defini ca indivizi, libertatea de a comunica, de a ne 

spune punctul de vedere, de a alege în ce să credem şi ce idei să ne guverneze viața. Aceste libertăți, odată limitate, ne fac să uităm cine 
suntem, care este scopul nostru şi ce dorim noi de fapt. Pe de altă parte, odată ce ajungem să fim liberi în a ne spune punctul de vedere, 
fără să avem nicio barieră, ajungem să uităm de binele celor din jur, gândindu-ne doar la noi şi la ascensiunea noastră pe treapta 
socială. Totodată, această libertate poate fi considerată o armă care niciodată nu ştim către cine este îndreptată, deoarece mereu va 
fi altcineva care va mai avea ceva de spus, ajungând astfel o țintă pentru cei din jur.

Cuvinte-cheie: restricții, drepturi, libertăți, exprimare.

Summary
Our society is obliged to give us the freedom in wich we canto define us as an individuals, the freedom to communicate , to tell 

our point of view, to choose in what to believe and what ideas should govern our lives. These freedoms once limited, make us forget 
who we are, what our goal is and what we actually want. On the other hand, once we become free to tell our point of view, without any 
barrier, we forget the good of others, thinking only to ourselves and how to grow up on the social stage. However this freedom can be 
considered as a weapon that we never know to whom it is directed, because always will be someone else who will have something to 
say, becoming a target for others.

 Keywords : restrictions, rights, freedom, expression.

Introducere. Libertatea de exprimare be-
neficiază de un „statut” special într-un stat de 
drept şi democratic. Curtea Europeană a califi-
cat această libertate ca fiind ,,una din condiţiile 
de bază pentru progresul societăţilor democra-
tice și pentru dezvoltarea fiecărui individ”.

Această libertate este și una dintre cele mai 
vechi libertăţi cetăţenești, fiind inclusă în primele 
declaraţii ale drepturilor omului sub denumirea 
,,libertate a presei”, ,,libertate a cuvântului”, ,,li-
bertate a informaţiei” etc. Și în prezent, dreptul 
internaţional acordă o protecţie temeinică drep-
tului la libertatea de exprimare[1].

Materiale și metode aplicate. În prezen-
tul articol au fost aplicate principiile teoretice 
și istorice în cercetarea știinţifică.

Pentru prima dată această libertate a fost 
înscrisă în documentul internaţional Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului, unde în art. 
19 se prevedea: ,,Orice om are dreptul la liber-
tatea opiniilor și exprimarii; acest drept include 
libertatea de a avea opinii fara imixtiune din 
afară, precum și libertatea de a căuta, de a pri-
mi și de a răspîndi informaţii și idei prin orice 
mijloace și independent de frontierele de stat”.

Acest drept fundamental al omului mai 
este consacrat și în art. 10 din Convenţia Euro-
peană a Drepturilor Omului. Protecţia oferită 
de art. 10 se extinde asupra tuturor tipurilor 
de exprimare indiferent de contextul acestora, 
care sunt răspândite de către un individ, grup 
sau mass-media. Unica restricţie cu privire la 
conţinut este răspândirea ideilor care promo-
vează rasismul şi ideologia nazistă şi instigă la 
ură şi discriminare rasială.

În linii generale, conţinutul dreptului la 
exprimare vizează următoarele aspecte[2]:

 – libertatea de opinie reprezintă un ele-
ment al libertăţii de expresie;

 – libertatea de expresie trebuie înţeleasă 
și ca libertate de a primi informaţii;

 – libertatea de exprimare privește și li-
bertatea de a comunica informaţii sau idei;

 – libertatea de exprimare privește toate 
libertăţile jurnalistice;

 – dreptul la informare de care benefici-
ază publicul presupune și libertatea de expri-
mare politică, critici la adresa reprezentanţilor 
statului și a oamenilor politici.

Protecţia libertăţii de exprimare este o 
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condiţie esenţială pentru garantarea unui re-
gim politic democratic şi pentru dezvoltarea 
fiecărei persoane[3].

Potrivit opiniei Curţii Europene a 
Drepturilor Omului, importanţa libertăţii de 
exprimare este considerabilă: ea este funda-
mentul esenţial al unei societăţi democratice 
şi una din condiţiile primordiale ale progre-
sului şi împlinirii fiecăruia. Totodată, ea mai 
menţionează că „Libertatea de exprimare 
constituie unul din fundamentele esenţiale ale 
unei societăţi democratice, una din condiţiile 
primordiale ale progresului său şi ale dezvol-
tării fiecărui individ”, sau „presa joacă un rol 
predominant într-un stat de drept”.

Articolul 3, alineatul 1 al Legii cu pri-
vire la exprimare prevede că orice persoană 
are dreptul la libertatea de exprimare și acest 
drept cuprinde libertatea de a căuta, de a pri-
mi şi de a comunica fapte şi idei.

Însă libertatea de exprimare nu este un 
drept absolut, existând condiţii și limite până la 
care poate fi exercitată, ceea ce permite menţi-
nerea echilibrului între drepturile individului și 
interesele generale ale societăţii democratice.

Paragraful 2 al articolului 10 permite 
statului să aducă limitări formelor de mani-
festare a libertăţii de exprimare cu condiţia să 
respecte cerinţele impuse de Convenţie pen-
tru valabilitatea acestora.

Aceste restricţii ale libertăţii de expri-
mare sunt:

 – securitatea naţională;
 – integritatea teritorială sau siguranţa 

publică;
 – apărarea ordinii şi prevenirea infrac-

ţiunilor;
 – protecţia sănătăţii, a moralei, a repu-

taţiei sau a drepturilor altora;
 – împiedicarea divulgării de informaţii 

confidenţiale;
 – garantarea autorităţii şi imparţialităţii 

puterii judecătoreşti.
Așadar, datorită acestui paragraf, statele 

au dreptul să ia unele măsuri pentru ocrotirea 
anumitor interese, însă într-un final tot Curţii 
Europene îi revine decizia de a se pronunţa asu-
pra compatibilităţii acestor restricţii cu prevede-
rile Convenţiei, apreciind de la caz la caz dacă 
limitarea apare ca urmare a nevoii sociale nece-

sare și dacă e proporţională cu scopul urmărit. 
Curtea mai afirmă că limitarea adusă 

de stat acestui drept este contrară Convenţiei 
dacă nu îndeplinește cele trei condiţii cumula-
tive enumerate în paragraful 2, și anume:

 – să fie prevăzută de lege;
 – să urmărească cel puţin unul dintre sco-

purile legitime prevăzute de textul Convenţiei;
 – să fie necesară, într-o societate demo-

cratică, pentru atingerea acelui scop.
Ingerinţa adusă libertăţii de exprimare 

trebuie să se bazeze pe o dispoziţie normati-
vă existentă în dreptul intern. Important este 
însă ca dreptul intern care prevede posibilita-
tea unei ingerinţe aduse libertăţii de exprimare 
să îndeplinească două condiţii fundamentale: 
accesibilitatea și previzibilitatea. În lipsa aces-
tora, constatată de Curtea de la Strasbourg, 
articolul 10 va fi încălcat chiar dacă ingerinţa 
este prevăzută de o lege în vigoare în ordinea 
juridică internă, ce emană de la Parlament[4].

Rezultate obținute. Obligaţiile statului la 
acest capitol pot fi atît negative, cît și pozitive. 
Obligaţiile negative constă în abţinerea de la 
restricţii în posibilitatea oricărei persoane de a 
se exprima, în sensul de a avea opinii și de a pri-
mi sau comunica informaţii sau idei. Obligaţiile 
pozitive sunt că autorităţile statului au repon-
sabilitatea asigurării condiţiilor de exercitare a 
acestui drept, inclusiv al libertăţii presei.

Concluzii. Dacă nu ar exista această li-
bertate de exprimare, nu ar exista schimb de 
idei, nu ar exista dezbatere publică, nu ar exis-
ta posibilitatea de a ne informa, de a alege, de 
a ne exprima artistic. Alegerile noastre cotidi-
ene, modul în care ne îmbrăcăm, muzica pe 
care o ascultăm, cărţile pe care le citim, media 
din care ne informăm, toate sunt expresii ale 
dreptului la libera exprimare.
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CONSIDERAȚII PRIVIND SUBIECTUL INFRACȚIUNII PREVĂZUTE LA ART. 2011 COD PENAL 
AL REPUBLICII MOLDOVA ,,VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE”

Rezumat
Subiect al infracțiunii de violență în familie este persoana fizică, membru de familie, responsabilă care a împlinit vîrsta de 16 

ani şi a provocat intenționat suferință fizică, psihică, prejudiciu material sau moral unor alți membri de familie.
În conformitate cu legislația Republicii Moldova, se consideră subiecți ai violenței în familie: 
a) în condiția conlocuirii: persoanele aflate în relații de căsătorie, de concubinaj, persoanele divorțate, persoanele aflate în 

relații de tutelă şi curatelă, rudele lor pe linie dreaptă sau colaterală şi soții rudelor; 
b) în condiția locuirii separate: persoanele aflate în relații de căsătorie, copiii lor, inclusiv cei adoptivi, cei născuți în afara 

căsătoriei şi cei aflați sub curatelă.
Cuvinte-cheie: violența în familie, subiect, agresor, victimă, membru de familie, responsabil, voință.

Summary
The subject of the domestic violence crime is a natural person, a fully aware person, fam-ily member, who reached the age of 

16 and intentionally caused physical, mental, moral or mate-rial prejudice to his/hers family members.
In accordance with the legislation of the Republic of Moldova there are such subjects of domestic violence:
a) condition of common habitation: persons in a relationship of marriage, cohabiting, di-vorced persons, persons in a relati-

onship of curatorship, their direct or collateral relatives and spouses;
b) condition of separate habitation: persons in relationship of marriage, their children, in-cluding adopted children, those 

born out of wedlock and those under curatorship.
Keywords: domestic violence, subject, aggressor, victim, family member, fully aware person, desire.

Introducere. Subiectul infracţiunii în 
doctrina dreptului penal este considerat un 
element necesar pentru existenţa oricărei 
componenţe de infracţiune, deoarece răspun-
derea penală nu este posibilă fără existenţa 
persoanei care a săvârșit infracţiunea.

Subiectul infracţiunii de violenţă în 
familie este persoana fizică, responsabi-
lă la momentul săvârșirii infracţiunii, care 
a atins vârsta de 16 ani și are calitate de 
membru al familiei. Familia este sistemul 
unor personalităţi aflate în interacţiune și 
interdependenţă mutuală, sistem în care se 
petrec intense schimburi comunicaţionale și 
emoţionale, se derulează procese de rol ma-
terial, parental și filial [1, p. 6].

Metode de cercetare științifică utilizate 
și materiale aplicate. Prezentul studiu s-a axat 
pe studierea legislaţiei aplicabile în materie, 
a doctrinei și a practicii judiciare existente în 
domeniul prevenirii și combaterii violenţei în 

familie. Pentru elaborarea acestui studiu au 
fost utilizate următoarele metode de cercetare: 
logică, sistemică, juridică și comparativă.

Rezultate obținute și discuții. Potri-
vit Legii Republicii Moldova nr. 45 din 
01.03.2007 ,,cu privire la prevenirea și com-
baterea violenţei în familie ” la art. 3 alin. (1) 
se consideră ,, Subiecţi ai violenţei în familie: 
agresorul și victima cetăţeni ai Republicii Mol-
dova, cetăţeni străini și apatrizii care locuiesc 
pe teritoriul ei” [2, art. 3 alin.(1)].

Victimă a infracţiunii analizate poate fi 
oricare membru al familiei făptuitorului. Deși 
s-ar părea că termenul ,,în familie” limitează 
contextul în care se poate manifesta această 
formă de violenţă, legiuitorii au recunoscut că 
deseori violenţa continuă după încetarea unei 
relaţii și s-a convenit prin urmare că nu este 
necesar să se menţioneze doar condiţia conlo-
cuirii victimei și a agresorului. La fel și violenţa 
în familie între generaţii include violenţa fizi-
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că, sexuală, psihologică și economică comisă 
de către o persoană faţă de copilul său, faţă de 
persoanele în etate, sau acea formă de violenţă 
care are loc între oricare alţi doi sau mai mulţi 
membri ai familiei din generaţii diferite. Nici 
în situaţia dată nu este necesar de menţionat 
domiciliul comun al victimei și al agresorului 
[3, p. 43].

În acest context, Legea Republicii Mol-
dova nr. 45 din 01.03.2007 ,,cu privire la pre-
venirea și combaterea violenţei în familie ” re-
glementează o categorie extinsă de subiecţi ai 
violenţei în familie, victimele și agresorii fiind 
persoane în relaţii de căsătorie, de divorţ, de 
concubinaj, de tutelă, rudele și alte persoane 
întreţinute de acestea.

Astfel, unele prevederi din legislaţia pe-
nală [4] fiind racordate la Legea Republicii 
Moldova nr. 45 din 01.03.2007 ,,cu privire la 
prevenirea și combaterea violenţei în familie ”, 
legiuitorul a introdus art.1331 CP al RM, con-
form căruia noţiunea de ,,membru de familie” 
presupune două sensuri diferite, în funcţie de 
lipsa sau prezenţa conlocuirii făptuitorului și 
victimei, și anume: 

a) în condiţia conlocuirii: persoanele 
aflate în relaţii de căsătorie, de concubinaj, 
persoanele divorţate, persoanele aflate în 
relaţii de tutelă și curatelă, rudele lor pe linie 
dreaptă sau colaterală și soţii rudelor; 

b) în condiţia locuirii separate: persoa-
nele aflate în relaţii de căsătorie, copiii lor, in-
clusiv cei adoptivi, cei născuţi în afara căsăto-
riei și cei aflaţi sub curatelă [5, art. 1331].

În acest sens, noţiunea de membru de fa-
milie, utilizată atât în CP al RM, cât și în Legea 
Republicii Moldova nr. 45 din 01.03.2007 ,,cu 
privire la prevenirea și combaterea violenţei 
în familie ” este definită în spiritul practicii de 
interpretare a noţiunii de ,,viaţă de familie” de 
către Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
care a optat întotdeauna pentru o interpretare 
flexibilă a noţiunii de viaţă de familie, aceasta 
se construiește în funcţie de doi factori: filiaţia 
(cea biologică și cea rezultată din adopţie) sau 
decizia a doi parteneri de sexe diferite de a în-
temeia o familie. Curtea a precizat, în multiple 
rânduri, că relaţia dintre un părinte și copilul 
său este întotdeauna protejată în cadrul vieţii 

de familie, indiferent dacă cei doi locuiesc îm-
preună sau de alte circumstanţe concrete ale 
cauzei. În plus, situaţia copiilor adoptaţi este 
identică cu cea a copiilor biologici [6, p. 3].

În ce privește relaţiile dintre parteneri, 
familia este înţeleasă în sens larg de către 
Curtea europeană și nu este condiţionată de 
încheierea unei căsătorii civile. În lipsa căsă-
toriei, existenţa unei familii între cei doi par-
teneri este apreciată de la caz la caz, în funcţie 
de circumstanţele concrete ale fiecărui caz. De 
exemplu, Curtea va cerceta dacă cei doi parte-
neri locuiesc împreună și de cât timp, dacă au 
copii împreună, fie ei biologici sau adoptaţi, 
dacă alte elemente concrete indică intenţia de 
a avea o relaţie de durată [7, p. 18]. În schimb, 
Curtea nu a acceptat până în prezent că relaţiile 
stabile dintre persoane de același sex pot intra 
în sfera de aplicare a vieţii de familie. Acestora 
le-a oferit însă protecţie în cadrul noţiunii mai 
largi a vieţii private [7, p. 18].

Sfera de aplicare a acestei noţiuni are 
relevanţă în materia violenţei în familie, pen-
tru că interpretarea extensivă pe care o dă Cur-
tea Europeană a Drepturilor Omului lărgește 
sfera persoanelor care pot fi considerate vic-
time sau făptuitori în cauzele de violenţă în 
familie.

Referitor la categoriile subiecţilor 
infracţiunii de violenţă în familie, constatăm 
în literatura de specialitate opinii diferite. 
Unii autori [6, p. 3] consideră ,,neinspirată 
și nocivă includerea concubinilor în catego-
ria membrilor de familie în sensul art.1331 
CP al RM”. Ei susţin poziţia prin argumentul 
apărării familiei legitime rezultate din căsă-
toria civilă. În acest sens, căsătoria implică 
asumarea de responsabilităţi reciproce între 
soţi, faţă de copii și societate. Concubinajul, 
dimpotrivă, implică eludarea asumării de 
obligaţii. Recunoașterea unor efecte identice 
sub aspect juridic înseamnă subminarea că-
sătoriei prin recunoașterea concubinajului ca 
alternativă legitimă. În principiu, o asemenea 
decizie nu este exclusă, dar reclamă o dezbate-
re mai largă, ce nu poate avea loc în contextul 
Codului penal, sub presiunea timpului. Nu 
putem trece cu vederea faptul că, în varianta 
sa în vigoare, textul art.1331 CP al RM impli-
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că recunoașterea în calitate de membri de fa-
milie inclusiv a celor care alcătuiesc cuplurile 
homosexuale. Or, făcând referire la dispoziţia 
art.1331 CP al RM, și aceștia ar putea invo-
ca o convieţuire în concubinaj asemănătoare 
celei dintre soţi, inclusiv relaţii asemănătoare 
celor dintre părinţi și copii, în raport de co-
pilul unuia dintre parteneri sau faţă de copiii 
crescuţi fără a fi adoptaţi [6, p. 3]. Acești autori 
[6, p. 3] consideră că legiuitorul ar trebui să 
excludă concubinii din categoriile de subiecţi 
ai violenţei în familie.

Considerăm această părere una su-
biectivă, deoarece în societatea contempo-
rană concubinajul este o formă modernă de 
convieţuire între un bărbat și o femeie, con-
stituind o relaţie interumană în care doi adulţi 
hotărăsc să trăiască și să gospodărească în co-
mun. În foarte multe cazuri, concubinajul este 
preferat formei clasice a căsătoriei. În prezent, 
majoritatea statelor europene au legiferat con-
cubinajul mai ales din cauza numărului mare 
de copii născuţi din cupluri necăsătorite. Pe 
locul întâi se află Islanda cu 65% dintre copii 
proveniţi din relaţii de concubinaj, urmată de 
Danemarca și Suedia cu 55%, în timp ce în 
Marea Britanie proporţia este de 40% [8].

Pentru Republica Moldova, cu o ma-
joritate a populaţiei de religie ortodoxă, sunt 
caracteristice căsătoriile religioase denumite 
,,cununii”. În acest sens, o mare parte a tine-
rilor familii își leagă destinele mai întâi prin 
cununie și apoi după o perioadă de timp se 
căsătoresc legal conform legislaţiei familiale 
[9, art. 5 și 6]. Considerăm că în această pe-
rioadă persoanele care s-au cununat și locu-
iesc împreună cu siguranţă sunt și trebuie să 
fie subiecţi ai violenţei în familie, deoarece din 
momentul legării prin cununie apare o mare 
parte a acelor drepturi și obligaţii care sunt 
generate de căsătorie, sub aspect moral și nu 
juridic.

Dintr-o astfel de relaţie pot rezulta și co-
pii. În legătură cu situaţia copiilor născuţi în 
afara căsătoriei, aceștia se bucură de același re-
gim de ocrotire ca și orice copil din căsătorie, 
legea prevede asimilarea copilului din afara 
căsătoriei cu cel din căsătorie.

