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Studii și comentarii

CZU 343.21

MODELAREA CA METODĂ DE CUNOAŞTERE A ADEVĂRULUI

Metodele criminalisticii sunt mijloace de soluționare a sarcinilor științifice în procesul cerce-
tărilor criminalistice teoretice și aplicațiilor practice. Metodele elaborate și aplicate de către crimi-
nalistică sunt foarte diverse. Sistemul metodelor criminalistice include și modelarea ca metodă de 
cunoaștere a adevărului. 

În cadrul acestui articol autorul a cercetat posibilitățile și aportul metodei modelării la con-
statarea și cercetarea infracțiunilor, accentuând trăsăturile și algoritmul activităților ce necesită a 
fi respectate în cadrul modelării, în vederea aflării adevărului într-o cauză penală.

Cuvinte-cheie: modelare, model, criminalistică, proces penal, metodă de cunoaștere, cauză 
penală. 

MODELING AS A METHOD OF KNOWING THE TRUTH

Forensic methods are means of solving scientific tasks in the process of theoretical forensic 
research and practical applications. The methods developed and applied by forensics are very di-
verse. The system of forensic methods also includes modeling as a method of knowing the truth.

In this article, the author researched the possibilities and contribution of the modeling meth-
od to finding and investigating crimes, emphasizing the features and algorithm of activities that 
need to be observed in modeling, in order to find out the truth in a criminal case.

Keywords: modeling, model, forensics, criminal trial, method of knowledge, criminal case.

DOI 10.5281/zenodo.6988427 

Iurie ODAGIU, 
dr., conf. univ.

PhD, 
associate professor

Constantin RUSNAC, 
dr., conf. univ.

PhD, 
associate professor

Introducere. Cuvântul model provine de 
la latinescul „modulus”, ce înseamnă măsura, 
tact, ritm, mărime; el are legătură cu alt cuvânt: 
„modus,” – copie, probă.

Modelul ca mijloc şi formă a cunoaşterii 
ştiinţifice nu reprezintă o invenţie a secolului al 
XIX-lea sau al XX-lea, rădăcinile acestei metode 
pornind încă din antichitate, fapt confirmat de 
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lucrările lui Marcus Vitruvius  Pollio, Democrit, 
Epicur, Titus Lucretius Carus etc.

Pe parcursul secolelor, modelul ca meto-
dă de cunoaştere este folosit permanent. Meto-
da modelării se aplică fără cunoştinţe speciale 
şi argumentări ştiinţifice în arhitectură, sculp-
tură etc. Etapa dată de dezvoltare o putem 
numi etapa pre-teoretică a modelării.

Metoda modelării este cercetată ştiinţific 
şi teoretizată începând cu sec. al XVII-XVIII-lea, 
iar în sec. XIX modelarea face un pas enorm în 
dezvoltarea sa ca urmare a descoperirii legită-
ţilor păstrării şi transformării energiei.

Totodată la sfârşitul sec. XIX metoda mo-
delării este privită sub două forme:

- Modelarea ca procedeu tehnico-experi-
mental;

- Modelarea ca metodă teoretică de cu-
noaştere.

Când vorbim despre modelare, trebuie 
să înţelegem că ea implică compararea prin su-
prapunerea obiectului ce necesită a fi cercetat 
cu modelul acestuia.

Deci, modelarea reprezintă o metodă de 
cercetare a obiectelor prin cunoaşterea mode-
lului acesteia. Această metodă are o importanţă 
foarte mare, mai ales în cazul în care obiectul ce 
necesită a fi cercetat nu poate fi perceput nemij-
locit de către subiectul cercetării. În cazul dat, 
subiectul cercetării creează un model al obiec-
tului cercetat şi-l foloseşte în scopul obţinerii de 
noi date, cu privire la acest obiect, studiindu-se 
nu originalul, ci modelul acelui obiect. 

Scopul articolului constă în evidenţierea 
dezideratelor metodei modelării în crimina-
listică, astfel încât aplicarea acesteia, în cadrul 
procesului penal, să aibă ca finalitate aflarea 
adevărului. 

Metode și materiale aplicate. Pentru 
realizarea scopului propus, ţinând cont de spe-
cificul şi caracterul complex al temei investi-
gate, în calitate de metode de cercetare au fost 
folosite metoda logică, sistematică şi de compa-
rare. Cercetările întreprinse se bazează pe stu-
dierea doctrinei.

Rezultate obţinute și discuţii. Studie-
rea modelului permite de a obţine noi informa-

ţii despre original şi permite în cele din urmă de 
cunoaştea acestuia. Aflându-se între subiectul şi 
obiectul cercetării, modelul înlocuieşte origina-
lul, devenind obiect al cercetării şi totodată mijloc 
prin intermediul căruia se asigură cercetarea.

În filosofie prin model se înţelege un sistem 
imaginar sau material, care reflectă sau repro-
duce obiectul cercetării şi care este capabil să-l 
înlocuiască astfel încât studierea lui permite ob-
ţinerea de noi date cu privire la obiectul cercetat.

În sens gnoseologic, metoda modelării 
este valoroasă datorită faptului că prin inter-
mediul ei este posibil de efectuat un experiment 
fără a acţiona asupra obiectului cercetat, care 
rămâne intact. În cadrul experimentului mode-
lul reprezintă o parte din obiectul gnoseologic. 
Modelul creat în cadrul experimentului nu re-
prezintă scopul care trebuie atins, ci mijlocul de 
studiere a altui obiect pe care modelul îl substi-
tuie, cu care se aseamănă şi căruia îi corespunde. 

Caracteristicile modelului prezintă interes 
pentru subiectul cercetării numai din cauza că 
ele permit obţinerea de informaţie cu privire la 
caracteristicile altui obiect. Anume acest obiect 
este adevăratul obiect al cercetării. În acelaşi 
timp modelul este obiect al cercetării asupra că-
ruia se acţionează prin metode diferite, studiind 
reacţiile acestuia, schimbările ce au loc.

În aşa mod, descoperim rolul dublu pe 
care îl are modelul în cadrul experimentului: el 
concomitent este atât obiect al cercetării (de-
oarece substituie originalul), cât şi mijloc expe-
rimental (deoarece este mijlocul care asigură 
cercetarea obiectului).

Având rolul unui mijloc de cunoaştere, 
modelul trebuie să corespundă următoarelor 
criterii:

- modelul trebuie să fie asemănător ori-
ginalului;

- modelul în procesul de cunoaştere sub-
stituie obiectul cercetat;

- studierea modelului permite obţinerea 
informaţiei cu privire la original.

Studiul gnoseologic al naturii modelării 
evidenţiază următoarele funcţii ale metodei 
modelării:

1. ilustrativă – capacitatea de a prezenta 
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informaţia nouă, neobişnuită în forme cunos-
cute şi accesibile pentru percepţie;

2. translativă – capacitatea de a transfera 
informaţia dintr-o sferă reală în una imaginară;

3. substitutiv-euristică – capacitatea de 
a oferi noi cunoştinţe despre obiectul cercetă-
rii, care este un substitut cu un anumit nivel de 
asemănare faţă de obiectul original;

4. de aproximaţie – capacitatea de a sim-
plifica obiectul cercetării în conformitate cu po-
sibilităţile şi necesităţile nivelului de cunoaştere;

5. extrapolare-predictivă – constă în fap-
tul că cunoştinţele obţinute la studierea mo-
delului, fiind extrapolate (transferate) asupra 
obiectului modelat, permit prezicerea existen-
ţei unor proprietăţi nestudiate;

6. reprezentativă – capacitatea modelu-
lui de a se reprezenta în calitate de cunoştin-
ţe transmisibile, cu privire la obiectul cercetat 
şi la activitatea subiectului ce are legătură cu 
obţinerea acestor cunoştinţe, posibilitatea de a 
folosi pe viitor atât ca model, cât şi ca cunoştinţe 
cu privire la activitatea subiectului.

Obiectul model utilizat în cadrul mode-
lării poate fi clasificat în funcţie de mai multe 
criterii, cum ar fi modalitatea de reprezentare 
şi forma de reproducere:

- materială;
- imaginară.
Din categoria modelelor materiale fac 

parte toate modelele proiectate de om în mod 
artificial sau preluate din lumea reală, pentru 
a servi drept model de comparaţie. În acest 
caz nivelul de asemănare cu obiectul original, 
toate modificările şi transformările la care este 
supus sunt obiective, independente şi în afara 
sferei de influenţă omenească.

Modelele imaginare constituie imaginea 
mentală a persoanei, existând doar în conşti-
inţa subiectului cercetării, care efectuează di-
verse operaţiuni, modificări şi transformări cu 
acest obiect.

Cu toate că modelele imaginare nu sunt 
materiale, rezultatele folosirii lor sunt fixate 
prin utilizarea diverselor mijloace materiale 
de fixare (vorbire, sistem de simboluri, schiţe, 
desene etc.).

Modelele materiale şi imaginare la fel pot 
fi clasificate în funcţie de anumite criterii.

- tipul obiectului modelat: modelul unui 
eveniment, faptă (acţiune), proces, obiect, per-
sonalitate;

- nivelul de abstractizare a modelului: 
modelul unui obiect individual concret, mode-
lul unui grup generalizat;

- perioada de existenţă a obiectului cer-
cetat: modelul obiectului ce a existat în trecut, 
ce există în prezent şi care pot exista în viitor;

- exactitatea reproducerii obiectului: mo-
dele probabile şi autentice;

- scopul utilizării şi alte criterii.
Cu toate că modelele materiale şi imagi-

nare se deosebesc între ele, totuşi, au o propri-
etate generală comună – capacitatea de a reda 
realitatea într-un mod anume sau într-un oare-
care alt mod.

În funcţie de corelaţia existentă între ori-
ginal şi model: similară, asemănare, corelaţia 
unei părţi cu întregul.

Rădăcinile gnoseologice ale modelării 
imaginare sunt determinate nu numai de faptul 
imposibilităţii directe de a cerceta obiectul, dar 
şi din alte cauze cum ar fi:

- complexitatea obiectului real;
- intercalarea relaţiilor semnificative şi 

nesemnificative;
- existenţa multiplelor fenomene ocazi-

onale de importanţă secundară, care sustrag 
atenţia de la legităţile reale etc.

Modelul imaginar permite de a simplifica, 
pe calea abstractizării, un obiect complex, de a 
înlătura relaţiile nesemnificative şi secundare, 
prezentând într-o formă mai „curată” toate cele 
mai semnificative elemente şi relaţii. Modelul 
imaginar cu un anumit grad de veridicitate re-
flectă obiectul real, aflându-se cu el într-o re-
laţie de asemănare şi acţionând în calitate de 
intermediar între realitate şi cunoştinţe.

Modelarea imaginară se află în strânsă 
legătură cu gândirea, adică capacitatea per-
soanei de a conexa/lega imagini, presupuneri, 
noţiuni, de a determina posibilele schimbări şi 
sferele de aplicare. Metoda creării modelelor 
abstracte (imaginare) idealizate, cu concretiza-
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rea lor ulterioară, permite de a cunoaşte obiec-
tul original din diverse ipostaze şi reprezintă o 
modalitate teoretică de gândire în general.

În procesul gândirii persoana analizează 
obiectele care o interesează prin prisma rela-
ţiilor care nu sunt percepute direct de ea. În 
acest plan, gândirea reprezintă un anumit tip 
de reconstruire a formei de funcţionare sau 
modificare a obiectului, ce depăşeşte limitele 
afinităţii directe. Prin intermediul gândirii per-
soana poate să transforme obiectul, fără a crea 
schimbări reale în el şi fără a săvârşi acţiuni 
reale cu el. Datorită anume gândirii, persoana 
obţine cunoştinţe despre obiectele care nu pot 
fi percepute. Cunoştinţele obţinute sunt consi-
derate, în primul rând, ca un rezultat al proce-
sului cognitiv, care este redat prin intermediul 
simbolurilor, mostrelor, concepţiilor, teoriilor.

Cunoştinţele în sens larg reprezintă in-
formaţia fixată, care cu un anumit grad de au-
tenticitate şi obiectivitate reflectă în conştiinţa 
persoanei calităţile obiective şi legităţile obiec-
tului, lucrului şi fenomenului cercetat din lu-
mea înconjurătoare.

Cunoştinţele sunt acumulate de persoa-
nă şi pe calea reprezentării, în acest caz mo-
delul nu este doar o reflecţie sau copie a stării 
unor lucruri, dar mai e şi o formă estimativă de 
activitate, reprezentarea practică de viitor şi a 
formelor de activitate asimilate. Astfel, subiec-
tul cercetării creând un model al unui oarecare 
obiect şi considerând că cunoştinţele despre 
obiect sunt adevărate, are posibilitatea de a 
prezenta spre studiere sau verificare nu obiec-
tul real, ci modelul său.

În cazul respectiv modelul are două 
calităţi:

- este o formă de reprezentare a cunoş-
tinţelor şi activităţii;

- model al obiectului cercetat.
Această dualitate apare din cauză că un 

subiect (al cunoaşterii) deja a cunoscut obiec-
tul cercetării, iar altui cercetător abia îi revine 
sarcina să studieze acest obiect. Astfel, are loc 
schimbul subiecţilor în cadrul cercetării acelu-
iaşi obiect.

În criminalistică modelul se caracterizea-

ză prin următoarele trăsături:
1. Modelul reproduce obiecte investigate 

în cadrul activităţii judiciare; 
2. Se creează pentru acumularea probe-

lor şi a informaţiei orientative, necesare pentru 
administrare/dirijare cu procesul de cercetare;

3. Modelul, într-o oarecare măsură, cores-
punde cu originalul şi este capabil în procesul 
cercetării sa-l înlocuiască o perioadă de timp;

4. Studierea modelului permite deţinerea 
de noi date cu privire la obiectul original, re-
flecţia lui şi alte date necesare pentru soluţio-
narea sarcinilor procesului penal.

Modelarea ca metodă de cunoaştere în 
cadrul criminalisticii obţine o importanţă spe-
cială, deoarece cunoaşterea circumstanţelor 
existente în trecut întotdeauna presupune cer-
cetarea faptelor ce au avut loc anterior şi care 
nu pot fi percepute direct de către subiectul 
cercetării.

Modelul poate reprezenta diferite cir-
cumstanţe ce necesită a fi stabilite şi dovedite în 
cadrul procesului penal: evenimentele, faptele 
infracţionale, vinovăţia făptuitorului şi motivul, 
circumstanţele atenuante şi agravante, calităţile 
ce caracterizează personalitatea făptuitorului, 
caracterul şi mărimea daunelor provocate de in-
fracţiunea săvârşită, circumstanţele ce au favo-
rizat săvârşirea infracţiunii. Modelul conţine şi 
alte elemente necesare pentru crearea unui tot 
întreg, cu relaţiile sale interne şi externe.

Stabilirea circumstanţelor infracţiona-
le într-un proces penal reprezintă o activitate 
direcţionată, în limitele prevăzute de lege, spre 
cunoaşterea factorilor realităţii obiective, mul-
tilaterale şi complete.

Dacă cunoaşterea, în sens larg, reprezin-
tă obţinerea de cunoştinţe cu privire la anumite 
obiective sau fenomene, atunci probarea con-
stă în argumentarea circumstanţelor stabilite, 
în creare de condiţii în vederea cunoaşterii 
acestor circumstanţe de către alte persoane. 
Ea asigură posibilitatea de a verifica concluziile 
ofiţerului de urmărire penală, temeinicia deci-
ziilor luate de el. 

Sarcinile cercetării constau în faptul ca 
nu numai ofiţerul de urmărire penală să deţi-
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nă informaţii cu privire la infracţiune săvârşită, 
dar şi alte persoane participante la procesul pe-
nal, ca rezultat al activităţii ofiţerului de urmă-
rire penală. În legătură cu aceasta e posibil de 
menţionat că procesul de probare întotdeauna 
este comunicativ, asigură tranzitarea cunoş-
tinţelor de la o persoană la alta şi este destinat 
persoanelor terţe, pe când cunoaşterea poate 
să rămână numai la subiectul cercetării. 

Cercetând materialele cauzei, instanţa de 
judecată de sine stătător reconstruieşte infrac-
ţiunea săvârşită, pentru a lua o hotărâre corectă 
în baza probelor administrate. Reflectarea, în 
anumite documente juridice, a faptelor şi cir-
cumstanţelor imaginare reprezintă prin sine 
un model creat şi utilizat prin metoda mode-
lării. Drept exemplu poate servi etapa la care 
ofiţerul de urmărire penală ia o decizie fiindcă 
el cunoaşte suficiente circumstanţe ce îi permit 
să concluzioneze asupra vinovăţiei unei persoa-
ne concrete. Dar, în corespundere cu legislaţia 
procesual-penală, pentru ca aceste cunoştinţe să 
obţină statutul unui adevăr obiectiv este necesar 
să fie cercetată cauza de către instanţa de jude-
cată. La această etapă ofiţerul de urmărire pena-
lă trebuie să fixeze cunoştinţele sale, să indice în 
ce probe se conţine informaţia respectivă.

Instanţa de judecată de asemenea nu 
poate să cerceteze nemijlocit obiectul prin-
cipal – circumstanţele infracţiunii. De aceea, 
persoana care gestionează urmărirea penală în 
concluziile de învinuire va prezenta cunoştin-
ţele sale cu privire la infracţiune, va administra 
probe şi va descrie acţiunile pe care le-a efectu-
at. Cu alte cuvinte, persoana creează un model, 
care are un rol dublu. Pe de o parte are rolul de 
a reflecta adevărul obiectiv, aşa cum a fost per-
ceput de persoana care a desfăşurat urmărirea 
penală, iar pe de altă parte îndeplineşte rolul 
unui obiect intermediar care va fi cercetat de 
un alt subiect – judecătorul.

Instanţa de judecată cercetând obiectul 
intermediar este în drept să-l recunoască ca 
real şi să-i acorde statutul de adevăr obiectiv; 
sau să recunoască necorespunderea parţială 
ori totală cu circumstanţele cauzei. La fel, poate 
exista situaţia în care instanţa de judecată va 

considera imposibil să se cunoască cele întâm-
plate în baza probelor administrare în cauza 
penală. Totuşi, indiferent de aceasta, instanţa 
de judecată trebuie să indice în sentinţă/hotă-
râre propriul model de cunoştinţă cu privire la 
circumstanţele cauzei, să aducă dovezi şi să de-
scrie activitatea sa corespunzător informaţiei 
existente în conţinutul circumstanţelor. 

În situaţia respectivă, modelul ce a primit 
calitatea de adevăr obiectiv, la fel, îndeplineşte un 
rol dublu. Pe de o parte are o funcţie reprezen-
tativă, iar pe de alta îndeplineşte rolul de obiect 
al cunoaşterii pentru alt subiect al cercetării, de 
exemplu pentru instanţa de judecată ierarhic su-
perioară – care este în drept să-i schimbe statutul 
modelului (adevărul obiectiv), precum şi pentru 
partea apărării sau acuzării care nu este de acord 
cu concluziile instanţei de fond.

Subiectul care efectuează activitatea de 
cercetare, în final, trebuie să-şi formuleze rezul-
tatul activităţii sale sub formă de cunoştinţe, care 
determină luarea anumitor decizii/hotărâri.

Aceste cunoştinţe pot fi de diferite tipuri:
- cunoştinţe privitoare la faptul că proce-

sul s-a finalizat cu cunoaşterea circumstanţelor 
infracţiunii, „adevăr material”;

- cunoştinţe privitor la faptul că nu există 
posibilitatea de a cunoaşte circumstanţele in-
fracţiunii.

Drept obiect al cercetării servesc nu nu-
mai circumstanţele indicate de lege, care sunt 
de bază, dar şi alte elemente suplimentare ale 
realităţii obiective ce permit de a recrea şi în-
ţelege toate trăsăturile, realităţile interne şi 
externe ale acestora. Astfel, din cercul elemen-
telor care necesită a fi cunoscute fac parte nu 
numai circumstanţele ce au avut loc în trecut, 
dar şi cele ce au tangenţă cu reflectarea lor – 
urme create până, la momentul şi după eveni-
mentul cercetat. Aceasta reprezintă o condiţie 
obligatorie în vederea obţinerii scopului ac-
tivităţii probatorii de cunoaştere – stabilirea 
celor mai importante circumstanţe existente în 
trecut, în vederea soluţionării corecte a cauzei. 
Complexul respectiv de circumstanţele repre-
zintă obiectul cercetării şi al cunoaşterii.

Un astfel de obiect al cercetării, cu toată 
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complexitatea elementelor sale este indisponibil 
unei perceperi directe în procesul cunoaşterii. 
Elementele constitutive ale acestuia pot fi divi-
zate în: disponibile şi indisponibile percepţiei 
directe. Din prima categorie fac parte elemente 
pe care subiectul cercetării poate să le percea-
pă de sine stătător: făptuitorul, partea vătămată, 
mijloacele de probă etc. Din a doua categorie fac 
parte elementele care pot fi cunoscute numai 
prin intermediul urmelor materiale şi ideale: 
modalitatea de săvârşire a infracţiunii, acţiunile 
îndeplinite de participanţii la infracţiune la locul 
faptei, apariţia intenţiei, modalitatea de camu-
flare a infracţiunii săvârşite etc.

Astfel, subiectul activităţii probatorii de 
cunoaştere (ofiţerul de urmărire penală, procu-
rorul, judecătorul) în vederea optimizării acti-
vităţii sale trebuie să utilizeze conştient meto-
da modelării şi nu la nivel intuitiv. Altfel spus, 
trebuie să cunoască cerinţele faţă de modele 
şi să deţină competenţele necesare. Aceasta se 
referă nu numai la activitatea probatorie de cu-
noaştere, obţinerea anumitor cunoştinţe, dar şi 
la fixarea acestor cunoştinţe, transmiterea lor 
altor subiecţi şi probarea autenticităţii acestor 
cunoştinţe. 

Când vorbim despre metoda modelării în 
criminalistică, constatăm că modelării materi-
ale i se acordă mai multă atenţie în comparaţie 
cu cea imaginară. Cum am specificat anterior, 
la modelarea materială se referă reproducerea 
diferitelor tipuri de obiecte din lumea reală: 
machete, mulaje, fotografii, înregistrări audio 
sau/şi video, reconstruirea cadavrului, recon-
stituirea locului faptei şi a elementelor faptei 
importante pentru reconstituirea faptei şi a ex-
perimentului în procedura de urmărire penală.

Modelarea imaginară este un mecanism 
mai complex şi în funcţie de modalitatea de 
reproducere/exprimare poate fi divizată în 
model nematerializat şi cel materializat. Din 
prima categorie fac parte modele care repro-
duc şi reflectă obiectul cunoaşterii sub formă 
de imagini, ce există numai în mintea subiectu-
lui activităţii probatorii de cunoaştere. Ele nu 
pot fi exteriorizate şi din această cauză nu pot 
fi percepute nemijlocit de către alt subiect. Din 

categoria acestora fac parte diferite clişee de 
imagini, panorame etc.

A doua grupă de modele poate fi exteri-
orizată, percepută de către alţi subiecţi, prin 
fixarea acestora cu ajutorul schiţelor, simbolu-
rilor etc.

O altă clasificare ar fi în funcţia de tipul 
obiectului modelat:

- modelul evenimentului, acţiunii, proce-
sului cercetat de ofiţerul de urmărire penală, 
de exemplu modelul faptei infracţionale, com-
portamentul făptuitorului, a procesului de cer-
cetare, a efectuării anumitor acţiuni de urmări-
re penală;

- modelul persoanei, obiectului, de exem-
plu modelul făptuitorului, părţii vătămate, ar-
mei, obiectului şi instrumentului cu care s-a 
săvârşit infracţiunea.

În funcţie de nivelul de abstractizare a 
modelului:

- modele ce reproduc un obiect unic con-
cret, de exemplu, modelul unei fapte infracţio-
nale concrete. Ele reflectă trăsăturile cele mai 
esenţiale ale obiectului, necesare cercetării 
unei cauze concrete. Acestea mai pot fi numite 
şi modele de lucru;

- modele tipice generalizate reflectă cele 
mai esenţiale trăsături a unui grup de obiecte, 
necesare subiectului în vederea efectuării cer-
cetării. Materia primă pentru crearea acestor 
modele este obţinută din activitatea practică 
a organelor de ocrotire a normelor de drept şi 
prognozarea criminalistică.

În comparaţie cu modele de lucru, mode-
lele tipice pot fi denumite modele teoretice. La 
acest tip de modele se atribuie:

- modelul tip al infracţiunii;
- modelul tip de efectuare a acţiunilor 

de urmărire penală şi măsurilor speciale de 
investigaţie. 

În funcţie de volumul de reflectare: 
- modele generale, care reflectă în între-

gime obiectul cercetării, de exemplu modelul 
faptei infracţionale;

- modele particulare, care reflectă doar 
o parte, un detaliu, un element al obiectului 
cercetării, de exemplu modelul modalităţii de 
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săvârşire a infracţiunii.
În funcţie de perioada existenţei:
- modele de obiecte ce au existat în trecut;
- modele de obiecte ce există în prezent;
- modele de obiecte ce pot apărea în viitor;
- combinate.
În funcţie de precizia cu care reproduc 

originalul:
- modele probabile;
- modele autentice.
În funcţie de scopul în care va fi folosit 

modelul în procesul cunoaşterii:
- euristic, de pronostic;
- ilustrativ.
Modelarea începe cu luarea deciziei pri-

vind aplicarea metodei respective în vederea 
soluţionării unei probleme concrete. Astfel, 
procesul criminalistic de modelare parcurge 
următoarele etape:

- crearea modelului în vederea cercetării 
obiectului original;

- cercetarea modelului;
- verificarea modelului şi folosirea cu-

noştinţelor obţinute cu ajutorul modelului. 
Dacă în timpul verificării se descoperă că 

modelul nu corespunde originalului, modelul 
este remodelat şi ciclul se repetă din nou. Crea-
rea modelului include următoarele operaţiuni:

- alegerea componentelor modelului;
- crearea modelului;
- detalierea modelului;
- crearea imaginii mentale/schiţei imagi-

nare a originalului;
- fixarea modelului.
În procesul creării modelului, în vede-

rea evitării greşelilor şi erorilor, trebuie să ţi-
nem cont de faptul că unul şi acelaşi conţinut, 
în diverse circumstanţe, poate să se dezvolte 
în forme diferite. Aplicând regula respectivă 
asupra modelării criminalistice, constatăm ca 
din unul şi acelaşi set de componente, blocuri, 
detalii pot fi create diferite modele ce se deo-
sebesc după formele sale. Cu alte cuvinte, unei 
versiuni poate să-i corespundă modele diferite, 
cu toate că au acelaşi conţinut. De aici rezultă 
că în procesul verificării versiunilor, prin inter-
mediul modelării, este necesar să fie creat nu 

un singur model, dar mai multe – toate posibi-
le, care corespund acestei versiuni şi întrunesc 
condiţiile respective.

Alegerea componentelor pentru viitorul 
model începe cu dezmembrarea imaginară a 
obiectului în elemente mici. Orice obiect cerce-
tat, fie eveniment, fie situaţie etc., este format 
din alte elemente, părţi ale obiectului. Rolul 
acestor elemente pentru cunoaşterea crimina-
listică este diferită: unele au un rol principal, 
altele secundar, altele în general sunt neutre. 
Ţinând cont de scopul criminalisticii, putem 
afirma că sunt semnificative acele element care 
oferă informaţii în vederea soluţionării sarcini-
lor justiţiei.

În procesul creării modelului e important 
să descoperim elementele cele mai esenţiale şi 
să abstractizăm, să le evităm pe cele secundare 
şi neutre. Conţinutul elementelor, ce constituie 
modelul, este determinat de subiectul activită-
ţii probatorii de cunoaştere, în funcţie de care 
elemente ale obiectului, după părerea sa, sunt 
esenţiale pentru soluţionarea sarcinilor practi-
ce ce stau în faţa lui. Din acest considerent mo-
delul permanent este subiectiv şi individual, 
reprezentând o realitate simplificată ce cores-
punde sau nu originalului.

Componentele modelului, care cores-
pund originalului, ajută la obţinerea informaţi-
ei pozitive – cunoştinţe cu privire la cum a fost 
sau este originalul. Componentele modelului 
care nu corespund originalului oferă informaţii 
negative – cunoştinţe cu privire la calităţile pe 
care nu le are originalul.

Pe lângă componentele menţionate mai 
există şi componente tipice, care semnifica-
tiv simplifică crearea modelului. De exemplu, 
componente tipice ale modelului infracţiunii 
sunt: obiectul infracţiunii, subiectul infracţiu-
nii, comportamentul victimei, locul infracţiunii, 
timpul săvârşirii infracţiunii, consecinţele in-
fracţiunii, atitudinea psihologică a făptuitoru-
lui faţă de cele săvârşite, consecinţele şi gradul 
de prejudiciabilitate a faptei săvârşite.

După ce modelul a fost creat, el necesită a 
fi detaliat. Detalierea modelului se face pe calea 
formulării unor întrebări concrete şi căutării 
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răspunsurilor la aceste întrebări. Întrebările 
de concretizare sunt individuale pentru fiecare 
model în parte. Dar nu excludem faptul existen-
ţei întrebărilor de concretizare tipice, de exem-
plu: când, cu cine, de cine, de unde, cu ce, cum a 
venit (pătruns) făptuitorul, în ce poziţie se afla 
victima în momentul atacului, cu ce a fost ata-
cată, câte lovituri au fost efectuate, care lovitu-
ră a fost fatală etc.

Modelul poate să-şi exercite funcţiile sale 
numai în cazul în care a fost cercetat obiectiv, 
complet şi multilateral. Dacă modelul nu este 
cercetat calitativ, nu numai că scade eficienţa 
metodei modelării, dar sunt reduse practic la 
zero eforturile dedicate creării modelului.

Cercetarea presupune existenţa unui 
model imaginar care există numai în mintea 
subiectului studiat, model care este supus unei 
analize logice, conform unui algoritm prestabilit 
în vederea descoperirii faptelor care ar permi-
te înaintarea unor decizii criminalistice corecte 
privitor la cauză şi în cele din urmă să permită 
obţinerea cunoştinţelor autentice cu privire la 
original. Analiza deciziilor înaintate este opera-
ţiunea de bază a modelării criminalistice.

Verificarea în practică a modelului ima-
ginar criminalistic înseamnă a constata dacă 
există în realitate acele fapte în baza cărora 
s-au făcut aprecieri în etapa de cercetare, a es-
tima rezultatele obţinute şi a înainta concluzii 
privitor la autenticitatea modelului. 

În baza concluziilor despre autentici-
tatea modelului şi a probelor obţinute în tim-
pul verificărilor se iau decizii criminalistice şi 
procesuale. Activitatea practică de verificare a 
modelului criminalistic constă din următoarele 
activităţi:

1. determinarea circumstanţelor ce nece-
sită a fi stabilite în vederea verificării autentici-
tăţii modelului;

2. verificarea existenţei sau lipsei, în in-
formaţia primară, a datelor cu privire la cir-
cumstanţele ce necesită a fi stabilite;

3. determinarea măsurilor ce necesită a 
fi realizate în vederea căutării informaţiei ce 
lipseşte;

4. organizarea şi efectuarea măsurilor 

prestabilite;
5. aprecierea rezultatelor obţinute ca ur-

mare a verificării;
6. folosirea rezultatelor verificării mode-

lului criminalistic. 
Concluziile care relevă că modelul cer-

cetat nu corespunde realităţii oferă cunoştinţe 
obiective cu privire la faptul că cele modelate 
au decurs altfel decât cum a reflectat modelul 
criminalistic. Respectiv adevărul nu este cu-
noscut. Cunoştinţele obţinute, în cazul respec-
tiv, sunt folosite la luarea unor decizii crimina-
listice pentru a cunoaşte adevărul, în special 
pentru a alege tactica şi strategia de cercetare 
a infracţiunii, organizarea conlucrării dintre 
subdiviziunile MAI, societatea civilă, specia-
lişti etc. în vederea soluţionării întrebărilor cu 
privire la ce necesită a fi stabilit, ce măsuri şi 
acţiuni iniţiale şi ulterioare de urmărire pena-
lă trebuie realizate în cadrul cauzei penale. În 
cazul respectiv, modelul este modificat, cerce-
tat şi verificat din nou, iar datele obţinute sunt 
folosite la luarea deciziilor ulterioare. Și aşa se 
întâmplă până când modelul criminalistic nu va 
reprezenta un sistem de date autentice ce re-
flectă originalul.

În cazul în care modelarea este imagina-
ră, se recomandă respectarea următorului al-
goritm:

1. studierea informaţiei primare şi for-
mularea versiunilor. Luarea deciziei de utiliza-
re a metodei modelării.

2. crearea modelului de versiune:
- alegerea componentelor, din care se va 

forma modelul;
- crearea modelului, folosirea blocurilor tip;
- detalierea modelului;
- crearea modelului imaginar al origina-

lului;
- fixarea modelului.
3. studierea modelului:
- verificarea autenticităţii datelor faptice 

folosite la crearea modelului, determinarea da-
telor ce lipsesc;

- determinarea consecutivităţii şi meto-
delor utilizate la cercetarea modelului, necesi-
tatea realizării experimentului imaginar;
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- formularea aprecierilor cu privire la 
factorii care obiectiv condiţionează posibilita-
tea realizării faptei, reflectată de model;

- formularea unor presupuneri cu privire 
la unde şi ce tipuri de urme trebuie să se creeze 
în realitate; la fel, ce categorii de urme nu tre-
buie să existe;

- inspectarea plenitudinii verificării mo-
delului;

- fixarea rezultatelor cercetării.
4. verificarea modelului în practică:
- determinarea circumstanţelor ce nece-

sită a fi stabilite de către model;
- determinarea consecutivităţii cercetării 

circumstanţelor ce necesită a fi stabilite şi do-
vedite;

- verificarea informaţiei primare, dacă 
conţine circumstanţe ce necesită a fi stabilite;

- determinarea măsurilor ce ar asigura 
căutarea informaţiei ce lipseşte, repartizarea 
sarcinilor;

- realizarea activităţilor planificate;
- aprecierea rezultatului verificării mode-

lului. Supravegherea procesului de elaborare a 
concluziilor. Verificarea concluziilor formulate;

5. formularea noilor cunoştinţe în vede-
rea luării deciziilor procesuale şi criminalistice.

Concluzii. Ţinând cont de trăsăturile 
enunţate supra, modelul criminalistic poate fi 
definit ca un sistem artificial ce reproduce, cu 
un anumit grad de asemănare, obiectul (origi-
nal) cercetat, din sursa procesului penal, stu-
dierea căruia permite obţinerea de noi date 
cu privire la obiectul original, necesare pentru 
soluţionarea sarcinilor procesului penal şi diri-
jarea cu subiecţii procesului penal.

Iar modelarea criminalistică reprezintă 
o modalitate specifică de cercetare a obiectelor 
criminalistice în scopul cunoaşterii acestora şi 
dirijării cu activitatea profesională a partici-
panţilor la procesul penal prin intermediul cre-
ării şi folosirii modelelor acestor obiecte.
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CONFISCAREA CA MĂSURĂ ASIGURATORIE ÎN PROTECŢIA BUNURILOR 
DE VALORI CULTURALE PRIN PRISMA JURISPRUDENŢEI

 Lucrarea de cercetare științifică elaborată se remarcă printr-o analiză a instituției juridice 
a dreptului de proprietate din punct de vedere teoretic, așa cum a fost analizată această instituție 
juridică în literatura de specialitate, fapt ce prevede că dreptul de proprietate este recunoscut ca 
fiind parte integrantă din principiile generale ale dreptului, a cărui respectare și garantare este 
asigurată de Curte prin prisma dreptului intern al statelor membre. 

Cuvinte-cheie: proprietate, confiscarea bunurilor de valori culturale, faza cercetării penale, 
dreptul la proprietate privată și protecția acesteia, confiscarea specială a bunurilor (inclusiv a va-
lorilor valutare), categoria de drepturi patrimoniale.

CONFISCATION AS AN INSURANCE MEASURE IN THE PROTECTION OF ASSETS 
OF CULTURAL VALUES IN THE LIGHT OF JURISPRUDENCE

 However, the right of ownership does not appear to be an absolute prerogative, but must 
be considered from the perspective of its function in society. Consequently, some limitations may 
be placed on the use of the right to property, provided that they actually meet general interest ob-
jectives and do not constitute, from the point of view of the objective pursued, an excessive and in-
tolerable intervention which would infringe the very substance of the right thus guaranteed. There-
fore, as regards the limitation of the right to property, the general requirement of proportionality 
presupposes the maintenance of a fair balance between the requirements of the general interest 
of society and the imperatives of the protection of the individual interest of the property. 

Keywords: property, confiscation, cultural property, criminal investigation phase, the right to 
private property and its protection, special confiscation of property (including currency values), the 
category of property rights.
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Introducere. În scopul respectării drep-
tului de proprietate al individului şi neadmiterii 
violării acestuia din partea agenţilor statului, în 
contextul intensificării luptei împotriva contra-

bandei, a devenit imperios să se aplice diverse 
mecanisme juridice care să priveze reţelele de 
infractori de bunurile utilizate, destinate sau 
rezultate din aceste infracţiuni; aceste meca-
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nisme însă nu trebuie să fie utilizate de o ma-
nieră excesivă sau să cauzeze grave ingerinţe 
la adresa respectării drepturilor fundamentale 
ale omului prevăzute de Convenţie.

Materiale și metode de cercetare apli-
cate. Studiul realizat se bazează pe o biblio-
grafie bogată care cuprinde literatura juridică 
naţională inserată în articole, monografii, lite-
ratura juridică străină, jurisprudenţa naţională, 
respectiv jurisprudenţa Curţii Constituţionale 
şi a instanţelor judecătoreşti, entităţi cu o ca-
zuistică variată în materia litigiilor penale şi 
funciare, precum şi jurisprudenţa intanţei de 
contecios administrativ, cu referire la cazurile 
în faza cercetării penale, de condamnare, chiar 
şi a dreptului la un proces echitabil, reglemen-
tat de art. 6 parag.1 din CEDO[1].  

Rezultate obţinute și discuţii. Măsu-
rile de siguranţă au apărut în mai multe state 
europene şi au fost percepute în calitate de 
prevenţiune predelictuală. La general vorbind, 
măsurile de siguranţă au drept scop să înlătu-
re stările de pericol care au determinat recur-
gerea la ele şi să preîntâmpine prin aceasta 
săvârşirea de fapte prevăzute de legea pena-
lă. Starea de pericol pe care legea le prevede 
ca temei special pentru luarea măsurilor de 
siguranţă nu este orice fel de pericol, ci pericol 
ce implică riscul săvârşirii noilor infracţiuni; 
folosind limbajul criminologic putem vorbi 
despre prevenţia fenomenului infracţional. Cu 
alte cuvinte, măsura de siguranţă asigură pre-
întâmpinarea săvârşirii faptelor prevăzute de 
legea penală.

Măsura confiscării speciale apare ca una 
cu caracter patrimonial şi este destinată să înlă-
ture o stare de pericol, produsă de anumite „bu-
nuri”, având ca rezultat deposedarea definitivă 
de bunul respectiv. Ea se face în scopul exclude-
rii pericolului de a săvârşi noi fapte penale.

Din punct de vedere etiologic, confisca-
rea provine din latinescul confiscare, în limba 
franceză confisquer [2], se înţelege prin cuvân-
tul „confisca”, sau „a confisca”: a lua de la cineva 
un bun, fără despăgubire, pe temeiul unei hotă-
râri judecătoreşti sau în urma dispoziţiei unei 

autorităţi.
Confiscare ca urmare a săvârşirii unei 

fapte penale este o măsura de siguranţă dispu-
să de instanţa judecătorească ca urmare a să-
vârşirii unei fapte penale/infracţiuni. Aceasta 
poate însoţi o pedeapsă principală, dar poate 
interveni şi în lipsa unei condamnări penale şi 
constă în deposedarea definitivă de o anumită 
categorie de bunuri aflate în legătură cu fapta 
penală/infracţiunea (bunuri obţinute, folosite 
ori rezultate din comiterea unei infracţiuni).

Astfel, confiscarea specială constituie 
o pârghie destul de importantă şi eficientă în 
vederea contracarării infracţiunilor în gene-
ral, dar şi a contrabandei, delapidării, sustra-
gerii bunurilor de valori culturale, în special, 
însă este de precizat că instituţia confiscării 
speciale este strâns legată de dreptul de pro-
prietate, care constituie un drept fundamen-
tal, prevăzut atât în legislaţia internă, cât şi în 
cea internaţională şi care poate fi limitat doar 
în anumite cazuri şi condiţii expres prevăzute 
de lege. În acest sens, Constituţia Republicii 
Moldova în art. 46 intitulat „Dreptul la propri-
etate privată şi protecţia acesteia” prevede în 
alin.(3) şi alin.(4) că „Averea dobândită licit nu 
poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii 
se prezumă, iar bunurile destinate, folosite sau 
rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi 
confiscate numai în condiţiile legii”[3]. De ase-
menea, dispoziţii similare celor reglementate 
conţine şi Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului în Protocolul nr.1, art.1 care stipulează 
că „Orice persoană fizică sau juridică are drep-
tul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu 
poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru 
cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevă-
zute de lege şi de principiile generale ale drep-
tului internaţional”[4].

Această dispoziţie constituţională îşi 
găseşte detalierea în art. 106 (confiscarea spe-
cială) şi 1061 (confiscarea extinsă) din Codul 
penal, precum şi în art. 4397 (confiscarea speci-
ală) din Codul contravenţional. Aşadar, mai în-
tâi de toate, confiscarea reprezintă o măsură de 
siguranţă aplicată persoanei pentru săvârşirea 
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unei infracţiuni penale, în conformitate cu nor-
mele Codului penal. Legislaţia penală naţională 
operează cu 2 tipuri de confiscări, şi anume, con-
fiscare specială şi confiscare extinsă, reglemen-
tate la art. 106 şi art. 1061 Cod penal. Confiscarea 
specială constă în trecerea, forţată şi gratuită, 
în proprietatea statului a bunurilor (inclusiv a 
contravalorii acestora) utilizate la săvârşirea 
infracţiunilor sau rezultate din infracţiuni. Con-
fiscarea specială, în esenţă, reprezintă confisca-
rea obiectului sau corpurilor delicte utilizate sau 
destinate la săvârşirea infracţiunii sau rezultate 
din săvârşirea faptului infracţional. De aseme-
nea, confiscării extinse sunt supuse şi alte bu-
nuri, care, deşi nu au fost utilizate la săvârşirea 
infracţiunilor, au o provenienţă care rezultă din 
activităţi infracţionale. Menţionăm – concep-
tul de „confiscare extinsă” a fost creat pentru 
a permite confiscarea bunurilor provenite din 
infracţiuni, fără a fi necesară dovedirea pentru 
fiecare bun în parte a legăturii nemijlocite exis-
tente între infracţiunea care conduce la condam-
nare şi bunul confiscat.

Confiscarea produselor infracţiunii 
este singura măsură ce permite atât privarea 
inculpaţilor de resursele necesare continuării 
activităţii infracţionale, cât şi eliminarea inte-
resului acestora de a mai comite alte viitoare 
fapte, prin observarea lipsei de rentabilitate 
a activităţilor ilicite. În general, confiscarea 
ca măsură de siguranţă acţionează ca un me-
canism de înlăturare a unei stări de pericol 
ce a apărut ca rezultat al săvârşirii unei fapte 
infracţionale, precum şi de preîntâmpinare a 
săvârşirii altor fapte penale. Altfel spus, confis-
carea poate să acţioneze inclusiv ca o formă de 
prevenţie a fenomenului infracţional.

Bunurile care pot fi confiscate:  În con-
formitate cu art. 106 alin. (2) din Codul penal, 
„sunt supuse confiscării speciale bunurile (in-
clusiv valorile valutare):

a) utilizate sau destinate pentru 
săvârşirea unei infracţiuni[5]; 

b) rezultate din infracţiuni, precum şi 
orice venituri din valorificarea acestor bunuri; 

c) date pentru a determina săvârşirea 

unei infracţiuni sau pentru a-l răsplăti pe in-
fractor; 

e) deţinute contrar dispoziţiilor legale; 
f) convertite sau transformate, parţial 

sau integral, din bunurile rezultate din infracţi-
uni şi din veniturile de la aceste bunuri; 

g) care constituie obiectul infracţiunilor 
de spălare a banilor sau de finanţare a teroris-
mului”.

Cu privire la semnificaţia noţiunii de „bu-
nuri”, art. 455 din Codul civil stabileşte că sunt 
bunuri toate lucrurile susceptibile aproprierii 
individuale sau colective şi drepturile patrimo-
niale[6]. Categoria de lucruri include obiectele 
corporale în raport cu care pot exista drepturi 
şi obligaţii civile. Categoria de drepturi patri-
moniale include orice altă valoare patrimonială 
nematerială (incorporală) şi include titlurile de 
valoare, obiectele de proprietate intelectuală, 
bunurile digitale, creanţele, cotele părţi în capi-
talul social al persoanelor juridice etc. Din art. 
459 alin. (5) din Codul civil rezultă că banii şi ti-
tlurile de valoare fac parte din categoria bunu-
rilor mobile. Astfel, banii şi titlurile de valoare 
reprezintă cazuri particulare de bunuri[7].

Totodată, examinând prevederile art. 1061 
alin.(1) Cod penal, observăm că, pentru a fi apli-
cată confiscarea extinsă, persoana trebuie să 
fie condamnată pentru comiterea infracţiunilor 
prevăzute la articolele 158, 165, 206, 2081, 2082, 
217–2174, 218–220, 236–240, 243, 248–253, 
256, 2603, 2604, 279, 280, 283, 284, 290, 292, 
302, 324–329, 3302, 332–3351, iar fapta trebuie 
să fie comisă din interes material.