O caracteristică socială a subiectului 

infracţiunii este strâns legată de criteriile sale 
juridice, care servesc cerinţei răspunderii pe-
nale a persoanei pentru săvârșirea de către ea 
a unei acţiuni sau inacţiuni socialmente peri-
culoase.

Așadar, subiect al infracţiunii, este per-
soana fizică, responsabilă, care la momentul 
săvârșirii infracţiunii a atins o anumită limi-
tă de vârstă prevăzută de legea penală. Astfel, 
pentru a fi pasibilă de răspundere penală, per-
soana fizică trebuie să întrunească două sem-
ne obligatorii: responsabilitatea și vârsta de la 
care poate surveni răspunderea penală pentru 
săvârșirea faptei. În cazul unor infracţiuni, 
legiuitorul pe lângă semnele enumerate mai 
sus include și unele semne suplimentare ale 
subiectului, care se referă la: cetăţenie, sex, 
funcţie ocupată, atitudine faţă de serviciul 
militar etc. În cazul dat, subiectul infracţiunii 
se caracterizează prin calitatea sa specială. De 
asemenea, subiectul infracţiunii poate fi și 
persoana juridică ce desfășoară activitate de 
întreprinzător și întrunește o serie de condiţii 
prevăzute de legea penală [10, p. 119-122].

Reieșind din prevederile alin. (2) art.21 
CP al RM, subiect al infracţiunii de violenţă în 
familie poate fi persoana fizică (fără deosebire 
de cetăţenie, rasă, naţionalitate, sex, origine 
etnică, religie, apartenenţă politică, avere sau 
origine socială), responsabilă, care la momen-
tul săvârșirii infracţiunii a împlinit vârsta de 
16 ani [5, art. 21, alin. (2)]. 

La stabilirea limitei minime a vârstei 
pentru răspunderea penală, se ia în considera-
re caracterul relaţiilor sociale ocrotite și nivelul 
socializării persoanei. Socializarea individului 
este un proces de însușire de către persoană a 
unor norme și valori generale din mediul so-
cial ce-l înconjoară; afilierea omului în mediul 
social este nu altceva decât un proces de deve-
nire a personalităţii umane [11, p. 37].

Limita minimă a vârstei este deci deter-
minată de legiuitor în baza unor criterii biolo-
gico-medicale, social-psihologice, sociologice, 
ţinând cont, de asemenea, de indicatorii cri-
minologici și principiile dreptului penal.

De obicei, vârsta subiectului este sta-
bilită după anumite documente: adeverinţă 
de naștere, buletin de identitate, pașaport, 
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însemnările în cartea de înregistrare a acte-
lor stării civile etc. Se consideră că persoana 
atinge o vârstă anumită la orele 24:00 ale zilei 
următoare după cea de naștere. În cazurile în 
care lipsesc documentele care stabilesc vâr-
sta persoanei, aceasta se stabilește printr-o 
expertiză medico-legală. Astfel, potrivit pct. 
6 al Hotărârii Plenului CSJ a RM nr.37 din 
12.11.1997 „Despre practica aplicării de către 
instanţele judecătorești a legislaţiei în cadrul 
examinării cauzelor privind infracţiunile 
săvârșite de minori”, la constatarea vârstei de 
către expertiza medico-legală, ziua de naștere 
urmează să fie considerată ultima zi a acelui 
an care este numit de experţi, iar în cazul 
constatării vârstei prin numărul minimal și 
maximal de ani, judecata urmează să reiasă 
din vârsta minimală a acestei persoane pre-
supusă de expertiză [12, p. 242].

Următoarea condiţie pe care trebuie 
s-o întrunească persoana fizică pentru a fi su-
biect al infracţiunii de violenţă în familie este 
responsabilitatea. Potrivit art. 22 CP al RM, 
„responsabilitatea este starea psihologică a 
persoanei, care are capacitatea de a înţelege 
caracterul prejudiciabil al faptei, precum și ca-
pacitatea de a-și manifesta voinţa și a-și dirija 
acţiunile”.

Din textul legii reiese că cerinţele indica-
te în articolul respectiv sunt îndreptate numai 
în privinţa persoanelor care au capacitatea de 
a înţelege și a aprecia corect realitatea obiec-
tivă și care sunt capabile să-și determine și să 
dirijeze voinţa în raport cu acţiunile sale faţă 
de membrii de familie.

Prin urmare, unii autori [6, p. 3] con-
sideră important faptul că la momentul 
săvârșirii infracţiunii făptuitorul trebuie să știe 
sau să admită că este membru al familiei vic-
timei și să urmărească săvârșirea infracţiunii 
de violenţă în familie nu asupra oricui, ci asu-
pra persoanei având și ea o asemenea calitate 
specială. Dacă făptuitorul consideră, în mod 
întemeiat, că victima nu are calitatea de mem-
bru de familie, nu-i poate fi aplicată răspun-
derea în baza art.2011 CP al RM. Aceasta nu 
înseamnă însă că făptuitorul nu va răspunde 
pentru una din faptele prevăzute la art.145, 
150, 151, 152, 155 sau altele CP al RM ori la 

art.78 al CC al RM, a căror prezenţă nu poate 
fi pusă la îndoială. 

Calitatea de membru de familie trebuie 
să existe în momentul săvârșirii faptei. Dacă 
această calitate a încetat de exemplu, calitatea 
de soţ sau soţie a încetat ca urmare a desface-
rii căsătoriei prin divorţ, fapta nu va putea fi 
calificată potrivit art.2011 CP RM în condiţia 
locuirii separate. De asemenea, nu va putea fi 
aplicată această prevedere dacă făptuitorul și 
victima erau legaţi printr-o relaţie nulă sub as-
pect juridic, de exemplu, o relaţie de căsătorie 
nulă din cauza bigamiei. 

Nu este exclusă, în contextul analizat, 
eroarea de fapt. Astfel, dacă făptuitorul con-
sideră eronat că victima are calitatea de mem-
bru de familie deși în realitate victima nu are 
această calitate, urmărind aplicarea violenţei 
tocmai asupra persoanei având o asemenea 
calitate specială, cele săvârșite urmează a fi ca-
lificate ca tentativă la infracţiunea prevăzută la 
art.2011 CP RM. Aceasta întrucât acţiunea sau 
inacţiunea intenţionată a făptuitorului este în-
dreptată nemijlocit spre săvârșirea infracţiunii 
de violenţă în familie, și doar din cauze in-
dependente de voinţa făptuitorului această 
infracţiune nu-și produce efectul. 

Un alt element indispensabil al subiec-
tului infracţiunii este responsabilitatea făptu-
itorului care la rîndul său reprezintă o stare 
psihică normală a omului sănătos, care are 
capacitatea de a înţelege nu doar partea fap-
tică a conduitei sale, și importanţa ei socială, 
precum și capacitatea de a-și manifesta voinţa 
și de a-și dirija acţiunile, ceea ce este caracte-
ristic oamenilor cu facultăţi mintale norma-
le. Totodată, responsabilitatea este o premisă 
obligatorie a vinovăţiei. Este vădit că numai 
după determinarea responsabilităţii poate fi 
pusă problema vinovăţiei persoanei pentru 
cele săvârșite, iar vinovăţia, la rîndul său, este 
o condiţie necesară a răspunderii penale și in-
vers, dacă responsabilitatea lipsește, nu se mai 
pune problema vinovăţiei persoanei, întrucât 
o persoană iresponsabilă nu poate fi trasă la 
răspundere penală.

Astfel, în conformitate cu alin.(1) art. 
23 CP al RM, „nu este pasibilă de răspundere 
penală persoana care, în timpul săvârșirii unei 
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fapte prejudiciabile, se afla în stare de irespon-
sabilitate, adică nu putea să-și dea seama de 
acţiunile ori inacţiunile sale sau nu putea să 
le dirijeze din cauza unei boli psihice cronice, 
a unei tulburări psihice temporare sau a altei 
stări patologice. Faţă de o asemenea persoană, 
în baza hotărârii instanţei de judecată, pot fi 
aplicate măsuri de constrângere cu caracter 
medical, prevăzute de prezentul cod”.

Din definiţia respectivă, reiese că sta-
rea de iresponsabilitate se caracterizează prin 
două criterii, și anume: juridic (psihologic) și 
medical (biologic).

Criteriul juridic (psihologic) constă 
în incapacitatea persoanei, în momentul 
săvârșirii infracţiunii, de a conștientiza (a-
și da seama și a realiza) caracterul de fapt și 
pericolul social ale comportamentului său 
(semnul intelectiv) și a-l dirija (semnul voli-
tiv). Pentru recunoașterea persoanei irespon-
sabile este suficientă prezenţa doar a unuia 
dintre aceste semne – fie intelectiv, fie volitiv, 
cu condiţia ca el să fie determinat de criteriul 
medical [13, p. 183].

Criteriul medical al iresponsabilităţii 
descoperă cauzele acestei incapacităţi. Crite-
riul dat include trei categorii de boli psihice:

 –  boala psihică cronică (ex: schizofre-
nia, epilepsia, psihoza maniacal-depresivă 
etc.);

 –  tulburare psihică temporară (ex: 
afectul patologic, starea de ebrietate patologi-
că, psihozele alcoolice etc.);

 –  altă stare patologică (ex: psihopatia, 
oligofrenia, debilitatea, imbecilitatea, idiotis-
mul etc.).

Criteriul juridic și cel medical se află 
într-o interdependenţă, de aceea, pentru a 
recunoaște o persoană drept iresponsabilă, 
este necesară existenţa ambelor criterii.

Reieșind din cele menţionate mai sus, 
se poate de afirmat că iresponsabilitatea 
persoanei în timpul săvârșirii infracţiunii 
de violenţă în familie exclude posibilitatea 
recunoașterii acesteia în calitate de subiect al 
infracţiunii date.

Totodată, potrivit art. 231 CP al RM 
„Responsabilitatea redusă”: ,, persoana care a 
săvârșit o infracţiune ca urmare a unei tulbu-

rări psihice, constatată prin expertiza medica-
lă efectuată în modul stabilit, din cauza căreia 
nu-și putea da seama pe deplin de caracterul 
și legalitatea faptelor sale sau nu le putea di-
rija pe deplin este pasibilă de responsabilitate 
penală redusă și instanţa de judecată, la stabi-
lirea pedepsei sau a măsurilor de siguranţă, va 
ţine cont de tulburarea psihică existentă, care 
însă nu exclude răspunderea penală.

Din cele expuse mai sus, putem afirma 
că subiect al infracţiunii de violenţă în familie 
este persoana fizică, membru de familie, res-
ponsabilă care a împlinit vârsta de 16 ani și a 
provocat intenţionat suferinţă fizică, psihică, 
prejudiciu material sau moral unor alţi mem-
bri de familie 

Concluzii. Drept rezultat al cercetării 
legislaţiei și a literaturii de specialitate referi-
tor la subiectul infracţiunii de violenţă în fa-
milie, propunem anumite modificări de lege 
ferenda în vederea ajustării legii pentru a ex-
clude unele interpretări greșite, și anume:

 – la articolul 3 alin. (2) din Legea Re-
publicii Moldova nr. 45 din 01.03.2007 ,,cu 
privire la prevenirea și combaterea violenţei 
în familie ”, la litera a) după cuvîntul ,,rudele” 
se fie completat cu sintagma ,,și afinii”;

 – la articolul 3 alin. (2) din Legea Re-
publicii Moldova nr. 45 din 01.03.2007 ,,cu 
privire la prevenirea și combaterea violenţei 
în familie”, la litera să cuprindă următoarea 
formulare: ,,b) în condiţia locuirii separate: 
persoanele aflate în relaţii de căsătorie, rude-
le și afinii lor pe linie dreaptă, copiii adoptivi, 
persoanele aflate sub curatelă, foștii soţi, per-
soanele care se află ori s-au aflat în relaţii de 
concubinaj”;

 – aceleași modificări să fie efectuate și 
în cuprinsul art. 1331, lit. a) și b) CP al RM și 
în alte acte normative sau departamentale care 
definesc subiecţii violenţei în familie.
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Summary
This article focuses on the tactics of certain proceedings at a later stage of the criminal prosecution of offenses in lending , its 

importance to a comprehensive, complete and impartial prosecution of offenses in lending disclosure features methods and tactics of 
this stage of the criminal prosecution of crimes in lending . Also in this article are analyzed and presented as sources of evidence features 
tactics proceedings at the stage of prosecution of offenses in lending . Considered procedural and forensic aspects of bringing a person as 
an accused in the crime in question.

Keywords: proceedings subsequent stage of the prosecution, in lending, the defendant, etc.

Резюме
Данная статья посвящена тактике проведения отдельных процессуальных действий на последующем этапе 

уголовного преследования преступлений в сфере кредитования, его значению для всестороннего полного и объективного 
уголовного преследования преступлений в сфере кредитования, раскрытию особенностей методики и тактики данного 
этапа уголовного преследования преступлений в сфере кредитования. Также в данной статье проанализированы и пред-
ставлены как источники доказательств особенности тактики процессуальных действий на этапе уголовного преследо-
вания преступлений в сфере кредитования. Рассмотрены процессуальные и криминалистические аспекты привлечения 
лица в качестве обвиняемого по рассматриваемым преступлениям.

Ключевые слова: процессуальные действия, последующий этап уголовного преследования, в сфере кредитования, 
обвиняемый и др.

Этапом уголовного преследования 
считается определенный отрезок времени, 
в котором осуществляется единая по цели, 
объединенная общностью задач, условия-
ми и приемами уголовного преследования, 
взаимосвязанная система процессуальных 
и иных мероприятий.

Традиционно процесс уголовного 
преследования подразделяется на три эта-
па: первоначальный, последующий и за-
ключительный. Основной задачей органа 
уголовного преследования на последую-
щем этапе будет являться развернутое и 
последовательное доказывание преступ-
ной деятельности лица, совершившего 
преступление. 

В теории криминалистики пробле-
ма определения этапов уголовного пре-
следования и их значение для разработки 
тактических операций при расследовании 
преступлений остается дискуссионной. 
Поэтому исследование этого вопроса как 
одного из приоритетных направлений 
формирования криминалистической тео-

рии тактических операций, на наш взгляд, 
должно быть предметом отдельного само-
стоятельного рассмотрения. 

Специфика последующего этапа уго-
ловного преследования рассматриваемой 
категории преступлений связана с изуче-
нием и анализом большого объема доку-
ментации, проведением дополнительных 
допросов обвиняемых, допросов свидете-
лей, а также проведением комплекса про-
цессуальных действий, в том числе таких, 
которые проводились на первоначальном 
этапе. В этот период проводятся допро-
сы обвиняемых, назначаются экспертизы, 
проводятся очные ставки, предъявления 
для опознания.

Как справедливо отмечает, Неймарк 
М.А., успешность процесса расследования 
преступлений в кредитно-банковской сфе-
ре на последующем этапе во многом зави-
сит от занимаемой обвиняемым позиции 
по делу[5, с. 110].

На последующем этапе уголовного 
преследования преступлений в сфере кре-
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дитования, складываются следующие кри-
миналистические ситуации: установлены 
все участники преступления, предъявлен-
ное обвинение они признают частично; 
соучастники не признают предъявленного 
обвинения и оказывают противодействие 
уголовному преследованию; установлены 
все соучастники преступления, место на-
хождения отдельных из установленных 
соучастников не известно.

В соответствии с ч. 4 ст. 167 Уголовно-
процессуального кодекса Республики 
Молдова[1] задержанное лицо должно 
быть допрошено в соответствии с требова-
ниями статей 103 и 104 УПК РМ, если дает 
согласие на допрос. При допросе обвиняе-
мого в начале допроса орган уголовного 
преследования выясняет у обвиняемого, 
признает ли он себя виновным, желает 
ли давать показания по существу предъ-
явленного обвинения и на каком языке. 
В случае отказа обвиняемого от дачи по-
казаний орган уголовного преследования 
делает соответствующую запись в прото-
коле допроса[9, с. 224]. Если обвиняемый 
признает свою вину, он допрашивается по 
всем известным обстоятельствам ему дела, 
независимо от объема ранее данных по 
этому поводу показаний. 

При проведении допроса обвиняе-
мого прокуроры выясняют следующие 
обстоятельства: характер деятельности 
юридического лица; соответствие деятель-
ности по сбору денежных средств уставу 
(положению) компании, лицензии, если 
она выдавалась; соответствие документов, 
которыми оформлялись обязательства 
по возврату денежных средств, характеру 
сделки; [7, с. 58]. 

Показания обвиняемого заносятся 
в протокол допроса, который подписыва-
ется обвиняемым и органом уголовного 
преследования[9, с. 225].

Сбору доказательственного материа-
ла способствуют назначение и производство 
финансово-экономической экспертизы, 
позволяющей исследовать обстоятельства, 
связанные с получением кредита. При ее 
назначении перед экспертами чаще все-

го ставятся такие вопросы: соответствуют 
ли отчетные данные предприятия его фи-
нансовому состоянию, и если нет, то какие 
факторы привели к неплатежеспособности; 
позволяло ли финансовое состояние пред-
приятия предоставлять кредит, если да, то 
за счет каких источников; соответствует 
ли себестоимость продукции предприятия 
произведенным затратам и если да, то не 
повлекло ли это занижения данных о по-
лученной прибыли; не свидетельствуют ли 
финансовые операции предприятия об от-
влечении средств из хозяйственного обо-
рота и их нецелевом расходовании.

В процессе выявления и раскрытия 
данных преступлений реализуются крими-
налистические средства и методы, связан-
ные с обнаружением и исследованием до-
кументов банков и кредитуемых их фирм. 
Изучая документы в ходе проверки осмо-
тра, обыска, выемки, допросов, орган уго-
ловного преследования устанавливает их 
соответствие требованиям гражданского 
законодательства, выявляет противоречия 
в документах, решает задачи, результаты 
которых используются при назначении 
ревизий, аудиторских проверок, судебно-
бухгалтерских, экономических и крими-
налистических экспертиз. При проверке 
деятельности сторон по договору креди-
тования широкое применение находит ме-
тод сравнительного анализа фактических 
и нормативных данных. Он актуален при 
проверке как деятельности заемщика и 
выявления нарушений правил норматив-
ного характера, так и деятельности банка-
кредитора, выявления нарушений, допу-
щенных его сотрудниками при подготовке, 
оформлении и заключении договора кре-
дитования.

Также важным источником инфор-
мации для установления конкретного 
лица осуществившего преступные дей-
ствия является почерковедческая экспер-
тиза, которая может исключить либо пря-
мо указать на лицо которое подписывало 
конкретные документы позволившие впо-
следствии совершить преступления в сфе-
ре кредитования. 
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Как отмечает Неймарк М.А., структу-
ра операции по проверке версии о причаст-
ности банковских работников к хищению 
включает в себя: определение круга лиц, 
которые участвовали в оформлении кре-
дитной операции, а также в организации 
контроля за ее осуществлением; выявления 
фактов ненадлежащего контроля за осу-
ществлением данной операции; определе-
ние данных работников, допустивших эти 
нарушения; установление связи нарушите-
лей с другими участниками сделки[7, с. 59].

Для того, чтобы обеспечить целе-
направленность производства судебно-
экономических экспертиз, все материа-
лы о деятельности юридического лица по 
сбору вкладов необходимо сгруппировать 
по следующим этапам: регистрация юри-
дического лица, получение необходимых 
документов (лицензий, разрешений); раз-
работка бизнес-плана привлечения денеж-
ных средств, размещение рекламы в сред-
ствах массовой информации; поступление 
денежных средств, ценных бумаг то вклад-
чиков, выплаты денежных средств отдель-
ным вкладчикам; прекращение деятельно-
сти компании. 