De asemenea, în conformitate cu alin. (6) 
al aceluiaşi articol se confiscă bunurile şi banii 
obţinuţi din exploatarea sau folosirea bunuri-
lor supuse confiscării, inclusiv bunurile în care 
au fost transformate sau convertite bunurile 
provenite din activităţile infracţionale, precum 
şi veniturile sau foloasele obţinute din aceste 
bunuri[8].

Pentru a dispune confiscarea extinsă tre-
buie întrunite (cumulativ) condiţiile prevăzute 
la art. 1061 alin. (2) din Codul penal, i.e.: 

a) valoarea bunurilor dobândite de per-
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soana condamnată timp de 5 ani înainte şi după 
săvârşirea infracţiunii, până la data adoptării 
sentinţei, depăşeşte substanţial veniturile do-
bândite licit de aceasta;

b) instanţa de judecată constată, în baza 
probelor prezentate în dosar, că bunurile re-
spective provin din activităţi infracţionale de 
natura celor prevăzute la alin.(1).

Aşadar, imperfecţiunea normei prevăzu-
te la art. 1061, ceea ce în consecinţă face difi-
cilă şi pe alocuri imposibilă confiscarea extin-
să a bunurilor, rezidă din condiţia prevăzută 
la art. 1061 alin. (2) lit. b) Cod penal, ce prin 
proiectul de lege pentru modificarea Codului 
penal cu nr. 26 din 02.02.2022 a fost elaborat 
de către Preşedintele Republicii Moldova, în 
condiţiile art. 73 din Constituţie şi al art. 47 
din Regulamentul Parlamentului, aprobat prin 
Legea nr. 747/1996, pentru modificarea Codu-
lui penal al Republicii Moldova nr.985/2002 
(Republicat în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2009, nr.72-74 art.195), prin Legea 
nr.190 din 14 iulie 2022 pentru modificarea 
unor acte normative (Codul penal al Republi-
cii Moldova nr.985/2002 - art.1061,1321; Co-
dul de procedură penală al Republicii Moldova 
nr.122/2003 - art. 296, 385 ş.a.), s-a votat în 
lectura II, cu statut de adoptare la 14.07.2022 
de către Parlamentul Republicii Moldova, ulte-
rior reexaminată la 21.07.2022, cu modificările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: La 
articolul 1061: alineatele (1) şi (2) vor avea ur-
mătorul cuprins:

„(1) Sunt supuse confiscării şi alte bunuri 
decât cele indicate la art. 106, în cazul în care 
persoana este condamnată pentru comiterea 
infracţiunilor prevăzute la art. 158, 165, 168, 
191, 206, 2081, 2082, 2141, 217–2174, 218–220, 
236–240, 2421, 2422, 243, 248–253, 256, 2603, 
2604, 2606, 279, 280, 283, 284, 289, 290, 292, 
302, 324–328, 3302, 332–3351, dacă fapta a fost 
comisă din interes material.

(2) Confiscarea extinsă se dispune dacă 
sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:

a) valoarea bunurilor dobândite de per-
soana condamnată în perioada de 5 ani înainte 

de săvârşirea infracţiunii, precum şi în perioa-
da de la data săvârşirii infracţiunii şi până la 
data pronunţării sentinţei, depăşeşte cu mai 
mult de 20 de salarii medii lunare pe economie 
prognozate, stabilite prin Hotărâre de Guvern, 
veniturile dobândite licit de aceasta, iar per-
soana condamnată nu poate prezenta probe că 
bunurile respective sunt dobândite pe alte căi 
decât cele ilegale;

b) instanţa de judecată îşi formează con-
vingerea că bunurile respective provin din 
activităţi infracţionale. Convingerea instanţei 
se poate baza inclusiv, dar nu în măsură de-
terminantă şi fără a se limita la aceasta, pe 
diferenţa dintre veniturile dobândite licit şi va-
loarea bunurilor persoanei.”

Articolul se completează cu alineatul (21) 
cu următorul cuprins:

„(21) Confiscarea extinsă poate fi dispusă 
şi asupra bunurilor transferate fictiv către terţi, 
dobânditori de rea credinţă, precum şi în cazul 
terţilor care ştiau sau ar fi trebuit să ştie că sco-
pul transferului a fost evitarea confiscării.”

2. La articolul 1321, după textul „art. 106” 
se introduce textul „1061” [9].

 În cele ce urmează ne propunem să ana-
lizăm particularităţile dispunerii confiscării în 
cauzele cu aspecte legate de bunurile de valori 
culturale în care putem remarca doar prevede-
rile art. 248, alin. (5), „Contrabanda, ca o normă 
specială referindu-se: Introducerea pe sau scoa-
terea de pe teritoriul Republicii Moldova a valo-
rilor culturale, atât prin locuri stabilite pentru 
control vamal, cât și prin alte locuri decât cele 
stabilite pentru control vamal, prin ascundere 
în locuri special pregătite sau adaptate în acest 
scop, ori cu folosirea frauduloasă a documente-
lor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori 
prin nedeclarare sau declarare neautentică în 
documentele vamale, precum și nereturnarea pe 
teritoriul Republicii Moldova a valorilor cultura-
le în cazul în care returnarea lor este obligatorie 
[10]”, precum şi prevederile art. 251, „însuşi-
rea, înstrăinarea în cazurile nepermise de lege 
tăinuirea bunurilor gajate, îngheţate, luate în 
leasing, sechestrate sau confiscate” [11], art. 
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324, „Corupere pasivă” [12], art. 325, „Coru-
pere activă” [13], art. 326, „Trafic de influenţă” 
[14], şi la art. 3302 „Îmbogăţire ilicită” [15], Cod 
penal, care se referă la o normă per generală 
asupra produsului infracţiunii ca „bunuri”. 

 În continuarea aceluiaşi fir logic, este de 
menţionat şi decizia Curţii de Apel Cahul într-o 
cauză penală de săvârşire a infracţiunii prevă-
zute de art. 27, 248 alin. (5), lit. b), d) Cod penal, 
unde a fost susţinută aceeaşi poziţie privind im-
posibilitatea confiscării bunului utilizat la co-
miterea infracţiunii. Astfel, în motivarea decizi-
ei sale instanţa a reţinut, printre argumente, că 
automobilul utilizat la comiterea tentativei de 
contrabandă nu este proprietatea inculpaţilor, 
ci proprietatea altei persoane, nefiind prezen-
tate probe pentru demonstrarea contrariului, 
că vreunul dintre inculpaţi a dobândit cu titlu 
de proprietate şi este proprietarul automobilu-
lui a cărui confiscare se solicită, iar dacă acesta 
ar fi supus confiscării speciale, ar duce la tole-
rarea unei ingerinţe în dreptul de proprietate 
al terţei persoane, potrivit prevederilor art. 1 
paragraf 1 Protocol 1 al Convenţiei [16]. 

Cu titlu preliminar, reţinem că din Anexa 
l la Convenţia Consiliului Europei privind spă-
larea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea 
produselor infracţiunii şi finanţarea terorismu-
lui din 16 mai 2005 (Convenţia de la Varşovia) 
deducem că infracţiunile de Contrabanda, Co-
rupere pasivă şi activă sunt considerate, prin 
natura lor juridică, generatoare de venituri ili-
cite. În aşa fel, este ineluctabil de a stabili limi-
tele confiscării în astfel de cazuri[17].

În jurisprudenţa Curţii Europene prin 
hotărârea Gogitidze și alții v. Georgia, 12 mai 
2015, § 105, Curtea a reţinut că există stan-
darde juridice europene şi chiar universale co-
mune care încurajează confiscarea bunurilor 
legate de infracţiuni grave, cum ar fi corupţia, 
spălarea de bani, infracţiunile legate de droguri 
ş.a., fără o condamnare penală prealabilă. Mai 
mult, sarcina probării originii licite a bunurilor 
despre care se presupune că au fost dobândite 
în mod ilicit poate fi transferată în mod legitim 
asupra pârâţilor în cadrul unor proceduri non-

penale de confiscare, inclusiv în cadrul unor 
proceduri civile in rem. Măsura confiscării poa-
te fi aplicată nu doar în cazul produselor direc-
te ale unei infracţiuni, ci şi în cazul bunurilor, 
inclusiv al oricărui venit sau al altor beneficii 
indirecte, obţinute prin convertirea ori trans-
formarea produselor directe ale infracţiunii 
sau prin amestecul acestora cu alte bunuri, 
eventual legale. Măsura confiscării nu poate fi 
aplicată doar în cazul persoanelor bănuite di-
rect de comiterea infracţiunilor, ci şi în cazul 
terţilor care au dobândit un drept de proprieta-
te fără buna-credinţă cerută, prin disimularea 
rolului lor ilicit la acumularea averii în cauză.

Curtea Europeană a considerat că măsu-
ra confiscării este proporţională şi în lipsa unei 
condamnări care să stabilească vinovăţia per-
soanelor învinuite. De asemenea, Curtea Euro-
peană a reţinut că este legitim pentru autorităţile 
naţionale relevante să emită ordine de confisca-
re pe baza unei preponderenţe a probelor care 
să sugereze că veniturile legale ale pârâţilor nu 
puteau fi suficiente pentru ca aceştia să dobân-
dească bunurile în cauză. Într-adevăr, atunci 
când ordinul de confiscare este o consecinţă a 
unor proceduri civile in rem legate de produse-
le infracţiunilor derivate din infracţiuni grave, 
Curtea Europeană nu a pretins probarea „din-
colo de orice dubiu rezonabil” a originii ilicite 
a bunurilor în cadrul unor astfel de proceduri. 
În schimb, s-a considerat că standardul balanţei 
probabilităţilor ori o probabilitate înaltă a origi-
nii ilicite, combinată cu incapacitatea proprieta-
rului de a proba contrariul, era suficientă în sen-
sul testului proporţionalităţii impus de articolul 
1 din Protocolul nr.1. 

În plus, autorităţilor naţionale li s-a acor-
dat o marjă de manevră conform Convenţiei 
pentru a aplica măsura confiscării nu doar în 
cazul persoanelor învinuite direct de comite-
rea unor infracţiuni, ci şi în cazul membrilor de 
familie şi al altor rude apropiate despre care se 
presupunea că deţineau ori administrau bunu-
rile dobândite ilicit în numele persoanelor bă-
nuite de infracţiuni sau care nu au dat dovadă 
de buna-credinţă necesară (a se vedea Raimon-
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do v. Italia, 22 februarie 1994, § 30; Arcuri și 
alții v. Italia (dec.), 5 iulie 2001; Morabito și alții 
v. Italia (dec.), 7 iunie 2005; Butler v. Regatul 
Unit (dec.), 27 iunie 2002; Webb v. Regatul Unit 
(dec.), 10 februarie 2004; și Saccoccia v. Austria, 
18 decembrie 2008). Astfel, Curtea Europeană a 
subliniat că articolul 6 § 2 din Convenţie, care 
garantează principiul prezumţiei nevinovăţiei, 
nu este aplicabil în cazul confiscării bunurilor 
dispuse în contextul unei proceduri civile in 
rem, care nu implică stabilirea unei acuzaţii pe-
nale şi care nu are un caracter punitiv, ci unul 
preventiv şi/sau compensatoriu (a se vedea Go-
gitidze și alții v. Georgia, § 126).

Considerentele relevante ale cauzei Gogi-
tidze se regăsesc şi în hotărârea Telbis și Viziteu v. 
România, 26 iunie 2018. În acest caz, tribunalele 
naţionale au dispus confiscarea bunurilor unor 
funcţionari publici pe baza unei probabilităţi 
ridicate că bunurile în discuţie aveau o origine 
ilicită, împreună cu incapacitatea reclamanţilor 
de a demonstra contrariul (§ 79) [18].

În concluzie, pronunţându-ne asupra apec-
telor teoretice şi practice dezbătute în conţinutul 

lucrării elaborate, menţionăm că dreptul de pro-
prietate al persoanei este un drept fundamental, 
indispensabil de fiinţa umană, care este prevăzut 
atât de Convenţie, cât şi de Constituţia Republi-
cii Moldova, iar protejarea acestui drept faţă de 
abuzuri şi ingerinţe revine în obligaţia statului, 
garantul respectării drepturilor fundamentale 
ale propriilor cetăţeni. Totodată, statul este cel 
care asigură respectarea drepturilor, nu doar 
ale persoanei privită individual, dar şi ale între-
gii societăţi; astfel, în contextul acestei lucrări, au 
fost expuse două extreme în ce priveşte confisca-
rea specială în cadrul infracţiunilor susceptibile 
de instituţia confiscării, şi anume interesul gene-
ral al societăţii şi interesul individual al persoanei 
care a comis o infracţiune. Aşadar, conchidem că 
în momentul aplicării instituţiei confiscării spe-
ciale urmează a fi determinată ponderea acestor 
două extreme, aplicându-se privarea de bunuri 
proporţional faptei comise de către persoană, 
fără a se urmări o expropriere arbitrară a aceste-
ia, decât dacă această necesitate este dictată im-
perativ de circumstanţele cauzei coroborate cu 
normele legale aplicabile[19]. 
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ASPECTE CRIMINALISTICE ALE APLICĂRII POLIGRAFULUI 
LA CERCETAREA INFRACŢIUNILOR INFORMATICE

În acest articol ne propunem să facem o analiză și evaluare a unor aspecte legate de aplica-
rea poligrafului în activitatea poliției la cercetarea infracțiunilor informatice. Vom acorda o atenție 
deosebită abilităților și competențelor profesionale ale specialiștilor poligraf, pe care aceștia ar 
trebui să le posede în contextul aplicării poligrafului la cercetarea actelor din domeniul securității 
cibernetice. 

Vom stabili circumstanțele ce urmează a fi elucidate prin aplicarea poligrafului. Vom anali-
za profilul psiho-criminologic al infractorilor digitali – element de importanță majoră la alcătuirea 
bateriei de teste pentru testarea poligraf.

Ne vom concentra asupra modului și metodologiei de desfășurare a examinării poligraf și 
vom face recomandări pentru cercetările ulterioare în domeniul aplicării poligrafului.

Cuvinte cheie: poligraf, detectarea minciunii, etape ale testării poligraf, aplicarea poligrafului 
la cercetarea infracțiunilor informatice, securitate cibernetică.

FORENSIC ASPECTS OF THE USE OF THE POLYGRAPH IN THE INVESTIGATION 
OF CYBERCRIMES

In this article we intend to make an analysis and evaluation of some aspects related to the 
application of the polygraph in the activity of the police to the investigation of cybercrimes.

We will pay attention to the skills and competences of polygraph specialists that they should 
possess in the context of applying polygraph to the research of cyber security documents.

We will establish the circumstances to be elucidated by applying the polygraph.
We will analyze the psycho-criminological profile of digital criminals - an element of major 

importance in compiling the battery of tests for polygraph testing.
We will focus on the manner and methodology of conducting the polygraph examination 

and make recommendations for further research in the field of polygraph application.
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Introducere. Dezvoltarea accelerată a 
electronicii în ultimele decenii a dus la apariţia 
şi extinderea calculatoarelor – definite ca me-
canisme, aparate electronice capabile să pre-
lucreze date şi să folosească programe (seturi 
de instrucţiuni) stocate în memorie pentru a 
rezolva probleme, prin acceptarea de date, exe-
cutarea operaţiilor asupra datelor (procesare 
– de exemplu, stocarea, sortarea, întâmpinarea, 
ştergerea datelor etc.) şi furnizarea rezultatu-
lui acestor operaţii.

După prima demonstraţie publică a re-
ţelei ARPA, în 1972, apar germenii ideii de a 
se crea o reţea globală de calculatoare, care să 
acopere nevoile de comunicaţie.

Sistemul s-a dezvoltat exponenţial şi la 
ora actuală se apreciază că Internetul cuprinde 
câteva zeci de milioane de calculatoare şi zeci 
de mii de reţele locale, peste 15 milioane de uti-
lizatori navighează în fiecare moment prin In-
ternet, folosind serviciul Web (WWW – World 
Wide Web).

Internetul creează un imens potenţial 
de dezvoltare în toate domeniile vieţii sociale, 
aplicaţiile sale fiind practic inepuizabile. Însă 
tranziţia către societatea informaţională, ca o 
componentă relevantă a dezvoltării contem-
porane, nu presupune doar modernizarea teh-
nologiilor informaţionale şi comunicaţionale, 
ci, în egală măsură, şi proliferarea şi profesio-
nalizarea infractorilor care comit infracţiuni în 
spaţiul cibernetic.

Scopul studiului. Autorii îşi propun să 
facă o examinare a doctrinei privind metodolo-
gia desfăşurării testării cu aplicarea poligrafului 
la cercetarea infracţiunilor informatice, precum 
şi o analiză a elementelor care compun specifi-
cul personalităţii infractorului cibernetic.

Metode și materiale aplicate. În scopul 
realizării acestei cercetări, autorii valorifică 
metode de cercetare specifice teoriei şi doctri-
nei juridice, printre care metoda logică, meto-
da analizei comparative, analiza sistemică, de-
scrierea, deducţia, metoda istorică. Materialele 
utilizate în vederea realizării studiului sunt pu-
blicaţiile savanţilor din domeniu, precum şi le-

gislaţia relevantă. De asemenea, baza ştiinţifică 
a cercetării o constituie diverse studii cuprinse 
în culegeri de materiale ale conferinţelor, arti-
cole ştiinţifice, comentarii aplicative etc.

Rezultate obţinute și discuţii. Atacurile 
cibernetice şi criminalitatea informatică sunt 
tot mai numeroase şi mai sofisticate în întrea-
ga lume. Se preconizează că această tendinţă va 
continua să crească în viitor, date fiind previzi-
unile conform cărora 22,3 miliarde de dispozi-
tive la nivel mondial vor fi conectate la Internet 
până în 2024.

Construirea unui spaţiu cibernetic des-
chis şi securizat ar spori încrederea cetăţenilor 
în instrumentele şi serviciile digitale, dar este 
la fel de important să existe şi instrumente efi-
ciente în lupta cu criminalitatea în zona „cyber”.

Internetul creează un imens potenţial şi 
oferă deschidere de noi orizonturi în comiterea 
de infracţiuni într-o altfel de modalitate decât 
cea clasică. Uşurinţa în utilizare, costul scăzut 
al calculatoarelor, asigurarea unui anonimat 
fac din Internet un mediu extreme de favorabil 
pentru săvârşirea infracţiunilor.

În decembrie 2020, Comisia Europeană și 
Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) 
au prezentat o nouă strategie de securitate ci-
bernetică a UE. Scopul acestei strategii este de 
a consolida rezilienţa Europei la amenințările 
cibernetice și de a asigura faptul că toți cetățenii 
și toate întreprinderile pot beneficia pe deplin de 
servicii și instrumente digitale fiabile și de încre-
dere. Noua strategie conține propuneri concrete 
de punere în aplicare a unor instrumente de re-
glementare, de investiții și de politică.

La 22 martie 2021, Consiliul a adoptat 
concluzii privind Strategia de securitate ciber-
netică, care subliniază că securitatea ciberneti-
că este esenţială pentru construirea unei Euro-
pe reziliente, verzi şi digitale [1].

Potrivit raportului privind punerea în 
aplicare a strategiei europene de securitate [2], 
au fost identificate o serie de ameninţări şi pro-
vocări la adresa intereselor Europei în materie 
de securitate, şi anume:

	Proliferarea armelor de distrugere în 
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masă;
	Terorismul şi criminalitatea organizată;
	Securitatea energetică;
	Schimbările climatice;
	Securitatea cibernetică.
Economiile moderne se bazează foarte 

mult pe infrastructura critică, inclusiv trans-
portul, comunicaţiile şi aprovizionarea cu 
energie, dar şi pe internet. Strategia UE pentru 
o societate informaţională sigură, adoptată în 
2006, abordează criminalitatea bazată pe in-
ternet. Cu toate acestea, atacurile împotriva 
sistemelor IT private sau guvernamentale din 
statele membre ale UE i-au conferit acestei 
Strategii o nouă dimensiune, aceea de posibilă 
armă economică, politică şi militară. Sunt nece-
sare mai multe eforturi în acest domeniu, pen-
tru a explora abordări cuprinzătoare la nivelul 
UE, pentru a creşte gradul de sensibilizare şi a 
spori colaborarea internaţională.

Reglementarea infracţiunilor informati-
ce în legislaţia naţională a venit ca o adaptare 
firească a legislaţiei la realităţi ce nu puteau fi 
ignorate. Astfel, în Codul penal al Republicii Mol-
dova, adoptat prin Legea nr. 985 din 18.04.2002, 
în vigoare din 12.06.2003, în premieră a fost 
introdus capitolul „Infracțiuni informatice și 
Infracțiuni în domeniul telecomunicațiilor”, care 
cuprindea iniţial trei articole: art. 259 – Accesul 
ilegal la informaţia computerizată; art. 260 – 
Producerea, importul, comercializarea sau pu-
nerea ilegală la dispoziţie a mijloacelor tehnice 
sau produselor program; art. 261 – Încălcarea 
regulilor de securitate a sistemului informatic.

După ratificarea Convenţiei Consiliu-
lui Europei privind criminalitatea informa-
tică, adoptată la Budapesta la 23.11.2001, 
prin Legea nr. 6 din 02.02.2009, Codul pe-
nal al Republicii Moldova, fiind armonizat în 
conformitate cu prevederile Convenţiei prin 
Legea nr. 278 din 18.12.2008, ambele publi-
cate în MO la 20.02.2009, a fost suplinit cu 
articole noi: 2601-2606, care prevedeau noi 
tipuri de infracţiuni, cum ar fi interceptarea 
ilegală a unei transmisii de date, perturbarea 
funcţionării sistemului informatic, falsul in-

formatic, frauda informatică [3]. 
Criminalitatea în mediul virtual, a cunos-

cut o evoluţie dramatică şi în opinia noastră, a 
luat prin surprindere organele de aplicare a le-
gii, care s-au dovedit a fi nepregătite pentru o 
combatere în forţă a acestui nou fenomen, sub 
denumirea de „criminalitate cibernetică”.

Considerăm că investigarea infracţiunilor 
informatice şi identificarea infractorului este 
o problemă extrem de dificilă, presupunând 
abilităţi şi competenţe specifice.

Statistica pe statele CSI ne demonstrează 
că infracţiunile informatice se află în stare de 
latenţă, fiind dezvăluite doar 10% din acestea 
şi cu o rată de descoperire de 1% [4].

Un număr impunător de atacuri informa-
tice împotriva persoanelor fizice sau juridice 
rămân deseori nedeclarate, nedetectate sau 
nedescoperite, astfel făptuitorii fiind încurajaţi 
să continue activitatea infracţională, inclusiv 
datorită nesancţionării la timp a ilegalităţilor 
săvârşite.

Pentru mulţi ofiţeri de urmărire penală, 
cercetarea infracţiunilor informatice este o sar-
cină foarte dificilă, datorită particularităţii aces-
tui tip de infracţiuni. Iar majoritatea ofiţerilor 
din cadrul MAI posedă cunoştinţe în domeniul 
informaticii la nivel de „utilizator obişnuit”.

Infracţiunile informatice reprezintă un 
tip de activitate infracţională specifică, care 
poate fi realizată în mai multe etape succesive, 
grupările implicate fiind organizate foarte rigu-
ros şi desfăşurându-şi activitatea prin interme-
diul reţelelor mondiale. 

Un grad sporit de pericol este consti-
tuit prin caracterul transfrontalier al aces-
tor infracţiuni. Asemenea lucruri impun o 
conlucrare cu alte organe de aplicare a legii 
naţionale şi/sau internaţionale. Caracteristica 
şi modelul criminalistic al infracţiunilor infor-
matice constituie o categorie distinctă, iar prin 
cercetarea ştiinţifică a acestora se asigură un 
suport esenţial organelor de drept în preve-
nirea şi combaterea categoriei respective de 
infracţiuni.

Cercetarea criminalistică, după cum se 
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ştie, este un proces destul de complicat, care 
are ca scop restabilirea evenimentului infracţi-
onal produs în trecut, după probele descoperi-
te de către ofiţerul de urmărire penală. Cel mai 
important element, determinant, al structurii 
organizatorice şi psihologice a activităţii ofiţe-
rului de urmărire penală constă în acumularea 
şi studierea celor mai diverse elemente de fapt, 
circumstanţe, date în baza cărora el va restabili 
complet evenimentul produs în trecut, corelaţi-
ile diferitelor persoane implicate în evenimen-
tul respectiv, precum şi personalitatea subiec-
tului care a săvârşit infracţiunea [5].

În opinia noastră, circumstanţele care 
urmează a fi stabilite în cadrul cercetării 
infracţiunilor informatice sunt condiţionate de 
acţiuni specifice, ce se referă la:

	natura faptei;
	locul comiterii faptei;
	timpul comiterii faptei;
	modul de operare (modalitatea comi-

terii faptei);
	persoana care a comis fapta (autorul 

faptei);
	coparticipanţii la comiterea faptei;
	mobilul faptei.
Pentru o mai bună înţelegere a subiec-

tului, suntem de părere că o atenţie sporită 
trebuie acordată profilului psihologic al infrac-
torului „cibernetic”. Infractorii informatici sunt 
persoane cu flexibilitate înaltă de trecere ope-
rativă de la dimensiunea reală la cea virtuală, 
de la o relaţie mediată de un spaţiu emotiv-fizic 
la o relaţie mediată de un spaţiu emotiv-artifici-
al, având o percepţie alterată diminuată asupra 
ilegalităţii comportamentului său, daunei pro-
vocate, riscurilor de a fi denunţat, descoperit 
şi sancţionat, cu sau fără cunoştinţe tehnice în 
domeniul tehnologiilor informaţionale. Ei sunt 
categorisiţi în funcţie de rolul şi sarcinile pe 
care le au în procesul de comitere a infracţiunii, 
cu un profil predominant  non-violent, având 
un limbaj comun cu terminologie specifică şi 
cu motivaţie infracţională diversificată (ma-
terială, sexuală, ideologică, politică, obsedată 
de statut sau de investigaţie). În majoritatea 

covârşitoare a cazurilor ei sunt de gen mas-
culin, cu vârste cuprinse între 16 şi 55 de ani, 
care acţionează în grup, neavând antecedente 
penale.

În funcție de vârstă, 33% din ei comit 
infracțiunea neavând 20 de ani, 13% au peste 
40 de ani, iar 54% dintre infractorii cibernetici 
au vârste cuprinse între 20 şi 40 de ani.

 Mulţi dintre infractorii cibernetici au 
o gândire creativă, fiind foarte talentaţi şi 
pricepuţi. Un exemplu în acest sens este cazul 
în care ofiţerii de urmărire penală, deplasân-
du-se la faţa locului pentru a ridica tehnica de 
calcul – instrument al comiterii infracţiunii in-
formatice, au fost martorii faptului că aparata-
jul a luat foc. S-a dovedit că, cu mult înainte de 
sosirea oamenilor legii, atacatorul a instalat în 
prag un senzor, care creează un câmp magnetic 
puternic ce distruge sistemul informatic în ca-
zul oricărei încercări de a scoate echipamentul 
din cameră. Prin urmare, datorită priceperii şi 
iscusinţei infractorului, organele de urmărire 
penală au rămas fără o probă importantă.

O anumită dificultate prezintă chiar şi 
stabilirea comiterii infracţiunii. Acest lucru 
se datorează faptului că acţiunile infractoru-
lui sunt mai puţin evidente, dacă e să le com-
parăm cu o infracţiune „clasică”. La comiterea 
infracţiunilor informatice, rareori există daune 
materiale vizibile şi palpabile. De exemplu, co-
pierea ilegală a informaţiilor de pe un computer 
rămâne cel mai adesea nedescoperită, introdu-
cerea cu intenţie a unui virus într-un computer 
de cele mai multe ori arată ca o greşeală a unui 
administrator de sistem, care nu a putut „secu-
riza” sistemul respectiv.

Practica judiciară ne arată că deseori 
nu se efectuează cercetarea la faţa locului, din 
motiv că acesta nu poate fi identificat. Este re-
marcat caracterul transfrontalier al comiterii 
infracţiunii informatice, şi anume: compania 
atacată se află într-un stat, serverele se pot afla 
în altul, iar infractorul într-o țară terță.

Cu siguranţă, un ofiţer de urmărire pe-
nală – profesionist în domeniul ciberneti-
cii – va administra cu succes dosare privind 
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infracţiunile informatice. Acesta ar trebui să 
posede cunoştinţe profunde în domeniului 
computerului, să fie un programator excelent 
sau cel puţin să înţeleagă complexitatea utiliză-
rii şi capacităţile tehnologiei informatice. 

Atestăm totuşi un număr foarte mic de 
ofiţeri cu un grad avansat de cunoaştere a teh-
nologiilor informaţionale în cadrul Ministeru-
lui Afacerilor Interne.

Situaţia este similară la nivel mondial. 
Începând cu 2015, Congresul SUA a decis să în-
roleze în rândurile organelor de aplicare a legii 
câte 2000 de angajaţi pe an. 

În 2014, Directorul FBI, James B. Comey, 
a declarat că este imposibil de pregătit ofițeri 
pentru combaterea cybercrime. Este necesar de 
angajat specialişti deja formaţi, cu o cunoaştere 
temeinică a fenomenului cibernetic. El spunea: 
un hacker se formează din copilărie, ocupaţia 
acestuia fiind iniţial un hobby, după care la ma-
turitate devine un stil de viaţă, o componentă a 
personalităţii [6].

Pledăm pentru dezvoltarea programelor 
de îmbunătăţire a competenţelor ofiţerilor de 
urmărire penală în investigarea acestei catego-
rii de infracţiuni.

Mijloacelor obişnuite de apreciere a 
sincerităţii sau nesincerităţii celor ce se re-
găsesc în cadrul procesului penal în diverse 
calităţi, mai ales a suspectului sau a inculpatu-
lui, li s-a adăugat, în ultimele decenii, un mij-
loc obiectiv de investigare a principalelor mo-
dificări psihofiziologice ce însoţesc emoţia în 
situaţia falsificării adevărului. Este vorba des-
pre înregistrarea pe cale obiectivă, cu ajutorul 
unor aparate speciale de tip poligraf, a modi-
ficărilor fiziologice ale organismului provocate 
de diverse stări emoţionale [7].

Testarea cu utilizarea poligrafului este 
o totalitate de acţiuni netraumatizante, inofen-
sive pentru viaţa şi sănătatea omului, orientate 
spre verificarea de către poligrafolog a veridici-
tăţii informaţiilor comunicate de persoana tes-
tată [8].

Observăm deci, că o testare cu aplicarea 
poligrafului are două componente: poligraful şi 

specialistul poligraf (poligrafolog). 
În opinia noastră, poligrafologul este per-

soana care efectuează examinări psiho-fiziolo-
gice cu ajutorul tehnicii poligraf, interpretând 
reacţiile fiziologice umane corelate cu răspun-
surile furnizate de o persoană la întrebări le-
gate de o cauză punctuală, în scopul stabilirii 
comportamentului sincer sau simulat, referitor 
la veridicitatea unor fapte, evenimente, depozi-
ţii, precum şi pentru determinarea adevărului 
în orice situaţie în care se impune verificarea 
sincerităţii unei persoane [9].

Considerăm că poligrafologul este com-
ponenta forte a testării cu aplicarea poligrafu-
lui, care face valoroasă acest mijloc de investi-
gare. Testarea cu aplicarea poligrafului a unei 
persoane implicate în săvârşirea infracţiunii 
informatice are particularităţile sale. Anume 
poligrafologul va trebui să dea dovadă de com-
petenţă şi abilităţi profesionale, la etapa pregă-
tirii bateriei de teste pentru această grupă spe-
cifică de infracţiuni. 

Un rol semnificativ îl joacă gradul de califi-
care profesională a poligrafologului, cunoaşterea 
normelor şi regulilor din domeniul securităţii ci-
bernetice, cuprinse în actele normative.

Studierea şi cunoaşterea de către poli-
grafolog a materialului probator este necesară 
pentru o bună şi eficientă pregătire a setului de 
întrebări ce urmează să fie utilizat. Specialis-
tul poligrafolog va studia cu atenţie detalii cu 
privire la făptuitor, întrucât acestea vor folosi 
la alegerea corectă a metodologiei testării ce 
urmează să fie aplicată, precum şi va contura 
în mare parte întreg mecanismul producerii 
infracţiunii.

Activitatea de pregătire se va finaliza cu 
alcătuirea bateriei de teste, în care se va ţine 
cont de:

	tabloul infracţional;
	detaliile care caracterizează obiectul 

nemijlocit al infracţiunii;
	împrejurările care în totalitatea lor re-

prezintă latura obiectivă a infracțiunii;
	circumstanţele de loc şi de timp ale 

săvârșirii actului infracțional;
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	personalitatea persoanei ce urmează a 
fi testată;

	elementele care caracterizează activita-
tea făptuitorului, modul de operare a acestuia;

	cercul de suspecţi;
	mijloacele şi procedeele aplicate la 

săvârşirea infracţiunii;
	instrumentarul, uneltele, utilajul folo-

sit la săvârşirea infracţiunii;
	unităţile de transport implicate la 

săvârşirea infracţiunii;
	antecedentele penale pe comiterea 

infracţiunilor similare celor ce formează obiec-
tul testării:

	împrejurarea care trebuie să fie cu cer-
titudine stabilită este reprezentată prin mobi-
lul sau scopul infracţiunii;

Fără o cunoaştere a forţei motivaţionale 
care a determinat făptuitorul să conceapă şi să 
pună în executare rezoluţia cu privire la comi-
terea infracţiunii informatice nu se poate sta-
bili gradul de pericol social pe care îl prezintă 
autorul infracţiunii, circumstanţă care duce la 
calificarea greşită şi încadrarea juridică inco-
rectă a faptei, cu toate consecinţele nefaste care 
decurg din această situaţie.

Gândite cu atenţie, acţiunile ce urmează 
la etapa pre-test sunt în măsură să subordone-
ze psihicul persoanei ce urmează să fie testată 
şi să devină un stimulent suplimentar pentru 
a da declaraţii adevărate sau de a recunoaşte 
benevol participarea la comiterea faptei anti-
sociale. Observăm că poligraful poate juca ro-
lul unui instrumentar de influenţă psihologi-
că asupra persoanelor implicate la comiterea 
infracţiunilor.

La etapa pre-test este extrem de impor-
tant să stabilim gradul de percepţie a vinovăţiei 
persoanei testate în contextul infracţiunilor 
informatice. Există situaţii când infractorul 
nu este conştient de urmările periculoase ale 
acţiunilor sale. Organismul celui ce urmează a 

fi testat va reacţiona instinctiv la situaţii peri-
culoase şi, prin urmare, reacţiile psihofiziolo-
gice la întrebările relevante, însoţite de stresul 
emoţional, vor fi mai pronunţate şi informative.

La etapa acumulării probelor vinovăţiei, 
o atenţie deosebită trebuie acordată metodei 
CIT (Concealed Information Test) – testul ce 
prezumă vinovăţia. 

Particularităţile metodologice ale tes-
tului CIT constau în utilizarea unor informaţii 
specifice, circumstanţe referitoare la o 
infracţiune, pentru a identifica dacă o persoană 
posedă cunoştinţe despre ele. Întrebările se re-
feră la detaliile cunoscute doar de autorul fap-
tei. În acest context, doar persoana vinovată va 
reacţiona puternic la întrebările relevante din 
cadrul testării. 

Este important ca specialistul poligra-
folog în procesul formării bateriei de teste să 
identifice obiecte/elemente, care sunt semnifi-
cative şi memorabile pentru infractor, dar ne-
cunoscute persoanei nevinovate. 

Recomandăm ca testarea cu aplicarea 
poligrafului să se finalizeze cu testul american 
după metoda SKY. 

SKY provine de la abrevierea cuvintelor: 
Suspicion, Knowledge, You did.

Spre exemplu,
Suspicion: Considerați că baza de date a 

băncii CEC Bank a fost spartă de către cetățeanul Y?
 Knowledge: Sunteți sigur că cunoașteți 

cine a spart baza de date a băncii CEC Bank? 
You did:  Dvs. ați spart baza de date a băn-

cii CEC Bank? 
Generalizând cele menţionate supra, 

susţinem că fenomenul criminalităţii informa-
tice este unul aflat în permanentă dezvolta-
re şi perfecţionare, se diversifică ca urmare a 
dezvoltării continui a tehnicii şi tehnologiilor, 
permiţând infractorilor o anumită performanţă 
în acest sens şi creând noi oportunităţi de 
săvârşire a infracţiunilor informatice.
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CZU 343.21

ELUCIDAREA CONŢINUTULUI OBIECTULUI JURIDIC ÎN PROCESUL 
DE ÎNCADRARE A INFRACŢIUNILOR

Aplicarea legii penale în strictă congruență cu principiul legalității incriminării este indubita-
bil condiționată de procesul încadrării juridice a infracțiunilor, care permite plasarea în tiparul legii 
penale a faptelor prejudiciabile săvârșite. La rândul ei, încadrarea juridică a infracțiunii (calificarea 
infracțiunii), așa precum este definită la art. 113 C.pen., trebuie să se bazeze pe constatarea unei 
corespunderi exacte între semnele faptei prejudiciabile și semnele unei componențe concrete de 
infracțiune descrise de legea penală. În prezentul studiu sunt abordate procedeele de elucidare a 
unuia dintre elementele cheie ale componenței de infracțiune – obiectul juridic al infracțiunii. În 
final, au fost fundamentate unele procedee și reguli în baza cărora interpretul legii penale ar pu-
tea să constate semnele ce caracterizează acest element obiectiv al componenței de infracțiune. 
Prioritar, acest studiu este adresat studenților facultăților de drept de la diferite cicluri de studii, 
care în contextul învățării elementelor de încadrare juridică a infracțiunilor își vor putea aprofunda 
cunoștințele în materie. 

Cuvinte-cheie: infracțiune, contravenție, încadrare juridică, obiect juridic, valori sociale, relații 
sociale, protecție penală. 

ELUCIDATION OF THE CONTENT OF THE LEGAL OBJECT IN THE PROCESS 
OF CRIME’S CLASSIFICATION

The application of the criminal law in strict congruence with the principle of the legality of 
incrimination is undoubtedly conditioned by the process of legal categorization of crimes, which 
allows the placement of prejudicial acts committed in the pattern of the criminal law. In turn, the 
legal classification of the offense (qualification of the offence), as defined by art. 113 of the Criminal 
Code, must be based on the finding of an exact correspondence between the signs of the prejudi-
cial act and the signs of a concrete component of the crime described by the criminal law. In this 
study, the procedures for elucidating one of the key elements of the composition of the crime - the 
legal object of the crime - are addressed. Finally, some procedures and rules were substantiated 
based on which the interpreter of the criminal law could determine the signs that characterize this 
objective element of the composition of the crime. As a priority, this study is addressed to students 
of law faculties from different study cycles, which in the context of learning the elements of legal 
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Introducere. Infracţiunea generează o 
luptă a contrariilor, manifestată între obiectul 
juridic al infracţiunii, ca element constitutiv ce 
cuprinde totalitatea valorilor şi relaţiilor soci-
ale existente pe lângă aceste valori vătămate 
sau puse în pericol prin săvârşirea actului in-
fracţional, şi subiectul infracţiunii, reprezen-
tat de persoana care intră în conflict cu legea 
penală. Această contradicţie se exprimă prin 
nerecunoaşterea şi ignorarea de către individ 
a valorilor sociale reprezentate de bunurile, 
interesele şi nevoile individuale sau de grup, 
pe care conştiinţa socială le acceptă la o anu-
mită treaptă de dezvoltare. Obiectul juridic al 
infracţiunii este denumit „…ţinta asupra căreia 
bate infracţiunea; ţintă determinată de relaţiile 
sociale supuse protecţiei penale” [1, p. 27] (sb.
ns). În doctrina penală se susţine că obiectul 
infracţiunii este valoarea socială şi relaţiile so-
ciale formate în jurul şi datorită acestei valori, 
împotriva căreia se îndreaptă fapta ce consti-
tuie elementul material al infracţiunii şi care 
sunt vătămate sau puse în pericol prin săvârşi-
rea acesteia [2, p. 198]. Fapta infracţională, ca 
act de conduită individuală, nu poate fi orien-
tată împotriva tuturor relaţiilor sociale dintr-o 
dată, ea vizând anumite valori sau relaţii socia-
le determinate, caracterul antisocial al acesteia 
derivând din faptul că ea lezează sau pune în 
pericol o parte sau un fascicol din valorile sau 
relaţiile de a căror integritate depinde, până la 
urmă, existenţa şi buna desfăşurare a vieţii so-
ciale în ansamblul ei [3, p. 171]. 

Importanţa elucidării obiectului juri-
dic la încadrarea infracţiunilor. Clarificarea 
relaţiilor sociale care formează obiectului ju-
ridic al infracţiunii permite înţelegerea conţi-
nutului respectivei infracţiuni, determinarea 
gradului prejudiciabil şi face posibilă încadra-
rea juridică metodică corectă a acesteia. Impor-

tanţa determinării obiectului juridic al infracţi-
unii rezidă în două aspecte. Pe de o parte, este 
necesar de a stabili dacă relaţiile sociale lezate 
prin fapta ilegală sunt de domeniul protecţiei 
penale. Determinarea acestui aspect permite 
delimitarea infracţiunilor de alte fapte ilicite, 
precum ar fi contravenţiile. Pe de altă parte, 
la calificarea infracţiunilor este obligatoriu de 
a se constata valoarea socială şi fascicolul con-
cret de relaţii sociale lezate sau puse în pericol 
prin comiterea unei infracţiuni. În legătură cu 
cel de al doilea aspect este de menţionat că fi-
ecare componenţă de infracţiune este descrisă 
prin prisma unui grup de relaţii sociale vătă-
mate sau efectiv puse în pericol prin săvârşirea 
ei. Prin urmare, la încadrarea juridică a infrac-
ţiunilor, este necesar ca pe lângă celelalte sem-
ne să fie stabilite şi concretizate relaţiile sociale 
la care se atentează prin comiterea infracţiunii. 

Elucidarea obiectului juridic al infracţiu-
nii constituie o premisă obligatorie a încadrării 
juridice corecte a infracţiunii în strictă confor-
mitate cu principiul legalităţii incriminării. De 
exemplu, lipsirea de viaţă din imprudenţă a 
unei persoane poate fi încadrată în conformita-
te cu mai multe norme incriminatorii din Par-
tea specială a C.pen.: art. 149, art. 183 alin. (2), 
art. 197 alin. (2) lit. d), art. 213 alin. (2) lit. b), 
art. 214 alin. (2), art. 216 alin. (2) lit. b), art. 224 
alin. (2) lit. b), art. 226 lit. c), art. 227 alin. (2) 
lit. b), art. 263 alin. (2) lit. a), art. 264 alin. (3) 
lit. b) etc. O premisă obligatorie pentru alegea 
corectă a unei componenţe descrise de aces-
te articole o constituie stabilirea conţinutului 
obiectului juridic special la care se atentează 
prin comiterea faptei. În cazul nomei generale, 
reprezentată de art. 149 C.pen., obiectul juridic 
îl constituie relaţiile sociale ce sunt condiţio-
nate de protejarea dreptului la viaţă împotriva 
actelor de nerespectare a regulilor de precauţi-

framing of crimes will be able to deepen their knowledge in the matter.

Keywords: criminal offence, misbehavior, legal framework, legal object, social values, social 
relations, criminal protection. 
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une sau de vigilenţă care au drept rezultat pro-
vocarea decesului persoanei. În cazul celorlalte 
norme [art. 183 alin. (2), art. 197 alin. (2) lit. d), 
art. 213 alin. (2) lit. b), art. 214 alin. (2) C.pen. 
etc.], obiectul juridic special îl constituie rela-
ţiile sociale condiţionate de respectarea nor-
melor de exigenţă sau precauţiune din domenii 
speciale ale activității umane, respectarea căro-
ra se face absolut necesară pentru asigurarea 
vieţii persoanei. 

Legiuitorul a înţeles să individualizeze 
chiar în legea penală pedepsele pentru încălcă-
rile regulilor instituite în domenii speciale ale 
activităţii umane, care au drept rezultat dece-
sul din imprudenţă al persoanei. De exemplu, 
nerespectarea normelor de precauţiune în 
domeniul circulaţiei rutiere de către persoana 
care se află la conducerea mijlocului de trans-
port, acţiune ce s-a soldat cu decesul victimei, 
se sancţionează cu închisoare de la 3 la 7 ani 
(art. 264 alin. (3) lit. b) C.pen.), iar nerespecta-
rea regulilor de acordare a asistenţei medicale 
de către medic, fapt care a provocat aceeaşi ur-
mare, se pedepseşte cu închisoare de până la 3 
ani cu (sau fără) privarea dreptului de a ocupa 
anumite funcţii sau de a exercita o anumită ac-
tivitate pe un termen de la 2 la 5 ani (art. 213 
C.pen.). Dat fiind specificul acestor reguli şi gra-
dul de exigenţă a subiectului care urmează să 
le respecte, individualizarea pedepsei penale 
pentru faptele de ucidere din culpă (impruden-
ţă) doar în baza normei generale de la art. 149 
C.pen. este ineficientă. 

În afară de aceasta jurisprudenţa ChEDO 
impune statelor aderante de a adopta măsuri 
eficiente în vederea lichidării riscurilor pentru 
viaţa persoanelor în domenii speciale de activi-
tate umane. Astfel, instanţa europeană a arătat 
obligaţia pozitivă de a lua toate măsurile nece-
sare pentru asigurarea protecţiei dreptului la 
viaţă impusă de prevederile art. 2 din CEDO, 
implicând îndatorirea primordială a statelor 
contractante de a adopta un cadru legislativ 
prin care să se aibă în vedere prevenirea efica-
ce a producerii unor fapte de natură a pune în 
pericol viaţa oamenilor [4]. Această obligaţie se 

aplică fără nici o îndoială în domeniul specific al 
activităţii periculoase, domeniu în care este ne-
cesar, cu deosebire, să fie prevăzute reglemen-
tări adaptate particularităţilor unor astfel 
de activităţi, în special privitoare la riscurile 
ce ar putea rezulta pentru viaţa persoanelor 
(sb.ns). Reglementările în cauză  ar trebui să 
aibă în vedere autorizarea, executarea, exploa-
tarea, siguranţa şi controlul acestor activităţi, 
precum şi măsurile preventive de ordin prac-
tic, de natură a asigura protecţia efectivă a per-
soanelor a căror viaţă riscă să fie expusă unor 
pericole inerente pericolului respectiv [5].   

Prin urmare, nu acceptăm ideea unor au-
tori care s-au aventurat în a propune abolirea 
din C.pen. al R. Moldova a normelor speciale 
destinate protecţiei vieţii persoanelor împotri-
va uciderilor din culpă survenite drept rezultat 
al nerespectării regulilor de precauţiune în do-
menii speciale, în favoarea păstrării doar a nor-
mei generale de la art. 149 C.pen. Luând în con-
sideraţie spiritul prevederilor art. 2 din CEDO, 
o asemenea abordare constituie un regres, şi 
nu un progres, al gândirii juridico-penale. 

Structura obiectului juridic al infrac-
ţiunii. Pentru determinarea obiectului juridic 
al infracţiunilor în procesul de încadrare este 
necesară cunoaşterea, pe de o parte, a struc-
turii obiectului juridic, iar, pe de altă parte, a 
premiselor care stau la baza existenţei aces-
tuia. În literatura de specialitate se susţine că 
obiectul infracţiunii cuprinde: 1) relaţiile so-
ciale existente între oameni; 2) forma juridică 
care reglementează conduita subiecţilor şi asi-
gură ocrotirea lor; 3) premisele obiective sau 
entităţile materiale care condiţionează exis-
tenţa relaţiilor sociale. Acest mod de abordare 
a structurii obiectului juridic al infracţiunii a 
fost promovată iniţial de către N. Kuzneţova [6, 
p. 45] şi V. Kudreavţev [7, p. 151]. Ulterior, în 
doctrina autohtonă teza a fost preluată şi dez-
voltată de către distinsul autor A. Borodac. Ad-
erăm la această viziune, cu menţiunea că forma 
juridică şi premisele obiective la care se referă 
autorii sus-menţionaţi nu intră în conţinutul 
obiectului juridic al infracţiunii, ci doar condi-
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ţionează existenţa acestuia. 
În opinia noastră la baza formării obiec-

tul juridic al infracţiunii stau două elemente 
structurale:

a. valorile sociale protejate de legea pe-
nală. Infracţiunea atentează la cele mai impor-
tante şi vitale valori din cadrul societăţii, fără 
de care nu este posibilă coexistenţa paşnică 
a membrilor colectivităţii. Deşi nu exhaustiv, 
aceste valori sociale sunt stipulate la art. 2 alin. 
(1) C.pen.: „…persoana, drepturile şi libertăţi-
le acesteia, proprietatea, mediul înconjurător, 
orânduirea constituţională, suveranitatea, in-
dependenţa şi integritatea teritorială a Repu-
blicii Moldova, pacea şi securitatea omenirii, 
precum şi întreaga ordine de drept”. Aceste va-
lori sunt determinate de interesele sociale co-
mune ale membrilor unei colectivităţi resimţite 
la o anumită etapă de dezvoltare. De exemplu, 
la art. 1 al C.pen. al R. Moldova din 1961 „me-
diul înconjurător” nu figura în lista valorilor so-
ciale protejate de legea penală. Textul de lege 
avea următoarea formulare legislativă: „codul 
penal are sarcina de a ocroti viaţa şi sănătatea 
persoanei, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, 
proprietatea, orânduirea de stat, sistemul po-
litic şi economic, precum şi întreaga ordine de 
drept de orice atentat criminal”. În C.pen. în 
vigoare al Republicii Moldova din 2002 „me-
diul înconjurător” a fost inclus în lista valorilor 
sociale protejate de legea penală. Acest exem-
plu ne demonstrează că lista valorilor sociale, 
care beneficiază de protecţie penală împotriva 
infracţiunilor sunt determinate de interesele 
sociale în conservarea şi păstrarea cărora este 
cointeresată societatea la o anumită etapă de 
dezvoltare.

b. relațiile sociale ce se formează pe lângă 
valorile sociale protejate de legea penală, care 
sunt vătămate sau periclitate prin comiterea in-
fracțiunii. Recunoaşterea la nivel social a unor 
valori umane are drept efect interacţiunea 
membrilor societăţii în jurul şi datorită aces-
tor valori. Relaţiile sociale modelează condu-
ita membrilor societăţii în sensul respectării 
valorilor sociale pe care acestea se întemeiază. 

Astfel, relaţiile sociale există sub forma inter-
acţiunilor sau raporturilor ce se derulează în-
tre membrii societăţii şi determină conduitele 
practice ale membrilor colectivităţii vizavi de 
valorile sociale.

În baza celor relatate putem constata că 
semnele referitoare la obiectul juridic al infracțiu-
nii sunt reprezentate de relațiile sociale existente 
pe lângă şi datorită valorilor sociale protejate de 
legea penală, relaţii sociale care preexistă mo-
mentului comiterii infracţiunii. Caracterul pree-
xistent al relaţiilor sociale se explică prin aceea 
că pentru început în cadrul colectivităţii sunt re-
cunoscute anumite valori şi relaţiile sociale fără 
de care nu poate fi concepută coexistenţa paşni-
că între membrii acesteia. Ulterior, la nivel soci-
al este resimţită necesitatea conservării şi pro-
tecţiei penale a acestor relaţii sociale împotriva 
faptelor prejudiciabile care le pot vătăma sau le 
pot pune în pericol. Această necesitate colectivă 
este urmată de procesul de incriminare a fapte-
lor infracţionale în legislaţia penală. Mai târziu 
poate fi săvârşită fapta infracţională prin care 
sunt lezate sau puse în pericol relaţii sociale ce 
formează obiectul protecţiei penale, care după 
cum s-a văzut preexistă momentului săvârşirii 
infracţiunii. 

Premisele obiectului juridic al infrac-
ţiunii. Celelalte două elemente avute în vedere 
de autorii sus-menţionaţi (N. Kuzneţova, V. Ku-
dreavţev, A. Borodac), adică forma juridică care 
reglementează conduita subiecților şi entitățile 
materiale care condiționează existența relațiilor 
sociale sunt nişte premise ce determină exis-
tenţa, desfăşurarea şi dezvoltarea în condiţii 
de normalitate a relaţiilor sociale protejate de 
legea penală. Aceste două elemente nu intră în 
structura obiectului juridic al infracţiunii, ci con-
diţionează existenţa valorilor şi relaţiilor sociale 
care-i formează conţinutul.

Forma juridică ce determină conduita su-
biecților este reprezentată de normele juridice 
extrapenale, care proclamă şi reglementează 
desfăşurarea relaţiilor sociale şi normele pena-
le care le protejează prin procesul de penaliza-
re (incriminare). Normele extrapenale stabilesc 
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conţinutul valorilor sociale şi instituie regle-
mentări prin care se asigură desfăşurarea re-
laţiilor sociale existente în jurul acestei valori, 
iar normele penale instituie reglementări prin 
care sunt interzise sub ameninţarea pedepsei 
penale conduitele criminale ce vatămă efectiv 
sau pun în pericol relaţiile sociale. 

De exemplu, dreptul la viaţă este procla-
mat ca valoare universală şi consemnat în mai 
multe acte legislative internaţionale la care 
R. Moldova este parte: Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului, Pactul internaţional cu 
privire la drepturile civile şi politice, Convenţia 
Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omu-
lui şi a Libertăţilor Fundamentale, Convenţia 
internaţională cu privire la drepturile copilului 
etc. Prin dispoziţia art. 2 din Convenţia Euro-
peană a Drepturilor Omului este proclamat: 
„Dreptul la viaţă al oricărei persoane este pro-
tejat prin lege. Moartea nu poate fi cauzată cui-
va în mod intenţionat, decât în executarea unei 
sentinţe capitale pronunţate de un tribunal în 
cazul în care infracţiunea este sancţionată cu 
această pedeapsă prin lege”. În acelaşi sens, 
potrivit art. 24 alin. (1) din Constituţia R. Mol-
dova: „Statul garantează fiecărui om dreptul 
la viaţă şi la integritate fizică şi psihică”. Prin 
aceste norme este proclamat dreptul la viaţă 
al persoanei ca valoare socială de principiu in-
stituită în cadrul societăţii. Pentru protejarea 
dreptului la viaţă şi a relaţiilor sociale existente 
în jurul acestui atribut al personalităţii umane, 
legiuitorul a instituit răspunderea penală pen-
tru fapta de omor în cadrul mai multor articole 
din Partea specială a C.pen.: omorul intenţio-
nat (art. 145); omorul săvârşit în stare de afect 
(art. 146); pruncuciderea (art. 147); lipsirea de 
viaţă la dorinţa persoanei (art. 148); lipsirea de 
viaţă din imprudenţă (art. 149) şi determina-
rea la sinucidere (art. 150). 

Cea de a doua premisă care condiţionea-
ză existenţa obiectului juridic al infracţiunii o 
formează entitățile materiale (bunuri mobile 
sau imobile, corpul fizic al persoanei, docu-
mente oficiale, alte lucruri existente în lumea 
obiectivă) asupra cărora făptuitorul îşi răsfrân-

ge activitatea infracţională pentru a vătăma sau 
a periclita valorile şi relaţiile sociale. Această 
premisă obiectivă nu condiţionează existenţa 
tuturor valorilor şi relaţiilor sociale, ci doar 
a celor care există datorită anumitor entităţi 
materiale din lumea obiectivă. Vătămarea re-
spectivelor relaţii sociale este posibilă şi se re-
alizează datorită interacţionării subiectului cu 
o anumită entitate materială, căreia în dreptul 
penal i se spune obiect material al infracțiunii. 
La toate aceste infracţiuni vătămarea sau peri-
clitarea relaţiilor sociale este condiţionată de 
acţionarea asupra obiectului material al infrac-
ţiunii.

Modalităţile obiectului juridic al in-
fracţiunii. În doctrina dreptului penal modali-
tăţile obiectului juridic al infracţiunii se stabi-
lesc în baza a două criterii:

- structurarea valorilor şi relaţiilor socia-
le pe verticală;

- structurarea valorilor şi relaţiilor socia-
le pe orizontală.

În baza primului criteriu se face distinc-
ţie dintre obiectul juridic general, obiectul juri-
dic generic şi obiectul special al infracţiunii [9, 
p. 152-153]. În acelaşi sens, autorul A. Borodac, 
convenţional clasifică obiectul juridic în obiec-
tul general, obiectul generic (de grup) şi obiec-
tul nemijlocit al infracţiunii [10, p. 120]. Bazân-
du-ne pe această clasificare, putem concluziona 
că pentru elucidarea pe verticală a conţinutului 
obiectului juridic al infracţiunilor este necesară 
identificarea semnelor ce caracterizează obiec-
tul juridic general al infracţiunii, obiectul juri-
dic generic sau de grup al infracţiunii şi obiec-
tul juridic special al infracţiunii.

Clasificarea pe orizontală a obiectului 
juridic al infracţiunii se face în cazul infracţi-
unilor complexe, care atentează la două sau la 
mai multe categorii de valori şi relaţii sociale 
corespunzătoare. La aceste infracţiuni se dis-
ting: obiectul juridic principal, obiectul juridic 
secundar și/sau obiectul juridic facultativ al 
infracțiunii. Prin urmare, pentru elucidarea pe 
orizontală a conţinutului obiectului juridic spe-
cial al infracţiunilor complexe se vor identifica 
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semne ce caracterizează obiectul juridic princi-
pal, obiectul juridic secundar (adiacent) şi/sau 
obiectul juridic facultativ.

Determinarea obiectului juridic ge-
neral la încadrarea juridică a infracţiunilor. 
Obiectul juridic general al infracţiunii îl formea-
ză totalitatea valorilor şi relaţiilor sociale exis-
tente pe lângă aceste valori ce sunt protejate de 
legea penală. Această teză poate fi dedusă din 
modul de abordare statornicit în doctrina naţio-
nală, potrivit căreia obiectul juridic general al in-
fracţiunilor îl constituie întregul ansamblu de re-
laţii sociale sau, conform art. (2) alin. (1) C.pen., 
întreaga ordine de drept a Republicii Moldova, 
protejată de legea penală. Se mai susţine că le-
gea penală, utilizând metoda enumerării la art.2 
alin.(1) C.pen., a dat noţiunea tuturor relaţiilor 
sociale ocrotite de ea, chiar şi a unor relaţii so-
ciale (de exemplu, persoana, proprietatea etc.) 
reglementate şi de alte norme juridice (adminis-
trative, civile, de muncă etc.). Însă, potrivit art. 
14 alin.(2), dauna cauzată obiectului infracţiunii 
trebuie să aibă proporţii esenţiale, amănunt ce 
permite a delimita faptele infracţionale de alte 
fapte ilicite, adică se determină limita acţiunii le-
gii penale [10, p. 113].

Obiectul general al infracţiunii este o no-
ţiune de maximă generalitate, care se echiva-
lează cu însuşi obiectul criminalităţii, iar acesta 
din urmă cu obiectul ocrotirii juridico-penale, 
exprimat prin întreaga ordine juridică prote-
jată de legea penală. Din noţiunea obiectului 
juridic general reiese că acesta înglobează în 
sine toate valorile şi relaţiile sociale protejate 
de legea penală, fiind unul şi acelaşi pentru toa-
te infracţiunile incriminate în Partea specială a 
C.pen. al Republicii Moldova.

Stabilirea conţinutului obiectului juridic 
general al infracţiunii se face prin interpreta-
rea gramaticală, logică şi sistematică a preve-
derilor art. 2 alin. (1) C.pen., în care este pre-
văzută protecţia penală ca scop al legii penale. 
Scopul principal al legii penale îl constituie pro-
tejarea valorilor sociale ce sunt indispensabile 
existenţei unei societăţi democratice. Potrivit 
prevederilor art. 2 alin. (1) C.pen., legea pena-

lă apără împotriva infracţiunilor „... persoana, 
drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea, 
mediul înconjurător, orânduirea constituţiona-
lă, suveranitatea, independenţa şi integritatea 
teritorială a Republicii Moldova, pacea şi secu-
ritatea omenirii, precum şi întreaga ordine de 
drept”. În această noţiune de extremă extensie 
legiuitorul determină cercul valorilor şi rela-
ţiilor sociale ce constituie obiectul general al 
infracţiunilor, indicând enumerativ unele din-
tre cele mai importante valori care îl compun. 
Această enumerare nu are un caracter exha-
ustiv, fapt care rezultă din sintagma „întreaga 
ordine de drept”. Prin urmare, pe lângă valorile 
sociale enumerate, obiectul general mai poate 
încorpora şi alte valori sociale ce pot fi dedu-
se prin interpretarea sistematică a legii penale. 
De exemplu, securitatea publică şi odinea pu-
blică nu sunt incluse în lista valorilor sociale 
prevăzute de art. 2 alin. (1) C.pen. al R. Moldo-
va. Aceste valori umane însă pot fi încorpora-
te listei valorilor sociale ce formează obiectul 
general al infracţiunii, întrucât preocuparea 
legiuitorului de protejarea acestora reiese din 
denumirea Capitolului XII Infracțiuni contra să-
nătății publice și a securității publice. 

Delimitarea infracţiunilor de contra-
venţii prin prisma obiectului juridic gene-
ral al infracţiunilor. În afară de infracţiuni, 
ordinea de drept poate fi încălcată şi prin să-
vârşirea altor fapte ilicite de altă natură, pre-
cum ar fi: contravenţiile, abaterile disciplinare, 
delictele civile etc. Cele mai multe similitudini 
infracţiunile le comportă cu contravenţiile, în-
trucât ambele categorii de fapte constituie acte 
ilicite ce atentează la valorile şi relaţiile sociale 
instituite de ordinea socială. Scopul legii penale 
în mare parte coincide cu cel al legii contraven-
ţionale. În conformitate cu art. 2 C. contr. al Re-
publicii Moldova, „Scopul legii contravenţiona-
le constă în apărarea drepturilor şi libertăţilor 
legitime ale persoanei, apărarea proprietăţii, 
ordinii publice, a altor valori ocrotite de lege, 
în soluţionarea cauzelor contravenţionale, pre-
cum şi în prevenirea săvârşirii de noi contra-
venţii”. 
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Unele fapte ilicite pot fi sancţionate atât 
ca contravenţii, cât şi ca infracţiuni. De exem-
plu, la art. 354 C.cont. al R. Moldova este prevă-
zută răspunderea penală pentru huliganismul 
nu prea grav cu următoarea formulare legislati-
vă: „Huliganismul nu prea grav, adică acostarea 
jignitoare în locuri publice a persoanei fizice, 
alte acţiuni similare ce tulbură ordinea publică 
şi liniştea persoanei fizice”. În acelaşi sens, la 
art. 287 C.pen. al R. Moldova este sancţionată 
fapta penală de huliganism, ca fiind: „Huliganis-
mul, adică acţiunile intenţionate care încalcă 
grosolan ordinea publică, însoţite de aplicarea 
violenţei asupra persoanelor sau de amenin-
ţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe, de 
opunerea de rezistenţă violentă reprezentanţi-
lor autorităţilor sau altor persoane care curmă 
actele huliganice, precum şi acţiunile care, prin 
conţinutul lor, se deosebesc printr-un cinism 
sau obrăznicie deosebită”.

Din punct de vedere practic, pentru o în-
cadrare juridică coerentă a unor asemenea acti-
vităţii ilicite este deosibit de importantă cunoaş-
terea criteriilor în baza cărora contravenţiile 
pot fi delimitate de infracţiuni. În literatura de 
specialitate se menţionează că atunci când exis-
tă fapte ce atentează asupra aceluiaşi obiect, 
dar care sunt reglementate de diferite ramuri 
ale dreptului, de primă importanţă devine gra-
dul prejudiciabil al faptei ca criteriu principal, 
de bază, ce delimitează infracţiunea de alte în-
călcări de lege. Indicele de bază care determină 
gardul prejudiciabil al faptei constă în valoarea 
urmării prejudiciabile cauzate [9, p. 113].

Infracţiunea, comparativ cu contraven-
ţia, cauzează o daună prejudiciabilă mai mare 
obiectului juridic al infracţiunii, adică relaţiilor 
sociale existente pe lângă valorile sociale ce be-
neficiază de protecţie penală împotriva faptelor 
ilicite. Respectiv şi pericolul social al infracţiu-
nii este mai mare decât al contravenţiei. Acest 
lucru este prevăzut expres în dispoziţia art. 10 
C.contr., „…pericolul social al contravenţiei este 
mai mic decât cel al infracţiunii”. Anume din 
aceste considerente la descrierea infracţiunii, 
legiuitorul utilizează termenul de prejudici-

abilitate (art. 14 C.pen.). Prin urmare, la deli-
mitarea acestor două categorii de fapte, baza 
de evaluare o formează, pe de o parte, gradul 
prejudiciabil abstract al contravenţiei descrise 
de către legiuitor în legea contravenţională, iar, 
pe de altă parte, gradul prejudiciabil abstract al 
infracţiunilor descrise în legea penală. În urma 
comparării componenţei aferente infracţiunii şi 
a componenţei aferente contravenţiei, urmează 
a se constata care este semnul (semnele), ce de-
termină gravitatea faptelor şi, respectiv, gradul 
de lezare a relațiilor sociale protejate de legea 
penală. Aceste semne se pot referi la obiectul 
material al infracţiuni sau al contravenţiei, me-
tode şi mijloace, urmare prejudiciabilă, formă 
de vinovăţie, motiv, scop etc.

De exemplu, din compararea componen-
ţei contravenţiei de huliganism nu prea grav 
(art. 354 C.cont. al R. Moldova) cu componenţa 
infracţiunii de huliganism (art. 287 C.pen.) re-
iese că metoda de comitere a acţiunii huligani-
ce este semnul prin care legiuitorul marchează 
gravitatea încălcării aduse relaţiilor sociale în 
domeniul protejării ordinii publice în raport 
cu contravenţia. Astfel, acţiunile huliganice 
ating gradul de prejudiciabilitate al infracţiunii 
atunci când sunt săvârşite prin metodele de-
scrise la art. 287 C.pen. al R. Moldova: 1) apli-
carea violenței asupra persoanelor sau amenin-
țarea cu aplicarea unei asemenea violențe; 2) 
opunerea de rezistență violentă reprezentanți-
lor autorităților sau altor persoane care curmă 
actele huliganice; 3) cinism deosebit; 4) obrăz-
nicie deosebită.

Alteori, gradul prejudiciabil, respectiv, 
gravitatea daunei aduse relaţiilor sociale va fi 
determinată prin intermediul urmării preju-
diciabile. De fapt, delimitarea contravenţiei de 
infracţiune de cele mai multe ori se face prin 
prisma urmării prejudiciabile, semn ce exprimă 
gravitatea daunei provocate relaţiilor sociale. 
De exemplu, la art. 104 C.contr. al R. Moldova 
este instituită răspunderea contravenţională 
pentru: „Distrugerea sau deteriorarea intenţi-
onată a bunurilor străine, dacă fapta nu repre-
zintă o infracţiune”. La art. 197 C.pen. se pre-
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vede răspunderea penală pentru aceeaşi faptă, 
dar care este particularizată printr-un semn 
ce-i marchează gradul prejudiciabil: „Distruge-
rea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor, 
dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari” 
(sbl. ns). Prin urmare, proporţia mare, definită 
la 126 alin. (1) C.pen. reprezintă semnul care 
determină gradul prejudiciabil al infracţiunii 
de distrugere sau deteriorare a bunurilor. 

Un alt semn, care poate determina gradul 
prejudiciabil al infracţiunii în raport cu contra-
venţia este reprezentat de obiectul material. De 
exemplu, la art. 85 C.contr. este descrisă con-
travenţia de: „Procurare ori păstrare ilegală, 
fără scop de înstrăinare, a drogurilor, precur-
sorilor, etnobotanicelor şi a analogilor acestora 
în cantităţi mici, precum şi consumul de dro-
guri fără prescripţia medicului”. Fapta corelati-
vă este descrisă la art. 217 alin. (1) C.pen. drept 
„Semănatul sau cultivarea ilegală a plantelor 
care conţin droguri sau etnobotanice, prelucra-
rea sau utilizarea a astfel de plante, săvârşite în 
proporţii mari şi fără scop de înstrăinare”, pre-
cum şi la art. 217 alin. (2): „Producerea, prepa-
rarea, experimentarea, extragerea, prelucrarea, 
transformarea, procurarea, păstrarea, expedie-
rea, transportarea drogurilor, etnobotanicelor 
sau analogilor acestora, săvârşite în proporţii 
mari şi fără scop de înstrăinare”. Atunci când 
obiectul material al traficului de droguri, fără 
scop de înstrăinare, este în cantităţi mici se 
va aplica legea contravenţională. Atunci când 
aceeaşi faptă este comisă în proporţii mari sau 
eventual, deosebit de mari – se va aplica legea 
penală. 

Procedee de stabilire a conţinutului 
obiectului juridic generic al infracţiunii. 
Pentru identificarea conţinutului obiectului ju-
ridic generic sau de grup al infracţiunii poate fi 
aplicat procedeul interpretării gramaticale a le-
gii penale. Alternativ poate fi aplicat procedeul 
interpretării logice şi cel al interpretării legale.

Aplicarea primului procedeu permite 
identificarea grupului de valori şi de relaţii so-
ciale din care este constituit conţinutul obiec-
tului juridic generic sau de grup al infracţiunii 

prin interpretarea denumirii Capitolului din 
Partea specială a C.pen. la care este incriminată 
infracţiunea ce formează obiectul calificării ju-
ridice. Reieşind din tehnica legislativă utilizată 
de către legiuitor la formularea sistemului nor-
melor penale speciale, valorile sociale supuse 
protecţiei penale prin incriminarea unui grup 
de infracţiuni rezultă din denumirea marginală 
a Capitolelor Părţii speciale a C.pen.

În cele mai multe cazuri legiuitorul ad 
litteram indică în denumirea Capitolelor din 
Partea specială a C.pen. valoarea socială în vede-
rea protejării căreia este instituită răspunderea 
penală pentru următoarele tipuri de infracţiuni: 
Infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, 
infracţiuni de război (Capitolul I); Infracţiuni 
contra patrimoniului (Capitolul VI); Infracţiuni 
contra sănătăţii publice şi a convieţuirii sociale 
(Capitolul VII); Infracţiuni ecologice (Capitolul 
IX); Infracţiuni economice (Capitolul X) etc.

În vederea identificării grupului de rela-
ţii sociale ce formează obiectul juridic generic 
sau de grup al infracţiunii se va recurge la inter-
pretarea gramaticală a termenului sau a expre-
siei prin care se desemnează respectiva valoare 
socială. De exemplu, din denumirea Capitolului 
I al Părţii speciale a C.pen., intitulat Infracțiuni 
contra păcii și securității omenirii, infracțiuni de 
război, rezultă că prin incriminarea şi pedep-
sirea faptelor prejudiciabile pe care le descrie, 
legiuitorul a urmărit protejarea şi conservarea 
a două categorii de valori sociale: pacea şi se-
curitatea omenirii, la care se adaugă şi relaţii-
le sociale care decurg din protejarea regulilor 
dreptului internaţional umanitar de ducere 
a unui război, de care în ultimă instanţă este 
condiţionată protejarea securităţii omenirii. 

Personalitatea umană ca valoare socială 
fundamentală este protejată de către legiui-
tor în cadrul a cinci Capitole din Partea speci-
ală a C.pen., intitulate în funcţie de atributele 
personalităţii umane la care se atentează prin 
comiterea infracţiunilor: Infracţiuni contra 
vieţii şi sănătăţii persoanei (Capitolul II); In-
fracţiuni contra libertăţii, cinstei şi demnităţii 
persoanei (Capitolul III); Infracţiuni privind 
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viaţa sexuală a persoanei (Capitolul IV); Infrac-
ţiuni cntra drepturilor politice, de muncă şi alte 
drepturi ale cetăţenilor (Capitolul V); Infracţi-
uni contra familiei şi minorilor (Capitolul VII). 
În acest caz, fascicolul de relaţii sociale care 
formează obiectul generic sau de grup rezultă 
din natura atributului proclamat la nivel de va-
loare socială.

De exemplu, din interpretarea grama-
ticală şi logică a titlului conţinut în Capitolul 
II reiese că infracţiunile ce fac parte din acest 
grup au ca obiect generic acele relaţiile socia-
le, existenţa şi buna desfăşurare a cărora sunt 
condiţionale de viaţa şi sănătatea persoanei, ca 
atribute fundamentale ce caracterizează perso-
nalitatea umană. 

În alte cazuri, denumirea Capitolului din 
Partea specială a C.pen. nu reflectă în mod ex-
pres (ad litteram) valoarea socială ce formează 
obiectul protecţiei penale, însă aceasta poate fi 
dedusă din titulatura respectivului Capitol. De 
exemplu, grupul de relaţii sociale ce formează 
obiectul juridic de grup sau generic al infrac-
ţiunilor incriminate la Capitolul XIII, intitulat 
Infracţiuni militare, poate fi dedus prin inter-
pretarea legală a noţiunii de infracţiuni milita-
re prevăzute la art. 128 alin. (1) C.pen. Potri-
vit textului de lege „prin infracţiuni militare 
se înţeleg infracţiunile, prevăzute de prezen-
tul cod, contra modului stabilit de îndeplinire 
a serviciului militar, săvârşite de persoanele 
care îndeplinesc serviciul militar prin contract, 
în termen, cu termen redus sau ca rezervişti 
concentraţi ori mobilizaţi”. Din această noţiu-
ne reiese că obiectul juridic de grup al acestor 
infracţiuni îl formează relaţiile sociale a căror 
existenţă şi desfăşurare normală sunt condiţi-
onate de respectarea de către militari a ordinii 
de îndeplinire a serviciului militar.

La încadrarea juridică se va avea în ve-
dere regula potrivit căreia toate infracţiunile 
prevăzute în unul şi acelaşi Capitol din Partea 
specială a C.pen. au unul şi acelaşi obiect gene-
ric sau de grup. Constatarea obiectului juridic 
generic al infracţiunii stă la baza înţelegerii 
spiritului normelor incriminatorii în care sunt 

descrise componenţele concrete de infracţiune. 
Din locul de incriminare al infracţiunilor, deter-
minat de obiectul juridic de grup al acestora, 
reiese obiectul protecţiei juridico-penale a unei 
infracţiuni concrete. 

 Determinarea obiectului juridic spe-
cial la încadrarea juridică a infracţiunilor. 
Fiecare infracţiune descrisă în legea penală 
îşi are propriul obiect de atentare, care poartă 
denumirea de obiect juridic special, căruia i se 
mai spune obiect specific, individual sau nemij-
locit. Obiectul juridic nemijlocit constituie va-
loarea socială concretă asupra căreia atentează 
infractorul [10, p. 115]. Se mai susţine că prin 
obiect juridic specific sau individual se înţelege 
obiectul juridic propriu-zis al infracţiunii, spe-
cific fiecărei infracţiuni, constituit din relaţii 
sociale formate în jurul şi datorită unei valori 
sociale specifice, subordonate uneia dintre 
valorile fundamentale, relaţii a căror formare, 
desfăşurare sau dezvoltare nu ar fi posibilă fără 
apărarea împotriva infracţiunii a acestei valori 
[2, p. 198]. Din aceste noţiuni, care practic re-
dau esenţa conţinutului obiectului juridic spe-
cial al infracţiunii, reiese fără echivoc că fiecare 
infracţiune atentează în particular la un fasci-
col de relaţii sociale, ce condiţionează existenţa 
unei valori sociale. Obiectul juridic special redă 
natura juridică a infracţiunii şi exprimă scopul 
apărării sociale pe care legiuitorul l-a urmărit 
prin incriminarea ei. Pentru calificarea corectă 
a infracţiunii este obligatorie constatarea exac-
tă a grupului de relaţii sociale specifice la care 
aceasta atentează.

Identificarea conţinutului obiectului ju-
ridic special al infracţiunii în imensul labirint 
al valorilor şi relaţiilor sociale protejate de lege 
nu este o misiune deloc uşoară pentru inter-
pretul legii penale. În partea specială a legis-
laţiei penale sunt consemnate infracţiuni care 
comportă un caracter omogen, atentând la una 
şi aceeaşi valoarea socială. Ceea ce le deose-
beşte însă este natura relaţiilor sociale pe ori-
zontală care caracterizează respectiva valoare 
socială. De exemplu pe verticală, atât infracţi-
unea de încălcare din neglijenţă a regulilor şi 
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a serviciilor de acordare a asistenţei medicale 
(art. 213 C.pen.), cât şi infracţiunea de practica-
re ilegală a medicinii şi a activităţii farmaceuti-
ce (art. 213 C.pen.) atentează la relaţiile sociale 
ce caracterizează una şi aceeaşi valoare socială, 
denumită sănătate publică. Deosebirea acestor 
relaţii sociale şi a obiectului juridic specific ce 
le este propriu se face pe orizontală. În cazul 
primei infracţiuni, sănătatea publică este con-
diţionată de respectarea de către medic a regu-
lilor şi practicilor standardizate de acordare a 
asistenţei medicale, iar în cazul celei de a doua 
infracţiuni – de relaţiile sociale condiţionate de 
exercitarea profesiei de medic şi a celei farma-
ceutice de către persoane specializate în dome-
niile de referinţă.

La baza determinării conţinutului obiec-
tul juridic special al infracţiunii stau două reguli. 
Prima regulă permite determinarea pe vertica-
lă a relaţiilor sociale care formează obiectului 
juridic special. Potrivit acesteia, obiectul juridic 
special al infracțiunii este o parte componentă a 
obiectului juridic generic. Această regulă deri-
vă din teza statornicită ferm în doctrina pena-
lă, conform căreia obiectul juridic special este 
subordonat şi face parte integrantă din obiectul 
juridic generic sau comun. De fapt această re-
gulă derivă şi din modul de structurare a Părţii 
speciale a Codului penal. Potrivit acestei reguli, 
oricare din infracţiunile concrete ce aduc atin-
gere obiectului juridic special lezează implicit şi 
obiectul generic al ocrotirii penale. Prin urmare, 
între obiectul juridic special şi cel de grup (gene-
ric) există o relaţie de parte-întreg, în care pri-
mul este o parte componentă a celuilalt.

În acest sens, în doctrina de specialitate 
se arată că distincţia dintre obiectul juridic ge-
neric şi obiectul juridic special se întemeiază 
pe ierarhia şi legăturile ce se stabilesc în cadrul 
sistemului de valori sociale. În acest sistem, 
valorile sociale ocrotite penal se grupează în 
jurul valorilor fundamentale, într-un raport de 
la particular şi general, determinând diferenţi-
erea obiectului juridic al infracţiunii în obiectul 
generic şi obiectul specific [2, p. 198]. 

Primul pas pe care trebuie să-l facă in-

terpretul legii penale pentru a elucida obiectul 
juridic special este identificarea grupului de 
infracţiuni la care se atribuie fapta săvârşită în 
conformitate cu sistemul prescris de legiuitor în 
Partea specială a C.pen. Acest lucru, poate ilus-
trat prin următorul exemplu. La art. 264 alin. 
(1) C.pen. este prevăzută răspunderea penală 
pentru fapta care constă în „încălcarea reguli-
lor de securitate a circulaţiei sau de exploatare 
a mijloacelor de transport de către persoana 
care conduce mijlocul de transport, încălcare 
ce a cauzat din imprudenţă o vătămare medie 
a integrităţii corporale sau a sănătăţii…”. Se 
poate observa că semnul care determină gra-
dul de prejudiciabiliate al faptei şi întemeiază 
calificarea ei ca infracţiune îl constituie urma-
rea prejudiciabilă, adică provocarea unei vătă-
mări medii integrităţii corporale sau sănătăţii. 
În acest mod se creează o aparenţă greşită că 
infracţiunea ar avea ca obiect special exclusiv 
sau principal relaţiile sociale privitoare la pro-
tejarea sănătăţii persoanei. 

Reieşind din sistemul grupului de infrac-
ţiuni la care se atribuie fapta descrisă la art. 264 
C.pen., această aparenţă poate fi uşor combătu-
tă. Infracţiunea este descrisă la Capitolul XII din 
Partea specială a C.pen. intitulat „Infracţiuni în 
domeniul transporturilor”. Astfel, obiectul ju-
ridic generic al acesteia îl formează totalitatea 
de relaţii sociale a căror existenţă şi normală 
desfăşurare sunt condiţionate de protejarea 
securităţii în domeniul transporturilor. Prin 
urmare, aplicând regula potrivit căreia conţi-
nutul obiectului juridic special este reprezen-
tat de relaţii sociale ce formează o parte inte-
grantă a obiectului juridic generic sau de grup, 
ajungem la concluzia că infracţiunea prevăzută 
la art. 264 C.pen., în mod principal, atentează 
la anumite relaţii sociale specifice siguranţei 
circulaţiei transporturilor. Pe plan secundar, 
infracţiunea mai atentează şi la relaţiile sociale 
condiţionate de protejarea sănătăţii sau inte-
grităţii corporale, precum şi vieţii persoanei.

Cea de a doua regulă este că valorile și re-
lațiile sociale specifice ale infracțiunii corespund 
cu scopul normei incriminatoare. Aplicarea 
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acestei reguli permite identificarea pe orizon-
tală a conţinutului relaţiilor sociale ce formează 
obiectul juridic specific al unei infracţiuni. Potri-
vit prevederilor art. 2 C.pen., scopul principal al 
legii penale îl constituie apărarea socială. Prin 
urmare, fiecărei dintre normele incriminatorii, 
la care este descrisă o componenţă concretă de 
infracţiune, îi corespunde obiectivul protecţi-
ei unor valori şi relaţii sociale specifice. Scopul 
stă la baza raţionamentului formulării normei 
incriminatorii, iar cunoaşterea raţionamentului 
permite identificarea grupului specific de rela-
ţii sociale ce formează obiectul juridic special al 
infracţiunii. În baza acestei reguli poate fi desci-
frat pe orizontală conţinutul relaţiilor sociale ce 
formează obiectul juridic special al infracţiunii. 
Continuând cu exemplul enunţat sus-menţionat, 
putem constata prin incriminarea infracţiunii de 
încălcare a regulilor de securitate a circulației sau 
de exploatare a mijloacelor de transport de către 
persoana care conduce mijlocul de transport (art. 
264 C.pen.), că s-a urmărit protejarea unei seg-
ment specific al relaţiilor sociale din domeniul 
siguranţei transporturilor, şi anume a celui care 
se referă la circulaţia transportului auto.

Concluzii. Pentru constatarea scopului 
normei incriminatorii şi prin aceasta a conţinu-
tului obiectului juridic special al infracţiunii de-
scrise la norma respectivă, pot fi utilizate mai 
multe procedee. Alegerea şi aplicarea acestora 
este condiţionată de modul de formulare de 
către legiuitor a normei incriminatoare la care 
sunt descrise semnele unei componenţe con-
crete de infracţiune.

Din categoria acestor procedee fac parte 
următoarele:

1. Valorile și relațiile sociale ce pot fi pre-
văzute chiar în conținutul normei de incriminare. 
Deşi mai rar, cu titlu de excepţie, sunt întâlnite 
cazuri în care legiuitorul chiar în cuprinsul nor-
mei de incriminare prevede relaţiile sociale ce 
formează obiectul protecţiei penale. De exem-
plu, în cazul infracţiunii de trădare de patrie, 
legiuitorul ad litteram în textul de lege al art. 
337 C.pen. prevede că fapta se comite în „... da-
una suveranităţii, inviolabilităţii teritoriale sau 

a securităţii de stat şi a capacităţii de apărare 
a Republicii Moldova…”. Din dispoziţia normei 
reiese că infracţiunea de trădarea de patrie are 
ca obiect juridic special relaţiile sociale a cărora 
existent şi normală desfăşurare sunt condiţio-
nate de protejarea suveranităţii, inviolabilităţii 
teritoriale, securităţii de stat şi capacităţii de 
apărare a ţării. 

2. Valorile și relațiile ce pot rezulta din 
natura urmării prejudiciabile descrise în dis-
poziția normei de incriminare. Acest procedeu 
poate fi aplicat în cazul infracţiunilor care au o 
componenţă materială şi este bazat pe legătu-
ra intrinsecă ce există între obiectul juridic şi 
urmarea prejudiciabilă. De exemplu, moartea 
biologică a persoanei este urmarea prejudicia-
bilă a infracţiunii de omor (art. 145 C.pen.), iar 
vătămările prevăzute expres la art. 151 C.pen. 
sunt urmările prejudiciabile ce caracterizează 
infracţiunea de vătămare gravă a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii. Pe această cale putem 
constata că obiectul juridic special al infracţiu-
nii de omor îl constituie relaţiile sociale ce sunt 
condiţionate de protejarea dreptului la viaţă al 
persoanei, iar obiectul juridic special al infrac-
ţiunii de vătămare gravă a integrităţii corpora-
le sau a sănătăţii – relaţiile sociale ce sunt con-
diţionate de protejarea integrităţii corporale 
şi sănătăţii persoanei. Acest procedeu poate fi 
aplicat doar atunci când pe verticală există o le-
gătură directă dintre urmarea prejudiciabilă şi 
valorile sau relaţiile sociale ce formează obiec-
tul protecţiei penale a Capitolului din care face 
parte respectiva infracţiune. În caz contrar, re-
laţiile sociale ce sunt lezate prin respectiva ur-
mare prejudiciabilă vor forma obiectul juridic 
secundar al infracţiunii. De exemplu, la art. 264 
alin. (1) C.pen. urmarea prejudiciabilă constă 
în vătămarea medie a integrităţii corporale sau 
a sănătăţii pricinuite victimei drept rezultat al 
încălcării regulilor de securitate a circulaţiei 
sau de exploatare a mijloacelor de transport de 
către persoana care conduce mijlocul de trans-
port. Relaţiile sociale referitoare la protejarea 
sănătăţii sau integrităţii corporale a persoanei 
nu se înscriu pe verticală în gama relaţiilor so-
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ciale care formează obiectul generic al infrac-
ţiunii descrise la art. 264 alin. (1) C.pen. Prin 
urmare, relaţiile sociale privitoare la proteja-
rea sănătăţii sau integrităţii corporale formea-
ză obiectul juridic secundar, şi nu principal, al 
infracţiunii descrise la art. 264 alin. (1) C.pen.

3. Valorile și relațiile sociale ce pot rezulta 
din natura obiectului material al infracțiunii de-
scrise în dispoziția normei de incriminare. Acest 
procedeu poate fi aplicat de regulă în privinţa 
calificării infracţiunilor ce au o componenţă 
formală, la care relaţiile sociale sunt condiţi-
onate de anumite entităţi materiale. Doar în 
ipoteza acţionării asupra acestor entităţi mate-
riale pot fi efectiv vătămate sau se poate crea 
o stare de primejdie pentru relaţiile sociale su-
puse protecţiei penale. Cel mai elocvent exem-
plu îl constituie infracţiunile privind traficul de 
droguri, incriminat la Capitolul VII din Partea 
specială a C.pen. De exemplu, obiectul materi-
al al infracţiunii descrise la art. 217 C.pen. este 
prevăzut în mod expres atât în titlul articolu-
lui, cât şi în dispoziţia acestuia, fiind reprezen-
tat de „droguri”, „etnobotanice” sau „analogi” . 
Prin urmare, obiectul juridic special al infrac-
ţiunii incriminate la art. 217 C.pen. îl formează 
relaţiile sociale a cărora existenţă şi desfăşu-
rare normală sunt condiţionate de protejarea 
sănătăţii publice, care poate fi grav afectată în 
cazul traficului ilicit de droguri, etnobotanice 
şi analogi ai acestora.  În unele situaţii obiectul 
material poate ajuta la stabilirea obiectului ju-
ridic special al infracţiunilor, care comportă un 
caracter omogen. Spre exemplu, reieşind din 
natura obiectului material se poate constata că 
obiectul juridic special al infracţiunii de fabri-
care sau punere în circulație a semnelor bănești 
false sau a titlurilor de valoare false (art. 236 
C.pen.) îl constituie relaţiile sociale din siste-
mul financiar-bancar al statului a căror exis-
tenţă şi desfăşurare normală este condiţionată 
de circulaţia în condiţii de legalitate a semnelor 
băneşti, a valorilor mobiliare de stat sau a altor 
titluri de valoare. 

În cazul infracţiunii de fabricare sau pu-
nere în circulație a cardurilor sau a altor instru-
mente de plată false (art. 237 C.pen.), obiectul 
juridic special îl constituie aceleaşi relaţii din 
sistemul financiar-bancar, însă care sunt con-
diţionate de circulaţia cardurilor, tichetelor 
de masă sau a altor instrumente de plată false, 
care nu reprezintă semne băneşti sau titluri de 
valoare, dar care confirmă, stabilesc sau acor-
dă drepturi sau obligaţii patrimoniale. Se poa-
te constata că ambele infracţiuni atentează la 
relaţii sociale de aceeaşi natură, însă care sunt 
condiţionate de premise materiale diferite.

4. Valorile și relațiile sociale ce pot fi de-
duse din semnificația semantică a termenilor și 
expresiilor utilizate de către legiuitor la descrie-
rea infracțiunii. În acest sens, pentru descifrarea 
conţinutului obiectului juridic special al infrac-
ţiunii poate fi utilizată metoda gramaticală de 
interpretare prin care se urmăreşte tălmăcirea 
semnificaţiilor termenilor şi expresiilor utilizate 
de către legiuitor la descrierea infracţiunii. De 
multe ori aceste expresii ne pot ajuta să iden-
tificăm cercul de relaţii sociale ce sunt supuse 
protecţiei penale. În acest sens, poate fi exempli-
ficată infracţiunea prevăzută de art. 179 C.pen. 
al R. Moldova la care se prevede răspunderea 
penală pentru „violarea de domiciliu”. 

Chiar din titlul articolului reiese implicit 
că prin incriminarea faptei legiuitorul a urmă-
rit scopul protejării dreptului la inviolabilita-
tea de domiciliu ca drept fundamental al per-
soanei. Prin urmare, obiectul juridic special al 
infracţiunii este reprezentat de relaţiile sociale 
a căror existenţă şi desfăşurare normală sunt 
condiţionate de protejarea dreptului la invio-
labilitatea de domiciliu. Această regulă poate fi 
aplicată pentru determinarea obiectului juridic 
specific mai multor tipuri de infracţiuni, cum ar 
fi: încălcarea în drepturi a cetăţenilor (art. 176 
C.pen.); încălcarea inviolabilităţii vieţii private 
(art. 177 C.pen.); violarea dreptului la secretul 
corespondenţei (art. 178 C.pen.); încălcarea re-
gulilor de protecţie a muncii (art. 183 C.pen.).
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tal al strategiei de eficientizare a calității învățării în cadrul Centrului Republican de Instruire al 
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, dat fiind faptul că această dimensiune permite 
în mod incontestabil obținerea de rezultate superioare, spre satisfacerea nevoilor și așteptărilor 
beneficiarilor direcți și indirecți ai educației. Anume prin intermediul curriculumului axat pe com-
petențe, pe contexte reale de activitate profesională și învățare interactivă se asigură în mod efici-
ent realizarea procesului metodic și succesiv de învățare, dezvoltare și formare, bazat pe finalități.
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The curricular dimension, in the condition of an optimal management, represents a funda-
mental pillar of the strategy of efficiency of the learning quality within the Republican Training 
Center of the General Inspectorate for Emergency Situations, given the fact that this dimension un-
questionably allows for the achievement of superior results, compared to standards and towards 
the satisfaction of the needs and expectations of the direct and indirect beneficiaries of education, 
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ty and interactive learning, the methodical and successive process of learning, development and 
training, based on finalities, is effectively ensured.
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Introducere. Calitatea învăţământului 
constituie un complex vast, important şi abso-
lut necesar de competenţe şi norme bine de-

terminate, ce străbat universul educaţional în 
plentitudine, precum şi în totalitatea compo-
nentelor care îl definesc, complex destinat pen-
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tru a produce efecte scontat-superioare, spre 
satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor beneficia-
rilor educaţiei. Acest important şi actual feno-
men a devenit conceptul strategic al politicilor 
educaţionale, deoarece are o accepţie primor-
dială şi defineşte prin finalitatea sa ameliora-
rea calităţii veţii pe toate dimensiunile.