Необходимо исследовать учреди-
тельские и регистрационные документы и 
определить их соответствие тем видам дея-
тельности, которые должно осуществлять 
юридическое лицо. Для установления, 
не являлся ли данный вид деятельности 
банковской, не подлежал ли он специаль-
ному лицензированию, необходимо про-
вести проработку этих вопросов. Помощь 
в этом могут оказать специалисты Нацио-
нального Банка Молдовы. В процессе про-
работки необходимо получить ответы на 
следующие вопросы: соответствует ли дея-
тельность компании по привлечению де-
нежных средств населения и юридических 
лиц ее уставу и учредительному договору, 
полученной лицензии; к какому виду дея-
тельности относится привлечение денеж-
ных средств населения и юридических лиц, 
подлежит ли оно обязательному лицензи-
рованию; соответствуют ли документы, ко-
торыми оформлялся прием денег у населе-

ния и юридических лиц, действовавшему 
на тот период законодательству.

Правовая проработка вопросов про-
водится в тех случаях, когда привлечение 
денежных средств оформлялось различ-
ными ценными бумагами, для проверки 
законности выпуска ценных бумаг при-
влекаются специалисты Национальной ко-
миссии по ценным бумагам, которые могут 
дать заключение по следующим вопросам: 
имело ли право указанное юридическое 
лицо выпускать данный вид ценных бумаг; 
соответствуют ли выпускаемые ценные бу-
маги характеру сделки между компанией 
и вкладчиком; имело ли право юридиче-
ское лицо на данный вид инвестиционной 
деятельности[6, с. 55-56]. 

К категории лиц, допрашиваемых в 
качестве свидетелей на последующем эта-
пе уголовного преследования преступле-
ний в сфере кредитования можно отнести 
лиц, которые работали в организации, но 
не знали о совершении преступления ее 
руководителями (сотрудниками) или уво-
лились (вынуждено или по собственному 
желанию), не пожелав быть соучастниками 
преступления. Для того, чтобы установить 
таких свидетелей, необходимо изучить ка-
дровую составляющую предприятия, по-
беседовать как можно с большим числом 
сотрудников без составления протоколов 
допроса. Изучить документацию пред-
приятия выявить лиц ранее работающих 
в предприятии либо банковском учреж-
дении и которые по мнению ОУП могут 
располагать какой-либо информацией для 
увеличения объема доказательств по делу.    
При допросе свидетелей необходимо вы-
яснить: кто предоставлял необходимый 
пакет документов от предприятия, кто вы-
давал либо поручал выдать денежные сред-
ства, кто лабировал интересы преступной 
группы, куда передавались полученные де-
нежные средства, где они хранились; чем 
располагало и как распоряжалось юриди-
ческое лицо основными или оборотными 
средствами, прибыльной деятельностью, 
способной деятельностью обеспечить по-
лучение достаточной прибыли (если ука-
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занных источников нет, то предприятие 
заведомо необеспеченных обязательств 
следует считать обманом); какая работа 
осуществлялась с целью получения при-
были от собственной деятельности (рас-
поряжение полученными средствами в 
ущерб юридическому лицу без цели полу-
чения прибыли, в личных целях свидетель-
ствует о наличии умысла на совершение 
хищения); были ли случаи использования 
полученных денежных средств на личные 
нужды (приобретение недвижимости, ав-
томашин, ценностей). 

На последующем этапе уголовного 
преследования преступлений в сфере кре-
дитования необходимо не только допраши-
вать потерпевших, так как при уголовном 
преследовании выявляются новые обстоя-
тельства, но проводить с ними работу для 
того, чтобы они не противодействовали 
уголовному преследованию, не осложняли 
деятельность органов уголовного пресле-
дования. В практике имеют случаи, когда 
потерпевшие, исходя из того, что затрону-
ты их имущественные интересы, формиру-
ют негативное отношение к процессу уго-
ловного преследования, пытаясь обвинить 
органов уголовного преследования в том, 
что они не дают возможности организато-
рам юридического лица вернуть их вкла-
ды и причитающиеся проценты. Очень 
важно, чтобы в ходе уголовного пресле-
дования путем допроса и предоставления 
официальной справки была установлена 
сумма прямого ущерба, то есть той массы 
денежных средств которые уже не могут 
быть возвращены фактически. 

На последующем этапе уголовно-
го преследования преступлений в сфере 
кредитования проводятся очные ставки 
между разными категориями участников 
уголовного судопроизводства. Наиболее 
сложными являются те, которые осущест-
вляются между организаторами деятель-
ности юридического лица. В этом случае 
возникает необходимость установления 
роли каждого из них. В большинстве слу-
чаев учредители предприятия и исполни-
тельные директора тих предприятий со-

всем разные лди и в большинстве случаев 
вторые и вовсе подставные лица на кото-
рых просто оформлялись документы и вы-
данный кредит, однако в полно объеме до-
казать данное обстоятельство практически 
не возможно в случае отказа от дачи изо-
бличительных показаний последних. 

Как отмечается в уголовно-правовой 
литературе, очная ставка представляет 
процесс, анализа, оценки использования 
доказательственной информации, проце-
дуру использования данных, передавае-
мых ее участниками с помощью жестов, 
мимики, телодвижений[3, р. 243]. Такая 
возможность позволяет органу уголов-
ного преследования отследить поведение 
участников очной ставки, для себя сделать 
предварительные выводы о том, кто из них 
дает ложные показания, с чем это связано. 
Каждый представитель орган уголовного 
преследования ставит для себя цель устра-
нить имеющиеся противоречия. На очной 
ставке могут предъявить вещественные 
доказательства и документы, но делают 
это осторожно, чтобы не информировать 
лиц, которые не дают правдивых показа-
ний. Чтобы этого избежать и повысить 
эффективность очной ставки необходимо 
в процессе подготовки к ее проведению 
попытаться спрогнозировать ход ее прове-
дения и возможность представления веще-
ственных доказательств так, чтобы это по-
зволило получить достоверные сведения. 
Оглашение показаний допрашиваемых 
лиц, содержащихся в протоколах предыду-
щих допросов, а также воспроизведение 
аудиозаписи, видеозаписи этих показаний 
допускается лишь после дачи показаний 
указанными лицами или отказа от дачи по-
казаний на очной ставке. 

Поскольку очная ставка является 
сложным действием, она должна надлежа-
щим образом готовиться, обеспечиваться 
необходимыми средствами фиксации ин-
формации и предотвращения возможных 
нежелательных последствий.

Низкая эффективность данного про-
цессуального действия по делам рассма-
триваемой категории во многом может 
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быть объяснена не своевременным про-
ведением, формальным подходом к его 
проведению со стороны орана уголовного 
преследования, ограничивающихся по-
становкой вопросов, по которым прежде 
были даны противоречащие друг другу по-
казания, и получением на них по очеред-
ности ответов, крайне редким использова-
нием тактических рекомендаций либо их 
неэффективным применением. 

Успешным результатом проведенных 
действий по сбору доказательств являет-
ся формирование новых криминалисти-
ческих ситуаций, когда орган уголовного 
преследования располагает достаточно 
полной информацией о совершенном пре-
ступлении и его участниках, что позволяет 
перейти к итоговому — заключительному 
этапу уголовного преследования. На этом 
этапе орган уголовного преследования, 
признав собранные доказательства вино-
вности обвиняемого в совершении пре-
ступления в кредитной сфере достаточ-
ными для составления обвинительного 
заключения, объявляет заинтересованным 
лицам, что уголовное преследование по 
уголовному делу окончено, и выполняет 
ряд действий, предусмотренных уголовно-
процессуальным законом.

В числе задач, решаемых субъектом 
доказывания на заключительном этапе, 
следует выделить: систематизацию всех 
материалов уголовного дела и ознакомле-
ние с ними тех участников, кому это право 
предусмотрено законом; рассмотрение хо-
датайств и при необходимости проведе-
ние дополнительных процессуальных дей-
ствий; подготовку окончательных выводов 
и их формулирование в обвинительном 
заключении (обвинительном акте); обоб-
щение материалов о причинах и условиях, 
способствовавших совершению преступле-
ния, принятие мер по их устранению и др.

В заключении следует отметить, что 
выявление и изучение типовых ситуаций 
на последующих этапах уголовного пре-
следования, складывающихся по делам в 
сфере кредитования, дает возможность 
разрабатывать наиболее оптимальный на-

бор процессуальных действий и их после-
довательность с точки зрения изменения 
такой ситуации в благоприятном направ-
лении, исходя из достижения целей уго-
ловного судопроизводства.
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PREMISELE MIGRAŢIEI ŞI IMPACTUL REFUGIAŢILOR ÎN STATELE EUROPENE

Rezumat
Istoria omenirii din cele mai vechi timpuri a fost marcată şi modelată de circulaţii masive ale populaţiilor. Circulaţia in-

terstatală şi intercontinentală a persoanelor rămâne o caracteristică esenţială a lumii globalizate de astăzi, devenind poate şi mai 
esenţială în modelarea realităţii sociale globale. Evoluţiile social-economice şi politice care au avut loc în ultimele decenii şi continuă 
să ыуderuleze la nivel global au creat premisele unor schimbări considerabile în domeniul migraţiei, impunînd acordarea unei aten-
ţii deosebite faţă de aceste probleme, care tot mai frecvent sunt abordate în cadrul dialogului politic şi colaborării internaţionale. 

Cuvinte-cheie: circulaţie, populaţie, liberalizare, mobilitate, migraţie. 

Summary
The history of mankind since ancient times was the model of massive population movement. Interstate and intercontinen-

tal circulation of people remains a key feature of today’s globalized world, becoming perhaps more in shaping global social reality. 
Developments in social, economic and political that have occurred in recent decades and continues to run globally have created pre-
requisites for significant changes in migration, imposing paying attention to these problems, which increasingly are addressed in the 
political dialogue and international collaboration.

Keywords: circulation, people, liberalization, mobility, migration.

Introducere. Istoria omenirii din cele 
mai vechi timpuri a fost marcată şi modelată 
de circulaţii masive ale populaţiilor. Circula-
ţia interstatală şi intercontinentală a persoa-
nelor rămâne o caracteristică esenţială a lumii 
globalizate de astăzi, devenind poate şi mai 
esenţială în modelarea realităţii sociale glo-
bale. Disparităţile în dezvoltarea social-eco-
nomică a diferitor state şi regiuni, împreună 
cu liberalizarea şi intensificarea fluxurilor de 
capital, bunuri şi servicii, precum şi eficienti-
zarea sistemelor de comunicaţii facilitează tot 
mai mult mobilitatea persoanelor şi, implicit, 
a forţei de muncă.

Metode și materiale aplicate. În aborda-
rea problemei refugiaţilor au fost folosite cer-
cetarea mai multor surse bibliografice, anali-
za riscurilor ce reiesă din problema actuală a 
proceselor migratorii.

Migraţia a existat de la începuturile 
omenirii. Fenomenul nu a încetat în timp, însă 
a înregistrat schimbări şi a căpătat noi forme. 
Procesele migratorii se desfăşoară simultan şi 
sunt în creştere în multe ţări ale lumii.

Printre motivele principale ce determină 
migrarea resurselor de muncă se află diferiţi 
factori cu caracter economic şi neeconomic. 

Cauzele migraţiei sunt: 
 – nivelul de dezvoltare economică dife-

rit: nivelul de dezvoltare industrială a ţărilor se 
află la diferite niveluri. După cum arată prac-
tica, forţa de muncă migrează din ţările cu un 
nivel de dezvoltare redus în ţările cu un nivel 
de dezvoltare mai înalt; 

 – existenţa diferenţelor naţionale în sa-
larizare; 

 – existenţa unui şomaj organic în unele 
ţări, în primul rând, în cele slab dezvoltate; 

 – mişcarea internaţională a capitalului şi 
funcţionarea corporaţiilor internaţionale [2].

Cauzele migraţiei neeconomice a popu-
laţiei  sunt de ordin politic, naţional, religios, 
de exemplu, conflictele din Orientul Mijlociu 
îşi au rădăcina, de cele mai multe ori, în fun-
damentalismul religios, care a dat naştere mai 
multor grupări de tip terorist. Hamas, Hezbo-
llah, Al-Qaida sau Fatah (Mişcarea Naţională 
pentru Eliberarea Palestinei) sunt doar câte-
va dintre organizaţiile din Orientul Apropiat 
care au făcut ca pacea să fie un deziderat al 
populaţiilor  într-un conflict ţesut ca o pân-
ză de păianjen rezistentă. Pentru cele trei ţări 
menţionate, orizontul păcii nu se întrezăreşte, 
iar locuitorii sunt prinşi în oraşe ca în adevă-



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

88

rate închisori urbane. De asemenea printre 
cauze mai menţionăm și premisele rasiale, fa-
miliale etc. 

Măsurile economice în sine nu pot con-
stitui motive ale solicitării statutului de refu-
giat, decât în cazul în care aceste măsuri sunt 
consecinţe ale unor măsuri politice de con-
strângere.

În literatura juridică migranţii econo-
mici sunt analizaţi în cadrul categoriei vaste 
de migranţi. Migranţii şi-au părăsit ţara de 
origine din motive personale, voluntar și in-
tenţionat. Ei au plecat pentru a căuta o viaţă 
mai bună, o cale de realizare cu succes a pro-
priilor idealuri și a propriului potenţial. 

Spre deosebire de ei, de obicei, „...refu-
giaţii au fost nevoiţi să-şi părăsească ţara de 
origine datorită unor motive independente de 
voinţa lor. Plecarea lor este forţată, involun-
tară și neintenţionată. Deosebirea constă în 
aspectul volitiv al plecării şi al imperiozităţii 
acesteia” [1, p. 47].

Criza refugiaţilor domină agenda pu-
blică o perioadă îndelungată. Vedem zi de zi 
fluxul continuu de oameni care intră în Euro-
pa. Sunt oameni alungaţi de acasă de foame-
te, distrugere, teroare. Vedem, mai nou, cum 
Europa încearcă să înţeleagă ce i se întâmplă 
şi, eventual, să facă faţa acestei probleme fără 
precedent. „Această dramă de dimensiuni co-
pleşitoare are nişte cauze complexe. Cel mai 
elocvent exemplu este Siria. Acolo, 11 mili-
oane de oameni şi-au părăsit casele în ultimii 
patru ani. Au plecat prin te miri ce colţuri ale 
ţării lor, prin ţări vecine şi, mai nou, vin în Eu-
ropa. Ce i-a gonit? O combinaţie devastatoare: 
regimul Bashar al-Assad şi ISIS” [3].

Procesele migraţionale influenţează atât 
situaţia socială, economică şi demografică din 
ţară, cât şi stabilitatea şi securitatea statului. 

Cel mai evident impact al migraţiei este 
cel demografic, afectând dimensiunea şi com-
poziţia populaţiei atât din ţara de origine, cât 
şi din ţara-gazdă. În cazul statelor dezvoltate 
ale epocii moderne, astfel de schimbări au im-
plicaţii extinse – diferite de cele din epocile an-
terioare – pentru nivelul şi furnizarea de ser-
vicii sociale, locuinţe şi educaţie, ca şi pentru 
funcţionarea economiei în sine. Imigranţii îi 

presează pe săracii autohtoni şi pe muncitorii 
din partea de jos a pieţei locurilor de muncă, 
impovărează sistemele bunăstării deja distru-
se şi, în general, provoacă secătuirea finanţe-
lor publice.  

O imagine mai detaliată a consecinţelor 
economice ale migraţiei pentru economiile 
gazdă poate fi desprinsă din câteva considera-
ţii calitative.

În primul rând, impactul depinde clar 
de caracterul exact al imigraţiei. Migranţii 
nu pot fi consideraţi drept o masă omogenă 
atunci când este evaluat impactul lor econo-
mic. La celălalt capăt al scării, refugiaţii ocupă 
slujbele lipsite de siguranţă, prost plătite şi re-
glementate evaziv. 

  Impactul refugiaţilor pe plan social 
arată că „…imigranţii au împărţit  Europa în 
două. În mai multe capitale europene au fost 
organizate acţiuni pro şi anti refugiaţi. Mii de 
oameni au participat la marşuri de susţinere 
a imigranţilor în Spania, Portugalia şi Marea 
Britanie. De cealaltă parte un numar mare de 
persoane au manifestat contra lor în Polonia, 
Cehia şi Slovacia” [4].

Între timp, în număr record de refugi-
aţi au intrat de curând în Ungaria, cu câteva 
zile înainte ca Budapesta să închidă cu un gard 
frontiera sa cu Serbia. La München au ajuns 
peste 12 mii, determinând autorităţile locale 
să anunţe că au ajuns la limita capacităţilor de 
primire.

Presedintele Consiliului European a 
anunţat că va convoca o întâlnire a şefilor de 
stat şi de guvern din UE dacă discuţiile din-
tre miniştrii de Interne nu vor duce la nici un 
rezultat. Într-un interviu pentru publicaţia 
„Bild”, premierul ungar a cerut Uniunii Eu-
ropene să acorde trei miliarde de euro statelor 
vecine Siriei. Astfel ca acestea să gestioneze 
mai bine refugiaţii, care  nu ar mai avea mo-
tiv să vină în Europa. Ungaria a mobilizat ar-
mata pentru a face faţă valului de refugiaţi şi 
a anunţat că imigranţii ilegali vor fi arestaţi. 
Între timp, într-o înregistrare audio publicată  
pe Internet, liderul Al Qaida Ayman al-Zawa-
hri le-a cerut tinerilor musulmani din Occi-
dent să nu ezite să comită atacuri în ţările în 
care se află.
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 Concluzii. 
Se face, zilele acestea, multă vorbire în 

audiovizual despre migraţia siriană, şi nu nu-
mai, pentru că printre exilaţi se află şi alte na-
ţionalităţi, unele din zonă, altele nu. Migraţia 
spre Vest este percepută ca soluţia ideală pen-
tru depăşirea greutăţilor vieţii.

Evoluţiile social-economice şi politice 
care au avut loc în ultimele decenii şi continuă 
să se deruleze la nivel global au creat premise-
le unor schimbări considerabile în domeniul 
migraţiei, impunând acordarea unei atenţii 
deosebite faţă de aceste probleme, care tot mai 
frecvent sunt abordate în cadrul dialogului 
politic şi al colaborării internaţionale. 
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INTEGRAREA ÎN SOCIETATE A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI PRIN PRISMA SERVICIILOR SOCIALE

Rezumat
Dizabilitatea este unul dintre mijloacele semnificative de diferenţiere socială în societăţile moderne, marcat substanţial de 

influenţa unor ideologii. Modul în care o societate exclude anumite grupuri sau indivizi implică procese de încadrare în categorii, 
punîndu-se accentul pe apariţia şi identificarea unor incapacităţi, pe aspectele inferioare şi inacceptabile ale unei persoane. Proble-
matica dizabilităţii a fost şi este abordată, în principal, din perspectiva a două modele: cel individual, de inspiraţie medicală (care 
consideră că dificultăţile persoanelor cu dizabilităţi sunt datorate inferiorităţii biologice şi psihologice a acestora) şi modelul social, 
care pune accentul pe mediul social neadaptat, considerat generator al dificultăţilor persoanelor cu deficienţe.

Cuvinte-cheie: dizabilitate, diferenţiere socială, indivizi, procese de încadrare, incapacităţi, inferioritate, dificultăţi.

Summary
Disability is one of the significant means of social differentiation in modern societies, marked substantial influence of ideo-

logy. The way a society excludes certain groups or individuals involves categorization processes, putting the emphasis on appearance 
and identification of disability, the lower and unacceptable aspects of a person. The issue of disability was and is addressed primarily 
in terms of two models: the individual, inspiring care (which considers the difficulties people with disabilities are due to inferiority 
biological and psychological thereof) and social model, which focuses on environment social misfit, count as the difficulties people 
with disabilities.

Keywords: disability, social differentiation, individuals, framing processes, inability, inferiority difficulties.

Introducere. În ajutorul persoanelor cu 
dizabilităţi de a se integra în societate vin ser-
viciile sociale care formează un ansamblu de 
măsuri şi activităţi realizate pentru a satisface 
necesităţile sociale ale persoanei/ familiei în 
vederea depășirii unor situaţii de dificultate, 
de prevenire a marginalizării şi excluziunii so-
ciale. 

Materiale și metode aplicate. În scopul 
obţineri unei viziuni mai ample privind inte-
grarea persoanelor cu dizabilităţi în societate 
prin prisma serviciilor sociale am cercetat atît 
cadrul juridic normativ, cît şi practica societă-
ţii noaste în acest domeniu. În această lucrare 
au fost aplicate metode de comparare, statisti-
ce şi de analiză.

Serviciile sociale se grupează în trei ca-
tegorii: servicii sociale primare, servicii socia-
le specializate, servicii sociale cu specializare 
înaltă [1]. 

a. Servicii primare. Serviciul de îngriji-
re socială la domiciliu - reprezintă un serviciu 
public (creat în subordinea structurii teritori-
ale de asistenţă socială) sau privat (creat de că-

tre fundaţii, instituţii private fără scop lucra-
tiv, înregistrate în conformitate cu legislaţia, 
avînd domeniul de activitate în sfera socială) 
care implică o gamă de servicii acordate la do-
miciliu beneficiarilor pentru a spori gradul de 
independenţă a acestora. De serviciul respec-
tiv beneficiază inclusiv persoanele cu vîrsta de 
peste 18 ani care, după spitalizare, necesită în-
grijiri temporare în vederea recuperării stării 
de sănătate şi nu au suport pentru îngrijire la 
domiciliu, persoanele care se externează din 
spital după diverse intervenţii chirurgicale, 
accidente vasculare cerebrale, paralizii, bolna-
vii în fază terminală etc. și care din cauza bolii 
nu pot să se autoîngrijească şi necesită ajutor 
permanent[2].

Cantinele de ajutor social - reprezintă 
un serviciu social primar cu statut de persoa-
nă juridică creat de organele administraţiei 
publice locale care oferă persoanelor vulne-
rabile, inclusiv persoanelor cu dizabilităţi, 
servicii sub formă de mese[3]. În republică 
funcţionează 129 de cantine de ajutor social, 
de serviciile cantinelor de ajutor social benefi-
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ciază lunar 5901 persoane vîrstnice şi cu diza-
bilităţi, familii cu copii în situaţii de risc [4].

b. Servicii sociale specializate – sunt 
destinate indivizilor, inclusiv persoanelor cu 
dizabilităţi, care au nevoie de asistenţă califi-
cată în timp și se prestează la toate nivelurile 
de organizare cu echipe de profesioniști din 
componenţa cărora fac parte: asistenţi sociali, 
asistenţi medicali, psihologi şi lucrători soci-
ali, ce activează la nivel comunitar.

Centrele specializate de zi – sunt servicii 
sociale specializate care includ asistenţă me-
dicală şi psihologică. Pentru moment există 
25 de centre de îngrijire de zi pentru adulţi şi 
persoane cu dizabilităţi, 25 de centre pentru 
familii cu copii cu dizabilităţi şi 30 de centre 
de zi pentru familii cu copii în situaţii de risc. 
Adesea aceste centre combină îngrijirea speci-
alizată cu activităţi de îngrijire primară.

Centrele de plasament temporar– sunt 
create, de regulă, de societatea civilă şi cu 
suportul organizaţiilor internaţionale. Aces-
tea numără 14 centre pentru adulţi, inclu-
siv cu dizabilităţi, şi 16 centre pentru copii 
cu dizabilităţi, precum şi un adăpost pentru 
persoanele fără domiciliu în municipiul Chi-
şinău [5].

c. Servicii sociale cu specializare înaltă 
– sunt servicii dezvoltate pentru persoanele 
cu dizabilităţi care implică o serie de prestaţii 
într-o instituţie rezidenţială sau într-o insti-
tuţie specializată de plasament temporar, care 
impun un şir de intervenţii complexe ce pot 
include orice combinaţie de servicii sociale 
specializate, acordate beneficiarilor cu depen-
denţă sporită şi care necesită supraveghere 
continuă (24/24 ore) [1], și implică:

Servicii de recuperare/ reabilitare şi tra-
tament balneo-sanatorial – sunt servicii cu titlu 
gratuit acordate persoanelor cu dizabilităţi de 
gradul I şi II neangajate în cîmpul muncii, iar 
o reducere de 70 % din cost se acordă persoa-
nelor cu dizabilităţi de gradul I şi II angajate în 
cîmpul muncii. De o reducere de 30 % din cost 
beneficiază: persoanele cu dizabilităţi de gra-
dul III angajate în cîmpul muncii, persoanele 
în vîrstă beneficiare de pensii pentru limită de 
vîrstă, pensii de invaliditate sau de alocaţii so-
ciale de stat, angajate în cîmpul muncii, înre-

gistrate oficial sau care desfăşoară activităţi de 
întreprinzător de diferite forme [6].

Aceste servicii se realizează prin subdi-
viziunile Ministerului Muncii Protecţiei Soci-
ale şi Familiei și include trei centre de reabili-
tare în ţară: Centrul republican de reabilitare 
a invalizilor, veteranilor muncii şi războiului 
din satul Cocieri, raionul Dubăsari [7]; Cen-
trul pentru copii cu cerinţe educative speciale 
„Speranţa” din oraşul Criuleni [8]; Centrul de 
reabilitare a invalizilor şi pensionarilor ,,Vic-
toria” al Republicii Moldova, oraşul Sergheev-
ka, Ucraina [9].

Servicii de ocrotire rezidenţială pentru 
persoane în vîrstă şi persoane cu dizabilităţi 
–structurile prestatoare a acestor servicii sunt 
instituţii subordonate MMPSF şi sunt speci-
alizate în prestarea de servicii cu specializare 
înaltă, care impun un şir de intervenţii com-
plexe ce pot include diferite combinaţii de 
servicii socio-medicale specializate, acordate 
persoanelor în etate şi persoanelor cu dizabi-
lităţi cu dependenţă sporită, care, din cauza 
anumitor circumstanţe, au pierdut sau sunt 
limitate în posibilităţile de participare la viaţa 
socială în aceeaşi măsură cu alte persoane şi 
au nevoie de reabilitare sau asistenţă intensă 
în timp într-o instituţie specializată în îngrijiri 
de un anumit tip[10] .

Pentru moment există 9 instituţii socia-
le destinate persoanelor cu dizabilităţi, inclu-
siv internate psihoneurologice: din satul Brîn-
zeni, raionul Edineţ; satul Bădiceni, raionul 
Soroca; satul Cocieri, raionul Dubăsari şi mun. 
Bălţi; case-internat pentru copii cu deficienţe 
mintale: (băieţi) din oraşul Orhei şi (fete) din 
oaşul. Hînceşti; 2 instituţii sociale pentru per-
soane în etate şi cu dizabilităţi: azilul republi-
can pentru persoane în etate şi cu dizabilităţi 
din mun. Chişinău [11]. Instituţiile respective 
oferă beneficiarilor săi protecţie socială prin 
prestarea de servicii socio-medicale: cazare, 
îngrijire, alimentaţie, asigurarea cu îmbrăcă-
minte şi încălţăminte, terapie ocupaţională, 
activităţi culturale, kinetoterapie, asistenţă 
medicală, adaptate la necesităţile lor particu-
lare, pentru a-i ajuta pe aceștia să-și menţină 
un nivel optim de activitate fizică, intelectuală, 
psihică, socială, precum şi să obţină un nivel 
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de independenţă cît mai mare posibil [1].
Servicii de reabilitare medical – au me-

nirea de a preveni şi de a reduce nivelul in-
capacităţii temporare şi stabile de muncă, îm-
bunătăţirea funcţiilor fiziologice şi mentale a 
persoanelor cu dizabilităţi, precum şi sporirea 
capacităţii de participare activă a acestora în 
cadrul societăţii, menţinerea, maximal posibi-
lă, a sănătăţii şi calităţii vieţii pacienţilor, prin 
aplicarea coordonată şi combinată a diverse-
lor măsuri în domeniul medical, clinic, funcţi-
onal, psihologic, social şi pedagogic [4].

Reabilitarea este un proces continuu 
şi coordonat, care asigură la toate niveluri-
le începînd cu centrele medicilor de familie, 
spitalele raionale și cele municipale și prin 
servicii de reabilitare special create [12]. Un 
rol important în reabilitarea persoanelor cu 
deficienţe fizice îl are Centrul Republican Ex-
perimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare 
(în continuare CREPOR), instituţie subordo-
nată Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale 
şi Familiei și care are drept scop reabilitarea 
şi asigurarea persoanelor cu dizabilităţi lo-
comotorii cu articole ortopedice şi mijloace 
de locomoţie nemecanizate. Pînă în prezent 
CREPOR a acordat asistenţă medicală recu-
peratorie unui număr de cca 87 mii pacienţi 
prin asigurarea lor cu mijloace ajutătoare teh-
nice[13].

Pentru a asigura dezinstituţionalizarea 
persoanelor cu dizabilităţi și totodată un sis-
tem de protecţie eficientă pentru acele per-
soane care necesită asistenţă permanentă din 
partea personalului calificat au fost instituite 
mai multe servicii de specializare înaltă:

Locuinţă protejată – este un serviciu so-
cial specializat, instituit prin decizia consiliilor 
locale din unităţile administrativ-teritoriale de 
nivelul întîi sau prin decizia consiliilor raiona-
le sau celor municipale din unităţile adminis-
trativ-teritoriale de nivelul al doilea destinat 
protecţiei persoanelor cu dizabilităţi mintale 
care au atins majoratul ce suferă de tulburări 
psihice, dar conştientizează şi îşi dirijează ac-
ţiunile și nu sunt declarate de către instanţa 
de judecată ca incapabile și care nu dispun de 
locuinţă proprie sau necesită îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai [14]. Pînă la acest moment 

în cadrul Programului „Comunitate incluzivă 
–Moldova” au fost dezvoltate trei servicii de 
locuinţă protejată în raioanele Orhei, Călăraşi 
și Dubăsari. Persoanele care au fost plasate în 
acest serviciu au fost dezinstituţionalizate din 
Casa –internat pentru copii (băieţi) cu defici-
enţe mintale Orhei [15].

Casă comunitară – este un serviciu    
prestat de autorităţile administraţiei publi-
ce locale în colaborare cu asociaţiile obșteși 
și ONG-urile destinat copiilor cu dizabilităţi 
mintale cu dependenţă de protecţie, îngriji-
re şi suport specializat continuu în raport cu 
vîrsta şi dezvoltarea lor şi adulţi cu dizabilităţi 
mintale, inclusiv cei declaraţi incapabili, care 
nu se pot întreţine, autoservi şi autogospodări 
fără asistenţă şi suport continuu în comunita-
te, avînd abilităţi sociale reduse și care are ca 
scop îngrijirea permanentă, dezvoltarea apti-
tudinilor de autoservire şi socializare a bene-
ficiarilor, în vederea asigurării acestora unui 
mod de viaţă pe cît este posibil apropiat de cel 
obişnuit comunităţii, pentru a facilita creşte-
rea capacităţii lor de a se integra (reintegra) în 
familie şi societate [16]. Acest serviciu a fost 
dezvoltat de Keystone Moldova în parteneri-
at cu administraţiile publice locale de nivelul 
doi şi au drept beneficiari copii şi tineri dezin-
stituţionalizaţi din Casa internat pentru copii 
(băieţi) cu deficienţe mintale din Orhei.

Serviciul asistenţă personal – este un ser-
viciu social specializat, instituit prin decizia au-
torităţilor administraţiei publice locale de nive-
lul al doilea destinat persoanelor cu dizabilităţi 
severe, inclusiv copiii de la vîrsta de 3 ani care 
au fost special selectaţi și care are ca scop acor-
darea de asistenţă şi îngrijire copiilor şi adulţi-
lor cu dizabilităţi severe, în vederea favorizării 
independenţei şi integrării lor în societate [17]. 
Serviciile de asistenţă personală sunt oferite în 
mediul obişnuit, natural al persoanei care îl so-
licită: acasă, la serviciu, la şcoală, în comunitate, 
la locul de muncă etc [18].

Servicul ,,Echipă mobilă’’ – reprezin-
tă un serviciu specializat, organizat de către 
administraţia publică locală destinat persoa-
nelor cu dizabilităţi prealabil selectate, care 
oferă asistenţă socială şi suport la domiciliul 
beneficiarilor, în baza nevoilor identificate ale 
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acestora, precum şi consiliere şi suport per-
soanelor implicate în procesul de incluziune 
a acestora [19].

Organizaţia nonguvernamentală Keys-
tone Moldova a susţinut dezvoltarea echipe-
lor mobile în 14 raioane și două municipii 
(Ialoveni, Hînceşti, Leova, Orhei, Teleneşti, 
Soroca, Edineţ, Nisporeni, Cimișlia, Sîngerei, 
Fălești, Anenii Noi, Dubăsari, Ungheni, mun. 
Bălţi şi Chişinău), a fost introdus serviciul so-
cial ,,Echipă mobilă” care oferă suport la do-
miciliu persoanelor cu dizabilităţi și familiilor 
acestora [20].

Serviciul Respiro – este, de asemenea, 
un serviciu specializat, care oferă asistenţă so-
cială, suport, îngrijire şi supraveghere 24 de 
ore persoanelor cu dizabilităţi severe, în ca-
drul unor centre specializate sau altor tipuri 
de servicii sociale, pentru ca familiile, rudele 
sau alte persoane care le îngrijesc să poată be-
neficia de un repaus de maximum 30 de zile 
pe an [21].

Rezultate obţinute. Dezvoltarea servicii-
lor sociale și diversificarea acestora au generat 
noi riscuri dar și provocări în vederea asigurării 
cu resurse adecvate pentru menţinerea servici-
ilor sociale de către autorităţile administraţiei 
publice locale. Observaţiile din ultimii ani de-
monstrează că pentru autorităţile administraţiei 
publice locale este dificilă administrarea și 
menţinerea serviciilor sociale create. Multe 
centre ce prestează servicii sociale își limitează 
sau încetează activitatea ca rezultat al unei ad-
ministrări ineficiente ale resurselor. 

Concluzii. În consolidarea competenţe-
lor autorităţilor administraţiei publice loca-
le în administrarea și gestionarea serviciilor 
sociale un prim imperativ îl constituie lucrul 
cu societatea civilă pentru implicare și partici-
pare, reorientarea serviciilor sociale conform 
necesităţilor identificate în comunitate și în 
special pentru prestarea serviciilor orienta-
te spre prevenirea problemelor și nu pentru 
diminuarea acestora. Un alt imperativ îl re-
prezintă implementarea mecanismului de 
procurare a serviciilor sociale și susţinerea 
dezvoltării competenţelor de dezvoltare a ser-
viciilor sociale prin alocarea de resurse per 
beneficiar conform necesităţilor identificate. 

De asemenea, necesită dezvoltare evaluarea 
și motivarea personalului angajat și formarea 
continuă a acestuia.
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UNELE ASPECTE PRIVIND EVOLUŢIA PROCESULUI DE ARMONIZARE A CADRULUI LEGISLATIV 
AL REPUBLICII MOLDOVA CU STANDARDELE UNIUNII EUROPENE

„Oamenii trebuie să-şi armonizeze reciproc caracterele,
dacă vor să-şi îndeplinească menirea în societatea din care fac parte.”

Henrik Ibsen

Rezumat
Primul deceniu al sec. XXI s-a remarcat printr-o influenţă considerabilă şi crescândă exercitată de către Uniunea Europeană 

faţă de statele membre ale acquis-ului comunitar, precum şi faţă de statele non-UE în diverse aspecte ale vieţii social-economice, 
contribuind enorm la iniţierea unui proces continuu şi reformator de armonizare a legislaţiilor statelor respective cu standardele 
propuse de Uniunea Europeană.

Necesitatea iniţierii unui proces de armonizare este dictată de regulile unei vieţi contemporane ce presupune neîmpiedicarea 
liberei circulaţii a mărfurilor în condiţiile unei pieţe unice de desfacere, care generează apariţia unor noi raporturi juridice în diverse 
sfere ale vieţii printre care putem evidenţia şi raporturile juridice privind sfera proprietăţii intelectuale [9, p. 83].

Cuvinte-cheie: armonizare, legislaţie, proprietate intelectuală, drept de autor, drepturi conexe, integrare, proces reformator, 
piaţa unică de desfacere.

Summary
Copyright is a legal institution although relatively young, has one of the most successful developments in the past two centuries. 

As mentioned in the literature, copyright plays a key role in the development of human culture.
Everything was created by man over there and its evolution has been useful and necessary, leading to technical progress, techno-

logical, cultural and spiritual of all mankind. In particular, during the last three decades, when the world’s political map changed consi-
derably and many states gradually became independent and were established as new states and developing countries faced with problems 
of educating their people to raise awareness that cultural values are particularly important to strengthen and their continuance.

Keywords: harmonization, legislation, intellectual property, copyright, related rights, integration, process reforming, the single 
market outlets.

Introducere. Potrivit Dicţionarului lim-
bii române moderne, prin armonizare se înţe-
lege acţiunea de a armoniza [5, p. 44].

Micul dicţionar de proprietate intelec-
tuală tratează armonizarea legislaţiei ca un 
proces de punere în acord a legislaţiei naţio-
nale a statelor membre ale Uniunii Europene 
cu legislaţia comunitară de natura regulamen-
telor şi a directivelor [7, p. 5].

De asemenea, ţinem să menţionăm că 
armonizarea reprezintă un proces ce nu se re-
feră numai la statele membre ale Uniunii Eu-
ropene, ci şi la statele non-europene. În aceas-
tă ordine de idei, în literatura de specialitate 
întâlnim părerea precum că armonizarea le-
gislaţiei cu standardele Uniunii Europene este 
un proces continuu care are drept scop asigu-

rarea unei compatibilităţi depline a normelor 
de drept intern al statelor non-UE cu legislaţia 
comunitară, prin modificarea sau completa-
rea actelor normative naţionale, ajustându-le 
la cerinţele europene, după care normele ju-
ridice comunitare devin parte componentă a 
dreptului naţional al acestor state [10].

Armonizarea legislaţiei naţionale a 
statelor non-UE cu standardele Uniunii Eu-
ropene aduce numeroase beneficii interne, 
materializate într-un cadru legislativ dina-
mic şi progresiv, care promovează principiile 
şi valorile economiei de piaţă şi ale unui stat 
bazat pe drept, care de fapt constituie o con-
diţie absolut necesară în vederea integrării 
europene [10].