Educaţia de calitate, ca şi orice fenomen 
dispune de obiectivele sale, iar realizarea aces-
tora necesită o exprimare concretă ce ar deter-
mina evoluţia tuturor aspectelor educaţionale, 
existente prin fundamentări ştiinţifice ale acţi-
unilor întreprinse pentru a declanşa metamor-
foze de calitate. În acest cotext, obiectivele edu-
caţiei necesită şi o direcţionare spre formarea 
competenţelor sociale fundamentale, a capaci-
tăţilor de adaptare şi integrare a personalităţii 
integrale, iar mişcarea direcţionată spre calita-
te trebuie să asigure în mod incontestabil tran-
ziţia reuşită spre o societate competitivă, baza-
tă pe percepţie. Totodată educaţia de calitate 
este nu numai aceea care asigură progresul în 
atingerea unor obiective prestabilite („valoare 
adăugată“), ci şi cea care îşi stabileşte noi ţin-
te şi noi modalităţi de atingere a lor („valoare 
creată“), pe măsură ce societatea se schimbă. 
Aceasta este viziunea transformaţională asu-
pra calităţii, care tinde să înlocuiască aborda-
rea strict „procesuală” [8].

Calitatea învăţământului exprimă capaci-
tatea acestuia de a-şi exercita misiunea şi func-
ţiile într-o perioadă de schimbare continuă, 
volumul şi nivelul de realizare deplină a po-
tenţialului uman, ştiinţifico-metodic, didactic 
şi tehnic. Calitatea denotă dezvoltarea învăţă-
mântului ca sistem social şi adecvat, pregătind 
absolvenţi pentru integrare în viaţa socială, 
aprecierea conţinutului educţional de către so-
cietate, dinamica schimbărilor, perfecţionarea 
şcolii, implementarea tehnicilor didactice [4].

Învăţământul de calitate constituie to-
talitatea trăsăturilor unui furnizor din dome-
niu, prin intermediul cărora sunt transpuse 
în viaţă standardele de calitate şi aspiraţiile 
beneficiarilor. Astfel, învăţămîntul de calitate 
este perceput ca o cerinţă esenţială şi actuală a 

societăţii contemporane, fiind parte indispen-
sabilă a sistemului care oferă tot ceea ce este 
necesar în manifestările domeniului educaţiei, 
ca mediu de concepere, formare, dezvoltare şi 
evoluţionare a dimensiunilor de personalitate 
a celor implicaţi în proces, precum şi ca sistem 
de asigurare a societăţii cu cadre competente şi 
calificate în domeniu.

Actualmente la nivel mondial, calitatea 
este pe larg apreciată drept un obiectiv strate-
gic al educaţiei, deoarece anume acest fenomen 
reprezintă totalitatea expresiilor unui rezultat 
care îi garantează posibitatea de a satisface ne-
cesităţi concrete, în acest context consumându-
se acţiuni speciale, menite obţinerii obiectivului 
fixat.

În ordinea de idei expusă putem 
menţiona, că şi în Republica Moldova s-au 
adoptat decizii de rigoare privind raţionaliza-
rea, eficientizarea şi optimizarea sistemului 
educaţioal, astfel domeniul învăţământului 
transformându-se într-o prerogativă strategi-
că garantată de stat societăţii democratice. În 
contextul abordat, din perspectiva valorilor şi 
culturii naţionale, calitatea este asociată direct 
cu un nivel corespunzător de superioritate. Un 
concept propriu al calitǎţii se fundamentează 
pe cultura, valorile şi tradiţiіle naţionale, acelea 
pe care necesită sǎ le promovǎm prin politicile 
educaţionale ale statului.

În ultimii ani, în întreaga lume, manage-
mentul calităţii învăţământului înregistrează 
tendinţe evoluţionale accelerate şi se transfor-
mă în domeniul unei serii de discuţii, analize şi 
cercetări. Astfel de lucrări ştiinţifice întâlnim 
la diferiţi cercetători, inclusiv şi la cei naţionali 
precum Guţu V., Platon C., Cojocaru V., Pogolşa 
L., Muraru E ş.a. Cu toate că actuala literatură 
de specialitate acordă multiple referinţe, inter-
pretări şi abordări ale fenomenului calităţii în-
văţământului, în definitiv nu întâlnim cercetări 
din domeniu, care să redea şi să exprime în mod 
direct fenomenul calităţii proceselor de forma-
re profesională a angajaţilor Inspectoratului 
General pentru Situaţii de Urgenţă sau ale altor 
subdiviziuni de forţă. Totuşi, sistemul de mana-
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gement al calităţii învăţământului în instituţiile 
de forţă şi cele din domeniul securităţii, sigu-
ranţei şi ordinii publice reprezintă un obiectiv 
major pentru întreaga activitate de formare 
profesională atât la nivelul Inspectoratului Ge-
neral pentru Situaţii de Urgenţă, Ministerului 
Afacerilor Interne, cât şi la nivel naţional. Re-
alizarea acestui obiectiv permite dezvoltarea 
unei culturi interne a calităţii educaţiei la ni-
velul instituţiilor specializate de instruire, care 
are drept scop dezvoltarea încrederii benefici-
arilor în calitatea serviciilor educaţionale, con-
solidarea recunoaşterii sociale şi a statutului 
profesional al absolvenţilor acestora.

Obiectul prezentei cercetări îl constituie 
procesul de eficientizare a calităţii învăţării în 
instituţia specializată de instruire (Centrul re-
publican de instruire) a Inspectoratului General 
pentru Situaţii de Urgenţă, din perspectiva di-
mensiunii curriculare a calităţii învăţământului.

Obiectivele cercetării:
 – Analiza abordărilor teoretice şi meto-

dologice ale calităţii învăţării;
 – Identificarea factorilor calităţii învăţării 

în instituţia specializată de instruire a Inspecto-
ratului General pentru Situaţii de Urgenţă;

 – Evidenţierea evoluţiei calităţii învăţării 
în instituţia specializată de instruire a Inspec-
toratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Metodologia cercetării. Pentru realiza-
rea articolului au fost aplicate metodele logică 
şi comparativă, studierea literaturii de speciali-
tate, a legislaţiei şi a practicii desfăşurării pro-
ceselor de formare profesională iniţiale şi con-
tinuă în cadrul Inspectoratului General pentru 
Situaţii de Urgenţă.

Rezultate. Orientarea de a respecta mă-
sura în calitatea învăţării reprezintă o trăsătu-
ră semnificativă şi caracteristică a teoriei cali-
tăţii, care ne oferă posibilitatea să stabilim şi 
să distingem dimensiunile calităţii învăţămân-
tului [2]. Dificultatea în a defini dimensiunile 
calităţii învăţămîntului, atât din perspectiva 
instituţiei specializate de instruire a Inspecto-
ratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cât 
şi în plan general rezidă nu numai în complexi-

tatea procesului educaţional, dar şi în faptul că 
sistemul de învăţământ este doar un subsistem, 
o parte integrantă a societăţii.

În acest context menţionăm, că dimen-
siunea curriculară a calităţii învăţământului 
se determină în dependenţă de transformările 
ce ţin de cadrul ei conceptual. Aceste transfor-
mări pot reflecta atitudini concrete în legătură 
cu scopurile învăţământului şi cu procesele de 
predare/ învăţare/ evaluare.

Discuţii. Asigurarea calităţii la nivelul 
instituţiei specializate de instruire, Centrul re-
publican de instruire al Inspectoratului General 
pentru Situaţii de Urgenţă, vizează adaptarea 
demersului instructiv-educativ la aşteptările 
angajaţilor şi la cerinţele structurilor teritoriale 
subordonate IGSU, în care aceştia, la absolvirea 
cursurilor de formare profesională, se vor inte-
gra profesional. Numai prinr-un proces de for-
mare profesională de calitate, angajaţii Inspec-
toratului General pentru Situaţii de Urgenţă pot 
obţine competenţe corespunzătoare, care să 
fie în concordanţă cu cerinţele Inspectoratului, 
Ministerului Afacerilor Interne şi bineînţeles a 
societăţii în permanentă schimbare.

Din punctul de vedere al beneficiarului 
instituţional, instituţia specializată de instruire 
din cadrul Inspectoratului General pentru Si-
tuaţii de Urgenţă trebuie să asigure o pregătire 
riguroasă a angajaţilor, prin achiziţionarea com-
petenţelor cognitive, psihomotorii şi atitudinale 
necesare transformării acestora în profesionişti 
capabili să îndeplinească eficient misiunile soli-
citate în gestionarea situaţiilor de urgenţă.

Calitatea proceselor de formare profesio-
nală, în cadrul instituţiei specializate de instru-
ire a Inspectoratului General pentru Situaţii de 
Urgenţă, reprezintă ansamblul caracteristicilor 
acestei entităţi şi ale programelor acesteia, prin 
care efectiv sunt îndeplinite aşteptările benefi-
ciarilor şi standardele de calitate. Realizarea 
acestei aspiraţii crează premise benefice pen-
tru instituirea şi evoluţia unei culturi interne a 
calităţii educaţiei la nivelul instituţiei de instru-
ire, care are drept scop dezvoltarea încrederii 
beneficiarilor în calitatea serviciilor educaţi-
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onale, consolidarea recunoaşterii sociale şi a 
statutului profesional al absolvenţilor.

Obiectivul fundamental al instituţiei spe-
cializate de instruire în domeniul educaţiei îl 
constituie implementarea unui sistem optim de 
management al calităţii, pe care toţi factorii im-
plicaţi în procesul educaţional (instructori, cur-
sanţi, alte categorii de personal) să-l cunoască 
şi să-l operaţionalizeze corespunzător în activi-
tatea sa profesională.

În viziunea multor autori, atât la nivel 
naţional cât şi internaţional, calitatea educaţi-
ei, inclusiv în cadrul instituţiei specializate de 
instruire a Inspectoratului General pentru Situ-
aţii de Urgenţă, are două dimensiuni: obiectivă, 
ce vizează îndeplinirea standardelor, şi subiec-
tivă, ce vizează îndeplinirea sau chiar depăşi-
rea aşteptărilor beneficiarilor.

Evaluarea calităţii educaţiei în cadrul in-
stituţiei specializate de instruire a Inspectora-
tului General pentru Situaţii de Urgenţă constă 
în examinarea complexă/multidimensională 
a măsurii în care această entitate îndeplineşte 
standardele de referinţă. Atunci când evalua-
rea calităţii este efectuată de însăşi instituţia 
specializată de instruire, aceasta ia forma eva-
luării interne, iar când este efectuată de o sub-
diviziune specializată a Ministerului Afacerilor 
Interne, o agenţie naţională sau internaţională 
specializată, ia forma evaluării externe.

Asigurarea calităţii educaţiei este reali-
zată printr-un complex de intervenţii, care au 
menirea să dezvolte potenţialul instituţional de 
elaborare, planificare şi implementare de pro-
grame de studiu, prin care se concepe încrede-
rea beneficiarilor că instituţia specializată de 
instruire satisface corespunzător standardele 
de calitate şi care are drept obiectiv ca insti-
tuţia specializată de instruire să fie capabilă 
să planifice obţinerea calităţii, să-i stabilească 
profilurile, s-o evalueze şi să justifice rezulta-
tele acesteia.

Procesul educaţional în esenţă este unul 
foarte complex, iar sistemul de învăţământ, fi-
ind o parte integrantă a societăţii, deţine statu-
tul de subsistem, fapt care îngreunează esenţial 

posibilitatea de a defini dimensiunile calităţii 
învăţământului.

Interdependenţa dintre social şi educa-
ţional condiţionează şi interdependenţa dintre 
dificultăţile şi problemele sociale şi dificultă-
ţile şi problemele educaţionale. Instituţiile de 
învăţămînt, inclusiv instituţia specializată de 
instruire a Inspectoratului General pentru Si-
tuaţii de Urgenţă, nu pot rezolva toate proble-
mele. Cu toate acestea, caracterul prospectiv 
al educaţiei este mai actual ca niciodată, deoa-
rece educaţia este şansa unei vieţi de calitate, 
în timp ce dimensiunile calităţii învăţământu-
lui sunt raportate la finalitate, au un caracter 
subiectiv, dar şi creativ. Calitatea oricărui ele-
ment se află într-o strânsă conexiune cu anu-
mite particularităţi cantitative. În acest con-
text, particularităţile cantitative se pot deosebi 
în pofida reformărilor dimensiunilor, astfel că 
măsura stabileşte hotarul dincolo de care mo-
dificările cantitative produc schimbarea cali-
tativă a elementului. În această ordine de idei, 
anume măsura reprezintă compartimentul în 
cadrul căreia calitatea poate fi supusă reformă-
rilor. Orientarea de a respecta măsura în calita-
tea învăţării reprezintă o trăsătură semnifica-
tivă şi caracteristică a teoriei calităţii, care ne 
oferă posibilitatea să stabilim şi să distingem 
dimensiunile calităţii învăţământului [7].

Prin urmare, calitatea procesului învăţă-
rii în cadrul instituţiei specializate de instrui-
re a Inspectoratului General pentru Situaţii de 
Urgenţă poate fi apreciată din perspectiva a 
cel puţin şase dimensiuni ale calităţii, printre 
care se numără: dimensiunea curriculară, di-
mensiunea managerială, dimensiunea umană, 
dimensiunea acţional-temporală, dimensiunea 
obiective şi rezultate şi dimensiunea evaluati-
vă. În acest context menţionăm, că dimensiu-
nile enumerate, deţinând autonomie şi carac-
terizându-se prin particularităţi specifice, sunt 
relevante în felul său; Dimensiunile enumerate 
interacţionează într-un mod intens, totodată  
influenţându-se reciproc. Din perspectiva celor 
reflectate, cu o anumită doză de subiectivism, 
scoatem în evidenţă dimensiunea curricula-
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ră, percepută drept o componentă esenţială a 
calităţii proceselor de formare profesională 
a angajaţilor Inspectoratului General pentru 
Situaţii de Urgenţa, care se face deosebită şi 
prin faptul că interacţionează activ cu celelal-
te cinci dimensiuni ale calităţii şi contribuie 
esenţial la orientarea configuraţiei acestora, 
astfel obţinînd un grad de superioritate în sis-
temul de ierahie a dimensiunilor calităţii.

Reiterăm că dimensiunea curricula-
ră a calităţii învăţământului se determină în 
condiţia transformărilor ce vizează cadrul ei 
conceptual. Anume aceste transformări mani-
festă atitudini în legătură cu scopurile învăţă-
mântului şi cu procesele de predare/învăţare/
evaluare.

Prin curriculum se realizează: procesul 
sistematic şi treptat de învăţare, dezvoltare şi 
formare, bazat pe finalităţi clare (cu ce scop 
trebuie să înveţe?); selecţia şi organizarea rigu-
roasă a conţinuturilor (ce, când şi în ce ordine 
urmează să înveţe beneficiarii la modul efec-
tiv?); metodele de învăţare/predare/formare 
(cum ar trebui ei să înveţe?); evaluarea rezul-
tatelor învăţării (cât de eficientă este învăţa-
rea?)[3]. Prin urmare, elementele constituitive 
a unui curriculum modern răspund provocă-
rilor privind asigurarea calităţii proceselor de 
predare/învăţare/evaluare, deoarece anume 
aceste elemente, fiind prevăzute şi proiectate 
iniţial, au menirea de a produce şi asigura ca-
litatea.

Curriculumul educational în esenţă are 
două insuşiri importante, precum cantitatea 
şi calitatea. Cantitatea reprezintă insuşirea 
conţinutului învatamântului care evidenţiază 
numarul, mulţimea, mărimea şi extinderea 
informaţiilor şi abilităţilor practice, cu alte 
cuvinte evidenţiază volumul de cunoştinţe 
teoretice şi practice ce se selectează pentru 
o disciplină de învăţământ în funcţie de gra-
dul, profilul şi obiectivele instrucuv-educative 
ale acesteia. Iar calitatea reprezintă insuşirea 
conţinutului învăţământului care evidenţiază 
valoarea, esenţialitatea, profunzimea, nive-
lul, funcţionalitatea, performanţa, valabili-

tatea, durabilitatea, fiabilitatea şi eficienţa 
cunoştinţelor în dezvoltarea personalităţii şi 
în formarea profesionalităţii, în dezvoltarea 
capacităţilor intelectuale şi profesionale. Calita-
tea curriculumului este nemijlocit legată de cea 
a învăţământului în general. Aceasta implică în 
mod necesar şi obiectiv elaborarea şi imple-
mentarea unui curriculum armonios, elevat, de 
performanţă, flexibil, în pas cu tot ceea ce este 
nou, performant, eficient şi în concordanţă cu 
o dezvoltare durabilă. De asemenea, calitatea 
curriculumului presupune să se ia în conside-
rare numai valorile general-umane, ştiinţifice, 
culturale, profesionale, etico-civice, psihopeda-
gogice etc., în strânsă concordanţă cu cerinţele 
democraţiei, statului de drept şi ale drepturilor 
universale ale omului, evitând cu desavârşire 
ingerinţele autoritarismului, dictaturii, partiza-
natului şi discriminărilor de orice fel [5, 6].

În viziunea cercetătorilor Bucun N., Pogol-
şa L., Guţu V., Bolboceanu A., Achiri I., Hadârcă 
M. şi Botgros I., conform cu teoria şi metodo-
logia de proiectare şi dezvoltare curriculară, 
periodic curriculumul cu titlu de act normativ 
face obiectul unei evaluări care are menirea asi-
gurării calităţii procesului de învăţământ. Anu-
me ceastă intervenţie reprezintă o activitate 
de ordin managerial, exprimată prin evaluare, 
informaţional-analitică, apreciere şi măsurare 
a nivelului de calitate a documentului elaborat, 
prin raportarea acestuia la un ansamblu de cri-
terii şi indicatori specifici domeniului, în vede-
rea folosirii rezultatelor obţinute pentru elabo-
rarea unei aprecieri finale şi a luării unei decizii 
eficiente în acest sens. Evaluarea curriculumu-
lui, proiectat ca produs tehnic, semnifică evalua-
rea calităţii procesului prescris prin respectivul 
document normativ şi are în vedere realizarea 
unui demers de apreciere-măsurare a calităţii 
curriculumului disciplinar proiectat ca model 
pedagogic. Or, prin evaluare se apreciază măsu-
ra în care curriculumul precizează când, ce, cât 
şi cum se învaţă, calitatea descrierii în termeni 
normativi ai viziunii educaţionale asupra învă-
ţării şi calitatea proiectivă a previzionării, efec-
tele educaţionale pe care le va avea învăţarea 
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la fiecare disciplină sau modul inclusiv şi din 
cadrul instituţiilor specializate de instruire a In-
spectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă 
într-un ciclu de învăţământ. Evaluarea calităţii 
curriculumului şcolar proiectat este o acţiune 
tehnică care urmăreşte aprecierea valorii şi me-
ritului documentului elaborat ca model pedago-
gic, presupune analiza reflexiv-critică „din inte-
rior” a curriculumului şi valorizează expertiza 
ca metodă de evaluare pentru eficientizarea şi 
perfecţionarea curriculumului ca document re-
glator. Procesul de evaluare se realizează în plan 
sincronic, static, întrucât dimensiunea calitativă 
dezvoltă şi o componentă cantitativă bazată pe 
metode specifice de evaluare, utilizează meto-
de cvalimetrice ca modalitate de cuantificare a 
valorilor curriculare, vizează interferenţa dintre 
evaluarea de produs şi cea procesuală, permi-
te adoptarea logicii procesuale în proiectare şi 
structurează specificul instrumentelor praxiolo-
gice. Realizarea cu succes a acţiunilor de proiect, 
orientate spre modernizarea curriculumului şi a 
standardelor, este posibilă prin implementarea 
unui management de calitate [9].

În baza celor expuse, rezultă că pot fi 
diferite variante de concepere, concretizare şi 
tipizare de curriculumuri educaţionale [1, p. 
180-183]. Observăm că există o multitudine 
de tipuri şi orientări curriculare, care pot fi re-
alizate pentru atingerea unui anumit nivel de 
calitate a învăţământului. Însă dezvoltarea cur-
riculumului ca atare are loc în baza planificării/
proiectării.

În procesul de proiectare curriculară, 
conceptorii de curriculum ţin cont de faptul că 
în cadrul instruirilor şi proceselor de formare 
profesională, realizate inclusiv în cadrul insti-
tuţiei specializate de instruire a Inspectoratu-
lui General pentru Situaţii de Urgenţă, curri-
culumul este organizat pe module/discipline. 
Totodată, se porneşte de la premisa că scopul 
real al acestor procese constă nu în realizarea 
de către cadrul didactic a anumitor activităţi, 
ci în producerea unor schimbări semnificative 
în comportamentul profesional al cursanţilor. 
Toate finalităţile educaţionale trebuie să fie 

exprimate în termeni raportaţi la nivelul cali-
ficării pretinse. Astfel, finalităţile educaţiei, ra-
portate la problematica specifică a sistemului 
şi procesului dat trebuie proiectate la nivel ma-
crostructural şi la nivel microstructural.

Nivelurile de calificare delimitează para-
metrii cantitativi şi calitativi ai competenţelor 
profesionale pe care trebuie să le deţină absol-
ventul pentru a putea exercita profesia, la spe-
cialitatea obţinută în urma absolvirii instituţiei. 
La nivel conceptual, calificările profesionale 
constituie ieşiri, care confirmă realizarea fina-
lităţilor proiectate în raport cu viziunea şi misi-
unea instituţiei, oferind temeiul de conferire a 
actului respectiv de studii. La nivel funcţional/
operaţional, calificarea profesională constituie 
un sistem de competenţe, care îi permite anga-
jatului să realizeze funcţiile de serviciu.

În scopul fundamentării procesului de pro-
iectare curriculară pe esenţa calificărilor acorda-
te în instruirile şi procesele de formare profesi-
onală realizate de către instituţia specializată de 
instruire a Inspectoratului General pentru Situa-
ţii de Urgenţă, la elaborarea curriculumului se va 
ţine cont de următoarele cerinţe:

1. Asigurarea unei legături strânse dintre 
necesităţile Sistemului de protecţie civilă a sta-
tului şi Inspectoratului General pentru Situaţii 
de Urgenţă şi conţinutul curriculumului.

Standardele ocupaţionale definesc de ce 
trebuie să fie capabilă o persoană pentru ca să 
poată activa la locul de muncă (sarcini, atribu-
ţii, funcţii, condiţii de lucru, rute de provocare 
etc.). Calificările profesionale definesc ce tre-
buie să ştie o persoană pentru ca să fie compe-
tentă la locul de muncă (tipuri de competenţe, 
metode de evaluare). Curriculumul defineşte 
ce, cât şi cum trebuie să înveţe o persoană pen-
tru a fi calificată într-o profesie/specialitate (fi-
nalităţi, metode şi strategii de predare - învăţa-
re - evaluare, conţinuturi, materiale didactice, 
instrumente de lucru etc.). În ansamblu, stan-
dardul ocupaţional şi calificarea profesională, 
aprobate în modul stabilit, servesc drept bază 
pentru elaborarea curriculumului la specialita-
tea în cauză.
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2. Luarea în considerare a specificului do-
meniului de formare şi a nivelului de calificare. 
Parametrii cantitativi şi calitativi ai competen-
ţelor profesionale pe care trebuie să le deţină 
absolventul pentru a putea exercita profesia/
specialitatea obţinută trebuie definiţi explicit, 
asigurându-se delimitarea atât pe niveluri de 
calificare, cât şi pe domeniile de formare.

3. Corespunderea curriculumului tipului 
programului de formare profesională.

În funcţie de nivelul programului de for-
mare profesională, în curriculumul în curs de 
proiectare se statuează rezultatele preconizate 
ale învăţării [7].

La etapa actuală, inovaţiile instituite în 
sfera educaţiei prezintă o supremaţie a siste-
mului de învăţământ, astfel având drept obiec-
tiv consolidarea calităţii învăţământului axat 
pe competenţe.

Din perspectiva abordată în prezentul 
articol, anume prin competenţă benefeciarii 
instituţiei specializate de instruire a Inspecto-
ratului General pentru Situaţii de Urgenţă vor 
însuşi performanţa, care reprezintă un indiciu 
clar al nivelului de realizare a ponderii de în-
văţământ. Stabilindu-se conţinutul învăţării, 
vădit este necesară şi precizarea indicatorului 
cu statut de constatare, care va determina dacă 
cursantul a atins progrese, că s-au produs me-
tamorfoze în sistemul personalităţii acestuia 
la finalul procesului de învăţare în care a fost 
vizat. Anume prin înregistrarea performanţe-
lor obţinute de cursanţi avem posibilitatea să 
apreciem modul în care obiectivele fixate prin 
proiectare s-au înfăptuit. Doar în condiţia unei 
expuneri exacte şi precise a manifestărilor 
scontate, putem asigura programarea conţinu-
turilor şi procesului învăţării, iar instructorul 
va fi capabil să selecteze şi să aplice cele mai 
potrivite resurse pentru realizarea instruirii. 
Anume în acest context menţionăm, că în pre-
zent creşte necesitatea eficientizării procesului 
de implementare a curriculumului modernizat, 
axat pe competenţe în vederea realizării obiec-
tivelor educaţionale preconizate.

Dimensiunea curriculară, în condiţia 

unei gestionări şi valorificări optime, va 
oibţine statutul unei componente esenţiale a 
calităţii proceselui de formare profesională 
a angajaţilor Inspectoratului General pentru 
Situaţii de Urgenţă, deoarece anume această 
dimensiune constitue mijlocul potrivit şi cores-
punzător, care exprimă exact profilul specific 
al proceselor de învăţare-formare-dezvoltare, 
proiectate în mod special pentru angajaţii IGSU 
în contextul mediului educaţional din acest sis-
tem. Totodată, contextele enunţate necesită să 
fie actuale, interactive, motivante, relevante şi 
atractive angajaţilor Inspectoratului, antrenaţi 
în procesul vizat, precum şi să corespundă re-
alităţilor din perspectivă, în vederea asigurării 
unei pregătiri riguroase prin achiziţionarea 
competenţelor cognitive, psihomotorii şi ati-
tudinale necesare transformării acestora în 
profesionişti capabili să îndeplinească eficient 
misiunile solicitate în gestionarea situaţiilor de 
urgenţă.

Concluzii. Drept generalizare a rezulta-
telor obţinute pe baza prezentului studiu, cu 
o anumită doză de subiectivism, evidenţiem 
dimensiunea curriculară, percepută ca o com-
ponentă esenţială a calităţii proceselor de for-
mare profesională a angajaţilor Inspectoratului 
General pentru Situaţii de Urgenţa, care se face 
deosebită şi prin faptul că interacţionează activ 
cu alte 5 dimensiuni ale calităţii: dimensiunea 
managerială, dimensiunea umană, dimensiu-
nea acţional-temporală, dimensiunea obiective 
şi rezultate şi dimensiunea evaluativă.

Luând în considerare cele reflectate şi 
ţinând cont de faptul că dimensiunea curricula-
ră reprezintă un pilon fundamental al strategiei 
de eficientizare a calităţii învăţării în instituţia 
specializată de instruire (Centrul republican 
de instruire) a Inspectoratului General pentru 
Situaţii de Urgenţă, suntem siguri, că şi calita-
tea învăţării în entitatea enunţată nu doar va fi 
asigurată, ci chiar va spori, în cazul unei gesti-
onări eficiente consumate prin implementarea 
şi utilizarea optimă a unui curriculum axat pe 
competenţe, pe contexte reale de activitate 
profesională şi învăţare interactivă.
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REFLECŢII PRIVIND GARANŢIILE RESPECTĂRII DREPTURILOR 
PERSOANEI ÎN ACTIVITATEA SPECIALĂ DE INVESTIGAŢII*

Lucrarea este consacrată domeniului de cercetare al activității speciale de investigații și are 
ca obiect de studiu garanțiile legale privind respectarea drepturilor persoanei la realizarea acestui 
gen de activitate. Scopul prezentului studiu constă în identificarea și analiza respectivelor garanții 
din perspectiva legislației naționale, cercetărilor teoretice, practicii judiciare, inclusiv a practicii 
CEDO. În contextul abordărilor efectuate se atrage atenția asupra acelor aspecte care ridică anu-
mite semne de întrebare la interpretarea anumitor prevederi legale și sunt expuse propriile viziuni 
ale autorului, menite să îmbunătățească legislația națională pe segmentul garanțiilor respectării 
drepturilor persoanei la efectuarea investigațiilor speciale.  
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Introducere. Problema garanţiilor res-
pectării drepturilor şi libertăţilor persoanei la 
efectuarea investigaţiilor speciale este actuală 
nu doar pentru societăţile cu democraţii în de-
venire, ci şi pentru cele cu democraţii veritabi-
le. Practica Curţii Europene a Drepturilor Omu-
lui la capitolul condamnări pentru insuficienţa 
garanţiilor împotriva abuzurilor sau a eventua-
lelor abuzuri din partea organelor statului abi-
litate să efectueze investigaţii speciale vizează 
atât statele membre ale Uniunii Europene, cât 
şi pe cele non-UE.

În acest sens, cea mai răsunătoare cauză 
de condamnare la CEDO a Republicii Moldova a 
fost cauza Iordachi şi alţii contra Moldovei[1], 
impactul căreia a soldat cu reformarea esenţială 
a activităţii speciale de investigaţii, fiind trans-
formată dintr-o activitate prioritar proactivă, 
axată pe relevarea, prevenirea şi curmarea in-
fracţiunilor şi ameninţărilor la adresa securităţii 
naţionale şi a faptelor preinfracţionale, în alta 
reactivă, focusată mai mult pe investigarea 
infracţiunilor consumate[2].  

Observaţiile CEDO cu privire la introdu-
cerea în legislaţia naţională a unui minim de 
garanţii contra abuzurilor se refereau în prin-
cipiu la natura infracţiunilor care ar determina: 
necesitatea interceptării; stabilirea categoriilor 
de persoane pasibile de înregistrarea convorbi-
rilor telefonice; limitarea duratei de înregistra-
re a convorbirilor telefonice; procedura obliga-
torie pentru examinarea, utilizarea şi stocarea 
datelor obţinute; precauţiile care trebuie luate 
în cazul informării altor părţi; împrejurările în 
care înregistrările pot sau urmează să fie şterse 
ori distruse (Iordachi şi alţii contra Moldovei, 
pct.39-53). Deşi remarcile Curţii, formulate în 
baza propriei jurisprudenţe[3; 4; 5], vizau doar 
garanţiile pentru efectuarea interceptărilor, în 
înţelesul legiuitorului naţional acestea au fost 
extinse asupra tuturor măsurilor speciale de 
investigaţii şi interpretate în sensul că abuzuri-
le ar putea fi evitate doar prin includerea lor în 
Codul de procedură penală şi efectuate doar în 
limitele urmăririi penale. 

Astfel, din 2012 măsurile speciale de 
investigaţii sunt reglementate de două legi: 

Legea nr.59/2012 cu privire la activitatea spe-
cială de investigaţii şi Codul de procedură pe-
nală, respectiv şi garanţiile efectuării măsurilor 
speciale de investigaţii se conţin în ambele acte 
normative. Care sunt aceste garanţii şi care ar fi 
conţinutul lor vom discuta în cele ce urmează.

Metodologia studiului cuprinde meto-
dele tradiţionale de cercetare: logică, grama-
ticală, analiză şi sinteză, deducţie şi inducţie, 
observaţie şi comparaţie. În baza analizei ma-
terialelor pertinente (legislaţia naţională şi din 
străinătate, literatura de specialitate, note şi 
avize ale proiectelor de lege, hotărâri şi reco-
mandări ale instanţelor de judecată, alte ma-
teriale relevante) sunt formulate concluziile şi 
propunerile corespunzătoare.

Rezultate obţinute și discuţii. Cap de 
listă al garanţiilor legale contra abuzurilor la 
efectuarea activităţii speciale de investigaţii 
poate fi numită obligaţia organelor abilitate să 
efectueze investigaţii speciale, protejând drep-
turile şi libertăţile persoanei. Această obligaţie 
poate fi dedusă din însăşi scopul activităţii spe-
ciale de investigaţii, indicat în conţinutul art.1 
Legea nr.59/2012, conform căreia activitatea 
specială de investigaţii are ca scop apărarea şi 
asigurarea, alături de alte valori, a drepturilor 
şi intereselor legitime ale persoanei. Deşi le-
giuitorul nu a specificat exact natura faptelor 
sau fenomenelor în faţa cărora ar urma să fie 
protejate drepturile şi interesele legitime ale 
persoanei, presupunem totuşi că ar fi vorba 
în primul rând de infracţiuni ca cea mai gravă 
formă de manifestare antisocială; şi poate că nu 
ar fi vorba atât de infracţiunile consumate, cât 
mai degrabă de cele în stare de pregătire sau 
de comitere. Pe lângă infracţiuni se numără şi 
alte forme de pericole care nu neapărat îmbra-
că forma infracţiunilor, dar care ameninţă se-
curitatea naţională, apărarea cât mai eficientă a 
intereselor şi drepturilor cetăţenilor săi în ţară 
şi peste hotare fiind una din liniile directorii în 
politica de securitate naţională[6].

O altă garanţie importantă este obligaţia 
aceloraşi organe să realizeze anumite sarcini 
concretizate în art.2 al Legii nr.59/2012, fiind 
vorba de relevarea, prevenirea, curmarea aten-
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tatelor criminale şi identificarea persoanelor 
care le organizează şi/sau le comit, descoperi-
rea şi cercetarea infracţiunilor, căutarea per-
soanelor dispărute fără urmă ori a celor care se 
ascund de organele de urmărire penală sau de 
instanţa de judecată ori se eschivează de la exe-
cutarea pedepsei, depistarea bunurilor prove-
nite din activităţi ilegale şi colectarea probelor 
privind aceste bunuri, colectarea de informaţii 
despre posibile evenimente şi/sau acţiuni ce 
ar putea pune în pericol securitatea statului. 
Această obligaţie are menirea să interzică efec-
tuarea investigaţiilor speciale pentru realiza-
rea altor sarcini care nu se regăsesc în aceas-
tă listă. Orice abatere de la această obligaţie 
se va considera un abuz, care urmează să fie 
sancţionat. Lista sarcinilor activităţii speciale 
de investigaţii ar putea fi modificată doar prin 
voinţa legiuitorului, ceea ce înseamnă că nu pot 
fi adoptate ordine sau regulamente departa-
mentale care să stabilească alte sarcini decât 
cele prevăzute în lege.

Lista garanţiilor continuă cu obligaţia 
celor antrenaţi să efectueze investigaţii spe-
ciale nu doar de a proteja drepturile persoa-
nei, dar şi de a le respecta, obligaţie care se 
regăseşte în conţinutul principiului respectării 
drepturilor şi libertăţilor persoanei (art.3 Le-
gea nr.59/2012; art.10 CPP). Această obligaţie 
le impune respectivelor organe să nu aducă 
atingeri nejustificate şi ilegale drepturilor şi 
libertăţilor persoanelor care din anumite moti-
ve au nimerit în vizorul investigaţiilor speciale. 
Însăşi activitatea specială de investigaţii prin 
natura şi esenţa sa, prin măsurile destinate cu-
legerii de informaţii implică restrângerea mai 
mult sau mai puţin a unor drepturi individuale 
ale anumitor persoane. Aceste restrângeri sunt 
gândite în limitele prevederilor constituţionale 
(art.54 Constituţia RM) şi nu vor fi considerate 
abuzuri atâta timp cât nu se vor depăşi aceste 
limite, de cele mai multe ori ele fiind concreti-
zate în conţinutul Legii nr.59/2012 şi al Codu-
lui de procedură penală. Toate precizările aces-
tor limite făcute la nivelul legii nu sunt altceva 
decât garanţii împotriva arbitrariului. 

Pe de altă parte, obligaţia de a respecta 

drepturile şi libertăţile persoanei în activitatea 
specială de investigaţii nu trebuie redusă doar 
la efectuarea propriu-zisă a măsurilor specia-
le de investigaţii, deoarece acestea constituie 
doar o parte din conţinutul activităţii speciale 
de investigaţii. Prin urmare, obligaţia de res-
pectare a drepturilor şi libertăţilor persoanei 
în cazul dat se extinde şi asupra perioadei de 
după finalizarea etapei de efectuare a respec-
tivelor măsuri, perioadă în care informaţiile 
obţinute sunt prelucrate, analizate, sistemati-
zate, stocate, păstrate, transmise de la un organ 
la altul etc. Adresarea necorespunzătoare cu 
informaţiile obţinute prin efectuarea măsurilor 
speciale de investigaţii poate duce la lezarea 
drepturilor şi libertăţilor persoanei investigate.

Aşadar, Legea 59/2012, precum şi CPP 
conţin un şir de prevederi legale menite să des-
copere conţinutul principiului respectării drep-
turilor şi libertăţilor persoanei, care în esenţă 
reprezintă garanţii împotriva arbitrariului, 
unele dintre acestea regăsindu-se în conţinutul 
art.4 al Legii nr.59/2012.  

Prima garanţie inclusă în acest articol se 
referă la dreptul persoanei supuse măsurilor 
speciale de investigaţii să fie informată, după 
efectuarea acestora, de către procuror sau de 
către judecătorul de instrucţie care a autorizat 
măsura, dacă aceasta nu a atras dispunerea 
unei alte măsuri speciale de investigaţii. De ob-
servat că dreptul persoanei de a fi informată în 
cazul dat apare doar în legătură cu măsurile au-
torizate de către judecătorul de instrucţie şi de 
către procuror, nu însă şi de către conducătorul 
subdiviziunii specializate, ceea ce conferă aces-
tei garanţii un caracter mai special. Totodată, 
observăm şi faptul că legiuitorul nu a prevăzut 
un anumit termen în care persoana ar urma să 
fie informată despre faptul că a fost supusă mă-
surii speciale de investigaţii. 

Conform prevederilor Codul de procedu-
ră penală, un astfel de termen se poate extin-
de chiar şi până la finalizarea urmăririi penale 
(alin.(7) art. 1325) şi în legătură cu aceasta Cur-
tea Constituţională a Republicii Moldova a fost 
sesizată de câteva ori[7; 8; 9] pe motiv că s-ar 
încălca un şir de articole din Constituţie. Prin-
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tre argumente s-a invocat că Legea procesual-
penală nu stabileşte cu suficientă precizie ter-
menul pentru care poate fi amânată informarea 
persoanei care a fost supusă măsurilor speciale 
de investigaţie. Totodată, se mai consideră că 
raportarea termenului în care trebuie să aibă 
loc notificarea la termenul urmăririi penale nu 
este conformă cu exigenţa previzibilităţii legii, 
cu dreptul persoanei la apărare şi cu dreptul la 
un proces echitabil.

În aprecierea Curţii Constituţionale însă 
„Legea nu poate să anticipeze toate situaţiile 
şi să enumere în mod exhaustiv motivele care 
justifică amânarea informării şi, respectiv, ter-
menul de amânare a informării. Aceste motive 
trebuie evaluate şi ponderate în fiecare caz con-
cret de procuror şi de judecătorul de instrucţie, 
care sunt mai bine poziţionaţi să stabilească, 
după caz, un termen care asigură un echilibru 
corect între caracterul efectiv al investigaţiei 
penale şi drepturile persoanelor vizate” [10]. În 
urma examinării sesizărilor respective, Curtea 
le-a considerat inadmisibile şi neîntemeiate. 

În contextul problemei analizate, unii 
experţi de talie internaţională sunt de părere 
că „în principiu, notificarea ulterioară este im-
portantă (şi preferabilă în baza jurisprudenţei 
CEDO), deoarece supravegherea comunicaţii-
lor este o măsură operativă clandestină şi dacă 
nu se iniţiază nicio procedură penală împotriva 
persoanei ţintă, asemenea persoană este lipsi-
tă de orice informaţie că ea a fost obiectul unui 
amestec în viaţa sa privată şi, prin urmare, lip-
sită de un drept legitim să conteste legalitatea 
acestui amestec şi să ceară compensaţie” [10]. 
De observat că expertul s-a expus doar vizavi 
de măsura de interceptare, folosind expresii de 
genul „important” şi „preferabil”, nu şi „obliga-
toriu”, ceea ce lasă loc de interpretare în cazul 
dat faţă de alte măsuri speciale de investigaţii 
cu un nivel de intruziune mai scăzut. 

Cu privire la posibilitatea practică de a 
impune notificarea ulterioară pentru fiecare 
persoană afectată de o măsură de supraveghe-
re, CEDO observă că pericolul pe care supra-
vegherea vizează să îl combată poate subzista 
mulţi ani, sau chiar decenii, după încetarea sa, 

iar o notificare ulterioară ar putea compromi-
te scopul pe termen lung care a motivat iniţial 
supravegherea. Din moment ce „ingerinţa” care 
rezultă din legislaţia contestată urmăreşte un 
scop legitim, neinformarea persoanei în cauză 
după încheierea supravegherii nu poate fi in-
compatibilă cu art. 8 al Convenţiei[12], deoa-
rece tocmai această abţinere asigură eficienţa 
„ingerinţei” [13; 14]. 

Cu o altă ocazie, Curtea Europeană a 
mai menţionat că, la modul practic, obligaţia 
informării despre efectuarea măsurilor de 
investigaţie poate să nu fie realizabilă în toa-
te cazurile. Activitatea sau pericolul împo-
triva căruia sunt îndreptate unele măsuri de 
investigaţie pot continua ani de zile, chiar şi de-
cenii, după suspendarea acestor măsuri. Infor-
marea ulterioară a fiecărei persoane vizate de 
o măsură de investigaţie suspendată ar putea 
pune în pericol scopul pe termen lung care a 
determinat iniţierea măsurilor. Mai mult, o ase-
menea informare poate dezvălui metodele de 
lucru şi domeniile de activitate ale serviciilor 
de informaţie şi poate scoate la iveală identita-
tea agenţilor. Prin urmare, faptul că persoanele 
vizate de măsurile de investigaţie nu sunt in-
formate odată cu încetarea acestora nu poate 
justifica în sine concluzia că ingerinţa nu este 
„necesară într-o societate democratică”. Însăşi 
lipsa informării despre măsurile de investigaţii 
asigură eficienţa ingerinţei. Totuşi, din momen-
tul în care informarea poate fi efectuată fără a 
pune în pericol scopul măsurilor, persoanele 
vizate trebuie să fie informate[15].

Următoarea garanţie prevăzută la art.4 a 
Legii nr.59/2012 se referă la dreptul persoanei 
supuse măsurii speciale de investigaţii la re-
pararea prejudiciului material şi moral cauzat 
prin încălcarea prezentei legi. Din interpreta-
rea literară reiese că apariţia acestui drept ar 
avea la bază trei condiţii:1) persoana a fost 
supusă unei măsuri speciale de investigaţii; 
2) persoanei i s-a cauzat un prejudiciu mate-
rial şi/sau moral şi 3) prejudiciul a survenit în 
urma încălcării prezentei legi. Prin urmare, se 
poate spune că neîndeplinirea cel puţin a uneia 
dintre aceste condiţii echivalează cu lipsa drep-
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tului persoanei la repararea prejudiciului. 
Conform prevederilor Legii nr.59/2012, 

competenţa de apreciere a legalităţii sau a 
ilegalităţii măsurii speciale de investigaţii 
aparţine procurorului pentru măsurile auto-
rizate de procuror (art.22). Despre aprecierea 
legalităţii măsurilor autorizate de şeful subdi-
viziunii specializate (chestionarea; culegerea 
informaţiei despre persoane şi fapte; iden-
tificarea persoanei) în lege nu se vorbeşte, 
prezumându-se probabil că ar fi evidentă 
competenţa acestuia. Atât procurorul, cât şi 
şeful subdiviziunii specializate pot solicita ori-
când materialele acumulate în cadrul efectuării 
măsurii sau pot să le primească (procesul ver-
bal, respectiv raportul şi materialele anexate 
la el, acumulate în cadrul efectuării măsurii) la 
finalizarea măsurii şi prin ordonanţă/rezoluţie 
se va pronunţa cu privire la legalitatea sau ile-
galitatea măsurii efectuate. 

Dacă măsura specială de investigaţii va fi 
apreciată de procuror ca fiind una legală, atunci 
persoana o poate ataca la procurorul ierarhic 
superior; dacă însă măsura va fi considerată 
ilegală, atunci persoana va fi în drept să reven-
dice prejudiciul cauzat. Întreaga procedură de 
contestare a măsurilor speciale de investigaţii 
efectuate în afara procesului penal este prevă-
zută la art.26 al Legii nr.59/2012. Conform pre-
vederilor legale, ordonanţa procurorului poate 
fi contestată la procurorul ierarhic superior nu 
doar de persoana căreia, prin efectuarea măsu-
rii speciale de investigaţii, i s-au încălcat drep-
turile şi libertăţile fundamentale, ci şi de către 
ofiţerul de investigaţii, care a solicitat autoriza-
rea măsurii speciale de investigaţii şi/sau care 
a efectuat măsura specială de investigaţii. În 
felul acesta sunt apărate şi drepturile ofiţerului 
de investigaţii, fiindu-i oferită posibilitatea de-
monstrării legalităţii acţiunilor sale. Ordonanţa 
procurorului ierarhic superior este irevocabilă, 
iar măsurile speciale de investigaţii autorizate 
de către conducătorul subdiviziunii specializa-
te se contestă la conducătorul autorităţii a cărei 
subdiviziune efectuează activitatea specială de 
investigaţii.