Aşadar, un element de o importanţă ma-
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joră în fortificarea legăturilor economice din-
tre Republica Moldova şi Uniunea Europeană 
îl constituie armonizarea legislaţiei existente 
şi viitoare cu standardele Uniunii Europene, 
astfel contribuind considerabil la dezvoltarea 
sectorului privat, factor important pentru asi-
gurarea unei creşteri economice durabile. Pe 
lângă aceasta, legislaţia armonizată contribuie 
semnificativ la crearea unui mediu investiţi-
onal atractiv pentru investitorii străini, care 
vor găsi în Republica Moldova un mediu juri-
dic sigur, stabil şi previzibil, factor important 
pentru stabilirea şi creşterea investiţiilor stră-
ine directe.

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. Hotărârea Guvernului 
cu privire la armonizarea legislaţiei Republicii 
Moldova cu legislaţia comunitară nr. 1345 din 
24 noiembrie 2006, având scopul de a regle-
menta mecanismul de armonizare a legislaţi-
ei cu acquis-ul comunitar, prevede un cadru 
instituţional adecvat pentru integrarea Repu-
blicii Moldova în Uniunea Europeană, inclu-
siv lansarea procesului de armonizare a acte-
lor naţionale cu legislaţia Uniunii Europene, 
precum şi crearea Centrului de Armonizare a 
Legislaţiei în cadrul Ministerului Justiţiei, în 
calitate de instituţie responsabilă pentru ve-
rificarea compatibilităţii proiectelor de acte 
naţionale cu legislaţia Uniunii Europene, în 
vederea implementării Planului Naţional de 
Armonizare a Legislaţiei [6, p. 9].

Evoluţia continuă a Republicii Moldo-
va pe calea integrării europene a constituit 
un temei în vederea promovării unei politici 
de armonizare a legislaţiei cu standardele eu-
ropene în diverse domenii social-economice, 
printre care se numără şi domeniul proprie-
tăţii intelectuale ce necesită a fi reglementat 
în scopul asigurării unui nivel de protecţie şi 
de respectare a drepturilor de proprietate in-
telectuală echivalent celui existent în Uniunea 
Europeană.

Drept dovadă că alinierea la legislaţia 
Uniunii Europene devine o sarcină serioasă 

în virtutea realizării angajamentelor interna-
ţionale asumate de Republica Moldova este 
Acordul de parteneriat şi cooperare, semnat 
între Republica Moldova, comunităţile eu-
ropene şi statele membre; viitorul cadru ju-
ridic va reglementa relaţiile bilaterale între 
Republica Moldova şi Uniunea Europeană în 
contextul negocierii Acordului de Asociere 
şi actele legislative şi normative ale Republi-
cii Moldova, care stabilesc proceduri de or-
ganizare şi tehnici legislative precum Legea 
nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 cu privire 
la actele legislative, Legea nr. 317-XV din 18 
iulie 2003 cu privire la actele normative ale 
Guvernului şi ale altor autorităţi ale adminis-
traţiei publice centrale şi locale şi Hotărârea 
Guvernului nr. 1345 din 24 noiembrie 2006 
cu privire la reglementarea mecanismului de 
armonizare a legislaţiei naţionale cu acquis-
ul comunitar [6, p. 8].

Legislaţia naţională în domeniul propri-
etăţii intelectuale a cunoscut o dezvoltare con-
tinuă în paralel cu integrarea ţării noastre în 
sistemul economic mondial. Astfel, ca urmare 
a aderării Republicii Moldova la Organizaţia 
Mondială a Comerţului (OMC) în anul 2001, 
a survenit adoptarea unui şir de legi privind 
protecţia obiectelor de proprietate intelectua-
lă (soiuri de plante, invenţii, mărci şi denumiri 
de origine, design industrial, topografii ale cir-
cuitelor integrate, obiecte protejate de dreptul 
de autor şi drepturile conexe etc.), precum şi 
reformularea cadrului legislativ civil şi a celui 
administrativ în vederea conformării acestora 
cu cerinţele impuse de Acordul privind aspec-
tele comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (Acordul TRIPS).

După obţinerea independenţei, Repu-
blica Moldova a început procesul de stabilire 
a unui sistem modern de proprietate intelec-
tuală, compatibil cu sistemele internaţiona-
le şi regionale. În anul 1991 a fost înfiinţată 
Agenţia de Stat pentru Drepturile de Autor şi 
în anul 1992, Agenţia de Stat pentru Protecţia 
Proprietăţii Industriale. Din anul 1993 până 
în anul 1997, aceste două agenţii s-au axat pe 
dezvoltarea cadrului de reglementare şi cel in-
stituţional, în timp ce anii începând cu 1997 
şi până în 2000 au fost dedicaţi problemelor 
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de executare, precum şi pregătirii de aderare 
la Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) 
[8, p. 103].

Ca parte a unui proces mai larg de dez-
voltare şi îmbunătăţire a sistemului naţional 
de proprietate intelectuală, în temeiul Codului 
cu privire la ştiinţă şi inovare din 2004, Agen-
ţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Indus-
triale şi Agenţia de Stat pentru Drepturile de 
Autor au fuzionat într-o organizaţie speciali-
zată unică la sfârşitul anului 2004, denumită 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectu-
ală (AGEPI) [8, p. 104].

Agenţia de Stat pentru Proprietatea In-
telectuală a Republicii Moldova (AGEPI) este 
un organ guvernamental specializat, învestit 
cu dreptul de a acorda protecţia obiectelor ce 
intră sub incidenţa domeniului proprietăţii 
intelectuale. AGEPI este creată în baza Codu-
lui cu privire la ştiinţă şi inovare şi a Hotărârii 
Guvernului nr. 1016 din 13 septembrie 2004.

Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală a Republicii Moldova îşi desfă-
şoară activitatea pe principiile autogestiunii 
şi autofinanţării şi se subordonează Guver-
nului Republicii Moldova. Agenţia are sta-
tut de persoană juridică, dispune de balanţă 
autonomă şi de conturi bancare, de stampilă 
cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi cu 
denumirea sa, de formulare cu antet. Agenţia 
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală re-
prezintă Republica Moldova în Organizaţia 
Mondială pentru Proprietatea Intelectuală 
(OMPI), în alte organizaţii internaţionale 
şi interstatale pentru protecţia proprietăţii 
intelectuale, întreţine şi dezvoltă relaţii de 
colaborare şi cooperare cu ele, precum şi cu 
instituţiile de profil din alte state. AGEPI este 
independentă în adoptarea de hotărâri pri-
vind protecţia juridică a obiectelor de pro-
prietate intelectuală, având dreptul să elibe-
reze, în numele statului, titluri de protecţie a 
obiectelor de proprietate intelectuală [11].

AGEPI în cooperare cu reprezentanţii 
Ministerului Afacerilor Interne şi ai Serviciu-
lui vamal se ocupă de respectarea drepturilor 
de proprietate intelectuală, efectuând controa-
le, fie din oficiu, fie la cererea deţinătorilor de 
dreptul proprietăţii intelectuale, privind res-

pectarea dreptului de autor şi drepturilor co-
nexe, şi participă, în cazuri corespunzătoare, 
la confiscarea şi distrugerea produselor audio-
vizuale piratate şi contrafăcute [3, p. 34].

În baza convenţiilor internaţionale la 
care Republica Moldova este parte, AGEPI 
supraveghează respectarea drepturilor auto-
rilor şi titularilor de drepturi din străinătate, 
dacă operele acestora sunt valorificate pe teri-
toriul Republicii Moldova, stabilind relaţii de 
colaborare cu un şir de asociaţii ale titularilor 
de drepturi din străinătate, cum sunt: Federa-
ţia Internaţională a Industriei de Fonograme 
(IFPI), Coaliţia pentru Protecţia Drepturilor 
de Proprietate Intelectuală (CIPR), Asociaţia 
Europeană a Titularilor de Drepturi REACT 
Network, reprezentanţii BSA (Business Soft-
ware Alliance) şi Microsoft etc.

La fel, un rol deosebit de semnificativ în 
procesul de armonizare a legislaţiei Republi-
cii Moldova cu standardele Uniunii Europene 
în domeniul dreptului de autor şi al drepturi-
lor conexe l-a jucat Comisia de Contestaţii a 
AGEPI care a fost creată pe 1 ianuarie 2006. 
Comisia de contestaţii a AGEPI constituie un 
organ administrativ responsabil, în primul 
rând, pentru contestaţiile împotriva deciziilor 
luate de către AGEPI cu privire la cererile de 
înregistrare a obiectelor de proprietate inte-
lectuală.

Un aport considerabil în vederea apără-
rii dreptului de autor şi a drepturilor conexe 
îl au, de asemenea: Agenţia pentru Inovare şi 
Transfer Tehnologic a Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei (AITT) care a fost creată în anul 
2004 în scopul coordonării, motivării şi im-
plementării politicii cu privire la activitatea 
de inovare şi transfer tehnologic; Ministerul 
Afacerilor Interne; Serviciul Vamal ce are un 
rol foarte important pentru protecţia dreptu-
rilor de proprietate intelectuală, în anul 2001 
a fost creată o mică diviziune de specialita-
te în cadrul Serviciului Vamal, care era res-
ponsabilă pentru prevenirea şi combaterea 
infracţiunilor transfrontaliere, inclusiv prin 
asigurarea aplicării corespunzătoare a pro-
tecţiei drepturilor de proprietate intelectuală 
la frontieră până în anul 2006; această divi-
ziune a activat în calitate de Oficiu Naţional 
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al SECI/RILO [1], în 2006, Biroul Naţional 
Virtual SECI/RILO a fost reorganizat pen-
tru a deveni Centrul Naţional Virtual SECI/
GUAM; Centrul Naţional de Anticorupţie 
joacă, de asemenea, un rol important în pu-
nerea în aplicare a dreptului proprietăţii in-
telectuale.

În anul 1999 şi 2000, în Republica Mol-
dova au fost constituite două societăţi de 
gestiune colectivă pentru dreptul de autor şi 
drepturile conexe: Asociaţia Naţională „Co-
pyright” AsDAC (Asociaţia pentru Dreptul 
de Autor şi Drepturile Conexe a Republicii 
Moldova), iar în martie 2008 a fost înfiinţată 
Comisia Naţională pentru Proprietatea Inte-
lectuală [2] ca un organism de coordonare în 
domeniul protecţiei drepturilor de proprieta-
te intelectuală. Comisia a fost creată cu scopul 
de a asigura coordonarea şi cooperarea între 
ministere, alte autorităţi publice centrale şi ti-
tularii de drepturi ai proprietăţii intelectuale 
pentru a dezvolta şi a consolida sistemul na-
ţional al proprietăţii intelectuale, a preveni şi 
combate încălcarea drepturilor de proprietate 
intelectuală, contrafacerea, importul şi comer-
cializarea bunurilor piratate şi contrafăcute pe 
teritoriul Republicii Moldova.

În procesul de armonizare a legislaţiei 
Republicii Moldova cu standardele Uniunii 
Europene, întregul cadru juridic al Republi-
cii Moldova din sfera proprietăţii intelectu-
ale a fost revizuit şi actualizat. Legile adop-
tate de Parlamentul Republicii Moldova şi 
armonizarea acestora cu normele în vigoare 
ale dreptului internaţional au creat condiţii 
favorabile pentru desfăşurarea acţiunilor or-
ganizatorice, tehnice, economice şi de alt or-
din, orientate spre crearea unei infrastructuri 
menite să reglementeze şi să stimuleze crea-
ţia intelectuală [4, p. 2].

În procesul de elaborare a actelor nor-
mative o deosebită atenţie a fost acordată 
aprofundării şi extinderii cadrului legislativ 
al protecţiei drepturilor asupra proprietăţii 
intelectuale, armonizării lui cu alte legi şi do-
cumente oficiale în vigoare pe teritoriul repu-
blicii [4, p. 2].

În această ordine de idei, menţionăm că 
Republica Moldova a ratificat şi a încheiat, de 

asemenea, un şir de convenţii, tratate şi acor-
duri internaţionale privind proprietatea inte-
lectuală, dintre care putem cita următoarele:

 – Convenţia de creare a Organizaţiei 
Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (1967), în 
vigoare pentru Republica Moldova prin Ho-
tărârea Parlamentului privind aderarea Repu-
blicii Moldova la Convenţia pentru instituirea 
Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelec-
tuale şi la Convenţia de la Paris pentru Pro-
tecţia Proprietăţii Industriale nr. 1328-XII din 
11.03.1993. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 30.03.1993, 3/66;

 – Convenţia de la Paris pentru proteja-
rea proprietăţii industriale (1883), în vigoare 
pentru Republica Moldova prin Hotărârea 
pentru aderarea Republicii Moldova la Aran-
jamentul de la Nisa privind clasificarea inter-
naţională a produselor şi serviciilor în sco-
pul înregistrării mărcilor. Nr. 1251-XIII din 
10.07.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 31.07.1997, 49-50/438;

 – Aranjamentul de la Madrid cu privi-
re la înregistrarea internaţională a mărcilor 
(1891), în vigoare pentru Republica Moldo-
va prin Hotărârea Parlamentului Republicii 
Moldova pentru aderarea Republicii Moldova 
la înţelegeri internaţionale privind coopera-
rea în domeniul brevetelor şi al mărcilor. Nr. 
1624-XII din 26.10.1993. În: Monitorul Ofici-
al al Republicii Moldova, 30.11.1993, 11/345;

 – Tratatul de Cooperare în domeniul 
Brevetelor, (1970), în vigoare pentru Republi-
ca Moldova prin Hotărârea Parlamentului Re-
publicii Moldova pentru aderarea Republicii 
Moldova la înţelegeri internaţionale privind 
cooperarea în domeniul brevetelor şi al mărci-
lor. Nr. 1624-XII din 26.10.1993. În: Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova, 30.11.1993, 
11/345;

 – Tratatul de la Budapesta privind re-
cunoaşterea internaţională a depozitului de 
microorganisme în scopul procedurii de bre-
vetare (1977), în vigoare pentru Republica 
Moldova din 25 decembrie 1991 [2];

 – Tratatul de la Nairobi privind pro-
tecţia simbolului olimpic (1981), în vigoare 
pentru Republica Moldova din 25 decembrie 
1991 [2];
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 – Convenţia universală privind dreptu-
rile de autor (Geneva, 1952), în vigoare pentru 
Republica Moldova prin Hotărârea Parlamen-
tului Republicii Moldova privind aderarea 
Republicii Moldova la unele convenţii inter-
naţionale. Nr. 1318-XII din 02.03.1993. În: 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
30.03.1993, 3/62;

 – Aranjamentul de la Haga privind de-
pozitul internaţional de desene şi modele in-
dustriale (1925), în vigoare pentru Republica 
Moldova din 14 martie 1994 [2];

 – Convenţia de la Berna pentru pro-
tecţia operelor literare şi artistice (1886), în 
vigoare pentru Republica Moldova prin Ho-
tărârea Parlamentului Republicii Moldova 
pentru ratificarea Convenţiei euroasiatice pri-
vind brevetele. Nr. 615-XIII din 27.10.1995. 
În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
24.11.1995, 65-66/723;

 – Convenţia internaţională pentru pro-
tecţia drepturilor interpreţilor, producătorilor 
de fonograme şi ale organismelor de radiodi-
fuziune şi televiziune (Roma, 1961), în vigoa-
re pentru Republica Moldova prin Hotărârea 
Parlamentului Republicii Moldova pentru 
aderarea Republicii Moldova la Convenţia 
de la Berna privind protecţia operelor lite-
rare şi artistice. Nr. 511-XIII din 22.06.1995. 
În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
20.07.1995, 40/454;

 – Tratatul privind dreptul mărcilor 
(1994), în vigoare pentru Republica Moldo-
va prin Hotărârea Parlamentului Republicii 
Moldova pentru ratificarea Convenţiei euro-
asiatice privind brevetele. Nr. 615-XIII din 
27.10.1995. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 24.11.1995, 65-66/723;

 – Protocolul referitor la Aranjamentul 
de la Madrid privind înregistrarea internaţio-
nală a mărcilor (1989), în vigoare pentru Re-
publica Moldova prin Hotărârea Parlamen-
tului Republicii Moldova pentru ratificarea 
Convenţiei euroasiatice privind brevetele. Nr. 
615-XIII din 27.10.1995. În: Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 24.11.1995, 65-66/723;

 – Aranjamentul de la Nisa privind cla-
sificarea internaţională a produselor şi servici-
ilor în scopul înregistrării mărcilor (1957), în 

vigoare pentru Republica Moldova prin Ho-
tărârea pentru aderarea Republicii Moldova 
la Aranjamentul de la Nisa privind clasifica-
rea internaţională a produselor şi serviciilor 
în scopul înregistrării mărcilor. Nr. 1251-XIII 
din 10.07.1997. În: Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova, 31.07.1997, 49-50/438;

 – Aranjamentul de la Locarno privind 
instituirea clasificării internaţionale a desene-
lor şi modelelor industriale (1968), în vigoa-
re pentru Republica Moldova prin Hotărârea 
pentru aderarea Republicii Moldova la Aran-
jamentul de la Nisa privind clasificarea inter-
naţională a produselor şi serviciilor în sco-
pul înregistrării mărcilor. Nr. 1251-XIII din 
10.07.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 31.07.1997, 49-50/438;

 – Aranjamentul de la Viena privind in-
stituirea clasificării internaţionale a elemente-
lor figurative ale mărcilor (1973), în vigoare 
pentru Republica Moldova prin Hotărârea 
pentru aderarea Republicii Moldova la Aran-
jamentul de la Nisa privind clasificarea inter-
naţională a produselor şi serviciilor în sco-
pul înregistrării mărcilor. Nr. 1251-XIII din 
10.07.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 31.07.1997, 49-50/438;

 – Aranjamentul de la Strasbourg pri-
vind clasificarea internaţională de brevete 
(1971), în vigoare pentru Republica Moldo-
va prin Hotărârea pentru aderarea Republi-
cii Moldova la Aranjamentul de la Nisa pri-
vind clasificarea internaţională a produselor 
şi serviciilor în scopul înregistrării mărcilor. 
Nr. 1251-XIII din 10.07.1997. În: Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 31.07.1997, 49-
50/438;

 – Convenţia privind protecţia produ-
cătorilor de fonograme împotriva reproduce-
rii neautorizate a fonogramelor lor (Geneva, 
1971), în vigoare pentru Republica Moldova 
prin Hotărârea Parlamentului privind adera-
rea la Convenţia cu privire la protecţia intere-
selor producătorilor de fonograme împotriva 
reproducerii neautorizate a fonogramelor lor. 
Nr. 796-XIV din 10.02.2000. În: Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 24.02.2000, 19-
20/117;

 – Aranjamentul de la Madrid privind 
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sancţiunile pentru indicaţiile false sau înşe-
lătoare de provenienţă a produselor (1891), 
în vigoare pentru Republica Moldova prin 
Legea pentru aderarea Republicii Moldova la 
aranjamentul de la Madrid privind sancţiu-
nile pentru indicaţiile false sau înşelătoare de 
provenienţă a produselor. Nr. 1330-XIV din 
27.10.2000;

 – Aranjamentul de la Lisabona pri-
vind protecţia indicaţiilor locului de origine a 
produselor şi înregistrarea lor internaţională 
(1958), în vigoare prin Legea pentru adera-
rea Republicii Moldova la aranjamentul de la 
Madrid privind sancţiunile pentru indicaţiile 
false sau înşelătoare de provenienţă a produ-
selor. Nr. 1330-XIV din 27.10.2000;

 – Tratatul OMPI pentru Dreptul de 
Autor (Geneva, 1996), în vigoare pentru Re-
publica Moldova prin Hotărârea Parlamen-
tului pentru ratificarea unor acorduri ale 
Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelec-
tuale (OMPI.). Nr. 1452-XIII din 28.01.1998. 
În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
26.02.1998, 14-15/75;

 – Tratatul OMPI pentru Interpretări şi 
Fonograme (Geneva, 1996), în vigoare pen-
tru Republica Moldova prin Hotărârea Parla-
mentului pentru ratificarea unor acorduri ale 
Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelec-
tuale (OMPI.). Nr. 1452-XIII din 28.01.1998. 
În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
26.02.1998, 14-15/75;

 – Tratatul privind dreptul brevetelor 
(2000), în vigoare pentru Republica Moldova 
din 28 aprilie 2005;

 – Tratatul de la Singapore privind 
dreptul mărcilor (2006), în vigoare pentru Re-
publica Moldova prin Legea Republicii Mol-
dova pentru modificarea Codului cu privire la 
contravenţiile administrative. Nr. 412-XV din 
23.10.2008;

 – Convenţia privind distribuţia semna-
lelor purtătoare de programe transmise prin 
satelit (Bruxelles, 1974), în vigoare pentru Re-
publica Moldova din 28 octombrie 2008;

 – Acordul privind aspectele comerci-
ale ale drepturilor de proprietate intelectuală 
(Acordul TRIPS al OMC, 1994), în vigoare 
pentru Republica Moldova prin Legea pen-

tru aderarea Republicii Moldova la Organi-
zaţia Mondială a Comerţului. Nr. 218-XV din 
01.06.2001.

În acest context, considerăm că toate do-
cumentele atât naţionale, cât şi internaţionale 
enumerate mai sus vizează aspectele cele mai 
fundamentale ale dreptului de autor, jucând 
un rol semnificativ în procesul de armonizare 
a legislaţiei autohtone cu standardele europe-
ne. Ele sunt considerate drept piatra de teme-
lie în asigurarea respectării şi protejării acestui 
drept, garantând faptul că nici o persoană nu 
va putea încălca drepturile autorilor oferite de 
lege, contribuind, de asemenea, la desăvârşi-
rea lor continuă.

Concluzii. În concluzie, constatăm: ca-
drul legislativ autohton în vigoare al Republi-
cii Moldova în domeniul proprietăţii intelec-
tuale este adoptat actualmente în concordanţă 
atât cu normele internaţionale, cât şi cu stan-
dardele stabilite de către Uniunea Europeană.

Aşadar, procesul de armonizare a legis-
laţiei este unul continuu, chemat să facă faţă 
evoluţiei dinamice în domeniului proprietă-
ţii intelectuale atât la nivel internaţional, cât 
şi regional. Pe parcursul întregului proces, în 
primul rând s-au realizat procedurile de exa-
minare a cererilor şi de acordare a protecţiei 
juridice pentru obiectele de proprietate inte-
lectuală, s-a efectuat consolidarea cadrului 
normativ-legislativ în conformitate cu pre-
vederile acquis-ului comunitar adus în con-
cordanţă cu cel european, s-au examinat şi 
înregistrat contractele de transmitere a drep-
turilor de proprietate intelectuală, s-a efectu-
at revalidarea statutului juridic al obiectelor 
protejate, s-au examinat litigii apărute în pro-
cesul examinării şi valorificării obiectelor de 
proprietate intelectuală, s-au înregistrat ope-
rele protejate de dreptul de autor şi drepturile 
conexe şi s-au efectuat numeroase controale 
cu scopul de a aprecia legalitatea valorificării 
procesului realizat.
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PREVENIREA INFRACŢIUNILOR DIN DOMENIUL DE ACTIVITATE COMERCIAL BANCAR

Rezumat
Articolul este dedicat studierii esenţei prevenirii infracţiunilor din domeniul de activitate bancară. Prevenirea infracţiunilor 

din domeniul supus cercetării este un proces complicat şi presupune o activitate multiaspectuală care poate fi realizată în diferite forme şi 
la diferite niveluri de administrare socială. Amploarea şi intensificarea ei este în strânsă legătură cu acele condiţii sociale (în adevăratul 
sens al cuvântului), în care are loc funcţionarea societăţii şi care reglementează situaţia unui sau altui obiect de activitate preventivă. Cu 
această ocazie, în literatura de specialitate este specificat că „verigile de bază ale sistemului bancar, cu toate subdiviziunile structurale, 
reflectă clar situaţia societăţii şi a relaţiilor de piaţă în sistemul cărora funcţionează băncile”[1, p. 5].

Cuvinte-cheie. prevenirea infracţiunilor, activitate comercial bancară, sistem bancar, profilactică, preîntâmpinare, acţiuni in-
fracţionale. 

Summary
This article is dedicated to the essence of prevention the crimes regarding bank activities. Crime prevention form an area 

which is under investigation is a complicated process and a  ultispectral activity which can be done in different forms and at different 
levels of social management. Its ampleness and intensification has a strong bond whit this social conditions (in the direct way it is 
said), in which the society is functioning and which regulates the situation of one or another object of preventive activity. Because of 
this in the special literature it’s specified, that „the basic branches of the bank system with all its structural subdivisions… it’s clearly 
reflecting the situation in the society and on the market, in the system of whom this banks has their activity”[1, p.5].

Keywords: prevention of crimes, commercial banking activity, bank system, prophylactic, prevention, criminal activity.

Introducere. Este recunoscut faptul că 
structura şi principiile de bază ale organizării 
sistemului bancar din perioada sovietică se 
deosebea esenţial de cele actuale. Specificul 
sistemului bancar sovietic, inclusiv forma de 
proprietate de stat a organizaţiilor banca-
re, lipsa diversificării institutelor financiare 
ş.a.m.d., limita esenţial posibilitatea atentă-
rilor infracţionale în domeniul de activitate 
respectiv. Predispunerea domeniului de ac-
tivitate bancară la atentatele criminale s-a 
manifestat în perioada postsovietică, ceea ce 
a condiţionat deosebita actualitate a proble-
melor, care sunt în strânsă legătură cu acti-
vităţi de contracarare a infracţionalităţii în 
acest sector al economiei naţionale.

Pentru reglementarea activităţii, care 
este îndreptată spre neutralizarea unor sau al-
tor manifestări sociale negative şi a efectelor 
survenite, specialiştii din domeniu au folosit 
diferiţi termeni pentru formele şi direcţiile ei: 
„profilactică”, „prevenire”, „preîntîmpinare”.

Metode și materiale aplicate. Pentru 
atingerea scopului stabilit, au fost aplicate di-
ferite metode de cercetare ştiinţifică: inducti-

vă, deductivă, comparativă logică, a analizei şi 
sintezei, a comparaţiei. A fost studiat cadrul 
normativ şi doctrinar, literatura de specialita-
te în domeniul criminologiei şi dreptului ban-
car atât naţional, cât şi internaţional.

Rezultate obţinute și discuţii. Luând în 
considerare diversitatea de conţinut a noţiu-
nilor sus-menţionate şi raportate la literatu-
ra de specialitate (criminologie), constatăm 
existenţa diferitor puncte de vedere. Unii 
autori consideră că termenii „profilactică” 
şi „prevenire” se referă la diferite niveluri şi 
forme de activitate cercetată[2, p.126]. Alţi 
specialişti din domeniu vorbesc despre un 
caracter condiţionat al acestor diferenţieri, 
folosind tratarea mai pe larg a termenului 
„profilactică”[3, p. 109].

Nu mai puţin prezentă în literatura de 
specialitate este şi tratarea pe larg a termenu-
lui „prevenire”[4, p. 221]. Astfel, în cadrul sis-
temului de prevenire se evidenţiază trei direc-
ţii de aciviate care se completează una pe alta:

 – înlăturarea (limitarea) manifestărilor 
şi proceselor criminale, care sunt percepute 
în calitate de pricini şi condiţii la săvârşirea 
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infracţiunilor sau a altor tipuri de infracţiuni 
luate individual – profilactica;

 – stabilirea persoanelor sau a grupărilor, 
care sunt provocatoare la săvârşirea de infrac-
ţiuni, care au intenţii criminale, şi neutrlizarea 
(înlăturarea) factorului hotărâtor în săvârşirea 
de infracţiuni – prevenirea de infracţiuni;

 – întreruperea acţiunilor infracţionale 
ale persoanelor concrete în faza pregătitoare 
sau la etapa de atentare – curmarea săvârşirii 
infracţiunii[5, p. 61]. 

 În prezenta cercetare în calitate de fun-
dament vor fi folosite reglementări de preve-
nire a infracţiunilor care au devenit clasice în 
criminologie, precum „un sistem de măsuri 
sociale şi de stat, care sunt îndreptate spre 
înlăturarea, diminuarea şi neutralizarea mo-
tivelor şi condiţiilor care duc la săvârşirea de 
infracţiuni”. Această definiţie include o multi-
tudine a formelor de activităţi: monitorizare, 
analiză, prognozarea de infracţiuni ca mani-
festare criminală, elaborarea şi realizarea de 
măsuri menite să prevină infracţionalitatea şi 
totodată elucidarea şi înlăturarea  motivelor 
infracţionale, exercitarea de influenţe profi-
lactice asupra persoanelor cu trecut infracţio-
nal, acordarea de ajutor populaţiei în vederea 
apărării împotriva activităţilor ilicite.

Din aceste considerente, prevenirea 
infracţiunilor din domeniul de activitate co-
mercial bancar este o folosire activă de către 
instituţiile sociale şi de stat a unui sistem de 
obiective create pentru limitarea şi înlăturarea 
motivelor, condiţiilor şi factorilor care deter-
mină această formă de infracţionalitate şi co-
mitere a unor infracţiuni concrete, care aten-
tează la activitatea bancară.

Prevenirea de infracţiuni, inclusiv din 
domeniul de activitate bancară, este privită ca 
un concurs de elemente care include: obiectul 
activităţii de prevenire; subiectele care înde-
plinesc această activitate; măsurile de influen-
ţă preventivă.

Obiectul generic al prevenirii infracţiu-
nilor din domeniul de activitate bancară sunt 
manifestările criminale de nivel şi caracter 
diferit, care influenţează extinderea infracţio-
nalităţii, dinamica ei şi structura unor forme 
luate individual de atentate infracţionale asu-

pra domeniului respectiv de economie, inclu-
siv asupra activităţii persoanelor, ce trebuie să 
fie îndeplinită în conformitate cu legislaţia în 
vigoare.

Subiectele prevenirii sunt statul, orga-
nele de drept specializate, diferite organizaţii 
care îndeplinesc o administrare strict planifi-
cată sau desfăşoară activităţi de prevenire.

În literatura de specialitate sunt pre-
zentate cele mai diverse forme de clasificare a 
măsurilor sociale de prevenire a infracţionali-
tăţii: după nivelul, scopul şi problematica im-
plementării lor, după extinderea realizării lor, 
după efectul de influenţă, a caracteristicii de 
drept, după conţinut, după obiectul şi subiec-
tul de infuienţă [6, p. 103-143].

Foarte răspândit este punctul de vedere 
potrivit căruia componenţa de bază a sitemu-
lui de prevenire a infracţionalităţii sunt mă-
surile sociale în general şi măsurile speciale 
criminologice de prevenire a infracţionalităţii.

Atribuirea la problematica supusă cer-
cetării, de prevenire a infracţionalităţii, a ter-
menului „măsuri sociale privite în general”, 
este o activitate socială pozitivă de îmbunătă-
ţire a relaţiilor sociale pe calea de soluţiona-
re a unor probleme sociale grave, economice 
şi a altor probleme ale activităţii de zi cu zi a 
societăţii, care se reflectă pozitiv asupra stării 
infracţionalităţii din domeniul de activitate 
bancară. La rândul său, prevenirea de infrac-
ţiune, care se efectuază prin măsuri speciale 
de criminologie, este o activitate cu scop bine 
stabilit îndreptată spre anihilarea infracţiona-
lităţii din domeniul de activitate bancară. 

Din punctul nostru de vedere, toate 
elementele sistemului de prevenire a infracţi-
onalităţii din domeniul de activitate bancară 
(măsuri, forme etc.) sunt aliniate într-un strict 
sistem numai în legătură cu activitatea subiec-
telor care au atribuţie cu domeniul de activi-
tate bancară.

Subiectele sistemului de stat care este 
creat actualmente în Republica Moldova sunt 
chemate a îndeplini unele activităţi de contra-
carare a infracţionalităţii din domeniul de acti-
vitate bancară, în strictă conformitate cu diver-
sificatele direcţii de activitate în domeniul dat.

Printre subiectele sistemului de stat evi-
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denţiem două categorii de bază:
 – subiectele a căror activitate este în 

strânsă legătură cu apărarea unei bune activi-
tăţi de funcţionare a organizaţiilor sistemului 
bancar (Banca Naţională, Ministerul Finanţe-
lor etc.);

 – subiectele care fac parte din sistemul 
organelor de drept (instanţele de judecată, 
procuratura, instanţele de arbitraj, Ministerul 
Justiţiei, Ministerul Afacerilot Interne), a că-
ror activitate este îndreptată spre constatarea, 
descoperirea şi curmarea infracţiunilor din 
domeniul bancar.

Dorim să menţionăm din start că în cer-
cetarea respectivă nu ne-am pus ca scop cerce-
tarea activităţii organelor respective, dar vom 
stărui a da o caracteristică a acestor structuri, 
care îndeplinesc în mare parte activitatea de 
prevenire a infracţionalităţii bancare.

Figura de bază din prima grupă de su-
biecte este Banca Naţională a Republicii Mol-
dova, care este un organ de reglementare şi 
supraveghere bancară, care execută un control 
permanent asupra institutelor financiare pen-
tru executarea şi activitatea în conformitate 
cu legislaţia în vigoare, a actelor normative ale 
Băncii Naţionale şi a normativelor obligatorii 
stabilite. Acestei structuri i-au fost atribuite 
de către legiuitor împuterniciri de a stabili 
reguli obligatorii de efectuare a operaţiunilor 
bancare. Structurile respective supraveghează 
sistemul de plăţi şi facilitează funcţionarea efi-
cientă a sistemului de plăţi interbancare, or-
ganizează controlul intern, totodată stabilesc 
regulile de completare şi prezentare nu numai 
a rezultatului statistic şi contabil, ci şi a altor 
informaţii care sunt prevăzute de legislaţia în 
vigoare [7].

Funcţiile de reglementare şi suprave-
ghere ale Băncii Naţionale sunt realizate de 
către Departamentul de reglementare şi su-
praveghere bancară în general şi în special de 
către Direcţia de supraveghere specială şi din 
oficiu, care este parte componentă a structurii 
organizatorice a Băncii Naţionale din Repu-
blica Moldova.

În teoria bancară naţională persistă 
punctul de vedere potrivit căruia monopoliza-
rea administrativă, legislativă şi în mare parte 

a funcţiilor judecătoreşti la nivelul cel mai în-
alt din sistemul bancar care se află în mâinile 
unui singur subiect nu permite a se efectua 
o politică efectivă în domeniul sectorului de 
economie respectv.

Într-adevăr, interacţiunea care s-a cre-
at pe parcursul anilor dintre Banca Naţională 
şi băncile comerciale, cu mari rezerve poate fi 
considerată optimală. Dependenţa neîndrep-
tăţită a băncilor comerciale de Banca Naţi-
onală, care de multe ori realizează o politică 
incorectă faţă de structurile comerciale, reţine 
esenţial dezvoltarea sistemului bancar în ge-
neral. Mai mult ca atât, putem să aderăm la 
punctul de vedere al specialiştilor din dome-
niu, potrivit căruia imperfecţiunea structurii 
sistemului bancar este nu un ultim factor de 
cauzalitate a crizelor financiare.

Având în vedere rolul Băncii Naţionale 
în procesul de reglementare şi supraveghere 
bancară, care în conformitate cu legislaţia în 
vigoare este îndreptat spre susţinerea stabili-
tăţii sistemului bancar şi apărarea intereselor 
deponenţilor şi creditorilor, nu putem trece 
cu vederea că deocamdată pentru băncile co-
merciale practic el se evidenţiază în general 
printr-un flux enorm de directive şi un con-
trol „ieşit din comun” care, printre altele, nu 
a adus încă o transparenţă în activitatea ban-
cară. Cu toate acestea, aşa cum a declarat Д. 
И. Аминов, „pentru o actvitate normală a 
diferitor structuri comerciale este necesar ca, 
în primul rând, odată şi pentru totdeauna, 
de stabilit «regulile de joc», care să nu poată 
fi schimbate de către aparatul de funcţionari 
chiar dacă au un scop binevenit şi, în al doi-
lea rând, ignorarea acestor reguli trebuie să fie 
cercetate de către o terţă persoană neinteresa-
tă”[8, p. 124].

La a doua grupă de subiecte ale siste-
mului de stat, învestite cu atribuţii de contra-
carare a infracţionalităţii bancare, atribuim 
organele de drept, care sunt în calitate de pur-
tători ai drepturilor şi obligaţiilor funcţionale 
stabilite de lege, chemate a asigura îndeplini-
rea unui spectru larg de activităţi al prevenirii 
infracţionalităţii bancare.

Activitatea de implementare a norme-
lor de drept de către organele de drept este 
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îndreptată spre exercitarea funcţiilor de con-
trol al executării legii, tragerea persoanelor la 
răspundere penală sau administrativă, cu apli-
carea sancţiunilor civile, administrative sau 
penale. În general, ea se realizează la nivel de 
prevenire specială.

Rolul procuraturii în sistemul organelor 
de stat de prevenire a infracţionalităţii ban-
care este confirmat prin atribuţiile ei de con-
trol asupra executării legislaţiei în vigoare, în 
vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, de 
către ministere, servicii şi alte organe de stat 
executive, de către organele de stat legislative 
şi executive, organe ale administraţiei publice 
locale, organele de securitate a statului şi de 
persoanele cu funcţii de răspundere, totodată 
de către organizaţiile comerciale şi necomer-
ciale, veghează asupra respectării drepturilor 
şi libertăţilor persoanelor fizice, veghează asu-
pra respectării legii de către organele care des-
făşoară activitate operativă de investigaţii sau 
cercetare prealabilă [9].

Exercitând aceste atribuţii, procurorii 
nu numai că soluţionează situaţii de contra-
carare a comiterii unor asemenea genuri de 
infracţiuni, dar şi pe calea exercitării con-
trolului asupra activităţii altor organe de 
stat obligându-le indirect să-şi îndeplinească 
obligaţiile de contracarare a infracţionalită-
ţii, inclusiv în domeniul de activitate bancar. 
Mai mult ca atât, procuratura este chemată 
de a efectua supravegherea evidenţei şi a so-
luţionării tuturor interpelărilor de comitere a 
infracţiunilor şi fărădelegilor, de coordonare 
a activităţii organelor de drept, care efectu-
ează contracararea infracţionalităţii din acest 
sector al economiei etc.