Având în vedere faptul că măsurile spe-

ciale de investigaţie autorizate de judecătorul 
de instrucţie se efectuează doar în limitele şi în 
cadrul urmăririi penale, legiuitorul a prevăzut 
competenţa de apreciere a legalităţii acestora 
în Codul de procedură penală, atribuind-o jude-
cătorului de instrucţie (art.1325 CPP). Exame-
nul legalităţii acestor măsuri se finalizează cu 
întocmirea unei încheieri, care devine irevoca-
bilă şi nu poate fi supusă nici unei căi de atac.    

Necesită a fi remarcat şi faptul că drep-
tul la repararea prejudiciului cauzat persoanei 
supuse măsurii speciale de investigaţii nu apa-
re doar în cazul constatării ilegalităţii măsurii 
efectuate. S-ar putea ca prejudiciul să fie cauzat 
persoanei după constatarea legalităţii măsurii, 
printr-o altă încălcare a Legii nr.59/2012, prin 
divulgarea informaţiilor confidenţiale (art.25). 

Având în vedere faptul că Legea 
nr.59/2012 nu prevede un mecanism special 
de reparare a prejudiciului cauzat persoanei 
supuse măsurii speciale de investigaţii, preju-
diciul în astfel de cazuri urmează să fie com-
pensat în procedura civilă. În acest context este 
relevantă practica judiciară naţională[16] şi 
internaţională[17; 18], precum şi legislaţia co-
respunzătoare: 

- Convenţia internaţionala cu privire la 
drepturile civile şi politice din 16.12.1966, con-
form căreia statele părţi la prezenta Convenţie 
se angajează să garanteze ca orice persoană 
ale cărei drepturi sau libertăţi recunoscute în 
prezenta Convenţie au fost violate va dispune 
de o cale de recurs efectivă, chiar atunci când 
încălcarea a fost comisă de persoane acţionând 
în exerciţiul funcţiilor lor oficiale (art.2).

- Constituţia Republicii Moldova [19] în 
care se prevede că statul răspunde patrimonial, 
potrivit legii, pentru prejudiciile cauzate prin 
erorile săvârşite în procesele penale de către 
organele de anchetă şi instanţele judecătoreşti 
(art.53). 

- Codul de procedură penală [20]: per-
soanele cărora, în cursul procesului penal, prin 
acţiunile ilicite ale organelor de urmărire pena-
lă sau ale instanţelor judecătoreşti, li s-a cauzat 
un prejudiciu material sau moral au dreptul la 
despăgubire echitabilă în conformitate cu pre-
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vederile legislaţiei cu privire la modul de repa-
rare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite 
ale organelor de urmărire penală şi ale instan-
ţelor judecătoreşti (art. 524). Conform art. 
385 alin. (4) din Codul de procedură penală, la 
adoptarea sentinţei, instanţa de judecată exa-
minează posibilitatea reducerii pedepsei incul-
patului drept compensare pentru încălcările 
care au afectat grav drepturile inculpatului, în 
cursul urmăririi penale sau al judecării cauzei.

- Legea nr.1545/1998 [21], conform că-
reia este reparabil prejudiciul material şi moral 
cauzat persoanei fizice sau juridice în urma […] 
efectuării măsurilor speciale de investigaţii cu 
încălcarea prevederilor legislaţiei. Prejudiciul 
cauzat se repară integral, indiferent de culpa 
persoanelor cu funcţie de răspundere din orga-
nele de urmărire penală, din procuratură şi din 
instanţele judecătoreşti (art.3). Persoanei fizice 
sau juridice i se compensează sau i se restituie: 
salariul şi alte venituri provenite din muncă, ce 
constituie sursa ei principală de existenţă, de 
care a fost privată în urma acţiunilor ilicite […], 
sumele plătite de ea pentru asistenţa juridică, 
cheltuielile pentru tratamentul ei, tratament 
determinat de aplicarea faţă de aceasta a unor 
acţiuni ilicite (a maltratării) (art.7). Cuantumul 
sumelor de compensare a prejudiciului se cal-
culează conform prevederilor art.8. 

- Codul civil [22] prevede condiţiile de 
reparare a prejudiciului moral, mărimea des-
păgubirii şi termenul de prescripţie a reparării 
prejudiciului moral. Prin prejudiciul moral se 
înţeleg suferinţe fizice şi/sau morale cauzate 
prin acţiuni care încalcă drepturile patrimoni-
ale şi nepatrimoniale ale persoanei vătămate, 
precum şi în alte cazuri prevăzute de lege. Pre-
judiciul moral se repară indiferent de existen-
ţa şi întinderea prejudiciului patrimonial şi se 
face chiar şi în lipsa vinovăţiei autorului faptei 
ilicite, în cazul în care prejudiciul este cauzat 
prin încălcări prevăzute de lege (art.2036). Mă-
rimea despăgubirii pentru prejudiciul moral, 
caracterul şi gravitatea prejudiciului moral le 
apreciază instanţa de judecată în funcţie de un 
şir de factori: gradul de vinovăţie a autorului 
prejudiciului, dacă vinovăţia este o condiţie a 

răspunderii; măsura în care această despăgubi-
re poate aduce satisfacţie echitabilă persoanei 
vătămate; circumstanţele în care a fost cauzat 
prejudiciul; restrângerea posibilităţilor de viaţă 
familială şi socială; statutul social al persoanei 
vătămate, precum şi particularităţile cazului 
(art.2037). Termenul de prescripţie pentru 
înaintarea acţiunii de reparare a prejudiciului 
cauzat prin efectuarea măsurilor speciale de 
investigaţii este de trei ani, începând cu mo-
mentul în care persoana vătămată a cunoscut 
sau trebuia să cunoască existenţa prejudiciului 
şi statul era obligat să-l repare (art.2038).

Interdicţia înfăptuirii măsurilor speciale 
de investigaţii pentru realizarea altor scopuri 
şi sarcini decât cele prevăzute de prezenta lege, 
ca şi garanţie împotriva arbitrariului inclusă 
în conţinutul art.4 al Legii nr.59/2012, în fapt 
confirmă ceea ce discutam mai devreme cu re-
ferire la obligaţia care decurge din analiza art. 
1 şi art.2 ale aceleiaşi legi. La cele relatate an-
terior mai poate fi adăugat şi faptul că Legea 
nr.59/2012 pe lângă sarcinile generale indicate 
în art.2 mai conţine şi unele sarcini individuale: 
asigurarea securităţii colaboratorilor confiden-
ţiali, a membrilor familiilor şi a rudelor acesto-
ra (alin. (5) al art.15 al Legii nr.59); asigurarea 
propriei securităţi a ofiţerului de investigaţii, a 
familiei sale şi a persoanelor apropiate lui (pct.5 
al alin.(1) al art.19 al Legii nr.59). În plus fiecare 
obligaţie a ofiţerului de investigaţie de aseme-
nea ar putea fi considerată ca sarcină distinctă 
în activitatea specială de investigaţie [23].

O altă garanţie inclusă în art.4 al Legii 
nr.59/2012 se referă la răspunderea prevă-
zută de lege ce survine în urma încălcării pre-
zentei legi. De observat este faptul că, vorbind 
despre răspundere, legiuitorul nu s-a referit la 
încălcarea drepturilor persoanei şi libertăţilor 
persoanei, ci în general la încălcarea prevederi-
lor prezentei legi, ceea ce conferă respectivelor 
prevederi un conţinut mai larg comparativ cu 
titlul articolului din care fac parte.

Încălcarea prevederilor Legii nr.59/2012 
este o acţiune sau inacţiune ilegală a unei per-
soane care încalcă ordinea stabilită în domeniul 
activităţii speciale de investigaţii. Orice încăl-
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care de către oricine a prescripţiilor normative 
atrage un anumit tip de răspundere juridică.

Legiuitorul nu a specificat cu exactitate 
ce răspundere şi când ar putea să survină prin 
încălcarea legii discutate. Presupunem că răs-
punderea poate să survină în cazul în care în-
călcarea conţine semnele unei infracţiuni, ale 
unei contravenţii, ale unei încălcări a legii civile 
sau ale unui delict disciplinar. 

Conform cerinţelor legale pot fi supuşi răs-
punderii următorii subiecţi: 1) autorităţile care 
efectuează activitatea specială de investigaţii; 2) 
ofiţerii de investigaţii care nemijlocit efectuează 
măsuri speciale de investigaţii; 3) funcţionarii 
care autorizează şi supraveghează legalitatea 
efectuării măsurilor speciale de investigaţii: pro-
curorul, judecătorul şi şeful subdiviziunii specia-
lizate; 4) cetăţenii care şi-au dat consimţământul 
să acorde sprijin profesional în activitatea speci-
ală de investigaţii; 5) alte persoane fizice şi juri-
dice care au încălcat prevederile Legii discutate. 
Principalele tipuri de răspundere sunt: discipli-
nară, administrativă, penală, civilă.

Cea mai gravă răspundere pentru 
funcţionarii serviciilor specializate poate să sur-
vină în legătură cu încălcarea cerinţelor legale 
privind respectarea drepturilor constituţionale 
ale cetăţenilor, înserate în prevederile art. 18-
26 ale Legii nr.59/2012. 

Legislaţia actuală prevede răspunderea 
penală pentru culegerea ilegală sau răspân-
direa cu bună-ştiinţă a informaţiilor, ocrotite 
de lege, despre viaţa personală ce constituie 
secret personal sau familial al altei persoane 
fără consimţământul ei (art.177 CP); pentru re-
strângerea ilegală a dreptului la secretul scri-
sorilor, telegramelor, coletelor şi altor trimiteri 
poştale, al convorbirilor telefonice şi înştiinţă-
rilor telegrafice (art.178 CP); pentru pătrunde-
rea sau rămânerea ilegală în domiciliul sau în 
reşedinţa unei persoane fără consimţământul 
acesteia ori refuzul de a le părăsi la cererea ei 
(art.179 CP); pentru accesul ilegal la informa-
ţia computerizată (art.259 CP); pentru produ-
cerea, importul, comercializarea sau punerea 
ilegală la dispoziţie a mijloacelor tehnice sau 
produselor program (art. 260 CP); pentru in-

terceptarea ilegală a unei transmisii de date 
informatice (art. 2601 CP); pentru alterarea 
integrităţii datelor informatice ţinute într-un 
sistem informatic (art. 2602 CP); pentru per-
turbarea funcţionării sistemului informatic 
(art. 2603 CP); pentru producerea, importul, 
comercializarea sau punerea ilegală la dispozi-
ţie a parolelor, codurilor de acces sau a datelor 
similare (art. 2604 CP); pentru falsul informatic 
(art. 2605 CP); pentru frauda informatică (art. 
2606 CP); pentru încălcarea regulilor de securi-
tate a sistemului informatic (art. 261 CP); pen-
tru accesul neautorizat la reţelele şi serviciile 
de telecomunicaţii (art. 2611 CP). Trebuie re-
marcat faptul că în calitate de agravantă de ca-
lificare pentru o parte din aceste componenţe 
de infracţiuni este săvârşirea lor de către o 
persoană cu folosirea situaţiei de serviciu sau 
prin utilizarea mijloacelor tehnice speciale des-
tinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, 
precum şi în interesul unui grup criminal orga-
nizat sau al unei organizaţii criminale.

Răspunderea penală poate apărea şi pen-
tru încălcări ale legii, exprimate prin abuz de 
putere sau abuzul de serviciu (art.327 CP); exce-
sul de putere sau depăşirea atribuţiilor de servi-
ciu (art.328 CP); neglijenţa în serviciu (art.329 
CP); încălcarea regimului de confidenţialitate 
a informaţiilor din declaraţiile de avere şi inte-
rese personale (art.3301 CP); falsul în acte pu-
blice (art.332 CP); divulgarea secretului de stat 
(art.344 CP). Practica judiciară a Republicii Mol-
dova demonstrează faptul că răspunderea pena-
lă pentru ilegalităţile comise de către subiecţii 
activităţii speciale de investigaţii de obicei se 
califică prin concurs de fapte, spre exemplu – în-
călcarea secretului corespondenţei împreună cu 
excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de 
serviciu [24; 25; 26].

Răspunderea contravenţională revine 
funcţionarilor şi cetăţenilor pentru săvârşirea 
de contravenţii de către aceştia. Principalul 
act juridic care reglementează procedura de 
aducere la acest tip de răspundere este Codul 
contravenţional al Republicii Moldova [27], 
care stabileşte sancţiuni contravenţionale.

Răspunderea civilă apare atunci când o 
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instanţă ia în considerare declaraţia de reven-
dicare a unui cetăţean pentru recunoaşterea 
acţiunilor (deciziilor) ilegale ale organului care 
efectuează activitatea specială de investigaţii. 
În doctrină se menţionează că „răspunderea 
civilă va apărea doar atunci când a fost cauzat 
un prejudiciu şi care, ulterior, va trebui reparat. 
Oricât de culpabilă ar fi fapta din punct de ve-
dere civil, ea nu va produce efecte dacă nu s-a 
cauzat un prejudiciu. Prejudiciul este o condiţie 
a răspunderii civile şi autorul faptei va răspun-
de în limita prejudiciului cauzat” [28].

Răspunderea disciplinară este un fel 
de influenţă asupra abaterilor la disciplina de 
serviciu sau de muncă prin impunerea dife-
ritelor sancţiuni disciplinare asupra acestor 
persoane. Tipurile de sancţiuni disciplinare a 
funcţionarilor publici cu statut special, în cate-
goria cărora se înscriu şi ofiţerii de investigaţii 
ai Ministerului Afacerilor Interne, sunt prevă-
zute la art.40 al Hotărârii Guvernului Nr.409 
din 07-06-2017 cu privire la aprobarea Statu-
tului disciplinar al funcţionarului public cu sta-
tut special din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, incluzând avertismentul; mustrarea; 
mustrarea aspră; retrogradarea cu un grad 
special; retrogradarea în funcţie; concedierea. 

Ultima garanţie inclusă în art.4 al Legii 
nr.59/2012 se referă la nulitatea informaţiilor 
şi a probelor acumulate cu încălcarea dreptu-
rilor şi libertăţilor omului. În prevederile alin. 
(5) al art.22 al aceleiaşi legi se intervine cu une-
le precizări la acest subiect, menţionându-se că 
„în cazul în care se constată că măsura specială 
de investigaţii s-a efectuat cu încălcarea vădită 
a drepturilor şi libertăţilor omului sau că ofiţe-
rul de investigaţii a acţionat cu depăşirea pre-
vederilor ordonanţei de autorizare, procurorul 
declară nulă măsura întreprinsă şi dispune, 
prin ordonanţă, nimicirea imediată a purtăto-
rului material de informaţii şi a materialelor 
acumulate pe parcursul efectuării măsurii spe-
ciale de investigaţii”. 

O garanţie asemănătoare era fixată şi în 
prevederile legii procesuale penale cu referire la 
interceptări în redacţia de dinaintea anului 2021 
[29], moment în care Curtea Constituţională 

a apreciat neconstituţionalitatea respective-
lor prevederi [30]. În aprecierea Curţii, axa-
tă pe experienţa CEDO [31; 32; 33], nimicirea 
informaţiei interceptate şi înregistrate lipseşte 
partea acuzată de posibilitatea de a se apăra în 
cadrul unui proces penal, încălcându-se prin 
aceasta dreptul la un proces echitabil care im-
plică şi dreptul de acces la dosarul cauzei. Cur-
tea statuează că accesul la dosar este necesar 
pentru ca procesele penale să se desfăşoare 
în contradictoriu şi cu respectarea principiu-
lui egalităţii de arme între acuzare şi apărare 
(pct.47). Acuzarea trebuie să pună la dispoziţia 
apărării, cu unele excepţii, toate probele mate-
riale aflate în posesia ei, fie că acestea sunt în 
favoarea, fie împotriva acuzatului (pct.48). 

Excepţiile de la regula de bază se explică 
prin faptul că „dreptul la divulgarea probelor re-
levante nu este un drept absolut. În orice proce-
dură penală pot exista interese concurente, cum 
ar fi securitatea naţională sau necesitatea prote-
jării martorilor care riscă represalii sau a păstră-
rii în secret a metodelor poliţiei de investigare 
a infracţiunilor, care trebuie puse în balanţă cu 
drepturile acuzatului” (pct.36). În acelaşi con-
text s-a mai afirmat şi faptul că „în baza art. 6 
pct.1 din Convenţie, sunt permise doar măsurile 
restrictive ale exerciţiului drepturilor apărării 
care sunt strict necesare. Mai mult, pentru a se 
asigura faptul că acuzatul beneficiază de un pro-
ces echitabil, obstacolele instituite în calea apă-
rării printr-o limitare a exerciţiului drepturilor 
sale trebuie să fie contrabalansate suficient de 
procedurile desfăşurate de autorităţile judicia-
re” (pct.36) [34].  

În contextul celor relatate se poate spu-
ne că nimicirea imediată a purtătorului mate-
rial de informaţii şi a materialelor acumulate 
pe parcursul efectuării măsurii speciale de in-
vestigaţii prevăzută la alin. (5) al art.22 al Legii 
nr.59/2012 ridică anumite semne de întrebare 
ca şi garanţie veritabilă a respectării drepturilor 
şi libertăţilor persoanei în activitatea specială 
de investigaţii. Chiar dacă respectivele preve-
deri se impun doar situaţiilor din afara proce-
sului penal, suspiciunea acestei garanţii rămâ-
ne valabilă în continuare, dat fiind faptul că se 
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nimicesc informaţii importante ce ar putea să 
devină probe pentru cazurile de învinuire a ce-
lor care se fac vinovaţi pentru respectivele în-
călcări ale drepturilor şi libertăţilor persoanei. 
În aceeaşi ordine de idei, nulitatea informaţiilor 
indicată în art.4 al Legii nr.59/2012 ar trebui 
înţeleasă unilateral, adică în sensul în care s-a 
urmărit obţinerea informaţiilor necesare pen-
tru demonstrarea ilegalităţii acţiunilor celui în 
privinţa cărui au şi fost îndreptate investigaţiile 
speciale, nu şi pentru demonstrarea ilegalităţii 
măsurilor efectuate. 

În baza celor relatate se pare că preve-
derile Legii nr.59/2012 pe segmentul nimicirii 
imediate a purtătorului material de informaţii 
şi a materialelor acumulate pe parcursul efec-
tuării măsurii speciale de investigaţii ar urma 
să fie revăzute şi modificate în sensul stabilirii 
unui termen rezonabil de păstrare a respecti-
velor informaţii şi doar după expirarea acestu-
ia să fie dispusă nimicirea. 

De concretizat este faptul că procedura 
prevăzută în art. 1325 CPP, ce se referă la nimi-
cirea informaţiilor obţinute în urma efectuării 
măsurilor speciale de investigaţii după expira-
rea unui an de la rămânerea irevocabilă a hotă-
rârii de judecată, dispusă de către procuror în 
baza încheierii judecătorului de instrucţie, prin 
întocmirea unui proces-verbal, nu este valabilă 
şi pentru situaţiile în care măsurile sunt efectu-
ate în afara procesului penal. 

Pe lângă garanţiile indicate anterior, Le-
gea nr.59/2012 mai prevede şi altele. Ţinând 
cont de gradul de ingerinţă al măsurilor specia-
le de investigaţii în drepturile şi libertăţile per-
soanei, legiuitorul a stabilit (art.18) autorizarea 
lor de către judecătorul de instrucţie (măsurile 
cu cel mai înalt grad de intruziune), de către 
procuror (măsurile cu gradul mediu de intru-
ziune) şi de către conducătorul subdiviziunii 
specializate (măsurile cu cel mai scăzut grad 
de intruziune). Desigur că divizarea măsurilor 
speciale de investigaţii pe criteriul gradului de 
intruziune în drepturile şi libertăţile persoanei 
este una pur subiectivă şi discutabilă. Se pare 
că ar mai fi spaţiu de manevră pentru schimba-
rea unor măsuri dintr-o categorie în alta. Mai 

multe discuţii la acest subiect pot fi găsite în li-
teratura de specialitate [35].

Următoarea garanţie din categoria celor 
care le discutam se referă la restricţionarea 
efectuării mai multor măsuri speciale de 
investigaţii doar în limitele urmăririi penale şi 
doar în vederea investigării infracţiunilor gra-
ve, deosebit de grave şi excepţional de grave 
(art.18 al Legii nr.59/2012; art.1321 CPP). Re-
feritor la acest subiect ne-am expus părerea 
în cadrul altor cercetări [36; 37; 38]. Amintim 
aici doar faptul că această garanţie, în fapt, a 
creat un dezechilibru între obligaţia pozitivă a 
statului de apărare a valorilor constituţionale, 
inclusiv a drepturilor şi libertăţilor persoanei, 
pe de o parte, şi obligaţia negativă a statului de 
excludere a încălcărilor drepturilor persoanei 
în procesul de efectuare a măsurilor speciale 
de investigaţii, pe de altă parte, balanţa fiind 
înclinată mai mult spre cea din urmă obligaţie. 
Cei zece ani care s-au scurs de la reforma ju-
ridică în domeniul investigaţiilor speciale au 
demonstrat că problema abuzurilor intercep-
tărilor ilegale care a şi stat la baza respectivei 
reforme, a rămas nerezolvată, iar securitatea 
cetăţeanului s-a agravat şi mai mult. 

Chiar unii iniţiatori ai respectivei refor-
me recunosc faptul că după 2012, adică după 
restricţionarea efectuării măsurilor speciale de 
investigaţii, în special a celor autorizate de ju-
decătorul de instrucţie, numărul interceptărilor 
s-a mărit şi mai mult [39, p.9]. Practica demon-
strează că în noile condiţii pentru legitimarea 
interceptărilor arbitrare s-a recurs la pornirea 
neîntemeiată a urmăririi penale, ceea ce deja 
este un fenomen mult mai grav. Pe de altă par-
te, interzicerea efectuării măsurilor autorizate 
de judecătorul de instrucţie în afara procesului 
penal într-adevăr a diminuat şi mai mult securi-
tatea cetăţeanului Republicii Moldova şi securi-
tatea naţională, obiectiv primordial al activităţii 
speciale de investigaţii. Problema securităţii 
naţionale se agravează de la an la an, mai ales 
acum, în contextul impactului noilor tehnologii 
(internet, reţele de socializare şi comunicare) 
asupra mediului antisocial şi criminogen, ce-i 
oferă priorităţi net superiore comparativ cu 
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posibilităţile şi instrumentele de lucru oferite 
angajaţilor statului să producă siguranţă. Emi-
grarea masivă a populaţiei ţării noastre este cel 
mai concludent argument al insecurităţii ţării 
noastre. Conform unor surse, Moldova anual 
pierde peste 45000 de cetăţeni, majoritatea ti-
neri activi economic, care caută stabilitate şi 
oportunităţi pentru a-şi clădi viitorul [40]. 

Faptul că Legea nr.59/2012 prevede că 
nimeni nu are dreptul să intervină în acţiunile 
legitime ale ofiţerilor de investigaţii, cu excep-
ţia persoanelor nemijlocit împuternicite prin 
lege (art.17) este o altă garanţie împotriva ar-
bitrariului. Tot în acest context este şi princi-
piul dezideologizării şi nepărtinităţii care stă la 
baza activităţii speciale de investigaţii, conform 
căruia este interzis organelor care efectuează 
activitatea specială de investigaţii să reprezin-
te (direct sau indirect) sau să acţioneze în inte-
resul vreunui partid politic, organizaţii, între-
prinderi etc. [41].

Limitarea duratei de efectuare a măsu-
rilor speciale de investigaţii, precum şi proce-
dura de prelungire şi încetare a acestora sunt 
alte garanţii impuse de CEDO pentru exclude-
rea abuzurilor şi care sunt prevăzute în Legea 
nr.59/2012. Conform prevederilor art.20 alin.
(7), „măsura specială de investigaţii se dispu-
ne pe o perioada de 30 de zile, cu posibilitatea 
prelungirii întemeiate până la 6 luni. Fiecare 
prelungire a duratei măsurii speciale de inves-
tigaţii nu poate depăşi termenul de 30 de zile. 
În cazul în care termenul de autorizare a efec-
tuării măsurii speciale de investigaţii a fost pre-
lungit până la 6 luni, se interzice autorizarea 
repetată a măsurii speciale de investigaţii pe 
acelaşi temei şi asupra aceluiaşi subiect, cu ex-
cepţia cazurilor de utilizare a investigatorilor 
sub acoperire sau de apariţie a circumstanţelor 
noi, precum şi a cazurilor de cercetare a fapte-
lor legate de investigarea crimelor organizate 
şi a finanţării terorismului”. În temeiul alin.(8) 
al aceluiaşi articol, „procurorul sau, după caz, 
conducătorul subdiviziunii specializate va dis-
pune încetarea măsurii speciale de investigaţii 
înainte de expirarea termenului pentru care 
aceasta a fost autorizată imediat ce au dispărut 

temeiurile şi motivele ce au justificat autoriza-
rea ei”. În alin.(9) al art.20 se mai spune că „în 
cazul în care temeiuri pentru efectuarea măsu-
rilor speciale de investigaţii nu mai există, ofi-
ţerul de investigaţii solicită procurorului sau, 
după caz, conducătorului subdiviziunii specia-
lizate încetarea imediată a acestor măsuri”.

Aceleaşi reguli generale de efectuare, 
prelungire şi încetare a măsurilor speciale de 
investigaţie se regăsesc şi în Codul de proce-
dură penală (art. 1324). Am zis reguli genera-
le, fiindcă pe lângă acestea sunt şi reguli spe-
ciale sau individuale pentru unele măsuri de 
investigaţie. Astfel, pentru măsurile de cerceta-
re a domiciliului şi/sau instalare în el a apara-
telor ce asigură supravegherea şi înregistrarea 
audio şi video, a celor de fotografiat şi de filmat 
(art.1326 CPP), şi de supraveghere a domiciliu-
lui prin utilizarea mijloacelor tehnice ce asi-
gură înregistrarea (art.1327 CPP) legiuitorul a 
prevăzut o durată maximă de efectuare de până 
la 3 luni, şi nu mult de durata urmăririi penale. 

Stabilirea diferenţiată a regulilor de efec-
tuare, prelungire şi încetare a măsurilor specia-
le de investigaţie este un lucru absolut normal şi 
poate că ar trebui dezvoltat şi mai departe, dat 
fiind faptul că, aşa cum am mai spus, măsurile 
speciale de investigaţii nu au acelaşi grad de in-
truziune în drepturile persoanei. Astfel, pentru 
măsurile mai intruzive se impun condiţii mai 
restrictive, iar pentru cele mai puţin intruzive – 
condiţii mai lejere. Însăşi CEDO într-o speţă de 
a sa „consideră că trebuie să se facă distincţie 
între supravegherea prin GPS a deplasărilor 
în public şi alte metode de supraveghere prin 
mijloace vizuale sau acustice, întrucât oferă 
mai puţine informaţii privind comportamen-
tul, opiniile şi sentimentele persoanei care face 
obiectul acesteia şi, aşadar, aduce mai puţin 
atingere vieţii sale private [42]. Astfel, Curtea 
nu consideră necesar să aplice aceleaşi garanţii 
stricte pe care le-a dezvoltat în jurisprudenţa 
sa privind supravegherea telecomunicaţiilor, 
ca, de exemplu, durata maximă a executării 
măsurii de supraveghere sau procedura care 
va fi urmată în executarea şi păstrarea datelor 
colectate” [43, p.9].
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O garanţie importantă în asigurarea 
drepturilor constituţionale ale persoanei în ac-
tivitatea specială de investigaţii este interdicţia 
legislativă privind divulgarea informaţiilor 
acumulate în timpul efectuării măsurilor spe-
ciale de investigaţii, ele constituind, conform 
prevederilor art.25 al Legii nr.59/2012, in-
formaţii oficiale cu accesibilitate limitată sau 
secret de stat. Astfel, secretele personale şi de 
familie ale persoanei supuse investigaţiilor 
speciale sunt protejate prin interdicţia impu-
să de lege de a fi divulgate. Aceste informaţii 
nu pot fi făcute publice nici oral, nici în scris, 
inclusiv prin intermediul mass-media. Pentru  
implementarea acestei cerinţe, pare oportun ca 
participanţii la efectuarea măsurilor speciale 
de investigaţii să fie avertizaţi cu privire la in-
admisibilitatea dezvăluirii datelor care afectea-
ză confidenţialitatea cetăţenilor şi, în unele ca-
zuri, chiar să fie semnat un avertisment în scris 
cu privire la răspunderea prevăzută de art.177 
CP şi art.344 CP.

Din experienţa CEDO vedem că înregis-
trările foto şi video obţinute de către autorităţile 
poliţieneşti în contextul aplicării legii şi oferite 
presei fără consimţământul persoanei vizate de 
respectivele înregistrări constituie o ingerinţă 
care încălcă art.8 din Convenţie [44; 45; 46]. 

Cea mai importantă garanţie a respectării 
drepturilor şi libertăţilor persoanei în activita-
tea specială de investigaţii este controlul şi coor-
donarea acesteia (Legea nr.59/2012 art.38-41). 
Legiuitorul a prevăzut în acest sens trei forme 
de control: 1) control parlamentar exercitat de 
către Comisia securitate naţională, apărare şi 
ordine publică; 2) control exercitat de către pro-
curorii ierarhic superiori; 3) controlul depar-
tamental realizat asupra activităţii ofiţerilor de 
investigaţii de către conducătorul organului ce 
efectuează activitatea specială de investigaţii.

Astfel, până la data de 15 ianuarie a fie-
cărui an autorităţile care efectuează activitatea 
specială de investigaţii sunt obligate să prezin-
te Procurorului General un raport cu privire la 
activitatea specială de investigaţii în care indi-
că numărul măsurilor speciale de investigaţii 
autorizate, anulate şi rezultatele obţinute. La 

rândul său, până la data de 15 februarie a fie-
cărui an, procurorul general, în baza rapoarte-
lor prezentate şi a informaţiei de care dispune 
Procuratura, prezintă Comisiei securitate naţi-
onală, apărare şi ordine publică raportul final 
al activităţii speciale de investigaţii. Comisia 
securitate naţională, apărare şi ordine publică 
poate solicita, în limitele competenţei, orice in-
formaţie suplimentară cu privire la activitatea 
specială de investigaţii, cu excepţia dosarelor 
speciale, dacă consideră că raportul prezentat 
este incomplet. De menţionat că toate rapoar-
tele anuale ale procurorului general, începând 
cu 2004, sunt disponibile online [47].

Controlul exercitat de procuror se efec-
tuează în baza plângerilor depuse de către per-
soanele ale căror drepturi şi interese legitime 
se presupune că au fost încălcate sau din oficiu 
în cazul în care măsurile speciale au fost auto-
rizate de procuror. 

Conform legii, controlul departamen-
tal este axat mai mult pe verificarea dosarelor 
speciale. În fapt, controlul departamental are 
o arie mai largă şi nu ţine doar de competenţa 
conducătorului organului ce efectuează activi-
tatea specială de investigaţii, ci şi de cea a con-
ducătorului subdiviziunii specializate. Eficaci-
tatea controlului departamental se datorează 
în mare parte calificărilor înalte şi experienţei 
practice bogate în domeniul activităţii speciale 
de investigaţie a respectivilor conducători, pre-
cum şi continuităţii şi deplinătăţii unui astfel de 
control. Controlul departamental privind efectu-
area măsurilor speciale de investigaţii cuprinde 
etapele de pregătire pentru efectuarea măsuri-
lor speciale corespunzătoare, desfăşurarea ne-
mijlocită a acestora şi munca ulterioară efectu-
ată în baza rezultatelor obţinute prin efectuarea 
măsurilor speciale de investigaţii. O atenţie de-
osebită în cadrul controlului departamental se 
acordă temeiurilor formale şi de fapt, precum 
şi condiţiilor de efectuare a măsurilor speciale 
de investigaţii, respectării procedurii şi terme-
nelor limită pentru efectuarea măsurii speciale 
relevante, respectării cerinţelor de protecţie a 
secretelor de stat şi a celor ce se referă la viaţa 
privată a persoanei.
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Pe lângă aceste forme de control se poate 
spune că şi autorizarea, prelungirea, aprecierea 
legalităţii măsurilor speciale de investigaţii efec-
tuate atât de procuror, cât şi de judecătorul de 
instrucţie este o altă formă de control şi despre 
care am discutat deja în cadrul acestei lucrări.

Coordonarea activităţii speciale de in-
vestigaţii ţine de Consiliul de coordonare, 
constituit pe lângă Procuratura Generală, din 
componenţa căruia fac parte procurorul ge-
neral, care este, concomitent, şi preşedintele 
Consiliului, şi conducătorii subdiviziunilor spe-
cializate. Consiliul de coordonare îşi exercită 
activitatea în baza Regulamentului aprobat de 
către Procurorul General.

Rezumând cele relatate se poate spune 
că legislaţia naţională cu privire la activitatea 
specială de investigaţii prevede o gamă foar-
te largă de garanţii îndreptate împotriva ar-
bitrariului, conţinutul acestora fiind compus 
din drepturile şi obligaţiile angajaţilor statu-
lui antrenaţi să efectueze investigaţii speciale, 
din drepturile persoanelor în privinţa cărora 
s-au efectuat investigaţii speciale, precum şi 
atribuţiile şi competenţele organelor menite să 
controleze şi să supravegheze legalitatea efec-
tuării activităţii în cauză. 

Având în vedere faptul că la ora actuală 

măsurile speciale de investigaţii sunt reglemen-
tate de două legi de bază – Legea nr.59/2012 
cu privire la activitatea specială de investigaţii 
şi Codul de procedură penală – este firesc ca şi 
garanţiile respectării drepturilor şi libertăţilor 
persoanei să se regăsească în ambele legi. Pri-
ma lege, având un caracter mai general şi apli-
cându-se în special situaţiilor din afara unei 
urmăriri penale, conţine garanţii mai puţin re-
strictive comparativ cu cele ce se conţin în Co-
dul de procedură penală şi care vizează situaţii 
de urmărire penală a persoanei. 

Totodată, trebuie avut în vedere şi faptul 
că drepturile care necesită a fi garantate sunt şi 
ele diferite. Sunt drepturi fundamentale univer-
sale care necesită a fi garantate atât în cadrul, 
cât şi în afara procesului penal (dreptul la viaţa 
privată şi de familie, inviolabilitatea domicili-
ară, secretul corespondenţei) şi sunt drepturi 
specifice procesului penal, garantarea cărora 
se impune doar în limitele procesului penal. De 
exemplu, dreptul la un proces echitabil, dreptul 
la apărare sau dreptul la un proces în termeni 
rezonabili necesită să fie garantate doar în ca-
drul procesului penal, nu şi în afara acestuia. 
Aceste din urmă drepturi apar nu de la naştere, 
precum cele fundamentale, ci odată cu obţinerea 
statutului de parte a procesului penal.
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CZU 351.75/.78

SISTEMUL ORGANIZAŢIONAL AL DOMENIULUI DE ORDINE 
ŞI SECURITATE PUBLICĂ* 

Ordinea și securitatea publică se asigură prin totalitatea măsurilor luate de forțele de ordine, 
pentru menținerea, asigurarea și, în ultimă instanță, restabilirea ordinii publice. Forțele de ordine 
reprezintă cadrul instituțional al sistemului de ordine și securitate publică, iar în cadrul analizei în-
treprinse vom căuta să evidențiem două autorități publice cu competențe nemijlocite în domeniul 
ordinii și securității publice, și anume Poliția și Inspectoratul General de Carabinieri.

Realizarea atribuțiilor polițienești presupune stabilirea unei structuri instituționalizate care 
exteriorizează organizarea și exprimă repartizarea competențelor, funcțiilor, atribuțiilor și sarcini-
lor pe diferite nivele organizaționale, cu evitarea suprapunerilor, dublărilor sau, și mai rău, a lipsei 
de subdiviziuni responsabile de realizarea anumitor competențe.

Totodată, realizarea prevederilor legale presupune o transpunere a atribuțiilor funcționale 
în activități concrete. Astfel, structura și, respectiv, repartizarea competențelor conform structurii 
existente determină crearea subdiviziunilor polițienești care ar realiza eficient și la nivelul scontat 
competențele atribuite.

Cuvinte-cheie: Ordine și securitate publică, poliție, Inspectoratul General de Carabinieri, acti-
vitate polițienească, cadru organizațional și funcțional, nivele de organizare, competențe, atribuții 
și responsabilități.

THE ORGANIZATIONAL SYSTEM IN THE FIELD OF ORDER AND PUBLIC SECURITY

Public order and public security are ensured by all the measures taken by law enforcement, 
to maintain, ensure and, in the last instance, restore public order. The law enforcement, in turn, rep-
resents the institutional framework of the public order and security system, and from the analysis 
undertaken, we highlight two public authorities with direct competences in the field of public order 
and security, namely the Police and the General Inspectorate of Carabineers.

The realization of police duties requires the establishment of an institutionalized structure 
that externalizes the organization and expresses the distribution of competences, functions, attri-
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butions and tasks on different organizational levels with the avoidance of overlaps, duplications 
or, even worse, the lack of dedicated subdivisions responsible for the realization of certain compe-
tences.

At the same time, the realization of the legal provisions requires a transposition of the func-
tional attributions into concrete activities. Thus, the structure and, respectively, the distribution of 
competences according to the existing structure determines the creation of police subdivisions 
that would perform the assigned competences efficiently and at the expected level.

Keywords: Public order and public security, Police, The General Inspectorate of Carabineers, 
police activity, organizational and functional framework, organizational levels, competences, attri-
butions and responsibilities.

Introducere. Sistemul de ordine şi se-
curitate publică, de fapt, ca şi orice alt sistem 
public, se împarte în două componente dis-
tincte: cel organizaţional (mai este numit şi 
instituţional) şi cel funcţional. Totodată, fă-
când, în esenţa sa, parte din sistemul public, 
acesta este guvernat de anumite reglementări, 
principii şi mecanisme universal valabile pen-
tru toate sistemele publice, dar având şi carac-
teristicile sale distincte.

De cele mai multe ori, prin aspectul 
organizaţional înţelegem acea construcţie in-
ternă, interacţiune existentă dintre diferitele 
elemente ale acestei construcţii, sistemul pâr-
ghiilor de activitate şi control, precum şi meca-
nismul distinct de a organiza procesul de reali-
zare a competenţelor şi sarcinilor din domeniile 
de responsabilitate pe care le au autorităţile şi 
instituţiile publice. 

Trecută prin prisma scopului ca rezul-
tat ce urmează a fi atins, din punct de vedere 
organizaţional „ordinea publică este ansamblul 
de instituţii şi reguli destinate asigurării bunei 
funcţionări a serviciilor publice ale ţării, pre-
cum şi raporturile de moralitate şi securitate 
ale locuitorilor săi” [1, p.130].

Aspectul funcţional determină, la rândul 
său, transpunerea aspectului organizaţional de-
scris mai sus în activităţi şi rezultate concrete pe 
diferite nivele şi prin diverse interacţiuni, care 
îmbracă forma raporturilor juridice concre-
te ce sunt reglementate de normele dreptului 
constituţional, dreptului administrativ, dreptu-
lui financiar, dreptului contravenţional, etc.

Cadrul instituţional susţinut de cel legal 
sunt elemente definitorii ale noţiunilor de or-
dine şi securitate publică, iar starea de legali-
tate este rezultatul îmbinării şi interacţionării 
acestora, care decurge din asigurarea de către 
stat, prin intermediul autorităţilor împuterni-
cite, doar conform prevederilor legale a stării 
sus-menţionate.

Pe de altă parte, dacă analizăm corelaţia 
dintre drepturile omului şi asigurarea ordinii 
publice, constatăm faptul că realizarea aceste-
ia la nivel naţional este efectuată prin instituţia 
specializată denumită Poliţie, iar mai nou şi 
prin intermediul Inspectoratului General de 
Carabinieri [2, p.32].

Păstrarea ordinii şi liniştii în comunitate 
a fost preocuparea de bază a comunităţilor şi 
societăţilor umane indiferent de perioada isto-
rică sau orânduirea socială. Pentru asigurarea 
acestui climat de ordine şi disciplină, de respec-
tare a normelor sociale, sub diferite forme a fost 
promovat dreptul de poliţie al statului. Statutul 
juridic al instituţiilor cu atribuţii poliţieneşti în 
stat a fost şi este o problemă fundamentală de 
care depinde caracterul democratic sau totali-
tar al unui stat [3, p.63].

Este cunoscut faptul că atunci când într-
un stat nu domină principiul supremaţiei legii, 
nu sunt protejate la nivelul cuvenit drepturile 
şi libertăţile fundamentale ale omului, când 
interesele statului sunt net superioare în cora-
port cu cele ale omului şi aceste interese sunt 
asigurate prin metode de constrângere apli-
cate de către organele represive, astfel de stat 
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este calificat drept unul poliţienesc, antipod al 
statului de drept, democratic. Astfel, calificarea 
„stat poliţienesc” are o semnificaţie negativă, în 
coraport cu standardele internaţionale privind 
statul de drept, drepturile şi libertăţile funda-
mentale ale omului, cu principiile umanismu-
lui, echităţii sociale, dreptăţii [4, p.22].

Întotdeauna există pericolul ca un stat 
care exercită un control justiţiar sever să creeze 
un regim poliţienesc, care asigură un grad su-
perior de securitate, dar care, pe de altă parte, 
îngrădeşte şi ameninţă drepturile şi libertăţile 
cetăţeneşti.

După cum menţionează autorul Furtună 
D., „oamenii vor tolera organele de forţă care 
acţionează sever împotriva infractorilor şi 
vandalilor, atât timp cât ele se ocupă doar de 
menţinerea ordinii publice şi nu se transformă 
ele însele în agresori, în bâtă politică, în struc-
turi corupte care protejează un regim despotic” 
[5, p.540].

Pe de altă parte, statul nu îşi poate asigura 
lui, cât şi cetăţenilor care locuiesc în acest stat 
acel nivel de siguranţă publică necesar, altfel 
decât prin crearea şi organizarea instituţiilor 
responsabile în acest sens, stabilirea unor re-
glementări de cele mai multe ori obligatorii, 
mai puţin cu caracter de recomandare, creând 
prin îmbinarea acestora acea ordine care tre-
buie respectată şi protejată, respectiv ordinea 
publică.

Astăzi, poliţia este văzută din ce în ce mai 
mult ca un furnizor de servicii pentru cetăţeni, 
ca o organizaţie care apără drepturile omului, 
iar poliţiştii sunt nevoiţi în fiecare zi să găseas-
că echilibrul fragil şi dificil dintre obligaţia de 
a proteja şi cea de a respecta drepturile omu-
lui. De exemplu, în eforturile sale de a prote-
ja drepturile omului, poliţia trebuie să aplice 
strict mijloace proporţionale, în special atunci 
când este implicată folosirea forţei. Acest lucru 
reprezintă cea mai mare provocare în activita-
tea poliţienească bazată pe drepturile omului – 
protejarea drepturilor omului cu mijloacele cel 
mai puţin intrusive [6, p.10].

Fiecare stat şi-a creat şi perfecţionat 

structuri în domeniul ordinii publice în pas cu 
propria sa dezvoltare istorică, păstrând propria 
identitate. Există astfel o varietate de structuri 
organizatorice, relaţionale şi concepţii de abor-
dare în plan intern a ordinii publice. Cu titlu 
de exemplu, în Germania, ordinea publica este 
încredinţată poliţiei, în timp ce în Franţa, Bel-
gia, Olanda, Canada, Spania – în mediul urban 
ordinea publică este încredinţată Poliţiei, iar în 
mediul rural pe aceasta linie are atribuţii Jan-
darmeria. În SUA competenţa aparţine poliţiei 
cu particularitatea că, pentru restabilire, acţio-
nează şi Garda Naţională, o instituţie care 
funcţionează în regim temporar, fiind încadrată 
cu cetăţeni americani de diferite profesii care 
sunt plătiţi să se pregătească săptămânal şi la 
nevoie să acţioneze alături de poliţie. Remar-
căm faptul că, în majoritatea statelor, forţele de 
ordine publică sunt în subordinea Ministerului 
de Interne (Ministerul Securităţii Publice, etc.) 
şi sunt coordonate centralizat pentru aplicarea 
legii. Excepţie fac Franţa şi Olanda unde Jandar-
meria se află în structura Ministerului Apărării 
[7, p.5].

Scopul lucrării. Ordinea şi securitatea 
publică se asigură prin totalitatea măsurilor 
luate de forţele de ordine, pentru menţinerea, 
asigurarea şi, în ultimă instanţă, restabilirea 
ordinii publice. Forţele de ordine, la rândul său, 
reprezintă cadrul instituţional al sistemului de 
ordine şi securitate publică, iar din analiza în-
treprinsă evidenţiem două autorităţi publice 
cu competenţe în domeniul ordinii şi securităţii 
publice, şi anume Poliţia şi Inspectoratul Gene-
ral de Carabinieri (în alte state este cunoscut 
sub denumirea de Jandarmerie, Gardă Civilă, 
Gardă Naţională, etc.).

Din considerentele date ne-am pro-
pus o cercetare ştiinţifică şi o analiză a 
reglementărilor legale ce determină or-
ganizarea şi funcţionarea Poliţiei şi Carabini-
erilor, autorităţi menite să realizeze direct şi 
nemijlocit competenţele în domeniul ordinii şi 
securităţii publice. 

Rezultatele obţinute. 
Poliţia. René Lévy consideră că „Poliţia 
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în sens general înseamnă forţa publică, care 
menţine ordinea publică şi reprimă criminali-
tatea; în sens juridic, poliţia înseamnă un an-
samblu de reguli impuse de către o autoritate 
publică cetăţenilor pentru ansamblul actelor 
vieţii curente sau pentru a reglementa o acti-
vitate determinată în scopul menţinerii unei 
anumite ordini, iar prin extensie punerea în 
practică a acestor reguli” [8, p.450].