Luând în considerare specificul pe care 
l-am enunţat al infracţiunilor din domeniul 
de activitate bancar putem trage concluzia 
că un loc deosebit în sistemul organelor care 
desfăşoară activităţi de contracarare a aces-
tui gen de infracţiuni îi aparţine Ministerului 
Afacerilor Interne. Acest fapt este în strânsă 
legătură de cauzalitate cu specificul îndeplini-
rii atribuţiilor de serviciu, al competenţei sale 
care în conformitate cu legea [10] şi alte acte 
normative de drept care îmbrăţişează direcţii 
de activitate precum: constatarea şi limitarea 

acţiunii factorilor criminogeni, care stau la 
baza comiterii de infracţiuni; luarea măsurilor 
pentru apărarea persoanelor fizice, asigura-
rea securităţii tuturor formelor de proprietate 
împotriva atentatelor infracţionale; profilaxia 
infracţiunilor privind persoanele ale căror ac-
ţiuni ilicite ne oferă fundamentul ca în con-
formitate cu legislaţia în vigoare de a efectua 
un control asupra lor şi de a lua măsuri cu 
caracter preventiv; identificarea persoanelor 
care intenţionează sau desfăşoară activităţi de 
pregătire pentru comiterea de infracţiuni sau 
deja desfăşoară activităţi infracţionale, curma-
rea acţiunilor infracţionale; munca pe linia de 
profilaxie victimologică. Ca urmare, organelor 
afacerilor interne le-a fost încredinţat, de că-
tre stat, un cerc foarte larg de obligaţii privind 
constatarea, prevenirea, curmarea, descoperi-
rea şi cercetarea infracţiunilor, comise în or-
ganizaţiile care desfăşoară activitate bancară.

Pentru realizarea acestor probleme în 
structura Inspectoratului General de Poliţie 
funcţionează subdiviziuni specializate în con-
tracararea infracţiunilor economice. Activita-
tea lor în domeniul de prevenire a infracţiu-
nilor bancare este îndreptată spre deservirea 
operativă a agenţilor economici; cercetarea la 
timp a cererilor şi informaţiilor care parvin 
în organele afacerilor interne de la persoane 
fizice sau persoane cu funcţii de răspundere 
despre infracţiunile din organizaţiile sectoru-
lui bancar; a măsurilor de cercetare operati-
vă şi compensarea prejudiciului material din 
dosarele penale administrate; activitatea pro-
cesual–penală în conformitate cu legislaţia în 
vigoare etc.

La obţinerea de informaţii despre comi-
terea unor atentate infracţlionale în domeniul 
de activitate bancară colaboratorii acestei sub-
diviziuni au dreptul să primească de la băn-
cile comerciale informaţii operative şi dări de 
seamă, să ridice informaţia necesară privind 
resursele financiare, operaţiile de creditare şi 
finanţare, să pună sechestru pe aparatele de 
case, să ceară efectuarea obligatorie a controa-
lelor, inventariere şi revizii ale activităţilor 
economico-financiare.

Semnalmentele infracţiunii care se co-
mit în domeniul de activitate bancară se pot 
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manifesta în timpul efectuării reviziilor conta-
bile, în urma verificărilor de către serviciile de 
securitate, cu ajutorul agenţilor sub acoperire, 
prin efectuarea măsurilor operative de verifi-
care a plângerilor, în cercetarea efectuată asu-
pra altor genuri de infracţiuni etc.

Un rol important în obţinerea de infor-
maţii concrete sunt şi portalurile de informa-
ţie ale organelor de stat şi ale altor organizaţii 
ale societăţii civile, dar şi portalurile de cău-
tare a informaţiilor specifice domeniului de 
activitate bancar.

În conformitate cu legea, [11] organele 
care desfăşoară asemenea activitate pot crea 
şi folosi sisteme informaţionale specializa-
te, orientate spre structurarea datelor despre 
persoane, evenimente, bunuri, alte obiecte sau 
procese, care pot contribui la prevenirea şi 
descoperirea infracţiunilor, la căutarea infrac-
torilor. Aceste sisteme asigură stocarea, păs-
trarea, transmiterea şi eliberarea de informaţii 
la cererea organelor de drept şi totodată este 
posibilă şi reânnoirea informaţiilor învechite.

O posibilitate relativ nouă în căutarea 
informaţiilor, care poate fi accesată de orici-
ne, în care s-ar regăsi unele componente ale 
activităţii infracţionale este reţeaua internet, 
unde se publică liber informaţii ale diferitor 
organizaţii sau ale structurilor informaţiona-
le. Internetul oferă subdiviziunilor operative 
posibilităţi adăugătoare de stocare, sistemati-
zare şi cercetare a datelor care prezintă interes 
pentru activitatea operativă.

Din practica activităţii organelor aface-
rilor interne este de menţionat că la elucida-
rea elementeleor şi cercetarea infracţiunilor 
din domeniul de activitate bancară apar un şir 
de dificultăţi, care sunt condiţionate de: con-
statarea complicată a faptului comiterii de in-
fracţiune; fixarea complicată a urmelor infrac-
ţiunii; necesitatea de prelucrare a unui volum 
mare de informaţie; calificarea complicată a 
acţiunilor infracţionale; lipsa cunoştinţelor în 
domeniul economic şi a deprinderilor din ac-
tivitatea bancară, lipsa competenţei şi supraîn-
cărcarea colaboratorilor organelor afacerilor 
interne; greşelile organizaţiilor care efectuază 
auditul etc. În concluzie, din punctul de ve-
dere ale marii majorităţii a specialiştilor din 

domeniu, cercetarea cu succes a infracţiunilor 
din domeniul de activitate bancară este redusă 
semnificativ în funcţie de împrejurările con-
crete de comitere a infracţiunii.

Concluzie. În procesul exercitării sarci-
nilor lor specifice, organele de drept contri-
buie esenţal la prevenirea criminalităţii. Pen-
tru unele din ele prevenirea infracţiunilor şi a 
altor încălcări de lege constituie o obligaţiune 
primordială[12, p. 110]. În activitatea subdi-
viziunilor organelor afacerilor interne există 
şi o serie de alte probleme, marea majoritate 
din ele find în strânsă legătură de cauzalitate 
cu slaba finanţare a Ministerului Afacerilor 
Interne. Cu toate acestea, economisind pe 
seama dezvoltării serviciilor operative, care 
suferă de o insuficienţă a resurselor materiale 
întru efectuarea activităţilor de cercetare şi a 
măsurilor operative de căutare, statul pierde 
posibilităţi imense de a contracara infracţi-
onalitatea economică în general şi, printre 
altele, colaboratori calificaţi. Considerăm că 
modificarea principiilor de salarizare în con-
cordanţă cu dezvoltarea tehnico-materială, 
inclusiv diferenţierea stimulării materiale 
în funcţie de rezultatele obţinute şi calitatea 
muncii ar duce la activizarea activităţii tutu-
ror colaboratorilor serviciului operativ, coin-
teresarea în atingerea rezultatelor pozitive pe 
fiecare dosar în parte şi atragerea în rânduri-
le colaboratorilor organelor de drept a unui 
contingent de persoane de înaltă calificare.

Nu mai puţin actuală este problema 
colaborării instituţionale. După cum este de 
observat, mecanismul comiterii de infracţi-
uni care atentează la diferite ramuri ale eco-
nomiei naţionale în condiţiile actuale a suferit 
schimbări esenţiale. Astfel, în strânsă legătură 
cu comiterea infracţiunilor împotriva vieţii şi 
sănătăţii persoanelor şi a proprietăţii aceste-
ia se află activitatea comercială ilegală, luarea 
de mită, darea de mită şi alte acţiuni ilegale. 
Totodată, infracţiunile săvârşite împotriva 
vieţii şi sănătăţii persoanei de cele mai dese 
ori sunt comise din motive precum: împărţi-
rea domeniilor de influenţă economică între 
grupările criminale; monopolizarea activităţii 
în unele ramuri sau subramuri ale economiei 
naţionale etc. Din acest considerent activita-
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tea agenturii subdiviziunilor operative trebuie 
să fie bazată pe un schimb intens de informaţii 
cu alte servicii operative a căror activităţi se 
intersectează cu constatarea, cercetarea şi des-
coperirea infracţiunilor comise în domeniul 
de activitate bancară sau esenţa cărora constă 
în identificarea persoanelor care prezintă in-
teres operativ în sfera criminală, cu folosirea 
ultimelor în descoperirea figuranţilor din do-
meniul activităţii infracţionale bancare.
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NOȚIUNEA DE PREJUDICIU PATRIMONIAL ŞI REPARAREA ACESTUIA ÎN URMA 
COMITERII ACCIDENTULUI RUTIER

Rezumat
În conformitate cu normele generale privind răspunderea civilă, persoana care a suferit un prejudiciu cauzat în urma co-

miterii  accidentului rutier, are dreptul la repararea acestuia în mărime completă. Aceasta înseamnă că el trebuie să fie pus într-o 
situație cât mai aproape de starea anterioară comiterii accidentului rutier. 

Cuvinte-cheie: răspundere civilă, accident rutier, prejudiciu material, responsabilitate. 

Summary
Under general rules on civil liability, the person who suffered an injury caused in road accident, is entitled to restore all the de-

mage in full lenght. It means that he must be put in a situation as close as possible to the previous state of commiting road accident.
Keywords: civil liability, road accident, material demage, responsibility.

Introducere. În virtutea regulilor gene-
rale privind responsabilitatea civilă, persoana 
care a suferit un prejudiciu are dreptul la re-
pararea lui integrală. În sensul că ea trebuie să 
fie pusă într-o situaţie cât mai apropiată posi-
bil de cea pe care a avut-o anterior producerii 
faptului prejudiciabil. Principiul reparării in-
tegrale a prejudiciilor cauzate impune persoa-
nei responsabile o reparare corespunzătoare 
nu doar a prejudiciilor nepatrimoniale, ci şi a 
prejudiciilor de natură patrimonială, produ-
se prin săvârşirea aceluiaşi fapt ilicit sau prin 
fapte ilicite diferite.

Metode de cercetare științifică aplicate: 
istorică, logică, comparativă și interpretativă.

Rezultate obținute și discuții. În literatura 
de specialitate prejudiciul patrimonial (materi-
al) cunoaşte mai multe definiţii. Astfel, unii au-
tori definesc prejudiciul patrimonial ca fiind o 
diferenţă între starea materială a persoanei vă-
tămate existentă până la săvârşirea faptei ilicite 
şi după săvârşirea acesteia[1, p. 9].

Alţi autori definesc prejudiciul patrimo-
nial ca fiind consecinţele negative cu caracter 
patrimonial, ce pot fi evaluate pecuniar, ale 
faptei ilicite, apărute ca urmare a lezării inte-
reselor sau drepturilor subiective patrimoniale 
ale persoanei şi implică un contact material. 

Prejudiciul patrimonial poate apărea 
sub forma: prejudiciului efectiv şi a venitu-
lui ratat. Aceste două forme de manifestare a 

prejudiciilor patrimoniale decurg din conţi-
nutul art. 14, alin. (2) CC RM potrivit căruia 
„se consideră prejudiciu cheltuielile pe care 
persoana lezată într-un drept al ei le-a supor-
tat sau urmează să le suporte la restabilirea 
dreptului încălcat, pierderea sau deteriorarea 
bunurilor sale (prejudiciu efectiv), precum şi 
beneficiul neobţinut prin încălcarea dreptului 
(venitul ratat).”

Venitul ratat constituie lipsa obţinerii 
unor bunuri patrimoniale sau a venitului bă-
nesc pe care partea vătămată le-ar fi putut ob-
ţine în condiţiile circuitului civil, dacă nu ar fi 
fost săvîrşită fapta ilicită. Venitul ratat se carac-
terizează prin lipsa de sporire a patrimoniului, 
deşi acesta putea şi trebuia să sporească, dacă 
nu ar fi fost săvîrşită fapta ilicită[2, p. 100].

Pentru a obţine repararea venitului ra-
tat, persoana vătămată trebuie să probeze că a 
putut şi trebuia să primească anumite venituri 
şi numai încălcarea dreptului său de către au-
torul faptei ilicite a fost cauza că nu a obţinut 
acest venit. 

Venitul ratat se bazează deci pe corelaţia 
categoriilor posibilitate şi realitate[3, p. 161]. 
Dispunînd încasarea venitului ratat, judecă-
torul trebuie să ţină cont în primul rând de 
faptul că posibilitatea obţinerii acestui venit 
a existat în calitate de realitate obiectivă şi nu 
ca reprezentare subiectivă a persoanei vătă-
mate. Partea vătămată trebuie să probeze, de 
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asemenea, mărimea venitului neobţinut în 
urma săvîrșirii faptei ilicite. La determinarea 
mărimii venitului ratat trebuie să reieşim din 
condiţiile reale ale circuitului civil şi să nu 
invocăm presupuneri cu privire la venituri 
eventuale.

În ceea ce priveşte repararea prejudiciu-
lui patrimonial cauzat în urma comiterii acci-
dentelor rutiere, aceasta comportă un caracter 
diferit în funcţie de situaţia concretă apărută 
în urma provăcării prejudiciului.

Stabilirea prejudiciilor în caz de vătă-
mare a sănătăţii în urma accidentelor rutiere 
comportă soluţii diferite în funcţie de două 
ipoteze: prima ipoteză este aceea în care vă-
tămarea sănătăţii nu a avut consecinţe de du-
rată; cea de-a doua ipoteză este aceea în care 
vătămarea sănătăţii ori a integrităţii corporale 
a avut drept urmare pierderea ori reducerea 
capacităţi de muncă.

În prima ipoteză, pentru stabilirea pre-
judiciilor se iau în considerare cheltuielile 
suportate de către partea vătămată pentru 
restabilirea sănătăţii ‒ cheltuieli determinate 
de îngrijirea medicală, alte asemenea cheltu-
ieli ‒ şi, eventual, diferenţa dintre retribuţie şi 
sumele primite pe durata concediului medi-
cal până la însănătoşire ori retribuţia de care 
a fost lipsită pe această perioadă. De regulă, 
despăgubirile se acordă sub forma unei sume 
globale[3, p. 161].

Înipoteza în care vătămarea sănătăţii ori 
a integrităţii corporale a avut drept urmare 
pierderea sau diminuarea capacităţii de mun-
că, în practică se pot ivi variate situaţii, care 
necesită soluţii diferenţiate.

Aceste situaţii diferă, la rândul lor, după 
cum: persoana vătămată era încadrată în câm-
pul muncii; persoana vătămată, deşi majoră, 
nu era încadrată în câmpul muncii; persoana 
vătămată nu a împlinit vârsta majoratului.

În cazul în care persoana vătămată era 
încadrată în cîmpul muncii, o primă situaţie 
este aceea în care victima a suferit o reducere 
a veniturilor, pe care le dobândea anterior, ca 
urmare a pierderii ori diminuării capacităţii 
sale de muncă. În această situaţie  victima este 
îndreptăţită să primească, de regulă sub for-
ma unor prestaţii periodice, diferenţa dintre 

pensia sau ajutorul social primit de la asigu-
rările sociale şi veniturile lunare de care a fost  
lipsită ca urmare a vătămării suferite în urma 
accidentului rutier. De asemenea, victima tre-
buie să se adreseze mai întâi asigurărilor soci-
ale pentru obţinerea pensiei şi, apoi, printr-o 
acţiune civilă subsidiară pentru obţinerea, de 
la persoana ce a comis accidentul rutier, a di-
ferenţei destinate pentru acoperirea integrală 
a prejudiciul suferit[3, p. 162].

Pentru calcularea veniturilor lunare de 
care a fost lipsită victima, trebuie să fie luată în 
considerare, de regulă, retribuţia pe care aceas-
ta o primea anterior vătămării. De asemenea, 
uneori, pot fi avute în vedere şi sumele cuve-
nite pentru orele suplimentare pe care victima 
le presta anterior în mod obişnuit şi pe care 
nu mai este în măsură să le presteze; majora-
rea de retribuţie de care partea vătămată ar fi 
beneficiat în mod cert, dacă şi-ar fi continuat 
activitatea obişnuită; împrejurarea că victima 
prejudiciului putea beneficia de salariul cu-
venit pentru o anumită funcţie, decât până la 
împlinirea unei vârste determinate, după cum 
menţinerea în această funcţie nu era posibilă, 
potrivit legii.

O a doua situaţie este aceea în care veni-
turile victimei încadrate în muncă nu au suferit 
diminuări, deşi integritatea corporală şi însăşi 
capacitatea de muncă a acesteia au fost pre-
judiciate, ca urmare a comiterii accidentului 
rutier. Considerăm că în această situaţie pot fi 
acordate despăgubiri băneşti, pornindu-se de 
la ideea că este necesar ca victima să depună 
eforturi mai mari pentru realizarea aceluiaşi 
randament, are nevoie de îngrijiri suplimen-
tare, ceea ce necesită cheltuieli suplimentare, 
este necesar să dobîndească eventual o nouă 
calificare profesională etc.

O a treia situaţie este aceea în care, ul-
terior stabilirii despăgubirilor, au intervenit 
anumite modificări în capacitatea de muncă a 
persoanei vătămate, fie în sensul înrăutăţirii, 
fie în sensul îmbunătăţirii acestei capacităţi. 

În situaţia în care persoana care a fost 
prejudiciată şi-a recăpătat total sau parţial 
capacitatea de muncă, este posibilă reexami-
narea despăgubirilor acordate, adică poate fi 
redusă sau chiar sistată plata în viitor, ţinân-
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du-se cont de posibilitatea încadrării sau reîn-
cadrării persoanei vătămate în câmpul mun-
cii. Pasivitatea de care titularul despăgubirii dă 
dovadă în căutarea unui nou loc de muncă nu 
poate împiedica reducerea ori sistarea plăţii 
despăgubirilor stabilite iniţial. Desigur că, în 
ipoteza în care se va face dovada că reîncadra-
rea în câmpul muncii nu a fost posibilă, deşi 
persoana vătămată a dat dovadă de diligenţă 
făcând demersurile necesare în acest scop, 
despăgubirile nu vor putea fi reduse sau sis-
tate. În legătură cu această din urmă situaţie, 
în literatura de specialitate s-a pus problema 
posibilităţii obţinerii de către persoana vătă-
mată, care nu s-a mai putut încadra în câm-
pul muncii, a ajutorului de şomaj. Apreciem 
că într-o astfel de ipoteză victima accidentului 
rutier este îndreptăţită să primească în conti-
nuare diferenţa dintre veniturile obţinute an-
terior vătămării ei şi cuantumul ajutorului de 
şomaj, dacă diminuarea capacităţii de muncă 
a determinat imposibilitatea încadrării într-
un alt loc de muncă.

Considerăm că despăgubirile acordate 
se pot majora sistematic, în cazul în care sta-
rea sănătăţii victimei s-a înrăutăţit ori pensia 
de invaliditate s-a micşorat, ca urmare a în-
cadrării într-un alt grad de invaliditate sau în 
alte asemenea cazuri [3, p. 164].

O situaţie deosebită este aceea în care 
persoana a cărei sănătate ori integritate cor-
porală a fost vătămată era, la data vătămării, o 
persoană majoră, însă neîncadrată în câmpul 
muncii. Dificultatea problemelor ce se pun în 
această situaţie decurge din lipsa unui crite-
riu obiectiv, în funcţie de care să se stabilească 
despăgubirea – criteriu care, în cazul persoa-
nei încadrate în câmpul muncii, îl constitue 
salariul pe care aceasta îl primea ‒ , precum şi 
din împrejurarea că este posibil ca persoana 
vătămată să nu-şi fi pierdut în întregime ca-
pacitatea de muncă şi deci să aibă posibilita-
tea dobândirii unor venituri prin desfăşurarea 
unei activităţi.