Cercetătorii Boeşteanu C., Cuşnir V., Grati 
V. şi Dogotari I. referindu-se la etimologia cu-
vântului „poliţie”, menţionează că „este o ex-
presie aprobată, tradiţională şi universală din 
punct de vedere istoric, filosofic şi juridic. Ex-
presia dată are un şir de calităţi indiscutabile, 
cum ar fi, în primul rând, aparat, în obligaţiile 
căruia se află povara principală de menţinere 
a ordinii publice şi asigurare a securităţii pu-
blice în toate ţările lumii, care serveşte drept 
instrument (mijloc) universal de constrângere 
şi, în majoritatea ţărilor, se numeşte „poliţie” 
[9, p.19].

După cum vedem, majoritatea cercetăto-
rilor scot în evidenţă Poliţia, ca fiind o entitate 
distinctă, cu o formă exactă şi determinată de 
organizare, funcţionare şi cu un cerc stabilit de 
funcţii şi atribuţii. 

Poliţia este instituţia publică menită 
să apere drepturile şi libertăţile cetăţenilor, 
interesele societăţii în ansamblu, dar şi cele 
ale statului. Din aceste considerente, activi-
tatea poliţiei într-un stat de drept, bazat pe 
supremaţia legii, este extrem de importantă 
[10, p.219].

Cu peste nouă mii de angajaţi, Poliţia 
este una dintre cele mai mari autorităţi admi-
nistrative din Republica Moldova, iar impactul 
activităţii acesteia are un efect imediat şi direct 
asupra percepţiilor cetăţenilor privind capaci-
tatea statului de a face faţă sarcinilor de asigu-
rare a unui climat de securitate publică înalt. 
Nu trebuie să uităm şi faptul că Poliţia este 
printre cele mai vizibile instituţii ale statului, 
iar angajaţii acesteia sunt printre primii care 
intervin la chemările, sesizările şi plângerile 
cetăţenilor. 

Poliţia din Republica Moldova, creată 
imediat după 1990, a moştenit un model de or-
ganizare de tip ierarhic, piramidal, centralizat, 
în cadrul unei structuri militare cu reguli stric-
te. Acest tip de organizare şi funcţionare, în 
care majoritatea deciziilor se luau la nivel cen-
tral şi se transmiteau în teritoriu pentru execu-
tare, nu permitea adaptarea activităţii Poliţiei 
la specificul fiecărei comunităţi [1, p.56].

Ulterior, Poliţia a trecut prin mai mul-
te etape de transformare, iar astăzi respectă 
modelul de organizare şi funcţionare valabil 
pentru majoritatea structurilor poliţieneşti din 
lume. Respectiv, deţine aproximativ aceleaşi 
competenţe, se conduce după aceleaşi principii 
şi reguli de funcţionare aplicabile într-un stat 
de drept cu un regim democratic. De asemenea, 
reformarea acesteia a deţinut cea mai impor-
tantă poziţie în complexul proces de reformare 
al domeniului afacerilor interne, iar intrarea în 
vigoare la data de 05.03.2013 a Legii cu privi-
re la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului 
a marcat începutul unei noi etape calitative de 
dezvoltare.

Articolul 2 al legii prenotate prevede 
expres că Poliţia este o instituţie publică spe-
cializată a statului, în subordinea Ministerului 
Afacerilor Interne, care are misiunea de a apăra 
drepturile şi libertăţile fundamentale ale per-
soanei prin activităţi de menţinere, asigura-
re şi restabilire a ordinii şi securităţii publice, 
de prevenire, investigare şi de descoperire a 
infracţiunilor şi contravenţiilor [11].

Totodată, activitatea Poliţiei se desfă-
şoară exclusiv în baza şi pentru executarea 
legii, în interesul persoanei, al comunităţii şi 
în sprijinul instituţiilor statului, pentru apăra-
rea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi 
demnităţii umane, prevăzute în Declaraţia Uni-
versală a Drepturilor Omului, în Convenţia Eu-
ropeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi 
Libertăţilor Fundamentale, în Codul European 
de Etică al Poliţiei şi în alte acte internaţionale, 
în conformitate cu principiile legalităţii, res-
pectării drepturilor şi libertăţilor fundamenta-
le ale omului, imparţialităţii şi nediscriminării, 
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controlului ierarhic permanent, răspunderii 
personale şi profesionalismului, transparenţei, 
respectării secretului de stat şi al altor infor-
maţii oficiale cu accesibilitate limitată.

După cum observăm, principiul legalită-
ţii în organizarea şi funcţionarea Poliţiei este 
scos în evidenţă; la fel, nu mai puţin importantă 
este referinţa la drepturile şi libertăţile omului, 
şi anume garantarea acestora prin prisma ac-
telor internaţionale care determină construcţia 
respectivă şi stabileşte mecanismele necesare, 
atât la nivel naţional, cât şi internaţional.

Din analiza prevederilor inserate în Legea 
specială, determinăm că Poliţia îndeplineşte 5 
categorii de atribuţii de bază privind: a) pre-
venirea infracţiunilor şi contravenţiilor; b) 
investigarea infracţiunilor şi contravenţiilor, 
urmărirea penală; c) menţinerea, asigurarea 
şi restabilirea ordinii şi securităţii publice, 
protecţia drepturilor şi a intereselor legitime 
ale persoanei şi comunităţii; d) asigurarea în-
făptuirii justiţiei; e) asistenţa populaţiei şi a 
administraţiei publice locale [12, p.71].

Sub aspect comparativ, în Legea de orga-
nizare şi funcţionare a Poliţiei Române se sti-
pulează finalitatea acesteia, precizându-se că: 
„activitatea Poliţiei constituie serviciu public 
specializat şi se realizează în interesul persoa-
nei, al comunităţi, precum şi în sprijinul statu-
lui exclusiv pe baza şi în executarea legii” [13].

Analizând legislaţia statului vecin, auto-
rul Prună Ș. deduce că „atribuţiile (obiectivele) 
Poliţiei Naţionale pot fi incluse în cele trei mari 
categorii de obiective, iar ponderea cea mai 
mare poate reveni obiectivelor din prima ca-
tegorie, respectiv rezolvarea misiunilor şi sar-
cinilor. Astfel, cele mai importante misiuni ale 
poliţiei sunt: „apără viaţa, integritatea corpora-
lă şi libertatea persoanelor, proprietatea priva-
tă şi publică, celelalte drepturi şi interese legi-
time ale cetăţenilor şi ale comunităţii” şi „aplică 
măsuri de menţinere a ordinii şi liniştii publice, 
a siguranţei cetăţeanului, de prevenire şi com-
batere a fenomenului infracţional şi de identi-
ficare şi contracarare a acţiunilor elementelor 
care atentează la viaţa, libertatea, sănătatea şi 

integritatea persoanelor, a proprietăţii private 
şi publice, precum şi a altor interese legitime 
ale comunităţii” [14, p.10].

Atât în Republica Moldova, cât și în Ro-
mânia realizarea atribuţiilor poliţieneşti presu-
pune stabilirea unei structuri instituţionalizate 
care asigură organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei prin repartizarea competenţelor, 
funcţiilor, atribuţiilor şi sarcinilor pe diferite 
nivele organizaţionale cu evitarea suprapune-
rilor, dublărilor sau, şi mai rău, a lipsei de sub-
diviziuni dedicate şi responsabile de realizarea 
anumitor competenţe.

Totodată, realizarea prevederilor le-
gale presupune o transpunere a atribuţiilor 
funcţionale în activităţi concrete. Astfel, structu-
ra şi, respectiv, repartizarea competenţelor con-
form structurii existente determină crearea unei 
organizaţii poliţieneşti care ar realiza eficient şi 
la nivelul scontat competenţele atribuite.

Conform reglementărilor legale, Poliţia 
se compune din:

• Inspectoratul General al Poliţiei;
• Subdiviziunile specializate;
• Subdiviziunile teritoriale.
Constituit în anul 2013, ca autoritate 

administrativă din subordinea Ministerului 
Afacerilor Interne, Inspectoratul General al 
Poliţiei (în continuare IGP) a fost desemnat ca 
autoritate centrală de administrare şi control 
asupra Poliţiei şi, nemijlocit, ca responsabil şi 
cu un rol esenţial în ceea ce priveşte activitatea 
de implementare a politicilor statului în dome-
niul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii 
şi securităţii publice, protecţiei drepturilor şi 
intereselor legitime ale persoanei şi comunită-
ţii, prevenirii, investigării şi descoperirii infrac-
ţiunilor şi a contravenţiilor, înfăptuirii justiţiei, 
asistenţei populaţiei şi autorităţilor adminis-
traţiei publice locale [15, p.404].

Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi 
statutul poliţistului stabileşte că Inspectora-
tul are statut de persoană juridică distinctă cu 
competenţă pe tot teritoriul Republicii Mol-
dova. Acesta este condus de un şef numit de 
Guvern la propunerea ministrului Afacerilor 
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Interne, care este asistat de adjuncţi; la ziua 
de astăzi sunt instituite trei funcţii de adjuncţi, 
numiţi în funcţie la propunerea sa, prin ordinul 
ministrului Afacerilor Interne [11].

În vederea realizării misiunii sale, In-
spectoratul asigură executarea următoarelor 
funcţii de bază:

1) implementarea politicilor statului în 
domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii 
ordinii şi securităţii publice, prevenirii, inves-
tigării şi descoperirii infracţiunilor şi a contra-
venţiilor;

2) asigurarea apărării vieţii, integrităţii 
corporale, sănătăţii şi libertăţii persoanei, pro-
prietăţii private şi publice, altor drepturi legiti-
me ale persoanei şi comunităţii;

3) asigurarea cooperării cu autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale, socie-
tatea civilă, mass-media, precum şi cu organis-
mele internaţionale;

4) asigurarea managementului eficient 
al resurselor umane, disciplinei şi legalităţii, 
instruirii şi perfecţionării permanente, protec-
ţiei juridice şi sociale a angajaţilor, precum şi 
dezvoltarea şi consolidarea bazei tehnico-ma-
teriale;

5) consolidarea capacităţilor manage-
riale ale subdiviziunilor Poliţiei prin monito-
rizarea respectării legislaţiei, implementării 
politicilor elaborate de către Ministerul Aface-
rilor Interne şi controlul modului de aplicare al 
acestora de către toate structurile din subordi-
ne în domeniile lor de responsabilitate, precum 
şi controlul modului de distribuire şi utilizare a 
resurselor administrative, umane, financiare şi 
logistice [16].

În domeniul menţinerii, asigurării şi re-
stabilirii ordinii şi securităţii publice, protecţiei 
drepturilor şi intereselor legitime ale persoa-
nei şi comunităţii, Poliţia exercită mai multe 
atribuţii, dintre care am considerat că cele mai 
importante sunt următoarele:

 – desfăşurarea de activităţi de menţine-
re a ordinii şi securităţii publice, a siguranţei 
persoanelor, de identificare şi contracarare a 
acţiunilor ce atentează la viaţa, libertatea, să-

nătatea şi integritatea persoanelor, la proprie-
tatea privată sau publică, precum şi la alte inte-
rese legitime ale comunităţii;

 – desfăşurarea de acţiuni de asigurare a 
ordinii publice cu ocazia întrunirilor, manifes-
tărilor cultural-sportive şi a altor activităţi si-
milare, precum şi de restabilire a ordinii publi-
ce în situaţiile prevăzute de legislaţie;

 – supravegherea şi controlul circulaţi-
ei pe drumurile publice şi colaborarea cu alte 
autorităţi publice, instituţii, asociaţii obşteşti şi 
organizaţii neguvernamentale în vederea ridi-
cării nivelului de siguranţă a traficului rutier;

 – asigurarea acordării ajutorului cetăţe-
nilor care au suferit în urma comiterii infracţiu-
nilor, contravenţiilor sau accidentelor, precum 
şi celor aflaţi în stare de neputinţă sau în altă 
stare ce prezintă pericol pentru viaţa şi sănă-
tatea lor.

Inspectoratul dispune de propriul său 
aparat administrativ, alcătuit din direcţii, secţii 
şi servicii, responsabile atât de activităţile in-
dispensabile oricărei autorităţi publice (resur-
se umane, finanţe, cooperare internaţională, 
logistică, asistenţă juridică, etc.), cât şi de co-
ordonarea competenţelor specifice. Totodată 
Inspectoratul are în subordinea sa:

1) subdiviziuni specializate;
2) subdiviziuni teritoriale.
Astfel, în vederea îndeplinirii atribuţiilor 

specifice Poliţiei, sunt create şi funcţionează 
subdiviziuni specializate care sunt unităţi ale 
Poliţiei de competenţă teritorială generală, sub-
ordonate Inspectoratului General al Poliţiei.

La moment, în cadrul Poliţiei naţionale 
activează următoarele subdiviziuni specializate:

1. Inspectoratul naţional de investigaţii;
2. Inspectoratul naţional de securitate 

publică;
3. Direcţia protecţia martorilor;
4. Brigada de poliţie cu destinaţie speci-

ală „Fulger”;
5. Direcţia generală urmărire penală;
6. Centrul tehnico-criminalistic și exper-

tize judiciare;
7. Direcţia cooperare poliţienească in-



LEGEA ŞI VIAŢAPublicaţie ştiinţifico-practică71
iulie - august 2022

ЗАКОН И ЖИЗНЬНаучно-практическое издание

июль-август 2022

ternaţională;
8. Direcţia aprovizionare tehnico-mate-

rială;
9. Direcţia interacţiune justiţie;
10. Direcţia chinologică.
Conform Regulamentului cu privire la 

organizarea şi funcţionarea Inspectoratului 
Naţional de Investigaţii, este stabilit că acesta 
reprezintă o subdiviziune specializată a Po-
liţiei creată în scopul investigării şi descope-
ririi infracţiunilor grave, deosebit de grave 
şi excepţional de grave, precum şi a celor cu 
rezonanţă socială sporită, urmărire şi tragere 
la răspundere penală a infractorilor deosebit 
de periculoşi, organizare, desfăşurare şi diri-
jare a activităţilor speciale de investigaţii, cur-
mare a criminalităţii organizate, constatare a 
contravenţiilor pe domeniul de competenţă, 
precum şi administrarea fondului arhivistic 
special al Poliţiei.

Misiunea acestei subdiviziuni este de 
a coordona, organiza şi realiza activităţi ce 
ţin de relevarea, investigarea şi descoperirea 
infracţiunilor şi contravenţiilor atribuite în 
competenţa acestuia, precum şi combaterea 
criminalităţii pe întreg teritoriul Republicii 
Moldova. Totodată, în vederea realizării misi-
unii sale, exercită următoarele funcţii de bază:

 – coordonează, dirijează, organizea-
ză şi verifică activităţile subdiviziunilor de 
investigaţii din cadrul subdiviziunilor teritori-
ale ale Poliţiei;

 – verifică, organizează şi desfăşoară ac-
tivităţi informaţional-analitice asupra infracţi-
unilor;

 – asigură o politică unică în activitatea 
specială de investigaţii desfăşurată de către 
subdiviziunile Poliţiei;

 – investighează şi descoperă infracţiuni 
şi contravenţii atribuite în competenţa sa [17].

Un alt Regulament, cel de organizare şi 
funcţionare a Inspectoratului Naţional de Se-
curitate Publică (în continuare INSP), preve-
de că în calitate de subdiviziune specializată 
a Poliţiei, structura respectivă este creată în 
scopul menţinerii, asigurării şi restabilirii or-

dinii publice, asigurării dirijării, supravegherii 
şi controlului traficului rutier, precum şi su-
pravegherii, controlului respectării regimului 
armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă, res-
pectării legislaţiei în domeniul activităţii parti-
culare de detectiv şi de pază, de confecţionare 
şi distrugere a ştampilelor, precum şi al spori-
rii climatului de siguranţă în societate [18]. Iar 
misiunea INSP constă în realizarea atribuţiilor 
Poliţiei în domeniul de ordine şi securitate pu-
blică.

Totodată, întru îndeplinirea misiunii 
date, INSP asigură realizarea următoarelor 
funcţii:

 – desfăşoară activităţi de menţinere а 
ordinii şi securităţii publice, а siguranţei per-
soanelor, de identificare şi contracarare а 
acţiunilor се atentează la viaţa, libertatea, sănă-
tatea şi integritatea persoanelor, а proprietăţii 
private sau publice, precum şi а altor interese 
legitime ale comunităţii;

 – desfăşoară acţiuni de asigurare а or-
dinii publice cu ocazia întrunirilor, manifestă-
rilor cultural-sportive şi а altor activităţi simi-
lare, precum şi de restabilire а ordinii publice, 
conform legislaţiei;

 – prevenirea faptelor ilegale generatoa-
re de infracţiuni şi contravenţii;

 – coordonarea, organizarea şi monitori-
zarea activităţilor de interacţiune comunitară, 
siguranţă minori şi activităţi de patrulare;

 – implementarea politicilor ре dome-
niul ordinii şi securităţii publice, de prevenire 
şi combatere а violenţei în familie, protecţiei 
drepturilor copilului;

 – transpunerea şi implementarea politi-
cilor statului се ţin de prevenirea faptelor ile-
gale generatoare de infracţiuni şi contravenţii, 
precum şi în domeniul securităţii publice şi 
siguranţei rutiere;

 – monitorizarea realizării activităţii 
poliţieneşti comunitare de către subdiviziu-
nile teritoriale din subordinea Inspectoratu-
lui General al Politiei, precum şi identifica-
rea percepţiei cetăţenilor privind nivelul de 
siguranţa în comunitate;
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 – cercetarea, evaluarea şi descrierea 
delincvenţei şi а formelor de manifestare ale 
acesteia.

Următorul nivel organizaţional este cel 
teritorial. Respectiv, Poliţia se organizează 
în subdiviziuni teritoriale, entităţi ale Poliţi-
ei, de competenţă teritorială, corespunzător 
împărţirii administrativ-teritoriale, cu sau 
fără personalitate juridică, aflate în subordi-
nea Inspectoratului, care sunt amplasate şi îşi 
desfăşoară activitatea pe teritoriul unităţii ad-
ministrativ-teritoriale. 

Prin această organizare se asigură res-
pectarea principiului teritorialităţii, atât în ca-
drul procedurii penale, cât şi procedurii con-
travenţionale. Astfel, Codul contravenţional, 
făcând referinţă la autorităţile competen-
te să soluţioneze cauzele contravenţionale, 
stabileşte că acestea „se soluţionează de către 
autoritatea competentă în a cărei rază teri-
torială a fost săvârşită contravenţia. În cazul 
contravenţiei continue sau prelungite, cauza 
se soluţionează de către autoritatea în a cărei 
rază teritorială s-a consumat ori a fost curmată 
contravenţia” [19].

Totodată, Instrucţiunile privind modul 
de primire, înregistrare, evidenţă şi exami-
nare a sesizărilor şi a altor informaţii despre 
infracţiuni, în pct. 11 prevăd că: „În cadrul MAI 
completarea registrelor nr. 1 şi nr. 2 se efectu-
ează de către unităţile de gardă ale organelor 
teritoriale sau ale celor specializate.”

În acest sens, sesizările cu privire la in-
fracţiuni se înregistrează în Registrul de evi-
denţă a sesizărilor cu privire la infracţiuni 
(Registrul nr.1), iar alte informaţii cu privire la 
infracţiuni şi incidente, respectiv, în Registrul 
de evidenţă a altor informaţii cu privire la in-
fracţiuni şi incidente (Registrul nr.2), care sunt 
considerate drept documente unice de eviden-
ţă primară.

Pct. 29 prevede că: „În cazul parvenirii 
altor informaţii referitoare la infracţiuni exa-
minarea cărora nu este în competenţa terito-
rială a organului în care a parvenit informaţia, 
persoana responsabilă a subdiviziunii în care a 

parvenit informaţia înregistrează în registrul 
nr. 2 informaţia parvenită, informând imediat 
organul teritorial competent prin intermediul 
liniei telefonice” [20].

În municipiul Chişinău şi în Unitatea Te-
ritorială Autonomă Găgăuzia se organizează şi 
funcţionează direcţii de poliţie, care au în sub-
ordine inspectorate de poliţie. Astfel, în cadrul 
Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău se 
organizează şi funcţionează secţii şi servicii, 
precum şi Inspectoratele de poliţie Centru, 
Râşcani, Ciocana, Botanica şi Buiucani, cores-
punzător organizării administrativ-teritoriale 
a municipiului. În cadrul Direcţiei de Poliţie a 
UTA Gagauz-Yeri se organizează şi funcţionează 
Inspectoratele de poliţie Comrat, Ceadîr-Lunga 
şi Vulcăneşti, secţii şi servicii responsabile de 
domeniile de activitate care alcătuiesc structu-
ra internă a direcţiei.

În municipii şi raioane se organizează şi 
funcţionează inspectorate de poliţie teritoriale 
subordonate Inspectoratului General al Poliţiei, 
care se creează corespunzător organizării ad-
ministrativ-teritoriale, în funcţie de întinderea 
teritoriului, numărul populaţiei şi importanţa 
obiectivelor economice şi sociale.

Astfel, la moment activează 42 de inspec-
torate de Poliţie, dintre care cinci în cadrul Di-
recţiei de Poliţie a municipiului Chişinău, trei în 
cadrul Direcţiei de Poliţie a UTA Găgăuzia, iar 
altele 34 în oraşele de reşedinţă ale raioanelor 
şi municipiilor.

Inspectoratul de poliţie teritorial este 
condus de un şef, numit şi eliberat din funcţie 
de către şeful Inspectoratului General al Poliţi-
ei, care este asistat de un şef adjunct, numit şi 
eliberat din funcţie de către şeful IGP la propu-
nerea şefului Inspectoratului de poliţie.

Conducerea Inspectoratului de poliţie di-
rijează nemijlocit activitatea secţiilor şi sectoa-
relor de poliţie (cu excepţia activităţii procesu-
al-penale), reieşind din priorităţile strategice şi 
sarcinile trasate de către IGP şi MAI.

Inspectoratul teritorial de poliţie reali-
zează sarcinile IGP, în scopul de a apăra drep-
turile şi libertăţile fundamentale ale persoanei 
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prin activităţi de menţinere şi asigurare a or-
dinii publice, prevenire, descoperire şi investi-
gare a infracţiunilor şi contravenţiilor, apărării 
intereselor societăţii şi ale statului de orice 
atentate criminale şi alte acţiuni ilegale [21].

În vederea realizării atribuţiilor sale, 
Inspectoratul teritorial de poliţie cooperea-
ză atât cu organele de drept, cu alte autorităţi 
ale administraţiei publice centrale şi locale, cu 
asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, 
mass-media, cu persoanele fizice şi juridice, 
cât şi cu organele similare din alte state, cu 
organizaţiile internaţionale poliţieneşti.

Controlul asupra activităţii Inspectora-
tului de poliţie este exercitat de către Inspec-
toratul General al Poliţiei, Procuratură, alte 
autorităţi ale administraţiei publice, precum şi 
de organizaţiile naţionale şi internaţionale care 
asigură protecţia drepturilor şi libertăţilor fun-
damentale ale omului, în temeiul şi limitele pre-
văzute de legislaţie şi tratatele internaţionale la 
care Republica Moldova este parte.

Controlul activităţii de urmărire penală a 
subdiviziunii constituite în cadrul Inspectora-
tului de poliţie poate fi efectuat în exclusivitate 
de către Procuratura competentă sau de către 
Direcţia generală urmărire penală a IGP.

Structura clasică a unui Inspectorat teri-
torial de poliţie este următoarea:

1. Conducerea, alcătuită din șef și șeful 
adjunct;

2. Subdiviziuni de administrare și su-
port:

Secţia coordonare operaţională, inclusiv 
Serviciul de gardă;

Secţia resurse umane;
Serviciul asistenţă juridică;
Contabilitatea;
Serviciul logistic;
Secretariat;
Totodată, în mod suplimentar în unele 

inspectorate sunt organizate următoarele sub-
diviziuni: Dispeceratul Zonal, Serviciul de pre-
să şi relaţii publice, Serviciul comunicaţii, Ser-
viciul interacţiune justiţie, Serviciul detenţie şi 
escortă.

3. Servicii subordonate specializate cu 
funcţii operaţionale:

Secţia urmărire penală;
Secţia investigaţii infracţiuni cu urmă-

toarele servicii: Serviciul poliţiei criminale, 
Serviciul analize crime, Serviciul criminalistic;

Secţia securitate publică alcătuită din: 
Serviciul interacţiune comunitară, Serviciul 
patrulare, Serviciul supraveghere tehnică şi ac-
cidente rutiere, Serviciul supraveghere arma-
ment şi activităţi licenţiate.

Între subdiviziunile Inspectoratului se 
stabilesc relaţii de subordonare şi de coopera-
re. Relaţiile de subordonare reflectă transmite-
rea sarcinilor şi raportarea modului de realiza-
re a acestora pe poziţie ierarhică, iar relaţiile de 
cooperare se stabilesc în raport cu funcţiile şi 
conform regulamentelor de activitate ale sub-
diviziunilor Inspectoratului, care de cele mai 
multe ori se află la acelaşi nivel organizaţional, 
adică pe poziţii de egalitate.

Sectoarele de poliţie reprezintă unităţi 
inferioare ale Poliţiei care pot fi create con-
form principiului teritorial şi numărului de 
populaţie, ţinându-se cont de amplasarea 
obiectivelor importante, precum şi de aşezarea 
compactă a localităţilor deservite. Astfel, aces-
tea se creează pentru un număr de localităţi 
unde populaţia nu depăşeşte, de regulă, 20-25 
mii de locuitori.

Totodată, principiile de delimitare 
ale hotarelor sectoarelor de poliţie în raza 
localităţilor urbane sunt constituite de situa-
ţia operativă de pe teritoriul de competenţă 
(configuraţia teritoriului, populaţia, obiectivele 
economice şi social-culturale, zonele de interes 
operativ, comerciale şi de agrement, etc.), pre-
cum şi de resursele umane şi logistice alocate 
pentru acoperirea lor [21].

Sectorul de poliţie este condus de către 
un şef, care dirijează operaţional activitatea 
efectivului din cadrul sectorului. În componenţa 
sectorului de poliţie activează ofiţeri, ofiţeri su-
periori, subofiţeri de sector, ofiţeri şi subofiţeri 
de investigaţii, proporţional numărului de lo-
cuitori deservit de către sectorul de poliţie. 
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Totodată, angajaţii sectorului se subordonează 
operaţional şi funcţional şefului sectorului de 
poliţie, iar coordonarea activităţii de serviciu şi 
asistenţa metodologică este asigurată de către 
conducătorii secţiilor pe domeniile de activita-
te din cadrul Inspectoratului teritorial de poli-
ţie.

Coordonarea şi dirijarea operaţională a 
activităţii sectoarelor de poliţie este exercitată 
de către Secţia securitate publică a Inspecto-
ratului teritorial de poliţie. Conform Ordinu-
lui IGP nr.365 din 24.10.2016 este stabilit că 
Secţia securitate publică din cadrul Inspecto-
ratului teritorial de poliţie reprezintă o subdi-
viziune specializată, structurală, cu atribuţii de 
organizare, dirijare, monitorizare şi control al 
activităţii în domeniul securităţii publice, iar 
funcţiile de bază ale acestea sunt:

 – interacţiunea cu membrii comunităţii, 
exponenţi reprezentativi ai acesteia (autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale), şi orga-
nizarea interacţiunii cu aceştia întru realizarea 
climatului de securitate publică;

 – prevenirea faptelor ilegale generatoa-
re de infracţiuni şi contravenţii;

 – controlul asupra domeniilor activităţii 
licenţiate, potrivit competenţelor stabilite;

 – acordarea serviciilor calificate 
populaţiei pe domeniile de activitate;

 – transpunerea şi implementarea po-
liticilor statului referitoare la prevenirea 
faptelor ilegale generatoare de infracţiuni şi 
contravenţii, precum şi în domeniul securităţii 
publice.

Misiunea sectorului de poliţie este ca 
prin măsuri speciale de investigaţie şi prin ac-
ţiuni procesual-penale, exercitate în condiţii 
legale, să asigure pe întreg sectorul admi-
nistrativ deservit prevenirea şi combaterea 
infracţionalităţii, constatarea şi investigarea 
infracţiunilor şi contravenţiilor, identificarea 
persoanelor care le-au comis şi, după caz, că-
utarea acestora, precum şi menţinerea, asi-
gurarea şi restabilirea ordinii şi securităţii 
publice, asigurarea siguranţei persoanei, pre-
venirea infracţiunilor şi contravenţiilor, consta-

tarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor 
contravenţionale, potrivit legislaţiei [22].

După părerea noastră, prevederile date 
ar fi trebuit inversate, or activitatea de bază a 
Sectorului de poliţie şi a majorităţii angajaţilor 
din cadrul acestuia ţine de realizarea 
competenţelor de ordine şi securitate publică 
şi, ulterior, a competenţelor privind investiga-
rea şi prevenirea criminalităţii.

Funcţiile de bază ale Sectorului de poliţie 
sunt:

 – apărarea vieţii, sănătăţii, demnităţii, 
drepturilor, libertăţilor, intereselor şi averii 
cetăţenilor de atentate criminale şi de alte ata-
curi nelegitime, constatarea şi investigarea in-
fracţiunilor, urmărirea persoanelor care le-au 
săvârşit;

 – garantarea siguranţei persoanei 
prin menţinerea ordinii şi securităţii publi-
ce, prevenirea şi combaterea infracţiunilor şi 
contravenţiilor;

 – acordarea asistenţei, conform condi-
ţiilor şi modului stabilit de legislaţie, cetăţeni-
lor, autorităţilor administraţiei publice, insti-
tuţiilor şi organizaţiilor în vederea protecţiei 
drepturilor şi exercitării atribuţiilor lor stabi-
lite de lege, organizarea adecvată a acţiunilor 
desfăşurate pe domeniul de competenţă în 
vederea consolidării încrederii populaţiei faţă 
de Poliţie, precum şi asigurarea transparenţei 
activităţilor desfăşurate.

Personalul Sectorului îşi organizează 
activităţile în baza Planului de lucru al Secto-
rului de poliţie (întocmit trimestrial), materi-
alelor aflate la examinare şi atribuţiilor deter-
minate, iar pentru îndeplinirea activităţilor de 
serviciu, personalul Sectorului are competenţă 
teritorială în cadrul sectorului administrativ 
deservit, care este stabilită în fişa postului. În 
caz de continuare a unei măsuri sau activităţi 
specifice, se poate acţiona, în condiţiile legii, şi 
în raza teritorială a altor unităţi de poliţie în 
modul prevăzut de actele departamentale.

Referitor la problemele existente ce vi-
zează aspectele organizaţionale, cu toate că au 
fost făcute schimbări şi reorganizări necesare 
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exercitării competenţelor conform aşteptărilor 
societăţii, acestea sunt încă imperios necesare 
în vederea asigurării realizării competenţelor 
atribuite.

De exemplu, unul din angajamentele 
asumate de MAI a vizat regionalizarea Poliţiei, 
respectiv în baza viziunii strategice elaborate 
în anul 2017 a fost determinat scopul regiona-
lizării activităţii Poliţiei, ca fiind optimizarea 
organizatorică şi funcţională în profil teritori-
al, pentru realizarea echilibrelor necesare în-
tre diferitele categorii de atribuţii şi de perso-
nal, prin plasarea competenţelor manageriale, 
operative şi administrative la nivelurile opti-
me de eficacitate, în vederea creşterii calităţii 
serviciului public şi a gradului de îndeplinire a 
atribuţiilor şi misiunilor specifice.

Implementarea viziunii date ar fi per-
mis gestionarea mai eficientă a unităţilor de 
personal (redistribuirea funcţiilor suplimen-
tare din serviciile administrative către cele 
operaţionale), creşterea nivelului de recruta-
re şi selectare a personalului, economisirea 
mijloacelor financiare şi logistice, optimizarea 
proceselor de activitate.

Faptul dat a fost reflectat şi în Raportul 
Final „Monitorizarea civică a reformei poliţiei 
în Republica Moldova”, elaborat de Asociaţia 
Promo-LEX, care indică că „nu a fost efectuată 
regionalizarea Poliţiei în vederea asigurării su-
portului operativ şi administrativ al inspecto-
ratelor de poliţie.” În anul 2017 a fost aproba-
tă Viziunea de concept privind regionalizarea 
activităţii Poliţiei, care stabileşte înfiinţarea a 
cinci direcţii regionale de Poliţie (pe lângă cele 
existente urmau a fi create Direcţiile de poliţie 
Nord, Centru şi Sud).

Astfel, pe parcursul anului 2017 au fost 
regionalizate structurile de suport din ca-
drul Direcţiei de Poliţie a mun. Chişinău şi 
ale Direcţiei de Poliţie UTA Gagauz-Yeri, fi-
ind aprobat Regulamentul privind organiza-
rea şi funcţionarea Direcţiei de Poliţie a mun. 
Chişinău, care urma să servească drept model 
pentru elaborarea regulamentelor direcţiilor 
regionale. Ulterior, în martie 2020, în Parla-

ment a fost depus un proiect de lege care era 
în măsură să asigure condiţiile legale pentru 
regionalizarea Poliţiei, însă aprobarea acestu-
ia a fost tergiversată pe parcursul anului. La 
începutul lui 2021, fiind supus votului pentru 
lectura a doua, proiectul nu a întrunit numă-
rul necesar de voturi pentru a fi aprobat. Ast-
fel, Promo-LEX a constatat că regionalizarea 
Poliţiei a eşuat în perioada 2016–2020 şi a 
apreciat acest caz drept o dovadă a lipsei de 
voinţă politică pentru îndeplinirea angajamen-
telor asumate atât prin documentele strategice, 
cât şi prin acordurile încheiate cu partenerii de 
dezvoltare” [23, p.19-20].

După cum vedem, acest deziderat nu a 
fost implementat, neavând susţinerea politică 
necesară, respectiv, urmează a se reveni la ide-
ea dată prin finalizarea procesului de regiona-
lizare propus spre implementare, atunci când 
contextul, în special cel politic, va fi prielnic, iar 
modificările la Legea cu privire la activitatea 
Poliţiei şi statutul poliţistului vor oferi temeiul 
legal de a extinde conceptul de regionalizare al 
Poliţiei.

În aceeaşi ordine de idei, se pliază şi 
absenţa capacităţii de menţinere şi asigurare a 
ordinii şi securităţii publice, aproape inexisten-
tă la inspectoratele teritoriale. Acest fapt este 
agravat şi de lipsa de capacitate a Carabinieri-
lor, care nu deţin structuri teritoriale capabile 
să desfăşoare misiuni de restabilire a ordinii şi 
securităţii publice pe întreg teritoriul naţional.

Faptul dat a fost condiţionat şi de im-
plementarea Strategiei de dezvoltare a Poliţi-
ei pentru anii 2016-2020, respectiv Planul de 
acţiuni privind implementarea acesteia, deter-
mina în pct. 1.4. – Reorganizarea sistemului de 
menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii pu-
blice, subacţiunea dedicată 1.4.3. – Desconcen-
trarea activităţilor de menţinere şi asigurare a 
ordinii publice la nivelul subdiviziunilor terito-
riale ale Poliţiei [24].

Acest proces a rămas nerealizat, cu anu-
mite excepţii valabile pentru Direcţia de poli-
ţie a mun. Chişinău, din lipsa de resurse uma-
ne, echipament şi alte dotări, infrastructură 
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modernizată, acoperire financiară, în special 
pentru a asigura retribuirea muncii, care ar fi 
permis realizarea competenţelor de menţinere 
şi asigurare a ordinii publice de către subdivizi-
unile teritoriale ale Poliţiei.

Raportul final „Monitorizarea civi-
că a reformei poliţiei în Republica Moldova” 
menţionat supra, în contextul finalizării im-
plementării Strategiei de dezvoltare a Poliţi-
ei pentru anii 2016-2020, a stabilit anumite 
recomandări pentru Inspectoratul General al 
Poliţiei, care urmează a fi realizate în următorii 
ani, cum ar fi: desconcentrarea activităţilor de 
menţinere şi asigurare a ordinii publice la nive-
lul subdiviziunilor teritoriale ale Poliţiei, prin 
punerea la dispoziţia subdiviziunilor teritoria-
le ale Poliţiei a competenţelor şi efectivelor ne-
cesare gestionării situaţiei la nivel local; com-
pletarea numărului echipelor de reacţionare 
la apelurile de urgenţă ale cetăţenilor conform 
necesităţilor inspectoratelor de poliţie [23, 
p.45].

Inspectoratul General de Carabinieri 
(în continuare IGC) este o autoritate speciali-
zată a statului, cu statut militar, aflată în sub-
ordinea Ministerului Afacerilor Interne, care 
are misiunea de a apăra drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale persoanei prin executarea 
atribuţiilor de menţinere, asigurare şi restabili-
re a ordinii publice, de prevenire şi descoperire 
a infracţiunilor şi contravenţiilor, de protecţie 
a obiectivelor de importanţă deosebită, de pre-
venire şi combatere a terorismului, de asigura-
re a regimului stării de urgenţă, de asediu sau 
de război [25] şi îşi exercită atribuţiile pe întreg 
teritoriul Republicii Moldova.

Este unanim recunoscut că IGC dispune 
de statut dual, face parte atât din sistemul na-
ţional de ordine şi securitate publică, cât şi din 
sistemul naţional de apărare, respectiv exerci-
tă, pe timp de pace, atribuţii poliţieneşti, iar pe 
timp de asediu sau de război, atribuţiile speci-
fice Forţelor Armate în condiţiile prevăzute de 
legislaţie.

Autorii Guţuleac V., Comarniţcaia E. şi 
Spînu I. consideră că locul Inspectoratului Ge-

neral de Carabinieri ca subiect al activităţii 
poliţieneşti, fie în structura Ministerului Afa-
cerilor Interne, fie în structura Ministerului 
Apărării necesită un studiu separat şi complex. 
Autorii respectivi sunt de părerea că această 
subdiviziune ar putea avea un statut de sine stă-
tător, să activeze sub patronatul preşedintelui 
Republicii Moldova şi să fie coordonată: în pro-
cesul activităţii privind asigurarea ordinii de 
drept de către Ministerul Afacerilor Interne; 
la declararea stării de asediu sau de război de 
către Statul Major General al Forţelor Armate 
[3, p.66].

Nu putem fi de acord cu propunerea 
dată, atât din punct de vedere organizaţional, 
cât şi funcţional din mai multe considerente. 
Astfel, corectitudinea determinării şi amplasă-
rii Carabinierilor în cadrul MAI şi-a demonstrat 
viabilitatea pe parcursul anilor, fiind parte a 
proceselor desfăşurate în cadrul domeniului 
de ordine şi securitate publică. Mai mult de-
cât atât, starea de asediu sau de război este o 
situaţie ipotetică, cu caracter extraordinar, 
care atentează la securitatea statului şi însăşi 
existenţa acestuia, pe când activitatea perma-
nentă – în cadrul căreia de către Carabinieri 
sunt realizate competenţele poliţieneşti – este 
cotidiană. Astfel, putem afirma cu toată certi-
tudinea: competenţele poliţieneşti legate de 
menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii 
publice sunt primordiale în activitatea acestei 
subdiviziuni, fapt prin care considerăm că locul 
acestei autorităţi publice este anume în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne. La fel, pe in-
tern au fost stabilite mecanisme de conlucrare, 
interacţionare şi coordonare a activităţilor şi 
măsurilor legate de realizarea competenţelor 
de ordine publică, în special în raport cu acti-
vităţile desfăşurate de Poliţie. Instruirea co-
mună, procesele manageriale şi operaţionale, 
accesarea asistenţei externe, corelarea docu-
mentelor de politici cu priorităţile de dezvolta-
re instituţională, toate au un aspect integrat şi 
comun, ceea ce asigură un loc bine determinat 
al Carabinierilor în cadrul MAI.

Totodată, legislaţia stabileşte şi prioriti-
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zează atribuţiile IGC în următoarele domenii de 
activitate:

1) menţinerea, asigurarea şi restabilirea 
ordinii şi securităţii publice, protecţia dreptu-
rilor şi libertăţilor legitime ale persoanei şi ale 
comunităţii;

2) prevenirea şi descoperirea infracţiu-
nilor şi a contravenţiilor;

3) prevenirea şi combaterea terorismului;
4) paza şi protecţia obiectivelor de 

importanţă deosebită şi a transporturilor;
5) asigurarea regimului stării de urgenţă, 

de asediu şi de război [26].
Referindu-ne la structura Inspectoratu-

lui General de Carabinieri, aceasta este urmă-
toarea:

• Comandamentul General;
• direcţiile regionale;
• unităţile militare;
• subdiviziunile cu destinaţie specială;
• subdiviziunile de suport operaţional.
Comandamentul General este unitatea 

centrală de administrare şi control a Inspecto-
ratului General de Carabinieri, care planifică, 
organizează, conduce, coordonează şi contro-
lează activitatea structurilor din subordine, 
asigură cooperarea şi colaborarea cu celelalte 
instituţii ale statului, organisme şi organizaţii 
guvernamentale şi neguvernamentale din ţară 
şi din străinătate.

Acesta este condus de comandantul ge-
neral, numit în funcţie prin hotărâre de Gu-
vern, pe un termen de 5 ani, la propunerea 
ministrului Afacerilor Interne, iar în îndepli-
nirea atribuţiilor sale, Comandantul General 
este asistat de adjuncţi, numiţi şi eliberaţi din 
funcţii de către ministrul Afacerilor Interne, la 
propunerea acestuia.

Comandamentul General planifică, orga-
nizează, conduce, coordonează şi controlează 
activitatea structurilor din subordinea Inspec-
toratului, asigură cooperarea şi colaborarea 
cu celelalte instituţii ale statului, organisme şi 
organizaţii guvernamentale şi neguvernamenta-
le din ţară şi din străinătate, de asemenea exerci-
tă alte atribuţii conţinute în competenţa sa [25].

Subdiviziunile regionale subordonate 
Comandamentului sunt următoarele: Direcţia 
regională „Centru”, Direcţia regională „Nord” 
şi Direcţia regională „Sud”. De exemplu, Regu-
lamentul privind organizarea şi funcţionarea 
Direcţiei regionale „Сеntru” prevede că, pentru 
realizarea funcţiilor de bază, Direcţia îşi exer-
cită atribuţiile prin intermediul subdiviziunilor 
sale structurale. Astfel, în domeniul menţinerii, 
asigurării şi restabilirii ordinii şi securităţii pu-
blice, al protecţiei drepturilor şi libertăţilor le-
gitime ale persoanei şi аle comunităţii, Direcţia 
realizează următoarele activităţi:

 – apără viaţa, integritatea corporală şi 
libertatea personală, proprietatea publică şi 
privată, interesele legitime ale cetăţenilor, ale 
comunităţii şi ale statului;

 – execută misiuni de asigurare а ordi-
nii şi securităţii publice сu ocazia întrunirilor, 
a manifestărilor sportive, cultural-artistice, а 
întrunirilor сu caracter religios, sau cu ocazia 
altor evenimente publice care implică aglome-
rări de persoane;

 – execută misiuni de restabilire а ordi-
nii publice atunci când aceasta а fost tulburată 
prin orice fel de acţiuni sau fapte се contravin 
cadrului normativ;

 – execută, lа solicitarea Inspectoratului 
General аl Poliţiei, în baza planurilor comune 
de activitate sau а planurilor speciale, а ordi-
nelor sau а dispoziţiilor ministrului Afaceri-
lor Interne, misiuni de menţinere а ordinii şi 
securităţii publice pе întreg teritoriul ţării, pre-
cum şi misiuni aferente domeniului circulaţiei 
rutiere;

 – execută, la solicitarea Inspectoratului 
General al Poliţiei de Frontieră, în baza planu-
rilor de cooperare, misiuni de asigurare şi re-
stabilire а ordinii publice în punctele de trecere 
а frontierei de stat;

 – execută misiuni de asigurare şi resta-
bilire а ordinii publice în timpul vizitelor ofici-
ale sau al altor activităţi lа care participă înalţi 
demnitari de stat;

 – limitează sau interzice temporar circu-
laţia transportului şi а pietonilor pe străzi şi 
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pe drumuri, precum şi accesul persoanelor pe 
anumite porţiuni de teren sau spre anumite lo-
curi, cu ocazia desfăşurării misiunilor de asigu-
rare şi restabilire а ordinii publice în timpul or-
ganizării unor întruniri sau а altor evenimente 
publice care implică aglomerări de persoane 
[27].

Următoarea categorie sunt structurile 
subordonate cu competenţă teritorială gene-
rală: Unitatea militară 1001, Unitatea militară 
1002, Unitatea militară 1003, Unitatea mili-
tară 1045, Unitatea militară 1006 (Centrul de 
instrucţie), Batalionul cu destinaţie specială 
„Scorpion”, Secţia pregătire fizică şi sport, Cen-
trul de asigurare, Dispeceratul operaţional, 
Direcţia medicală, Direcţia ceremonial-militari.

Unitatea militară 1001 este una mobil-
operativă, cu o companie la Căuşeni; Unitatea 
Militară 1002 este responsabilă de paza şi apă-
rarea misiunilor diplomatice; Unitatea militară 
1003 – mobil-operativă, este dislocată în mun. 
Bălţi; Unitatea militară 1045 – mobil-operativă, 
se află amplasată în mun. Comrat, cu o compa-
nie la Cahul [12, p.101].

În urma constatărilor Raportului Fi-
nal „Monitorizarea civică a reformei poliţiei 
în Republica Moldova”, este indicat că „nu a 
fost finalizat procesul de delimitare clară a 
competenţelor de menţinere, asigurare şi re-
stabilire a ordinii publice între Inspectoratul 
General al Poliţiei şi Inspectoratul General 
de Carabinieri. Deşi în 2018, prin Legea nr. 
219/2018 cu privire la Inspectoratul General 
de Carabinieri, a fost stabilit rolul şi locul IGP 
şi IGC în sistemul dual de ordine şi securita-
te publică, intrarea în vigoare a prevederilor 
privind transferul atribuţiilor de restabilire a 
ordinii publice de la Poliţie către Carabinieri a 
fost amânată de la 1 ianuarie 2021 până la 1 
ianuarie 2022 [23, p.24].