Două opinii s-au confruntat în stabilirea 
criteriului de determinare a cuantumului des-
păgubirii cuvenite persoanei vătămate în situ-
aţia menţionată: o primă opinie a fost aceea că 
în cazul persoanei care, neavând calitatea de 

persoană încadrată în câmpul muncii, a sufe-
rit o diminuare sau chiar pierderea capacităţii 
de muncă, stabilirea veniturilor de care a fost 
lipsită să se facă prin luarea în considerare a 
salariului minim aplicabil în economia naţi-
onală; o a doua opinie, pe care o susţinem şi 
noi, este aceea de a se adopta nu un criteriu 
abstract de genul celui propus în opinia pre-
cedentă, ci, dimpotrivă, un criteriu concret, 
care să ţină seama de daunele suferite efectiv 
de persoana prejudiciată, aşa cum rezultă din 
împrejurările de fapt şi din situaţia personală 
a acesteia. Credem că în stabilirea despăgubi-
rilor acordate persoanei vătămate urmează a 
se ţine seama de valoarea reală a prestaţiilor ei, 
fie în gospodăria casnică, fie ca muncitor zili-
er, fie în orice alt loc de muncă, asigurându-se, 
astfel, o acoperire justă şi integrală a pagubei 
suferite, corespunzătoare cantităţii de muncă 
pe care nu o mai poate presta.

În sfârşit, o situaţie specială este aceea a 
stabilirii prejudiciilor în cazul în care persoana 
a cărei sănătate ori integritate corporală a fost 
vătămată ca urmare a comiterii accidentului 
rutier nu a împlinit încă vârsta majoratului. În 
stabilirea cuantumului despăgubirilor se ape-
lează la un criteriu concret, ţinându-se seama 
de împrejurările de fapt, de situaţia persoanei 
vătămate, de îngrijirile pe care aceasta trebu-
ie să le primească, de cheltuielile şi eforturile 
suplimentare pe care trebuie să le facă pentru 
dobândirea unei calificări adecvate stării sale 
de sănătate etc. În funcţie de  împrejurări, 
cuantumul despăgubirilor poate fi reexaminat 
la data la care victima s-a încadrat în câmpul 
muncii, în cazul în care veniturile astfel rea-
lizate sunt mai mici decât cele pe care le-ar fi 
putut obţine dacă nu ar fi intervenit reducerea 
capacităţii sale de muncă. 

În cazul în care în urma accidentului ru-
tier s-a cauzat moartea unei persoane, se pune 
problema reparării prejudiciilor patrimoniale 
suferite de persoanele apropiate defunctului.

Înainte de toate este de reţinut obliga-
ţia care revine autorului accidentului rutier de 
a repara prejudiciile care au rezultat din pla-
ta cheltuielilor medicale şi a cheltuielilor de 
înmormântare, indiferent de faptul că aceste 
cheltuieli au fost făcute de persoane aflate în 
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întreţinerea defunctului ori de alte persoane. 
Astfel, potrivit art.1419, alin. (4) CC RM „per-
soanele obligate să repare prejudiciul cauzat 
prin deces vor fi ţinute să compenseze şi chel-
tuielile de înmormîntare necesare, ţinînd cont 
de statutul social al defunctului şi de obiceiu-
rile locale, persoanei care le-a suportat”.

În ceea ce priveşte despăgubirile acorda-
te persoanelor apropiate defunctului, o primă 
distincţie care trebuie făcută este aceea după 
cum persoanele rămase au dreptul la pensie de 
urmaş din partea asigurărilor sociale ori nu au 
acest drept.

Dacă cei îndreptăţiţi la despăgubire au 
dreptul la pensie de urmaş, ei trebuie să se 
adreseze mai întâi asigurărilor sociale pentru 
stabilirea pensiei şi numai dacă pensia nu aco-
peră integral prejudiciul încercat, prin pierde-
rea întreţinătorului, pot sesiza instanţa jude-
cătorească. Pentru stabilirea despăgubirilor în 
completare trebuie să fie  luate în considerare 
sumele de bani pe care defunctul le afecta pen-
tru întreţinerea şi pregătirea profesională a ce-
lui ce beneficiază de pensia de urmaş.

Dacă persoanele care se aflau în întreţi-
nerea defunctului nu au dreptul la pensie de 
urmaş, se pot ivi mai multe probleme cu privi-
re la obligaţia de reparare a prejudiciului.

O primă problemă a fost aceea a persoa-
nelor care au vocaţia să ceară despăgubiri.Este 
în afară de discuţie că persoana care, potrivit 
Codului familiei, primea efectiv întreţinere de 
la defunct este îndreptăţită să obţină despăgu-
biri de la autorul faptei cauzatoare de moarte.

În practica judiciară precum şi în litera-
tura de specialitate s-a pus şi problema per-
soanelor care se aflau în fapt în întreţinerea 
defunctului, deşi aceste persoane nu aveau un 
drept la întreţinere. Credem că trebuie recu-
noscut dreptul la despăgubiri şi acestor per-
soane, dacă întreţinerea acordată prezenta un 
caracter de stabilitate, care justifica presupu-
nerea că ar fi fost acordată şi în viitor.

În ceea ce priveşte acordarea despăgubi-
rilor cuvenite celor cu drept la între ţinere sau 
celor care primeau în fapt întreţinere de la cel 
decedat, instanţele au admis obligarea la pla-
tă, chiar dacă cel ce primea întreţinerea avea 
unele venituri personale din muncă, pensie 

sau orice alt fel de venituri.
Dacă cel ce primea întreţinerea nu era 

încadrat în muncă, deşi era major şi nu  depă-
şise vârsta pensionării, trebuie menţionat că el 
nu poate pretinde ca şi pe viitor să i se asigure 
de către cel vinovat de moartea victimei ace-
leaşi condiţii pe care le avea în timpul vieţii 
celui care presta întreţinerea, fără ca să se în-
cadreze în muncă.

În ceea ce priveşte modalitatea de plată 
a despăgubirilor cuvenite celor aflaţi în în-
treţinerea persoanei vătămate, legiuitorul a 
stabilit în art. 1420, alin.(1) CC RM că „plata 
despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin 
vătămare a integrităţii corporale sau prin altă 
vătămare a sănătăţii ori prin deces se efectu-
ează în rate lunare”. Conform art. 1420, alin. 
(3) CC RM, instanţa de judecată poate stabili 
repararea prejudiciului „în formă de plată 
unică pentru o perioadă de cel mult trei ani”, 
dacă persoana îndreptăţită de a primi despă-
gubiri a depus o cerere întemeiată în acest 
sens, „ţinând cont de posibilităţile persoanei 
responsabile”.

Referitor la cuantumul prestaţiei lunare 
la care poate fi obligat autorul prejudiciului, 
trebuie pornit de la principiul conform căru-
ia prestaţia constituie o despăgubire şi nu o 
pensie de întreţinere, astfel încât criteriul stă-
rii materiale a plătitorului nu poate fi reţinut. 
Drept urmare, autorul prejudiciului, indife-
rent de propria sa situaţie materială, urmează 
să acopere prestaţiile pe care le plătea victima, 
prestaţii de care urmaşii acesteia sau persoa-
nele aflate în întreţinerea ei au fost lipsite.

În legătură cu obligarea autorului pre-
judiciului la plata unei prestaţii periodice, se 
pune în prezent problema fluctuaţiilor valorii 
monedei naţionale, împrejurare care poate 
determina caracterul derizoriu al unor aseme-
nea despăgubiri.

Această problemă se poate rezolva în 
două moduri: fie prin pronunţarea unor ho-
tărâri în care instanţa de judecată să prevadă 
ea însăşi un mod de indexare a sumei ce se cu-
vine persoanei vătămate cu titlu de prestaţie 
periodică, în funcţie de criterii diverse (costul 
vieţii, salariul minim pe economie etc); fie prin 
intervenţia legiuitorului, care să reglementeze 
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expres o modalitate de indexare automată a 
acestor prestaţii periodice.

Întrucât prima soluţie este aptă să gene-
reze dispute teoretice şi o jurisprudenţă con-
tradictorie, ne pronunţăm în favoarea tranşării 
acestui important aspect pe cale legislativă[4, 
p. 566].

O altă problemă ce apare în legătură cu 
repararea prejudiciului patrimonial cauzat în 
urma accidentului rutier este cea a reparării 
prejudiciilor patrimoniale  cauzat în urma 
deteriorării sau distrugerii bunurilor aflate în 
autovehiculele antrenate în accidentul rutier, 
precum şi a bunurilor personale aflate asupra 
persoanei.

Potrivit art. 14, alin.(2) CC RM, „Se 
consideră prejudiciu cheltuielile pe care per-
soana lezată într-un drept al ei le-a suportat 
sau urmează să le suporte la restabilirea drep-
tului încălcat, pierderea sau deteriorarea bu-
nurilor sale (prejudiciu efectiv), precum şi 
beneficiul neobţinut prin încălcarea dreptului 
(venitul ratat).” Din cele expuse mai sus pu-
tem afirma că persoana care este vinovată de 
producerea accidentului rutier este obligată să 
repare prejudiciul patrimonial rezultat prin 
pierderea sau deteriorarea bunurilor. Legiu-
itorul, în conţinutul normei prevăzute la art. 
14, alin.(2) CC RM, nu a determinat clar care 
bunuri urmează a fi reparate, de aceea putem 
afirma că persoana care prin acţiunile sale ili-
cite a cauzat prejudicii patrimoniale trebuie să 
repare toate bunurile ce au fost deteriorate sau 
distruse. Această afirmaţie se bazează pe sin-
tagma „pierderea sau deteriorarea bunurilor” 
din prevederile legale expuse mai sus. De ase-
menea, această părere este întărită de legiuitor 
prin prevederile Legii Republicii Moldova cu 
privire la asigurarea obligatorie de răspundere 
civilă pentru pagube produse de autovehicule 
nr. 414-XVI din 22.12.2006, în art. 15, alin. (4)
care prevede: „la avarierea sau distrugerea de 
bunuri, despăgubirea de asigurare se acordă 
pentru bunurile aflate în afara autovehiculu-
lui care a produs accidentul, cu excepţia celor 
specificate la art.16, iar pentru bunurile aflate 
în acel autovehicul, numai dacă ele nu erau 
transportate în baza unui raport contractual 
încheiat cu posesorul sau cu utilizatorul au-

tovehiculului, precum şi dacă nu aparţineau 
posesorului sau utilizatorului răspunzător de 
accident”. Cuvintele-cheie care pot fi folosi-
te în argumentarea faptului că persoana res-
ponsabilă de producerea accidentului rutier 
trebuie să repare şi prejudiciul patrimonial 
cauzat prin deteriorarea sau distrugerea bu-
nurilor personale aflate asupra persoanei sau 
a bunurilor aflate în autovehiculele antrenate 
în accidental rutier sunt: „bunurile aflate în 
afara autovehiculului care a produs accidentul 
” precum şi „bunurile aflate în acel autovehi-
cul, dacă ele nu erau transportate în baza unui 
raport contractual sau nu aparţineau utiliza-
torului sau posesorului” autovehiculului res-
ponsabil de producerea accidentului rutier. 
Dacă prejudiciul patrimonial cauzat prin de-
teriorarea sau distrugerea bunurilor aflate în 
autovehiculul responsabil de producerea ac-
cidentului rutier urmează a fi reparat, rezultă 
că şi prejudiciul patrimonial cauzat prin de-
teriorarea sau distrugerea bunurilor aflate în 
celelalte autovehicule antrenate în accidentul 
rutier urmează a fi reparat de către persoa-
na care prin acţiunile ilicite ale sale a dus la 
producerea accidentului rutier sau, în caz de 
existenţă a unui contract de asigurare de răs-
pundere civilă auto sau asigurare de bunuri, 
de către compania de asigurare.

Important este ca persoana care solici-
tă repararea prejudiciului patrimonial cauzat 
ca rezultat al comiterii accidentului rutier să 
dovedească legătura cauzală dintre acţiunile 
ilicite ale persoanei vinovate şi pagubele cau-
zate, precum şi mărimea acestora prin prezen-
tarea de probe.

Astfel, luând în considerare cele expu-
se mai sus, pot concluziona că orice persoa-
nă care se află în autovehiculul responsabil de 
producerea accidentului rutier, cu excepţia 
utilizatorului sau posesorului acestuia, pre-
cum şi a altei persoane care se face vinovată 
de producerea accidentului rutier, sau în orice 
alt autovehicul antrenat în accidentul rutier 
are dreptul de a solicita repararea prejudi-
ciului patrimonial cauzat în urma comiterii 
accidentului rutier exprimat prin deteriora-
rea sau distrugerea bunurilor aflate asupra sa 
(bijuterii, ceas, telefon mobil etc.) sau aflate în 
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autovehiculele antrenate în accidentul rutier 
(aparate electrocasnice, obiecte de artă etc.).

O altă problemă ce necesită a fi soluţi-
onată este cea a reparării prejudiciului patri-
monial cauzat în urma comiterii accidentului 
rutier în caz de extremă necesitate.

Conform art. 1402, alin.(1) CC RM, 
„prejudiciul cauzat de o persoană în caz de ex-
tremă necesitate urmează a fi reparat de ea”. 
Alin.( 2) al aceluiaşi articol prevede că „luând 
în consideraţie împrejurările în care a fost ca-
uzat prejudiciul, instanţa de judecată poate 
obliga la repararea lui terţul în al cărui inte-
res a acţionat autorul prejudiciului sau poate 
exonera de obligaţia de reparare, integral sau 
parţial, atât autorul prejudiciului, cât şi terţa 
persoană”.

Potrivit art. 38, alin.(2) CP RM, „Este în 
stare de extremă necesitate persoana care să-
vârşeşte fapta pentru a salva viaţa, integritatea 
corporală sau sănătatea sa, a altei persoane ori 
un interes public de la un pericol iminent care 
nu poate fi înlăturat altfel”.

Astfel, rezultă că persoana care se află 
în caz de extremă necesitate poate cauza un 
prejudiciu patrimonial ca rezultat al comiterii 
accidentului rutier pentru a preveni surveni-
rea unor urmări mai grave asupra sa, a altei 
persoane sau asupra unui interes public.

Pentru a aprecia mai corect şi mai uşor 
de către cine urmează să fie reparat prejudi-
ciul patrimonial cauzat ca urmare a comiterii 
accidentului rutier în caz de extremă necesita-
te, propun ca aceste prejudicii patrimoniale să 
fie clasificate în:

 – prejudicii patrimoniale cauzate ca 
urmare a comiterii accidentului rutier în caz 
de extremă necesitate, de către persoana res-
ponsabilă de producerea accidentului rutier, 
pentru prevenirea survenirii unor urmări mai 
grave în „favoarea” acesteia;

 – prejudicii patrimoniale cauzate ca 
urmare a comiterii accidentului rutier în caz 
de extremă necesitate, de către persoana res-
ponsabilă de producerea accidentului rutier, 
pentru prevenirea survenirii unor urmări mai 
grave în „favoarea” terţelor persoane sau unui 
interes public.

Astfel, dacă prejudiciul patrimonial este 

cauzat de către persoana responsabilă de pro-
ducerea accidentului rutier în „favoarea” sa, 
atunci repararea prejudiciului rămâne pe sea-
ma acestei persoane.

În cel de-al doilea caz când prejudiciul 
patrimonial este cauzat de către persoana res-
ponsabilă de producerea accidentului rutier 
în „favoarea” terţei persoane sau unui interes 
public, cred că acesta trebuie să fie reparat de 
către persoana în al cărui interes a acţionat au-
torul prejudiciului. În cazul în care prejudiciul 
patrimonial a fost cauzat nemijlocit persoanei 
în „favoarea” cui a acţionat autorul prejudi-
ciului, atunci atât acesta din urmă, cât şi per-
soana păgubită pot fi exonerate de obligaţia de 
a repara prejudiciul patrimonial cauzat.

Însă poate apărea situaţia când prejudi-
ciul patrimonial cauzat ca urmare a comiterii 
accidentului rutier în caz de extremă necesi-
tate a fost cauzat pentru prevenirea survenirii 
unor urmări mai grave asupra unei persoane 
minore sau care se află în imposibilitatea de 
a conştientiza acţiunile sale sau de a le dirija. 
În acest caz, considerăm că prejudiciul patri-
monial cauzat trebuie să fie reparat de către 
părinţii acestei persoane sau de către tutorele, 
curatorul sau de către organul specializat în a 
cărui supraveghere se află persoana respectivă.

Altă situaţie poate apărea când persoana 
în interesul căreia a acţionat autorul prejudi-
ciului nu recunoaşte sau neagă faptul că auto-
rul prejudiciului a cauzat anumite prejudicii 
patrimoniale unei terţe persoane pentru a pre-
veni survenirea unor urmări mai grave asupra 
persoanei în al cărui interes s-a acţionat. În 
acest caz cred că trebuie dispusă efectuarea 
unei expertize având ca rezultat expunerea, în 
raportul de expertiză, a împrejurărilor, facto-
rilor şi altor circumstanţe care ar demonstra 
faptul că în cazul în care nu era înlăturat peri-
colul puteau surveni urmări mai grave pentru 
persoana în al cărui interes a acţionat autorul 
prejudiciului.

O altă problemă este cea a reparării 
prejudiciului patrimonial cauzat ca urmare 
a comiterii accidentului rutier în caz fortuit. 
În asemenea caz, considerăm că nimeni nu 
este obligat să repare prejudiciul patrimonial 
cauzat. Prin prejudiciu patrimonial cauzat ca 
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urmare a comiterii accidentului rutier în caz 
fortuit putem înţelege acel prejudiciu care a 
fost cauzat în timpul calamităţilor naturale, 
exploziilor nucleare etc. Credem că aceasta se 
datorează faptului că nimeni nu poate preve-
dea ce se poate întîmpla în cazurile fortuite, 
iar prejudiciul este provocat din cauza surve-
nirii unei situaţii care face imposibilă acţiona-
rea conform voinţei autorului. 

Concluzii. Analizînd cele expuse mai 
sus, constatăm că în literatura de specialitate 
nu s-a conturat o definiţie unanim recunos-
cută a prejudiciilor patrimoniale, însă majori-
tatea cercetătorilor în domeniu susţin opinia 
conform căreia pentru ca prejudiciul patrimo-
nial cauzat în urma comiterii accidentului ru-
tier să fie susceptibil de reparaţie, el trebuie să 
fie direct, cert şi să nu fi fost reparat încă. Dacă 
aceste condiţii nu sunt întrunite, atunci pre-
judiciul nu mai poate fi reparat. La stabilirea 
cuantumului despăgubirilor nu are importan-
ţă gravitatea vinovăţiei, autorul prejudiciului 
răspunde integral, chiar şi pentru fapta ilicită 
săvârşită din imprudenţă.

Repararea prejudiciului patrimonial ca-
uzat în urma comiterii accidentelor rutiere se 
consideră atât prejudiciul efectiv, cât şi bene-
ficiul ratat.

Referitor la propunerile pe marginea 
subiectului studiat, considerăm oportun 
modificarea legislaţiei astfel încât la calculul 
prejudiciilor patrimoniale cauzate în urma 
comiterii unui accident rutier sa nu fie luată 
în calcul uzura pieselor deteriorate sau dis-
truse. Prin aplicarea uzurii nu sunt protejaţi 
pe deplin nici asiguraţii, nici terţele persoane 
păgubite în urma producerii accidentului ru-
tier. De asemenea, propunem ca companiile 
de asigurare să indexeze anual venitul ratat al 
victimelor care în urma accidentelor rutiere 
au devenit invalide sau a fost diminuată ca-

pacitatea de muncă.
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