Lucrul dat s-a datorat lipsei capacităţii 
statului de potenţare a carabinierilor cu resur-
se umane suficiente, dar şi de a asigura dotă-
rile şi acoperirea financiară necesară. Cu toate 
acestea, Inspectoratul General de Carabinieri a 
preluat, începând cu 1 ianuarie 2022, activita-

tea de restabilire a ordinii publice, care până la 
această dată era realizată, în mare parte, de că-
tre Poliţie. La fel, evenimentele publice cu grad 
de risc sporit sunt gestionate prin implicarea, 
în mare parte, a forţelor şi resurselor Carabi-
nierilor.

Astfel, la ziua de astăzi, menţinerea ordi-
nii publice este misiunea principală a Poliţiei, 
realizată prin activităţi specifice executate de 
subdiviziunile responsabile, iar restabilirea or-
dinii publice este misiunea principală a Inspec-
toratului General de Carabinieri. Asigurarea 
ordinii publice este o misiune secundară atât 
pentru Poliţie, cât şi pentru Carabinieri şi poate 
fi realizată independent sau prin sprijin reci-
proc, respectiv de ambele autorităţi în funcţie 
de caracterul evenimentului şi condiţiile de 
desfăşurare a acestuia.

Vorbind despre problematica organiză-
rii activităţii şi realizării competenţelor, Ana-
liza funcţională a MAI, realizată în anul 2015, 
prevedea expres – Carabinierii au probleme 
de sistem organizaţional (acoperire teritorială 
nesatisfăcătoare); de personal (deficit, utilizare 
neadecvată, ritm lent al profesionalizării); de 
asigurare tehnico-materială (insuficienţă, uzu-
ră accentuată) [12, p.109].

Raportul privind analiza funcţională a 
Inspectoratului General de Carabinieri, elabo-
rat în anul 2019, făcând o caracteristică a ser-
viciului/competenţei de menţinere, asigurare 
şi restabilire a ordinii şi securităţii publice, a 
protecţiei drepturilor şi libertăţilor legitime ale 
persoanei şi comunităţii determină următoare-
le probleme: dispunerea unităţilor de Carabi-
nieri în oraşele mari şi lipsa mobilităţii favo-
rizează asigurarea serviciului în comunităţile 
urbane, mediul rural fiind în prezent insufici-
ent acoperit; nu exista mecanismul interdepar-
tamental fluent de cooperare cu Poliţia în сееа 
се priveşte menţinerea ordinii şi securităţii 
publice (schimb de informaţii, analiza situaţiei, 
planificarea acţiunilor comune în raport de 
necesitaţi, care asigură eficacitatea acţiunii, ex-
clude suprapunerile, concentrarea nejustificată 
de forţe şi mijloace, risipă de timp şi resurse; IGC 
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nu are atitudine proactivă, ci reactivă, genera-
tă de faptul сă este furnizor de resurse pentru 
Роliţie şi nu partener egal [28, p.105-108].

Totodată, până la moment persistă anu-
mite probleme în procesul de asigurare a or-
dinii şi securităţii publice în cadrul evenimen-
telor, cum ar fi: cadrul legal nu stabileşte clar 
obligativitatea autorităţii publice locale de a 
include Carabinierii în comisia de avizare a 
întrunirilor publice, nu este reglementată pro-
cedura de informare a Carabinierilor de către 
organizatorii evenimentelor publice, persona-
lul este parţial pregătit pentru misiuni de asi-
gurare şi este capabil să asigure managementul 
întrunirilor publice cu grad scăzut şi mediu de 
risc. Pentru întrunirile publice cu grad ridicat 
de risc este nevoie de suport conceptual, tactici, 
tehnici şi procedee, personal pregătit, dotare şi 
echipare corespunzătoare.

Nu în ultimul rând, calitatea datelor şi 
informaţiilor, mecanismul de obţinere a acesto-
ra şi capacitatea de analiză sunt în stare incipi-
entă, fapt ce nu permite realizarea activităţilor 
de planificare, organizare şi coordonare a 
forţelor în cadrul asigurării şi restabilirii ordi-
nii publice la nivelul scontat.

Concluzie. Cu toate că în ultima perioada 
au fost realizate mai multe activităţi menite să 
asigure o organizare eficientă şi în corespunde-
re cu cele mai înalte standarde internaţionale, 
aspectul funcţional încă urmează a fi ajustat şi 
dezvoltat atât în cadrul Poliţiei, cât şi în cel al 
Inspectoratului General de Carabinieri. În ordi-
nea dată de idei persistă anumite impedimente 
de ordin obiectiv şi subiectiv, cum ar fi:

 – lipsa resurselor financiare suficiente 
pentru a dezvolta dotările cu echipament per-
formant, a renova infrastructura învechită şi a 
asigura o mobilitate sporită;

 – lipsa resurselor umane pregătite şi 

motivate suficient; or, remunerarea urmează a 
fi majorată pentru a stimula angajaţii se nu pă-
răsească activitateaşi a ridica nivelul de atrac-
tivitate a profesiei. De asemenea, fluctuaţia 
de personal este o problemă care persistă, iar 
investiţiile făcute în instruirea şi pregătirea 
profesională se pierd odată cu întreruperea ra-
porturilor de muncă;

 – lipsa unor proceduri de operare stan-
dard, respectiv, dacă în cadrul Poliţiei în ultimii 
ani au fost elaborate şi puse în aplicare peste o 
sută de astfel de proceduri pe cele mai impor-
tante procese organizaţionale şi funcţionale, în 
cadrul Inspectoratului General de Carabinieri 
acestea abia urmează a fi dezvoltate.

Totodată, urmează a fi clarificate urmă-
toarele aspecte:

 – realizarea în continuare a procesului 
de dezvoltare/modernizare a infrastructurii 
subdiviziunilor IGP şi IGC, în special a sectoa-
relor de poliţie;

 – finalizarea procesului de regionalizare 
a Poliţiei;

 – optimizarea resurselor limitate dispo-
nibile prin direcţionarea acestora către cele 
mai stringente procese;

 – suplinirea numărului de angajaţi în ca-
drul sectoarelor de poliţie;

 – alocarea resurselor umane pentru IGC 
în vederea acoperirii deficitului de personal re-
zultat în procesul demilitarizării şi profesiona-
lizării;

 – operaţionalizarea sectoarelor de poli-
ţie prin crearea echipajelor de patrulare;

 – asigurarea proactivă a activităţilor de 
menţinere şi asigurare a ordinii publice;

 – anticiparea fenomenelor negative ce 
pot atenta la ordinea şi securitatea publică, cu 
stabilirea unor algoritmi de reacţie şi răspuns.
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УДК 343.43

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ В УКРАИНЕ В УСЛОВИЯХ 
ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА

Статья посвящена актуальной проблеме – противодействию торговли людьми в Укра-
ине в условиях вооруженного конфликта. Автор рассматривает понятие «торговля людьми», 
закрепленное в международно-правовых актах и национальном законодательстве и дела-
ет вывод о неоднозначности подхода к сущности этого явления и возможности допущения 
ошибок при конструировании диспозиции нормы статьи о торговле людьми. Отмечено, что 
в условиях вооруженного конфликта в Украине в случаях торговли людьми необходимо вы-
работать правоохранительным органам общие правила квалификации по ст. 149. Торговля 
людьми УК Украины или ст. 438. Нарушение законов и обычаев войны УК Украины, а также 
рекомендовано внести изменения в нормативно-правовые акты, направленные на борьбу с 
торговлей людьми.

Ключевые слова: торговля людьми, вооруженный конфликт, сексуальное насилие, ген-
дерно обусловленное насилие, противодействие, уголовная ответственность.

COUNTERACTION TO HUMAN TRAFFICKING IN UKRAINE UNDER 
ARMED CONFLICT

The article is devoted to an actual problem - combating human trafficking in Ukraine in 
the context of an armed conflict. The author examines the concept of ”trafficking in persons”, en-
shrined in international legal acts and national legislation, and concludes that the approach to the 
essence of this phenomenon is ambiguous and the possibility of making mistakes when construct-
ing the disposition of the norm of the article on trafficking in persons. It is noted that in the context 
of the armed conflict in Ukraine in cases of human trafficking, it is necessary for law enforcement 
agencies to develop general rules for qualification under art. 149. Human trafficking of the Criminal 
Code of Ukraine or under art. 438. Violation of the laws and customs of war of the Criminal Code of 
Ukraine, as well as it is recommended to amend the legal acts aimed at combating human traf-
ficking.
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Постановка проблемы. Исследуя про-
блему торговли людьми, следует согласить-
ся с тем, что ни одна страна мира не может 
полностью уберечь своих граждан от этого 
бремени. Украина в данном случае является 
не исключением. Нестабильная социально-
экономическая ситуация, низкий уровень 
правовой культуры населения, насилие 
против женщин и детей, коррупция, поли-
тический дисбаланс, конфликт на востоке 
Украины, беспринципность преступников, 
наращивание спроса на дешевую рабочую 
силу или неформальный труд, рост потреб-
ностей в сфере трансплантации органов соз-
дают благоприятные условия для развития 
теневого бизнеса в сфере торговли людьми 
[1, с. 46].

Тенденции состояния, структуры и 
детерминации торговли людьми в Украине 
вызывают интерес не только среди ученых, 
но и становятся предметом научного поиска 
и общественных организаций. Так, в част-
ности, пострадавшие от торговли людьми, 
которым помогла МОМ в первой половине 
2020 года, подверглись эксплуатации в 22 
странах, в том числе и в Украине. Россий-
ская Федерация остается главной страной 
назначения: 55% пострадавших, которым 
помогло Представительство МОМ в Украи-
не, подверглись эксплуатации именно там. 
Второе место занимает Польша (28,7% по-
страдавших). Торговля людьми внутри 
Украины, включая аннексированный Крым 
и неподконтрольные правительственные 
территории Донецкой и Луганской обла-
стей, – в этом рейтинге на третьем месте с 
показателем 8% [2].

Вместе с тем, полномасштабное втор-
жение России 24 февраля 2022 года на тер-
риторию Украины стало толчком для пере-
осмысления этого явления, которое сейчас 
представляет наибольшую опасность: 
женщины и дети, которые вынуждены по-
кинуть Украину из-за военной агрессии 
России и направляются в соседние страны, 
сталкиваются с рисками торговли людьми. 

В то же время мужчины, остающиеся вну-
три страны, могут стать добычей торговцев 
людьми [3]. Однако, уже с полномасштаб-
ного вторжения Российской Федерацией 
на территорию Украины зарегистрировано 
три случая торговля людьми [4].

Цель статьи состоит в исследовании 
распространения торговли людьми в усло-
виях вооруженного конфликта в Украине, 
определение причин распространения это-
го явления среди населения и мерах по их 
предупреждению.

Изложение основного материала. 
Противодействие торговли людьми пред-
усмотрено в таких международно-право-
вых актах, как: Конвенция о рабстве 1926 
г., Дополнительная конвенция о запрете 
рабства, работорговли, а также аналогич-
ных рабству институтов и практики 1956 
г., Конвенция о запрете торговли людьми 
и эксплуатации проституции третьими ли-
цами 1949 г., Протокол о предупреждении 
и прекращении торговли людьми, особен-
но женщинами и детьми, и наказание за 
нее, дополняющий Конвенцию ООН против 
транснациональной организованной пре-
ступности 2000 г. И это лишь некоторые 
международные акты противодействия 
торговли людьми.

Но что касается понятия «торговля 
людьми», то универсального, единствен-
ного общепризнанного толкования не су-
ществует. Например, в Протоколе ООН «О 
предупреждении, пресечении и наказании 
за торговлю людьми, особенно женщинами 
и детьми, и наказании за нее», дополняю-
щем Конвенцию ООН против транснаци-
ональной организованной преступности, 
принятой 15 ноября 2000 г. в п. а) ч. 1 ст. 
3 дано следующее определение: «торгов-
ля людьми» означает осуществляемые с 
целью эксплуатации вербовку, перевозку, 
передачу, сокрытие или получение людей 
путем угрозы силой или ее применения 
или других форм принуждения, похище-
ния, мошенничества, обмана, злоупотре-
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бления властью или уязвимостью положе-
ния, или путем подкупа , в виде платежей 
или выгод, для получения согласия лица, 
контролирующего другое лицо. Эксплуата-
ция включает, как минимум, эксплуатацию 
проституции других лиц или другие формы 
сексуальной эксплуатации, принудитель-
ный труд или услуги, рабство или обычаи, 
сходные с рабством, подневольное состоя-
ние или изъятие органов [5, с. 3].

Также при толковании термина «тор-
говля людьми» отмечается, что эксплуата-
ция включает: эксплуатацию проституции 
других лиц или другие формы сексуальной 
эксплуатации, принудительный труд и ус-
луги, рабство или обычаи, подобные раб-
ству, подневольное состояние и трансплан-
тацию органов [6, с. 40].

В условиях вооруженного конфликта 
особой актуальности также приобретает и 
понятие гендерно обусловленного насилия, 
под которым понимают насилие, направ-
ленное против лица через его пол, гендер-
ную идентичность или гендерное самовы-
ражение, или насилие, влияющее на лиц 
определенного пола диспропорционально. 
Оно может нанести жертве физический, 
сексуальный, эмоциональный или психоло-
гический ущерб или экономические потери. 
Гендерно обусловленное насилие и насилие 
над женщинами – термины, которые часто 
применяются взаимозаменяемо, поскольку 
широко признано, что большинство видов 
гендерно обусловленного насилия осу-
ществляются мужчинами по отношению к 
женщинам и девушкам. Однако использова-
ние аспекта «гендерной обусловленности» 
важно, поскольку подчеркивает тот факт, 
что многие формы насилия над женщинами 
коренятся в неравенстве власти между жен-
щинами и мужчинами. Термины употребля-
ются взаимозаменяемо во всех документах 
ЕИГР, отражая непропорциональное коли-
чество таких преступлений против женщин 
[7, с. 52].

Анализ Конвенции Совета Европы 

о предотвращении насилия в отношении 
женщин и домашнего насилия и борьбе с 
этими явлениями (Стамбульская конвен-
ция) 2011 г., а также других международ-
но-правовых актов, позволяет выделить 
следующие виды гендерно обусловленного 
насилия:

 – физическое насилие;
 – психологическое насилие;
 – экономическое насилие;
 – сексуальное насилие;
 – домашнее насилие;
 – преследование;
 – изнасилование;
 – сексуальное притязание;
 – увечье женских гениталий;
 – принудительная стерилизация;
 – принудительный аборт;
 – принудительный брак;
 – преступления во имя так называе-

мой «чести»;
 – насилие в институциональной сре-

де;
 – насилие в военных, конфликтных и 

постконфликтивных ситуациях;
 – торговля людьми (выдел. – А.С.П.).

Кроме того, говоря об вооруженном 
конфликте, считаем за необходимое также 
проанализировать и отдельные положения 
Римского статута Международного уго-
ловного суда 1998 г. Так, в соответствии со 
ст. 7. (1) Преступления против человечно-
сти Статута, данные преступления означа-
ют любое из следующих деяний, когда они 
совершаются в рамках широкомасштабного 
или систематического нападения на любых 
гражданских лиц, и если такое нападение 
совершается сознательно:

a) убийство;
b) истребление;
c) порабощение;
d) депортация или насильственное 

перемещение населения;
e) заключение в тюрьму или другое 

жестокое лишение физической свободы в 
нарушение основополагающих норм меж-
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дународного права;
f) пытки;
g) изнасилование, обращение в сек-

суальное рабство, принуждение к прости-
туции (выдел. – А.С.П.), принудительная бе-
ременность, принудительная стерилизация 
или любые другие формы сексуального на-
силия сопоставимой тяжести;

h) преследование любой идентифици-
руемой группы или общности по политиче-
ским, расовым, национальным, этническим, 
культурным, религиозным, гендерным, как 
это определяется в пункте 3, или другим 
мотивам, которые повсеместно признаны 
недопустимыми согласно международному 
праву, в связи с любыми деяниями, указан-
ными в данном пункте, или любыми престу-
плениями, подпадающими под юрисдикцию 
Суда;

i) насильственное исчезновение лю-
дей;

j) преступление апартеида;
k) другие бесчеловечные деяния ана-

логичного характера, заключающиеся в 
умышленном причинении сильных страда-
ний или серьезных телесных повреждений 
или серьезного ущерба психическому или 
физическому здоровью [8].

В этой же статье дается трактование 
таких терминов, которые интересуют нас в 
рамках статьи, как «порабощение» и «при-
нудительная беременность», в частности:

с) «порабощение» означает осу-
ществление любого или всех правомочий, 
связанных с правом собственности в от-
ношении личности, и включает в себя осу-
ществление таких правомочий в ходе тор-
говли людьми, и, в частности, женщинами и 
детьми;

f) «принудительная беременность» 
означает незаконное лишение свободы ка-
кой-либо женщины, которая стала беремен-
ной в принудительном порядке, с целью из-
менения этнического состава какого-либо 
населения или совершения иных серьезных 
нарушений международного права. Это 

определение ни в коем случае не истолко-
вывается как затрагивающее национальное 
законодательство, касающееся беременно-
сти [8].

Таким образом, международное со-
общество осуждает совершение торговли 
людьми, особенно в условиях вооруженно-
го конфликта. Исходя из толкования терми-
на «порабощение», на наш взгляд, торговлю 
людьми в условиях вооруженного конфлик-
та следует относить к преступлениям про-
тив человечности.

Что же касается законодательства 
Украины, то согласно действующему УК 
Украины (ст. 149), уголовно наказуемым 
является: торговля человеком, а так же вер-
бовка, перемещение, укрывательство, пере-
дача или получение человека, совершенные 
с целью эксплуатации, с использованием 
принуждения, похищения, обмана, шанта-
жа, материального или иной зависимости 
потерпевшего, его уязвимого состояния или 
подкупа третьего лица, контролирующего 
потерпевшего, для получения согласия на 
его эксплуатацию. Особое значение при-
обретает цель эксплуатации человека, под 
которой понимают все формы сексуальной 
эксплуатации, использование в порнобиз-
несе, принудительный труд или принуди-
тельное предоставление услуг, рабство или 
обычаи, подобные рабству, подневольное 
состояние, вовлечение в долговую кабалу, 
извлечение органов, проведение опытов 
над человеком без его согласия, усыновле-
ние (удочерение) с целью наживы, принуди-
тельная беременность или принудительное 
прерывание беременности, принудитель-
ная женитьба, принудительное вовлечение 
в занятие попрошайничеством, вовлечение 
в преступную деятельность, использование 
в вооруженных конфликтах и т.д.

Кроме того, в Законе Украины от 20 
сентября 2011 г. № 3739-VI «О противодей-
ствии торговле людьми», торговля людьми 
– это совершение незаконного соглашения, 
объектом которого является человек, а так 
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же вербовка, перемещение, укрыватель-
ство, передача или получение человека, 
совершенные с целью эксплуатации, в том 
числе сексуального, с использованием об-
мана, мошенничества, шантажа, уязвимого 
состояния человека или с применением или 
угрозой применения насилия, с использо-
ванием служебного положения или мате-
риальной или иной зависимости от другого 
лица, согласно Уголовному кодексу Украи-
ны признаются преступлением [9].

С начала полномасштабного вторже-
ния Российской Федерации на территорию 
Украины с 05 часов 30 минут 24 февраля 
2022 года сроком на 30 суток введено во-
енное положение (Указ Президента Укра-
ины от 24 февраля 2022 г. № 64/ 2022 «О 
введении военного положения в Украине»), 
который был продлен Указами Президента 
Украины от 14 марта 2022 г. № 133/2022, 
от 18 апреля 2022 г. № 259/2022, от 17 мая 
2022 г. № 341/2022 «О продлении действия 
военного положения в Украине»). В услови-
ях военного положения действия уголовно 
противоправные действия подлежат ква-
лификации при наличии всех признаков 
уголовного правонарушения по статье или 
совокупности статей, расположенных в Раз-
деле XX. Уголовные правонарушения против 
мира, безопасности человечества и между-
народного правопорядка УК Украины.

Следует отметить, что по состоянию 
на начало августа 2022 г. общего количе-
ства случаев сексуального насилия, совер-
шенных российскими военнослужащими, 
точно не известно, однако по состоянию 
на конец апреля 2022 г. зарегистрирова-
но 103 обращения о случаях гендерного и 
сексуального насилия на освобожденных 
от российских захватчиков территориях. 
Среди лиц, изнасилованных, около 30% – 
несовершеннолетние девушки, 12 из кото-
рых сейчас беременны. В течение 1 марта 
–12 апреля 2022 г. в Abortion Dream Team 
– организацию, которая принадлежит к 
сети правозащитных организаций Abortion 

Without Borders, обратились 102 украинки, 
выехавшие из Украины в Польшу, с бере-
менностью до 12 недель, которую хотели 
прервать [10]. Выработанная правоохрани-
тельными органами совместные правила 
квалификации сексуального насилия в ус-
ловиях вооруженного конфликта подпада-
ют по ст. 438. Нарушение законов и обычаев 
войны Раздела XX. Уголовные правонару-
шения против мира, безопасности челове-
чества и международного правопорядка УК 
Украины.

Тогда возникает вопрос о квалифика-
ции торговли людьми в условиях вооружен-
ного конфликта: ст. 149. Торговля людьми 
Раздела III. Уголовные правонарушения 
против свободы, чести и достоинства лич-
ности УК Украины или ст. 438. Нарушение 
законов и обычаев войны Раздела XX. Уго-
ловные правонарушения против мира, без-
опасности человечества и международного 
правопорядка УК Украины.

Статья 438 УК Украины устанавлива-
ет ответственность за жестокое обращение 
с военнопленными или гражданским насе-
лением, изгнание гражданского населения 
для принудительных работ, разграбление 
национальных ценностей на оккупирован-
ной территории, применение средств ве-
дения войны, запрещенных международ-
ным правом, другие нарушения законов и 
обычаев войны, предусмотренные между-
народными договорами, согласие на обя-
зательность которых предоставлено Вер-
ховной Радой Украины, а также предание 
приказа о совершении таких действий.

Следовательно, при совершении сек-
суального насилия именно к словосочета-
нию «другие нарушения законов и обычаев 
войны» относиться оно. Но распространя-
ются ли случаи торговли людьми на сло-
восочетание «другие нарушения законов 
и обычаев войны»? На этот вопрос очень 
сложно ответить без изучения правопри-
менительной практики зарубежных стран, 
где были зарегистрированы случаи тор-
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говли людьми в условиях вооруженного 
конфликта. Вместе с тем, средства массовой 
информации Украины констатируют, что 
«вооруженный конфликт обострил пробле-
му трудовой и сексуальной эксплуатации. 
Сквозь призму 149 статьи УКУ (торговля 
людьми – ред.) уже мы имеем первые три 
случая» [4].

Что же касается противодействия 
торговле людьми, то, как отмечено в Кон-
цепции Государственной целевой социаль-
ной программы противодействия торговле 
людьми на период до 2025 года, одобрен-
ной распоряжением Кабинета Министров 
Украины от 14.07.2021 г. № 800-р, в Укра-
ине острой проблемой остается торговля 
людьми. Сложная экономическая ситуация, 
боевые действия на Востоке Украины, низ-
кий уровень жизни, высокий уровень без-
работицы, диспропорции развития рынка 
труда, распространение внешней трудовой 
миграции, активизация деятельности меж-
дународных преступных группировок, рас-
пространенность мошеннических схем 
вербовки граждан, несовершенство законо-
дательства, правовая неосведомленность 
населения и другие факторы риска при-
водят к попаданию в ситуацию торговли 
людьми [11].

В тоже время, в отчетах по ситуации в 
Украине за 2019 г. отмечается, что торговля 
людьми остается значительной проблемой 
для Украины и, несмотря на активные уси-
лия правительства, страна пока не отвеча-
ет минимальным стандартам преодоления 
этой проблемы, а агрессия России создала 
новые вызовы для Украины в этой сфере 
[12]. Также ранее в отчетах по ситуации в 
Украине говорилось о том, что правитель-
ство Украины не полностью выполняет 
минимальные стандарты по ликвидации 
торговли людьми, однако прилагает к это-
му значительные усилия. В целом государ-
ство продемонстрировало активизацию 
усилий по сравнению с предыдущим отчет-
ным периодом, поэтому Украина остается 

на уровне 2. Эти усилия включали активи-
зацию расследований, более чем вдвое уве-
личение количества осужденных торговцев 
людьми, расследование большего количе-
ства случаев трудовой эксплуатации, под-
готовка проекта закона об отмене оплаты 
услуг по трудоустройству и установление 
официального статуса большего количе-
ства жертв торговли людьми, осужденных 
за границей за преступления, к которым 
их принуждали трафикеры. Однако пра-
вительство не выполнило минимальные 
стандарты в нескольких ключевых сферах. 
Суды медленно рассматривали дела; ситуа-
цию усугубляла и хроническая неукомплек-
тованность судов; было вынесено много 
условных наказаний, что, вероятно, усили-
валось коррупцией, в результате чего боль-
шинство осужденных торговцев людьми 
избежали тюремного заключения. Эти уси-
лия были недостаточны для сдерживания 
торговли людьми [13].

Выводы. Таким образом, подводя 
итоги нашего исследования можно сделать 
следующие выводы:

1. Неоднозначность подхода как в 
международном, так и национальном зако-
нодательстве к понятию «торговля людь-
ми» указывает на неоднозначность подхода 
к сущности этого явления и возможности 
допущения ошибок при конструировании 
диспозиции нормы статьи о торговле людь-
ми. Но лучшим примером решения этого 
сложного вопроса является изучение право-
применительной практики и законодатель-
ства зарубежных стран. Так, к примеру, в ст. 
278.01. Торговля людьми УК Канада [14] от-
ветственность наступает, если:

(1) Каждое лицо, которое вербует, пе-
ревозит, передает, принимает, удерживает, 
скрывает или укрывает лицо или осущест-
вляет контроль, руководство или влияние 
на перемещение лица с целью его эксплу-
атации или содействия его эксплуатации 
виновным в совершении преступления, 
подлежащего обвинению, и несет ответ-
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ственность
(а) к пожизненному заключению и к 

минимальному наказанию в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет, если они по-
хищают, совершают нападение при отяг-
чающих обстоятельствах или сексуальное 
насилие при отягчающих обстоятельствах 
или причиняют смерть жертве при совер-
шении правонарушения; или

(b) к лишению свободы сроком не бо-
лее 14 лет и к минимальному наказанию в 
виде лишения свободы сроком до четырех 
лет в любом другом случае.

2. В условиях вооруженного конфлик-
та в Украине в случаях торговли людьми 
необходимо выработать правоохранитель-
ным органам общие правила квалификации 
таких случаев по ст. 149. Торговля людьми 

УК Украины или ст. 438. Нарушение зако-
нов и обычаев войны УК Украины. Для это-
го необходимо обобщить и изучить право-
применительную практику зарубежных 
стран, где были зарегистрированы случаи 
торговли людьми в условиях вооруженного 
конфликта.

3. В Украине принято и действует це-
лый ряд нормативно-правовых актов, на-
правленных на борьбу с торговлей людь-
ми (например, с 1 января 2020 г. по август 
2022 г. было принято 6 таких подзаконных 
актов), однако не в одном из них нет меро-
приятий, связанных с противодействием 
торговлей людьми в условиях военного 
положения. Это требует внесения измене-
ний в действующие нормативно-правовые 
акты.
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CZU 343.9+34(091)

UNELE LATURI ALE DREPTULUI MOLDOVENESC 
ÎN VEACURILE XVII-XVIII*

Se pare că dreptul din toate țările lumii a ajuns în fundătură. Șchiopătează și înfăptuirea 
justiției, îndeosebi în unele țări, printre care se numără și Republica Moldova. Se cere, deci, o nouă pri-
vire asupra lucrurilor, o privire neobișnuită. Părerea că dezvoltarea științifică a adus o îmbunătățire 
a lumii sub toate laturile pare să fie greșită. Trecutul neamului nostru ascunde cunoștințe și prac-
tici care pot să fie folosite și în zilele noastre. Dreptul moldovenesc și sistemul judecătoresc din vea-
curile XVII-XVIII era mult mai bun decît dreptul și sistemul judecătoresc de astăzi. Normele obștești 
(juridice și nejuridice) erau puține la număr. Toți obștenii cunoșteau toate prevederile legii. Judecă-
tori erau dregătorii țării, mici, mijlocii și mari. Domnitorul țării era judecător suprem. Unii judecători 
erau necinstiți sau părtinitori, dar înfăptuirea dreptății era așa gîndită, încît toată lumea primea, 
pînă la urmă, dreptatea care li se cuvenea. Oamenii erau mulțumiți de dreptatea care li se făcea 
în judecată. Dreptul era rînduit după principiul „supremației legii”. Era cunoscut și folosit termenul 
„drepturi”. Putem să spunem că înaintașii noștri aveau cunoștințe criminologice prețioase despre 
purtările criminale și criminalitate, dar și despre prevenirea acestora. Deși scrierile vechi au fost 
mult cercetate științific, se pare că putințele de a descoperi noi cunoștințe în ele, chiar și de mare 
însemnătate, nu se vor sfîrși niciodată.

Cuvinte-cheie: drept, medieval, moldovenesc, Moldova, secolele XVII-XVIII, secolul XVIII.

CERTAINS ASPECTS DU DROIT MOLDAVE AUX XVII-XVIII SIÉCLES

Il semble que le droit de tous les pays du monde soit dans l’impasse. Accuse des problèmes 
et la justice, surtout dans certains pays, parmi lesquelles se trouve la République de Moldova. El est 
besoin donc d’un nouveau regard sur les choses, un regard inhabituel. L’opinion que le développe-
ment scientifique a apporté une amélioration du monde sous tous les aspects semble être faux. Le 
passé de la nation cache des connaissances et pratiques qui peuvent être utiliser dans nos jours. Le 
droit moldave et le système de la justice aux XVII-XVIII siècles était beaucoup meilleur que le droit 
et le système judiciaire d’aujourd’hui. Les normes sociales (juridiques et non juridiques) étaient peu 
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Problema. Obştile de azi, în care cunoaş-
terea ştiinţifică şi înmulţirea mijloacelor teh-
nice este foarte puternică, din care pricină 
ele s-au industrializat şi orăşenizat la fel de 
puternic, se vădeşte o sporire peste măsură a 
numărului normelor obşteşti. Îşi spune cuvîn-
tul şi clădirea unei noi obşti, numită stat de 
drept. Obştea tinde să înlocuiască toate celelal-
te norme obşteşti cu norme de drept. Datorită 
orăşenizării, oamenii s-au înstrăinat unii de 
alţii. Îi înstrăinează pe oameni şi deosebirea de 
avere, tot mai vădită. Se pierde simţul obştesc 
şi înfăptuirea dreptăţii de către obşteni. Se iscă 
nevoia de a da pe mîna judecătorului această 
sarcină obştească în toate împrejurările. Ast-
fel, normele de drept s-au înmulţit atît de mult, 
încît nici măcar juriştii nu mai pot să le înveţe 
pe toate. Chiar şi puţinul pe care îl învaţă le 
cere un şir de ani de învăţătură sub îndruma-
rea unor pricepuţi. Ceea ce un jurist învăţa cu 
jumătate de veac înainte în cinci ani acum ar 
putea să înveţe în nu mai puţin de cincizeci de 
ani. Cum oare să le înveţe oamenii de rînd? Mai 
rău decît atît, ele nu sînt pe înţelesul tuturor. 
Nici juriştii nu le înţeleg. Dezbaterile dintre ei 
sînt aprinse şi ţin ani de zile. Fiecare înţelege 
legea în felul lui. Cum oare un om de rînd să îşi 
dea seama într-o clipă sau mai puţin ce să facă 
într-o împrejurare în care s-a pomenit? O nor-
mă obştească bună este cea care este înţeleasă 
uşor de toţi oamenii, în timp ce cîtimea norme-
lor obşteşti nu depăşeşte puterea de învăţare a 
nimănui şi nu se schimbă des. Mulţimea şi pros-
timea normelor de drept sînt acum un puternic 
factor de chin şi de încălcare a acestora de către 
obşteni.

Actualitatea temei de cercetare. Slă-
biciunile îngrijorătoare ale dreptului de astăzi 
îl împing pe cercetătorul ştiinţific spre căuta-
rea unor răspunsuri sau căi de a ieşi din fun-
dătură în trecutul neamului sau al omenirii. O 
putinţă ne-o dau scrierile vechi, printre care 
se află şi cele ale lui Dimitrie Cantemir. Pentru 
criminologi, însemnătatea cunoaşterii dreptu-
lui este dată de faptul că normele de drept sînt 
deopotrivă un factor criminogen şi un factor 
de prevenire a criminalităţii. O reglementare 
bună a legăturilor obşteşti aduce o scădere a 
criminalităţii sau chiar prefacerea ei dintr-un 
estin (fenomen, neologism) obştesc în nişte 
purtări omeneşti rare, iar proasta reglementa-
re aduce, din opus, o creştere a criminalităţii, 
care poate să fie atît de mare încît să nimiceas-
că, îndeobşte, obştea. Prin nimicirea obştii, noi 
înţelegem schimbarea orînduirii economice 
sau politice, destrămarea ţării sau pierderea 
unor pămînturi, cotropirea ţării de o ţară (răz-
boinică) sau de un neam străin (paşnică), care 
poate să fie deplină sau parţială. 

Scopul și sarcinile cercetării. Descope-
ririle ştiinţifice înfăţişate în această lucrare sînt 
rodul unei cercetări criminologice care a urmă-
rit scopul de a căpăta noi cunoştinţe despre fe-
lul în care erau reglementate legăturile obşteşti 
în Moldova veacului al XVII-lea şi al XVIII-lea. 
În vederea atingerii aceste ţinte, a fost gîndită 
îndeplinirea următoarelor sarcini: a) a căpăta 
cunoştinţe noi despre reglementarea legături-
lor obşteşti în veacurile XVII-XVIII în Moldova, 
b) a dobîndi cunoştinţe noi despre înfăptuirea 
justiţiei în veacurile XVII-XVIII în Moldova şi d) 
a privi practicile juridice vechi în lumina practi-

nombreuses. Tous les membres de la société connaissaient tous les dispositions des lois. Les juges 
faisaient partie de l’administration de l’état. Le dirigeant du pays était le juge suprême. Certains 
juges étaient malhonnêtes et discriminatoires, mais l’accomplissement de la justice était ainsi 
conçu que toute le monde avait partie de la justice à la fin. Les gens étaient satisfaits de la justice 
qu’ils recevaient. Le droit était organisé selon le principe de la suprématie de la loi. Était connu et 
utilisé le terme « droits ». On peut dire que nos ancêtres avaient des connaissances criminologiques 
précieuses sur la conduites criminelle et la criminalité, mais aussi sur la prévention de ceux-ci. Même 
si les écrites anciens ont été beaucoup recherchés scientifiquement, il semble que les possibilités de 
découvrir nouvelles connaissances, même de grande signifiance, ne se termineront jamais.

Mots-clés : droit, médiéval, moldave, Moldavie, XVII-XVIII siècles, XVII siècle, XVIII siècle.
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cilor juridice de astăzi din ţara noastră.
Metodele aplicate și materialele fo-

losite. În timpul cercetării criminologice, ale 
cărei descoperiri ştiinţifice au fost înfăţişate 
în lucrarea de faţă, au fost folosite următoa-
rele metode: metoda analizei de conţinut 
(cartea „Descrierea Moldovei”, scrisă de Dimi-
trie Cantemir (Editura „Litera, internaţional”, 
Bucureşti, 2001, 256 p.); dreptul din Republica 
Moldova; lucrările ştiinţifice privitoare la drep-
tul din Republica Moldova), metoda observării 
(sistemul de justiţie din Republica Moldova) 
metoda interviului (jurişti, avocaţi şi lucră-
tori ai organelor de drept), precum şi metoda 
construcţiei abstracte (tălmăcire a faptelor şi 
căpătare a unor cunoştinţe noi).

Rezultatele obţinute şi dezbateri. Nor-
mele de drept sînt cele prevăzute de legiuitor 
sau de cîrmuitor şi se găsesc în legile sau în po-
runcile scrise, iar normele de fapt sînt cele care 
s-au înfiripat din purtările oamenilor, fără să 
fie spuse ori scrise undeva. Cu cît o obşte este 
mai prost rînduită, cu atît oamenii se călăuzesc 
mai mult de normele de fapt; din opus, cu cît o 
obşte este mai bine rînduită, cu atît obştenii se 
călăuzesc mai mult de normele de drept. Bună-
oară, în ţările rumîneşti de azi, adică în ţările 
vorbitoare de limbă rumînă, oamenii se călău-
zesc într-o mare măsură anume de normele de 
fapt, cele de drept fiind mai mult buche moartă 
de lege. 

Altfel au stat lucrurile bunăoară în vea-
curile XIII-XVIII. Viaţa obştească s-a stricat în 
această privinţă după ce domnitorii au încetat 
să fie aleşi de către locuitorii Moldovei sau ai 
Munteniei, fiind numiţi de către sultanul tur-
cesc, care s-a folosit de faptul că aceştia au în-
călcat înţelegerea dintre ţări. Ca urmare, s-au 
ivit, treptat, oameni foarte bogaţi şi oameni 
foarte săraci, ceea ce nu a fost înainte. Prelua-
rea felului apusean de rînduire a vieţii obşteşti 
şi capitalismul au înrăutăţit şi mai tare starea 
de lucruri. Viaţa obştească este bine rînduită 
atunci cînd ea se potriveşte voinţei oamenilor, 
adică nevoilor şi părerii lor.

Cîndva, bunăoară în veacurile XIII-XVIII, 
după cum ne-o mărturiseşte Dimitrie Cantemir, 
oamenii învăţau de mititei legile de la părinţi, 
fiind datori să le cunoască şi să îşi facă singuri 

dreptate. Dacă judecătorul descoperea că o 
lege a ţării a fost încălcată nu din greutatea de 
a o tălmăci într-o împrejurare de viaţă rară şi 
încîlcită, ci din necunoaştere, atunci cel vinovat 
era pedepsit. Toţi marii dregători erau datori 
să fie de faţă la judecata domnească, iar cînd îşi 
auzeau numele rostit de un om de rînd trebuiau 
să se aşeze îndată lîngă cel care îl pîrăşte, pen-
tru a fi judecaţi de către domnitor. Judecata era 
dreaptă, iată o dovadă din cartea catemireană: 
„Această judecată este însă aşa de înfricoşată şi 
nepărtinitoare, încît însuşi logofătul cel mare, 
dacă ar fi pîrît şi de un ţăran, îndată ce şi-a auzit 
numele pomenit trebuie să se scoale de la locul 
său şi să se aşeze de-a stînga ţăranului, pînă ce 
isprăveşte jăluirea.” [1, p. 43-44].

Sînt adeveritoare şi următoarele rînduri: 
„Pricinile cele mari le judecă domnul însuşi, pe 
cele mai mici le lasă în seama boierilor. Boie-
rii cărora li se înfăţişează pricina o cercetează 
pe la casele lor şi hotărăsc. Dacă jăluitorul şi 
pîrîtul sînt mulţumiţi de judecată, atunci ea 
are aceeaşi putere ca şi cum ar fi fost făcută în 
divanul domnesc. Dar dacă una din cele două 
părţi socoate că i s-a făcut strîmbătate, poate 
să se jăluiască iarăşi la divanul de judecată al 
domnului. În faţa acestuia pricina se cercetează 
din nou şi, dacă se dovedeşte că un boier a făcut 
judecată strîmbă, pentru că a luat plocoane, sau 
din părtinire, sau fiindcă nu se pricepe să judece, 
atunci se pedepseşte înfricoşat. Iar dacă dom-
nul socoate că aceluia care s-a jăluit din nou i 
s-a făcut judecată dreaptă, atunci îl pedepseşte 
să fie bătut cu vergile, pentru că a defăimat 
judecata boierului, iar după aceea, pentru că 
nu a băgat în seamă porunca stăpînirii, se mai 
pedepseşte după socotinţa domnului, trebu-
ind să plătească îndoit şi cheltuielile celeilalte 
părţi. Cînd domnul vrea să asculte el însuşi jal-
bele pe care le socoteşte mai însemnate sau de 
mîna întîi, porunceşte să vină la divan pîrîtul şi 
jăluitorul, îi lasă să spună slobod tot ce gîndesc 
că ar fi de folos pentru apărarea lor sau pen-
tru învinovăţirea parţii dimpotrivă. După ce se 
cercetează pricina, mitropolitul şi fiecare din 
boierii aflaţi în divan spun ce gîndesc cu glas 
tare (măcar că ştiu că domnul are alt gînd) şi 
apoi îl lasă pe pîrît slobod sau îl judecă vino-
vat. Boierilor fără de slujbe nu li se îngăduie să 
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aducă nimic în faţa domnului şi nici să-şi spună 
gîndul, decît dacă îi întreabă domnul. Cînd s-au 
auzit gîndurile tuturora şi s-a cunoscut că ci-
neva e vinovat, domnul întreabă pe mitropolit 
ce pedeapsă i se cade după legile politiceşti şi 
cele bisericeşti. Mitropolitul citeşte mai întîi 
cuvîntul legii şi după aceea cere mila domnu-
lui, căreia legile nu-i pot pune stavilă. Acelaşi 
lucru îl fac îndată şi boierii. La urmă, domnul 
îşi spune gîndul său şi lasă slobod pe pîrît sau 
îl osîndeşte la moarte sau la altă pedeapsă. Cei 
care sînt pîrîţi pentru vreo fărădelege mare se 
dau armaşului cel mare, ca să-i bage în temniţă. 
Iar aceia care se bagă în temniţă din pricina da-
toriilor se dau pe seama vătafului de aprozi.” [1, 
p. 144-146]. Vedem că nepriceperea, părtinirea 
şi ajunsătura sînt vechi metehne, numai că se 
vădeau mult mai rar înainte, iar nedreptatea pe 
care o lăsau să treacă într-o pricină nu rămînea 
nevăzută şi neînlăturată, datorită unor pîrghii 
juridice şi obşteşti bine gîndite şi bine folosite.

Despre judecată, mai aflăm următoare-
le în cartea lui Cantemir: „Domnul ţine divan 
de judecată obştească de trei sau patru ori pe 
săptămînă, în tot cursul anului, afară de zilele 
pe care biserica le-a hotărît pentru posturile 
cele mari.” [1, p. 143]. Se vede că domnul ţării 
încerca să ţină bine în mînă hăţurile dreptăţii 
şi judecăţii. El judeca deseori, aşa încît jude-
cătorii de jos să nu se strice, făcînd bani sau 
folosindu-şi cu alt ţel puterea dregătorească. 
Cîrmuitorii Moldovei înţelegeau că nedrepta-
tea este o mare primejdie pentru bunul mers 
şi, îndeobşte, pentru fiinţarea unei obşti. 
Bineînţeles că era pus în joc şi scaunul domnu-
lui, căci oamenii răsculaţi puteau să îl dea jos, 
iar mai tîrziu putea să se plîngă şi la Poartă. Am 
arătat în alte părţi ale lucrării noastre că Poarta 
îi pedepsea aspru pe domnitorii care îi neferi-
ceau pe oamenii de rînd sau îi nedreptăţeau pe 
dregători. Nu putem să scăpăm din vedere nici 
vorba „judecată obştească”, pe care o foloseşte 
Cantemir. Ea este o dovadă că Moldova era o 
ţară norodnică (democrată), că neamul nostru 
s-a rînduit rareori în stat şi că a fost o obşte 
singuristă. Pentru ca judecata domnească să fie 
mai obştească, toţi boierii, mari şi mici, erau de 
faţă atunci cînd domnul judeca pricinile, care 
au ajuns pînă la el. Mai vedem din cele spuse 

că împărţirea dreptăţii alcătuia o sarcină de 
căpătîi, dat fiind timpul mare pe care îl avea 
această muncă, adică mai mult de jumătate 
din timpul de muncă săptămînal al domnitoru-
lui. Domnitorul putea să se aplece atît de mult 
asupra acestei îndatoriri, numai dacă viaţa 
obştească şi munca dregătorească erau bine 
gîndite şi la fel de bine înfăptuite. Nu putem să 
zicem acelaşi lucru despre ceea ce se întîmplă 
în zilele noastre.

Sînt grăitoare şi următoarele mărturisiri 
ale lui Cantemir: „oricine este slobod să dea 
jalbă domnului, atunci cînd se duce la biserică 
sau la preumblare, pe care le ia spătarul al trei-
lea şi le pune pe masa domnului cînd se întorc 
la curte. După aceea vine logofătul de taină, care 
le citeşte domnului şi scrie pe marginea jalbei 
hotărîrea acestuia. El rupe jalbele mincinoase 
sau acelea prin care se cere vreo strîmbătate. 
După aceea spătarul dă înapoi jalbele celor ce 
le-au făcut. Mai marele aprozilor are grijă să se 
împlinească voia domnului. Nu s-a auzit nicio-
dată zicîndu-se că hotărîrea domnului ar fi fost 
dobîndită prin daruri, nici el că s-ar fi abătut de 
la calea dreptăţii ca să părtinească pe careva, 
deşi s-a vădit că lucrul acesta s-a întîmplat de 
mai multe ori printre boieri. Aceasta este orîn-
duiala cu care jalbele celor asupriţi ajung la 
judecătorul cel mai mare al Moldovei, adică la 
domn, şi chipul în care se judecă.” [1, p. 147]. 
Cîrmuitori atît de drepţi demult nu mai are 
Moldova sau celelalte ţări rumîneşti. Nici oa-
menii de rînd nu sînt drepţi. De unde, deci, să 
se ia astfel de cîrmuitori? Se cere minte pentru 
a deosebi o plîngere mincinoasă de una ade-
vărată! Din scrierile lui Cantemir, să vede lim-
pede că plîngerile oamenilor erau scrise. Prin 
urmare, sau oamenii de rînd ştiau să scrie, sau 
rareori aveau nevoie de o judecată, aşa că nu 
era o povară să întocmească o plîngere pentru 
puţinii săteni care ştiau să scrie.

Pentru a înţelege mai bine rînduiala ju-
decătorească din Moldova de odinioară, trebu-
ie să citim şi următoarea frîntură din cartea lui 
Cantemir: „Iar fiindcă boierii cei mari trebuie 
să fie aproape necontenit la curtea domnească 
şi nu pot să judece toate pricinile din toată 
ţara, de aceea s-au orînduit în cetăţi şi tîrguri 
judecători care să judece pricinile locuitorilor 
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Moldovei. În unele locuri aceştia se numesc 
pîrcălabi, iar în altele vornici şi cămăraşi. La 
Hotin, Cernăuţi, Suceava, Neamţ şi Soroca sînt 
cîte doi pîrcălabi, care poartă şi numele de 
oblăduitori, fiindcă aceste cetăţi sînt cele mai 
de frunte; asemenea mai sînt cîte doi la Roman, 
Botoşani (tîrg care este în stăpînirea doamnei), 
Orhei, Chişinău, Lăpuşna, Fălciu, Galaţi, Tecuci, 
Tutova şi Putna. Celelalte tîrguri mai mici, cum 
sînt Bacău, Tîrgul Frumos, Hîrlăul, Covurluiul şi 
Vasluiul, au fiecare numai cîte un pîrcălab. La 
Bîrlad sînt doi vornici, care judecă pricinile în 
locul vornicului cel mare din Ţara de Jos. Tot 
doi sînt şi în ţinutul Dorohoi, în locul vornicului 
cel mare al Ţării de Sus: unul la Cîmpulung şi 
unul la Vaslui. Peste ocnele de sare din ţinutul 
Ocna sînt doi cămăraşi deosebiţi. Aceştia toţi 
pot să judece aproape toate pricinile, dar nu 
pot hotărî decît pe cele mai mici. Pe cele mai 
de seamă trebuie să le trimită ori la vornicul 
cel mare al ţinutului acela, ori, dacă se judecă 
din nou, la divanul domnesc. Atunci însă ei 
hotărăsc părţilor împricinate un soroc, adică o 
zi cînd amîndouă părţile trebuie să se înfăţişeze 
înaintea domnului. Aceasta se face astfel: 
pîrcălabul trimite o scrisoare în care vesteşte 
că cutare şi cutare, care trăiesc în necontenită 
gîlceavă din cutare pricină, fac jalbă la divanul 
domnesc şi făgăduiesc să se înfăţişeze la divan 
în cutare zi sau la cutare soroc. Această scri-
soare o rupe în două şi dă cîte o parte fiecăreia 
dintre părţile împricinate. Dacă vreuna din ele 
nu se înfăţişează la divan la sorocul hotărît, tre-
buie să plăteasca o heria, adică gloabă: un ţăran 
25 de galbeni, un răzeş 100 şi un boier 600. De 
această pedeapsă nu poate scăpa nimeni decît 
dacă poate să dovedească fie că a fost bolnav, fie 
că a împlinit vreo slujbă domnească, fie că i-au 
fost încredinţate, de către cei mai mari, trebi 
ale ţării, care l-au împiedicat să se înfăţişeze.” 
[1, p. 147-149]. Deopotrivă pîrcălabii, vornicii 
şi călăraşii făceau parte din dregătoriile locale, 
fapt care ne spune că oblăduirea era întotdeau-
na împărţită în două, adică în centrală şi locală. 
Îndatorirea de a judeca pricinile era numai una 
dintre sarcinile acestora. Gloabele (amenzile) 
pe care le plăteau oamenii ne arată întrucîtva 
deosebirea de avere. Noi presupunem că deo-
sebirile nu erau chiar atît de mari, adică 1:4:24. 

Mai curînd, s-a socotit că dregătorii (boierii) 
trebuie să fie o pildă pentru ceilalţi obşteni. Nu 
avea cum să se treacă cu vederea nici faptul că 
dregătorii mici şi mari aveau lefuri neasemănă-
toare. De asemenea, trebuie să avem în vedere 
că de avuţia omului, a răzeşului şi a dregătoru-
lui, atîrnau îndatoririle lui obşteşti (apărare, 
găzduire ş.a.), căci visteria dregătorească, adică 
banii cu al căror ajutor îşi îndeplineau sarcinile, 
şi simbria, adică plata pe care o primeau pentru 
munca făcută, nu erau despărţite la dregători. 
Descoperim, dincolo de cele spuse, că pămîn-
turile de răsărit ale Moldovei, cele care acum 
fac parte din Republica Moldova, o frîntură 
din aceasta, care cuprindeau Soroca, Orheiul, 
Chişinăul şi Lăpuşna erau presărate cu mulţi 
locuitori, odată ce se găseau tocmai doi judecă-
tori (pîrcălabi) în cetăţi.

Au o mare însemnătate următoare-
le fapte înşiruite de Cantemir în cartea sa: „O 
pricină se cercetează din nou numai atunci 
cînd cineva face jalbă la divanul domnesc după 
ce a fost judecat de un boier pe care îl primise 
mai înainte judecător. Dacă judecata boierului 
se socoteşte strîmbă — lucru ce se întîmplă 
adesea — atunci el trebuie să sufere pedepse 
grele. Dar dacă la cercetare se află că judecata 
a fost dreaptă şi că jăluitorul pus pe gîlceavă, 
a vătămat din nechibzuinţă cinstea boierului, 
atunci se pedepseşte cu bătaia şi trebuie să 
plătească îndoit cheltuielile părţii vrăjmaşe.” 
[1, p. 148]. Dacă punem cap la cap aceste date 
cu cele înfăţişate înainte, atunci descoperim că 
judecat era cu atît mai dreaptă, cu cît judecăto-
rul avea o dregătorie mai mare, cel mai drept 
fiind domnitorul. Acest fapt ne dovedeşte încă 
o dată că alegerea dregătorilor şi a domnului 
se făcea precumpănitor după deşteptăciunea şi 
priceperea omului. Cum spun unii, era o obşte 
cu adevărat meritocratică.

Trebuie să spunem că capitolul al XI-lea 
din cartea lui Cantemir a fost numit „Despre 
legile Ţării Moldovei”, iar capitulul XII „Despre 
divanul de judecată al domnului şi al boierilor”. 
Amîndouă sînt scurte, îndeosebi cel dintîi, dar 
găsim date preţioase şi în alte capitule. Este 
adevărat că Cantemir nu a văzut rost să descrie 
legile ţării, de vreme ce ele au fost descrise de-
plin sau aproape deplin pînă la el, la porunca lui 
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Vasile Lupu.
După Cantemir, strămoşii noştri au avut 

legi, numai atunci cînd obştile lor au fost rîn-
duite în stat de către ei înşişi sau de către cuce-
ritori (romani). Legi au fost, neîndoios, după el 
în răstimpurile numite „romane” şi „bizantine”. 
Să nu uităm totuşi că nu toţi rumînii au făcut 
parte din aceste împărăţii. Dincolo de răstim-
purile statale, strămoşii noştri se călăuzeau de 
obiceiuri şi de dreptul firesc, adică atunci cînd 
trăiau în obşti slobode, singuriste. Cantemir 
zice că Alexandru cel Bun a încercat să aducă 
din nou legi în obştile rumîneşti care au alcătuit 
Moldova, după recunoaşterea lui şi a Moldovei 
de către împăratul de la Constantinopol. Le-a 
luat de la greci, din „Codicile bazilicalelor”, toc-
mai pentru că ţara a fost recunoscută de către 
Constantinopol. Domnul Moldovei a ales numai 
ceea ce a socotit bun şi potrivit pentru ţara lui, 
cealaltă parte a fost alcătuită din obiceiurile şi 
dreptul firesc care era folosit, de rînd cu hotă-
rîrile bisericeşti. Noi nu împărtăşim părerea lui 
Cantemir, care zice că Alexandru cel Bun a luat 
legile greceşti deoarece „legile romane au în-
ceput atunci (cînd provincia a fost părăsită de 
împăraţii romani şi bizantini, n.n.) să se strice 
şi să se schimbe de către daci, pînă într-atîta în-
cît la întemeierea cea nouă a Moldovei cu noro-
coasa descălecare a lui Dragoş, judecătorii abia 
mai ştiau cum sa împartă dreptatea.” [1, p. 141]. 
Moldova s-a înfiripat în stat foarte liniştit, ceea 
ce înseamnă că a fost o voinţă şi o apropiere a 
tuturor obştilor rumîneşti slobode din aceste 
locuri. Acolo unde este încîlceală şi nedreptate, 
acolo înfloreşte şi cearta şi neînţelegerea. După 
cum am spus, cîteva obşti slobode de vorbitori 
de grai moldovenesc s-au alăturat, mai înainte 
de înfiriparea Moldovei, împărăţiei ungureşti, 
de rînd cu vorbitorii de grai ardelenesc, dar şi 
alţi rumîni (dintre cei care au fost numiţi şi va-
lahi) şi nu au vrut să facă parte din noua ţară, 
care s-a înfiripat mai tîrziu, adică din Moldova. 
Cîrmuitorii Moldovei înţelegeau că o obşte rîn-
duită în stat se deosebeşte de o obşte care nu 
este rînduită în stat. Alexandru cel Bun a vrut 
să găsească această deosebire în legile pe care 
le-a cerut de la greci, mai bine zis din Împărăţia 
Rumînă sau, cum o numesc alţii, Imperiul Bi-
zantin. Se pare că Alexandru cel Bun a păstrat 

din legile greceşti mai mult ceea ce ţinea de 
rînduirea dregătoriilor. De luat aminte că Can-
temir numeşte legile scrise ale ţării anume co-
dicele bazilicalelor, altele au fost făcute abia de 
către Vasile Lupu, care a pus „oameni cinstiţi şi 
cunoscînd legile ţării” [1, p. 142] să aştearnă pe 
hîrtie şi datina norodului, de rînd cu spicuirile 
din cele dintîi, alcătuind astfel adevăratele legi 
scrise moldoveneşti. Cu toate acestea, datina 
nu şi-a pierdut de tot însemnătatea obştească. 
De la Cantemir aflăm, acolo unde scrie despre 
căluşari, care aveau dreptul să se apere chiar şi 
cu sabia în mînă în faţa celor care încercau să le 
dezvăluie chipul, că „Puterea aceasta le-a dat-o 
o datină veche, aşa că nici nu pot să fie traşi la 
judecată, cînd omoară pe cineva în acest chip” 
[1, p. 182]. El adaugă: „În felul acesta petrec în 
jocuri necontenite cele zece zile între Înălţarea 
la cer a lui Hristos şi sărbătoarea Rusaliilor şi 
străbat toate tîrgurile şi satele jucînd şi sărind. 
În toată vremea aceasta ei nu dorm altunde-
va decît sub acoperişul bisericii şi zic că, dacă 
ar dormi într-alt loc, i-ar căzni de îndată stri-
goaicele. Dacă o ceată de acestea de căluşari 
întîlneşte în drum alta, atunci trebuie să se lup-
te între ele. Ceata biruită se dă în lături din faţa 
celeilalte şi, după ce fac învoieli de pace, cea-
ta biruită este supusă celeilalte cete vreme de 
nouă ani. Dacă vreunul este omorît într-o astfel 
de încăierare, nu se îngăduie judecată şi nici 
judecătorul nu întreabă cine a săvîrşit fapta. 
Cine a fost primit într-o asemenea ceată trebu-
ie să vină de fiecare dată, vreme de noua ani, 
în aceeaşi ceată; dacă lipseşte, ceilalţi zic că îl 
căznesc duhuri rele şi strigoaicele.” [1, p. 182].

Cantemir ne destăinuie despre dom-
nii Moldovei: „În ţara lor nu aveau pe nimeni 
asupră-le, numai pe Dumnezeu şi legea.” [1, 
p. 59]. Iată că statul de drept şi supremaţia le-
gii sînt mai vechi decît spun mulţi cercetători 
ştiinţifici.

Acelaşi lucru putem să îl spunem şi despre 
drepturi. Mulţi socotesc că „drepturile” sînt un 
cîştig al obştilor de astăzi, care au făcut un mare 
pas în dezvoltarea omenirii. Iată că Cantemir 
foloseşte cuvîntul „drepturi” în scrierea sa, ceea 
ce ne spune că o aşa înţelegere a lucrurilor ar 
putea să fie mult mai veche decît ne închipuim 
noi: „Fiindcă pînă acum am vorbit adesea despre 
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boierii din Moldova, iar în capitolele următoare 
vom vorbi şi mai des despre ei, socotim că este 
nevoie să arătăm cu de-amănuntul cititorului 
dornic să le ştie dregătoriile şi drepturile, ca şi 
feluritele stări ale acestora.” [1, p. 111].

După părerea noastră, care se sprijină pe 
cele spuse în rîndurile de sus, stinghiunul de 
drept era mult mai bine gîndit înainte decît este 
acum, chiar dacă avem şi cercetători ştiinţifici, 
şi facultăţi, şi atîtea cărţii, şi mai nu ştiu ce. El 
era strîns legat de rînduirea vieţii obşteşti, căci 
domnul nu ar fi făcut judecată dreaptă dacă 
norodul nu se răscula îndată ce domnul călca 
strîmb.

Potrivit lui Cantemir, cele mai mari fă-
rădelegi erau, pentru moldoveni, uneltirea 
împotriva domnului, furtul din bunurile ţării, 
omorul, tîlhăria, jaful şi furtul din biserică. Ve-
dem, din cele scrise de acesta, că moldovenii nu 
îngăduiau faptele de violenţă în viaţa de zi cu 
zi, la vatră, deşi erau foarte viteji în război. Nu 
priveau ei cu ochi buni nici pîngărirea lucruri-
lor sfinte, adică a bisericilor, ceea ce înseamnă 
că ţineau mult la credinţă.

Pe marginea acestora, vom scoate în vi-
leag faptul, lăsat amintire în cartea cantemireas-
că, că domnitorul putea să respingă împăcarea 
pătimitului sau a rudelor acestuia cu crimina-
lul, „dacă din faptele lui de pînă atunci domnul 
ştie că răutatea lui nu mai poate fi îndreptată 
prin nici o pedeapsă sau sînt alte pricini pen-
tru care nu voieşte să-i dăruiască viaţa, atunci 
obişnuieşte să dea răspuns că jăluitorii şi rude-
niile ucisului pot să ierte ucigaşului fărădelegea 
săvîrşită, dar el nu poate suferi ca în ţara lui să 
trăiască ucigaşi şi alţi ticăloşi, ca să se spurce de 
la stricăciunea lor mădularele cele sănătoase ale 
ţării.” [1, p. 146]. De altfel, Cantemir foloseşte 
des cuvîntul „ticălos”, atunci cînd vorbeşte des-
pre răufăcători. Oamenii se feresc, în zilele noas-
tre, de aşa cuvinte. Poate că acest cuvînt şi alte-
le asemănătoare sînt folosite mai des în obştile 
în care oamenii sînt drepţi şi mai rar în obştile 
în care oamenii s-au stricat? Vedem, în zilele 
noastre, că acest cuvînt este foarte des folosit 
de oamenii drepţi şi foarte rar de cei păcătoşi, 
necinstiţi, aceştia din urmă speriindu-se parcă 
la auzul acestuia. Aceste cuvinte ne mai spun că 
legile oglindeau voinţa oamenilor. Legile opreau 

purtările pe care nu cîrmuitorii sau o altă pătură 
obştească, ci norodul le socotea un rău pentru 
obşte şi oameni. Ele erau, cu alte cuvinte, norod-
nice (democrate), deci şi în obşte domnea no-
rodnicia (democraţia). Această frîntură de scri-
ere cantemirească ne mai dezvăluie că înaintaşii 
noştri aveau cunoştinţe criminologice preţioase 
despre purtările criminale şi criminalitate, dar 
şi despre prevenirea acestora. De altfel, felul în 
care era făcut şi rînduită judecarea ne dovedesc 
acelaşi lucru, căci acestea sînt nişte factori care 
se răsfrîng puternic asupra criminalităţii. Dacă 
dreptul şi judecarea este proastă atunci crimi-
nalitatea creşte, iar dacă şi dreptul, şi judeca-
rea este bună, atunci criminalitatea descreşte. 
O foarte bună rînduire a obştii, ca în comunele 
primitive, duce la prefacerea criminalităţii din-
tr-un estin obştesc, adică din purtări criminale 
în număr mare, în purtări criminale răzleţe sau 
chiar foarte rare.

Nu le plăcea moldovenilor desfrînarea şi 
lipsa de bună cuviinţă. Cantemir scrie privitor la 
această latură a sufletului obştesc din Moldova 
de atunci: „Un agă priveghează străjile Iaşilor. 
La porunca lui stau seimenii de scuteală, care 
slujesc fără leafă pentru slobozenia de dări. El 
judecă pricinile mai mici ale tîrgoveţilor din 
Iaşi. Dacă dă de vreun om desfrînat sau beat 
pe uliţă îl pedepseşte oriunde s-ar afla” [1, p. 
117]; „Cei patru vornici de poartă au scaunul 
lor de judecată afară în curte şi judecă pricinile 
mai mici, pedepsesc femeile desfrînate, iar pe 
fecioarele care au greşit cu voia lor sau cu sila 
porunceşte să le cunune cu făptaşii, dacă şi unul 
şi altul sînt din norod; iar dacă vreuna din părţi 
este de neam boieresc, atunci el îl înştiinţează 
pe domn şi stau alături de domn cînd acesta 
şade în scaunul de judecată, poruncesc norodu-
lui să tacă şi aduc părţile în divan. Cînd vreu-
nul dintre aceştia zăboveşte să vină cu pîrîşul 
în ziua hotărîtă înaintea domnului, ei îl scriu în 
condicile lor. Căci cine nu se înfăţişează la vre-
mea hotărîtă se face vinovat de nesupunere faţă 
de domn şi pierde pricina. Pentru asemenea 
slujbe vornicii de poartă primesc leafă venitul 
ţinutului Roman.” [1, p. 120-121]. După cum 
am mai spus, tîrgoveţi erau numiţi orăşenii.

Faptul că fiecare om trebuie să ştie le-
gile sub ameninţarea pedepsei, că hotărîrile 
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judecătoreşti strîmbe erau aspru pedepsite, 
că cel care pierdea pricina trebuia să plăteas-
că deopotrivă pentru daună şi pentru pierde-
rea pricinii, adică defăimarea judecătorului, 
atunci cînd o punea la îndoială (apelul pierdut, 
cum se zice astăzi cu cuvinte străine, trădă-
toare), că judecăţile erau drepte şi că oamenii 
aveau o bună părere despre hotărîrile luate 
de domnitor ne spune că încălcările de lege nu 
erau dese în Moldova. O adeveresc şi alte date. 
Bunăoară, aflăm că armașul cel mare este pus 
peste vreo 80 de armăşei şi alţi slujitori, care 
păzesc închisorile. La aceştia, se adaugă „Cei 
şaizeci de armăşei, care trebuie să prindă pe 
tîlhari şi pe boierii care vor să fugă din ţară sau 
care sînt vinovaţi de vreo altă fărădelege mai 
mare” [1, p. 124]. Mai aflăm că „Armaşul al doi-
lea ţine condica tuturor celor ce zac în temniţă 
şi care trebuie sa fie duşi la osîndă. În fiecare 
sîmbătă o înfăţişează domnului şi-l întreabă ce 
porunceşte să se facă cu aceştia. Împreună cu 
alţi armăşei, el trebuie să aducă în faţa dom-
nului pe cei ce au săvîrşit vreo ticăloşie.” [1, 
p. 119]. Cu toate acestea, oamenii nu erau, din 
păcate, nişte sfinţi, aşa cum sînt obştenii din co-
munele primitive. Moldovenii de atunci aveau 
unele apucături urîte, care s-au păstrat pînă azi, 
ba chiar s-au înmulţit simţitor. Ne-o dovedeşte 
următoarea destăinuire a lui Cantemir: „Cînd 
se întoarce cu spatele (domnul ţării, n.n.), sluji-
torii de la curte şi cămăraşii aflaţi de faţă iau cu 
mare grijă de pe masă ce poate apuca fiecare: 
căci ei socot că e o cinste pentru ei să mănînce 

ceva de pe masa domnească. Ca să nu se piardă̆ 
vreun tacîm de argint, nu le este îngăduit să 
scoată ceva din odaie; sau, cînd sînt mai mulţi 
la un loc şi fiecare vrea să mănînce ceva deose-
bit, atunci ei trebuie să arate supraveghetoru-
lui cămării argintăriei cîte talgere au luat şi sa 
le aducă după aceea îndărăt.” [1, p. 135].

Concluzii. Părerea că dezvoltarea 
ştiinţifică a adus o îmbunătăţire a lumii sub toa-
te laturile pare să fie greşită. Trecutul neamului 
nostru ascunde cunoştinţe şi practici care pot 
să fie folosite şi în zilele noastre. Dreptul mol-
dovenesc şi sistemul judecătoresc din veacurile 
XVII-XVIII era mult mai bun decît dreptul şi sis-
temul judecătoresc de astăzi. Normele obşteşti 
(juridice şi nejuridice) erau puţine la număr. 
Toţi obştenii cunoşteau toate prevederile legii. 
Judecători erau dregătorii ţării, mici, mijlocii şi 
mari. Domnitorul ţării era judecător suprem. 
Unii judecători erau necinstiţi sau părtinitori, 
dar înfăptuirea dreptăţii era aşa gîndită, încît 
toată lumea primea, pînă la urmă, dreptatea 
care li se cuvenea. Oamenii erau mulţumiţi de 
dreptatea care li se făcea în judecată. Dreptul 
era rînduit după principiul „supremaţiei legii”. 
Era cunoscut şi folosit termenul „drepturi”. 
Putem să spunem că înaintaşii noştri aveau 
cunoştinţe criminologice preţioase despre pur-
tările criminale şi criminalitate, dar şi despre 
prevenirea acestora. Deşi scrierile vechi au fost 
mult cercetate ştiinţific, se pare că putinţele 
de a descoperi noi cunoştinţe în ele, chiar şi de 
mare însemnătate, nu se vor sfîrşi niciodată.
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Introducere. Conflictele din spaţiul fos-
tei URSS şi a fostei Iugoslavii, pe fundalul pro-
blemelor naţionale, au readus în agenda dez-
baterilor politice şi juridice dificila problemă a 
autonomiei şi cea a autodeterminării. 

Înainte de a face o analiză a raportului: 
minorităţi naţionale – autonomie – autode-
terminare, trebuie să pornim de la elucidarea 

a însăşi termenilor ce compun acest raport. 
Aşadar, prin termenul de „autonomie” 

trebuie să înţelegem o delegare a puterii cen-
trale către autorităţile locale, lăsând acestora 
un cerc mai larg de competenţe în a soluţiona 
problemele de interes pentru unităţile teritori-
ale ale statului.

În ţările cu regim democratic şi bazat pe 
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drept, autonomia este un rezultat al descen-
tralizării puterii. În acest sens, multe atribuţii 
sunt transmise în competenţa autorităţilor lo-
cale, alese în mod democratic de comunităţile 
din zona respectivă. Acelaşi lucru este valabil 
şi în cazul statelor federale, cu deosebirea că 
accepţiunea termenului de „autonomie” este 
puţin diferită decât în cazul statelor unitare, 
implicând mai multe componente.

Trebuie subliniat faptul că problema 
autonomiei, fiind una cu referire directă la 
dreptul constituţional, este o problemă ine-
rentă fiecărui stat, în acest sens orice implicare 
externă fiind exclusă, în virtutea principiului 
suveranităţii.

Metode și materiale aplicate. La ela-
borarea acestei publicaţii a fost folosit materi-
al teoretic, normativ şi empiric. De asemenea, 
cercetarea respectivului subiect a fost posibilă 
prin aplicarea mai multor metode de investiga-
re ştiinţifică, specifice teoriei şi doctrinei pro-
cesual-penale: metoda logică, metoda analizei 
comparative, analiza sistemică etc. 

Scopul cercetării. Lucrarea de faţă are 
ca scop cercetarea şi analiza cadrului norma-
tiv naţional şi internaţional, al jurisprudenţei 
şi doctrinei juridice privind protecţia 
minorităţilor naţionale. De asemenea se propu-
ne a face o demarcaţie netă sau a analiza relaţia 
dintre cele trei categorii: minorităţi naţionale, 
autonomie şi dreptul popoarelor la autodeter-
minare. 

Rezultate obţinute și discuţii. Refe-
rirea la autonomie în contextul minorităţilor 
naţionale are la bază ideea potrivit căreia 
adoptarea unei autonomii pe baze etnice ar 
crea condiţii propice pentru dezvoltarea unei 
minorităţi şi pentru exercitarea drepturilor 
sale specifice. „Această idee, spune Cristian 
Jura, este greșită. Dezvoltarea comunităților 
minorităților naționale, precum și exercitarea 
drepturilor acestora nu se poate face excluzând 
alte minorități sau chiar majoritatea; cadrul 
de manifestare a drepturilor cetățenilor este 
unul unitar, orice tendință de a-l ignora fiind 
sancționată de societate” [6, p.26].

Împotriva autonomiei pe criterii etnice 
se pronunţă şi Carta europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 
1985, care defineşte conceptul de „autonomie 
locală” ca „dreptul şi capacitatea efective pen-
tru colectivităţile locale de a reglementa şi 
gestiona în cadrul legii, sub propria lor respon-
sabilitate şi în profitul populaţiei respective, o 
parte importantă a treburilor publice” [2, art.3, 
alin.1]. 

Acest drept se exercită de consilii sau 
adunări, compuse din membri aleşi prin vot 
liber, secret, egal, direct şi universal, care pot 
dispune de organe executive şi deliberative ce 
răspund în faţa lor. De asemenea se prevede în 
mod expres că exercitarea acestor drepturi are 
o bază teritorială, şi anume unităţile adminis-
trativ-teritoriale, pentru care sunt alese aceste 
organe, pe bază de vot.

Este de remarcat faptul că reglementarea 
prevăzută de Cartă nu stabileşte nicio legătu-
ră între dimensiunea etnică sau minoritară şi 
autonomia locală, între originea etnică a locu-
itorilor unei unităţi teritoriale şi conceptul de 
autonomie locală [4, p.237]. Autonomia locală 
este definită deci ca un principiu de organizare 
internă a statelor, ca modalitate de realizare a 
sistemului de guvernare descentralizat, parte 
integrantă a democraţiei, fără conotaţii etnice 
sau minoritare.

Discutând despre autonomia loca-
lă, nu putem trece cu vedere Recomandarea 
1201/1993 a Adunării Parlamentare a Consi-
liului Europei, întitulată „referitoare la Proto-
colul adiţional la Convenţia Europeană a drep-
turilor omului, privind minorităţile naţionale”. 
Astfel, în „Propunerea de Protocol adiţional”, la 
art. 11 se prevede că „în regiunile în care ele sunt 
în majoritate, persoanele care fac parte dintr-o 
minoritate națională au dreptul de a dispune de 
administrații locale sau autonome adecvate, sau 
de un statut special, în conformitate cu legislația 
națională a statului”. 

Trebuie de subliniat aici că statutul juri-
dic al recomandării nu este obligatoriu pentru 
executare de către state, fiind la latitudinea fi-
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ecărei ţări.
Cel de-al doilea aspect al studiului nos-

tru ţine de autodeterminarea popoarelor, 
ca drept colectiv şi principiu fundamental 
al dreptului internaţional public, raportat la 
minorităţile naţionale.

În acest context vom menţiona că dezin-
tegrarea statelor multinaţionale, reprezentate 
de Uniunea Sovietică, Cehoslovacia şi Iugosla-
via, a ridicat probleme politice fundamentale 
asupra naturii statului, asupra suveranităţii, 
asupra autonomiei şi asupra teritorialităţii, 
adică a identificării unui popor cu teritoriul pe 
care îl locuieşte. Catalizatorul acestor dezinte-
grări a fost exercitarea autodeterminării sau 
secesiunea unor populaţii minoritare. Recente-
le acte de autodeterminare şi secesiune din fos-
ta Iugoslavie au ridicat întrebarea dacă ele ar 
trebui considerate, în anumite condiţii, ca fiind 
un drept al minorităţilor [3]. 

Lipsindu-i voinţa de a-şi impune princi-
piile de drept internaţional, între care integrita-
tea teritorială a statelor era considerată ca fiind 
mai importantă decît dreptul la autodetermi-
nare, comunitatea internaţională, condusă de 
Naţiunile Unite şi de Comunitatea Europeană, 
a fost obligată să accepte realitatea secesiunii 
Sloveniei, Croaţiei, Macedoniei şi a Bosniei-Her-
ţegovina prin recunoaşterea independenţei lor, 
concedând astfel că minorităţile cu un teritoriu 
bine definit şi care dispun de dreptul la autono-
mie sunt îndreptăţite la secesiune. Astfel, spu-
ne Dennis Deletant, profesor la School of Sla-
vonic and East European Studieis din Londra, 
„primatul principiului integrității teritoriale 
asupra dreptului la autodeterminare, afirmat în 
articolul 10 al Pactului Ligii Națiunilor și reafir-
mat de Carta O. N. U., a fost, în anumite condiții, 
abandonat, deși această schimbare de accent în 
afacerile internaționale trebuie încă să fie codi-
ficată în dreptul internațional” [3].

Prin abandonarea primatului integrităţii 
teritoriale, comunitatea internaţională a pus 
sub semnul întrebării acele principii care au că-
lăuzit Puterile Occidentale la înfiinţarea state-
lor naţionale din Europa de Est la Conferinţa de 

Pace de la Paris din 1919. Legitimitatea acestor 
state avea ca fundament „dreptul” de a forma 
un stat independent pe baza autodeterminării 
majorităţii.

Cel mai important document internaţional 
care consacră principiul autodeterminării po-
poarelor este Carta ONU, care se referă la acest 
drept în numeroase dispoziţii ale sale şi preve-
de în alin.2 art. 1 că unul din scopurile ONU este 
„de a dezvolta relații prietenești între națiuni în-
temeiate pe respectarea principiului egalității în 
drepturi a popoarelor și dreptului lor de a dispu-
ne de ele însele”. Acest principiu şi-a atins apoge-
ul în textul Declaraţiei asupra independenţei 
ţărilor și popoarelor coloniale prin rezoluţia 
Adunării Generale a ONU nr.1514 din 1960, 
după care a urmat dispariţia totală a imperiilor 
coloniale britanic şi francez.

Un loc deosebit îl ocupă definirea conţi-
nutului egalităţii în drepturi a popoarelor şi 
dreptului lor de a-şi hotărî soarta în prevede-
rile Declaraţiei 2025/1970 asupra principi-
ilor dreptului internaţional privind relaţiile 
prietenești și cooperare dintre state.

O contribuţie semnificativă la definirea 
egalităţii în drepturi a popoarelor şi dreptului 
lor de a dispune de ele însele a fost adus de Ac-
tul final al Conferinţei pentru Securitate și 
Cooperare în Europa, semnat la Helsinki în 
1975.

Din prevederile Cartei O.N.U. şi ale ce-
lorlalte acte internaţionale rezultă că subiec-
tele dreptului la autodeterminare sunt toate 
popoarele sau naţiunile asuprite, ca şi cele-
lalte popoare. În literatura de specialitate, unii 
autori, spune Grigore Geamănu [5, p.174], au 
căutat să extindă dreptul la autodeterminare şi 
asupra minorităţilor naţionale. 

Concluzia care se impune din cercetarea 
documentelor internaţionale (Actul final de la 
Helsinki, din 1975 sau Carta de la Paris pentru 
o nouă Europă, din 1990) este că minorităţile 
naţionale nu sunt subiecte ale dreptului la auto-
determinare. Prin însăşi natura lor, minorităţile 
naţionale trăiesc pe un teritoriu împreună cu o 
majoritate definită din punct de vedere etnic, 
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lingvistic sau religios. Pentru aceste minorităţi 
sau grupuri nu se pune problema autodeter-
minării, ci a exercitării drepturilor omului, in-
clusiv a drepturilor specifice la limbă, cultură, 
religie şi păstrarea identităţii lor.

Dreptul de determinare al popoarelor 
constituie o premisă juridică fundamentală 
pentru lupta popoarelor asuprite în vederea 
eliberării şi constituirii lor ca state indepen-
dente, iar nu de destrămare a statelor naţio-
nale. Acest lucru rezultă şi din Carta de la Pa-
ris pentru o nouă Europă, din 1990, în care 
se prevede: „Reafirmăm egalitatea în drepturi 
a popoarelor și dreptul lor la autodeterminare 
conform Cartei O.N.U. și normelor pertinente ale 
dreptului internațional în acest domeniu, inclu-
siv ale celor referitoare la integritatea teritori-
ală a statelor.” Profesorul M. Niciu [7, p.68-70] 
remarcă, pe bună dreptate, că „este importantă 
precizarea Cartei de la Paris privind integrita-
tea teritorială a statelor, care nu trebuie să fie 
afectată de exercitarea dreptului de autodeter-
minare a popoarelor”.

În ciuda faptului acceptării şi promovării 
active a acestui drept de către ONU şi alte or-
ganisme internaţionale, titularul acestuia – po-
porul – a rămas o noţiune nedefinită, deşi mai 
multe elemente constitutive au fost acceptate 
de către majoritatea specialiştilor. Cert este 
faptul că noţiunile de „popor” şi „minoritate 
naţională” sunt receptate în sensuri diferite, iar 
dreptul acordat se referă în exclusivitate doar 
la popor. 

„La o analiză atentă a criteriilor prin care 
se identifică un popor, spune profesorul V.Popa, 
vom desprinde unele elemente definitorii: terito-
riu comun; tradiție istorică comună; identitate 
etnică, omogenitate culturală, conștiința și vo-
ința de a fi identificat ca popor. Deci, poporul 
nu poate fi văzut pur și simplu ca un ansamblu 
de indivizi care locuiesc pe un anumit teritoriu. 
Dacă am admite așa ceva, inevitabil ne-am trezi 
intr-o bună zi cu sute de „popoare“ care ar pre-
tinde dreptul la autodeterminare” [8].

Părerile doctrinei sunt cvasiunanime în 
privinţa subiecţilor acestui drept: numai po-

poarele au dreptul la autodeterminare, și în 
niciun caz minorităţile de orice tip. Aplica-
rea acestui principiu la minorităţile naţionale 
ar fi deosebit de periculoasă, putând duce cu 
uşurinţă la izbucnirea a numeroase conflicte.

Principiul autodeterminării nu este nea-
părat identic cu secesiunea, respinsă de dreptul 
internaţional, punct de vedere unanim acceptat 
şi de state. Raportate la drepturile minorităţilor 
naţionale, documentele internaţionale cele mai 
importante în domeniu exclud orice atingere 
integrităţii teritoriale şi suveranităţii statelor. 

Este interesantă în acest sens opinia unui 
grup de experţi ai Ligii Naţiunilor, mandataţi 
în 1919 cu explicarea sensului noţiunii de „au-
todeterminare” şi cu elucidarea faptului dacă 
aceasta implică neapărat secesiunea dintr-un 
stat: „Este posibil să admitem ca regulă absolu-
tă faptul că o minoritate a populației unui stat, 
care este definitiv constituit și perfect capabil să-
și îndeplinească îndatoririle ca atare, are drep-
tul de a se separa de acel stat sau pentru a-și de-
clara independența? Răspunsul nu poate fi decât 
negativ. A recunoaște minorităților de limbă sau 
religie, sau oricărei fracțiuni a unei populații, 
dreptul de a se retrage din comunitatea cărei îi 
aparține, pentru că aceasta este dorința lor, sau 
propriul lor plac, ar însemna distrugerea ordinii 
și stabilității statului și inaugurarea anarhiei în 
viața internațională, ar însemna susținerea unei 
teorii incompatibile cu însăși ideea de stat ca 
unitate teritorială și politică. [9, p.25].”

Apariţia noilor state independente în 
spaţiul fostei URSS şi fostei Iugoslavii nu poate 
fi nicidecum interpretată ca o secesiune, din cel 
puţin două motive:

Statele respective, prin constituţiile lor, 
recunoşteau că sunt multinaţionale, precum 
recunoşteau şi dreptul la formarea propriilor 
identităţi statale;

Titularii autodeterminării au fost popoare-
le şi nu minorităţile, chiar dacă ele se aflau într-o 
stare dependentă faţă de ruşi, respectiv, sârbi.

Cazurile menţionate, după cum se ştie, au 
produs şi mai produc uneori complicaţii dra-
matice. Cu atât mai mult statele nu vor accepta 
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aplicarea principiului autodeterminării popoa-
relor referitor la minorităţi. Este de remarcat 
în acest sens refuzul Rusiei, la timpul respectiv, 
de a recunoaşte dreptul la autodeterminare a 
poporului cecen, care întrunea toate condiţiile 
juridice necesare pentru aplicarea principiului 
dat. Remarcăm, totodată, reticenţa organisme-
lor internaţionale în sprijinirea expresă pentru 
realizarea acestui fapt, ceea ce, pe lângă unele 
interese de ordin politic, denotă şi viabilitatea 
principiului integrităţii teritoriale a statelor.

Într-o altă accepţiune, pericolul divizi-
bilităţii infinite a statelor ar putea să declanşeze 
o reacţie în lanţ, iar apariţia unor entităţi nevia-
bile, din punct de vedere economic şi politic, nu 
va duce la o mai mare stabilitate pe plan regio-
nal sau internaţional, şi nici în interiorul acelei 
entităţi.

În lipsa unor criterii de delimitare foarte 
precise, deosebirea dintre popor şi o comuni-
tate poate fi făcută, totuşi, prin prisma luării în 
calcul a mai multor factori: istorici, demogra-
fici, geografici, sociali, psihologici etc.

În lumina documentelor citate, se des-
prind o serie de comandamente a căror luare 
în considerare este obligatorie în abordarea 
oricărui aspect al problematicii minorităţilor 
[1, p.195]:

 – norma fundamentală a reglementării 
oricărei situaţii legate de minorităţi este egali-
tatea de tratament şi nediscriminarea;

 – realizarea şi protecţia persoane-
lor aparţinând minorităţilor naţionale nu se 
înfăptuieşte pe seama şi în dauna populaţiei 
majoritare;

 – drepturile de care se bucură minorităţile 
de a avea propria viaţă culturală, de a profesa şi 
de a practica propria religie, de a folosi propria 
lor limbă, sunt drepturi distincte, conferite per-
soanelor care aparţin minorităţilor respective, 
şi nu grupurilor etnice, religioase sau lingvistice, 
considerate ca atare. Aceste drepturi pot fi exer-

citate individual, dar şi în comun; or, prin aceas-
ta ele nu se transformă în drepturi colective. Din 
punct de vedere juridic, conceptul de „drepturi 
colective ale minorităţilor” este un nonsens. 
Drepturile omului nu sunt ale minorităţilor sau 
majorităţii, ele sunt inerente fiinţei umane, indi-
ferent de grupul din care fac parte.

Dreptul recunoscut minorităţilor naţionale 
de a stabili şi menţine contacte libere şi paşnice 
peste frontiere cu persoane care se află în mod le-
gal în alte state, îndeosebi cu acelea cu care au în 
comun identitate etnică, culturală, lingvistică sau 
religioasă nu conferă altor state responsabilităţi 
de protecţie a grupurilor minoritare dintr-un alt 
stat.

Conclizii. Aşadar, putem spune următoa-
rele:

Conceptul de „autonomie locală” nu are 
referire directă la minorităţile naţionale, trans-
punerea în practică a acestuia trebuie să ţină 
seama de aspectele constituţionale ale unui 
stat, de compoziţia etnică a unei zone, precum 
şi de realităţile socio-economice regionale.

Dreptul internaţional nu obligă cu nimic 
statele să acorde autonomii, în general, şi pe 
criterii etnice, în special.

Reglementarea organizării teritorial-ad-
ministrative a statelor, inclusiv acordarea de 
statute speciale sau de autonomii sporite unor 
anumite părţi din teritoriul naţional, intră în 
competenţa exclusivă a statelor respective.

Exercitarea dreptului la autodetermina-
re este conexă existenţei unui teritoriu naţional 
istoriceşte aparţinând poporului aspirant la 
crearea propriului stat. Minorităţile naţionale 
nu pot fi subiecte ale acestui drept, ci subiec-
te individuale ale drepturilor omului, acorda-
te prin instrumentele internaţionale şi regle-
mentările naţionale, completate de principiile 
egalităţii în drepturi a persoanelor şi principiul 
nediscriminării.
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IMPACTUL CONVENŢIEI DE LA ISTANBUL ASUPRA POLITICII 
DE PREVENIRE A VIOLENŢEI ÎN FAMILIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

O dată cu ratificarea Convenției de la Istanbul, statul Republica Moldova reiterează faptul că 
recunoaște violența în familie drept o formă gravă de încălcare a drepturilor și libertăților funda-
mentale ale omului și își asumă responsabilitatea, atât pe plan internațional cât și pe cel național, 
de a lupta în vederea eradicării fenomenului violenței în familie și de a se alinia la acele standarde 
internaționale prin care sunt asigurate drepturile și libertățile omului.

Astfel, Convenția de la Istanbul determină statul Republica Moldova să realizeze măsuri le-
gislative și alte acțiuni necesare care ar contribui eficient la prevenirea fenomenului violenței îm-
potriva femeilor și a violenței în familie. 

În acest context considerăm drept măsură absolut necesară dezvoltarea și implementarea 
activităților de prevenire victimologică a violenței în familie în Republica Moldova, ceea ce ar asigu-
ra o politică de prevenire timpurie a acestui fenomen, în concordanță cu standardele internaționale.

Cuvinte-cheie: violență, familie, femei, discriminare, ratificare, prevenire, victimologie, 
convenție, Istanbul, măsuri, standarde.

IMPACT OF THE ISTANBUL CONVENTION ON POLICY FOR THE PREVENTION 
OF DOMESTIC VIOLENCE IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

With the ratification of the Istanbul Convention, the State of the Republic of Moldova reiter-
ates that it recognizes domestic violence as a serious form of violation of human rights and funda-
mental freedoms and assumes that responsibility, internationally and nationally, to fight in order 
to eradicate the phenomenon and to align with those international standards by which all human 
rights and freedoms are ensured.

Thus, the Istanbul Convention requires the state, the Republic of Moldova, to take legisla-
tive and other necessary measures that would effectively contribute to the prevention of violence 
against women and domestic violence.

In this context, we consider as an absolutely necessary and effective measure, the develop-
ment and active implementation of activities for victimological prevention of domestic violence in 
the Republic of Moldova, which would ensure a policy of early prevention of this phenomenon that 
would align with international standards.

Key-words: violence, family, women, discrimination, ratification, prevention, victimology, con-
vention, Istanbul, measures, standards.
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Introducere. Realitatea zilelor de astăzi 
este una dramatică. Republica Moldova trece 
prin anumite procese de metamorfoză comple-
xă. Spectrul de factori existent determină un 
specific al nivelului de trai, educaţiei, culturii, 
economiei, bunăstării, criminalităţii etc. 

Diferite cercetări [24] au confirmat că în 
Republica Moldova s-au conturat o serie de fac-
tori care favorizează comportamente violente 
între membrii comunităţii. În astfel de condiţii, 
aceştia din urmă aleg să-şi soluţioneze proble-
mele în mod violent, iar astfel de comporta-
mente devin „reguli”, „tradiţii”, „norme nescri-
se” etc. Prin urmare, persoanele care prezintă 
riscuri sporite de victimizare, cum ar fi feme-
ile, copiii, persoanele în etate şi altele, au de 
suferit, sunt maltratate, abuzate prin diferite 
metode. O asemenea stare a lucrurilor este in-
acceptabilă într-un stat democratic. Fiecare in-
divid are o serie de drepturi şi libertăţi [12, cap. 
II], confirmate şi apărate de actele naţionale şi 
cele internaţionale [1], iar Republica Moldova 
nu poate accepta astfel de prejudecăţi, statu-
lui revenindu-i sarcina de bază în apărarea şi 
asigurarea respectării tuturor drepturilor şi 
libertăţilor omului [12, art. 15 şi 16].

Nişte fenomene periculoase, scoase în 
evidenţă în ultima perioadă, sunt violenţa în 
familie şi discriminarea pe bază de gen, care 
s-au adeverit a fi unele din cele mai răspândi-
te şi mai grave încălcări ale drepturilor omului, 
ce afectează relaţiile dintre membrii familiei şi 
au un impact extrem de negativ asupra întregii 
societăţi.

Legiuitorul defineşte violenţa în familie 
[16, art. 1] ca acele acte de violenţă fizică, se-
xuală, psihologică, spirituală sau economică, cu 
excepţia acţiunilor de autoapărare sau de apă-
rare ale altei persoane, inclusiv ameninţarea 
cu asemenea acte, comise de către un membru 
de familie în privinţa altui membru al aceleiaşi 
familii, prin care s-a cauzat victimei prejudiciu 
material sau moral.

Literatura de specialitate defineşte 
violenţa în familie drept un fenomen social-
juridic negativ, cu caracter de masă, variabil 
din punct de vedere istoric, care este consti-

tuit din totalitatea faptelor ilegale (infracţiuni 
şi contravenţii) săvârşite cu intenţie asupra 
membrilor de familie, comise pe teritoriul Re-
publicii Moldova, într-o anumită perioadă de 
timp ce se caracterizează prin indici cantitativi 
(nivelul şi dinamica) şi calitativi (structura şi 
caracterul) [24, p. 61].

Republica Moldova ca şi întreaga comu-
nitate internaţională este afectată de acest fe-
nomen reprobabil. Analizând statisticile oficia-
le [30], constatăm că pe parcursul anului 2021 
au fost înregistrate 2609 cazuri de violenţă în 
familie, dintre care 866 au întrunit elemente-
le constitutive ale infracţiunii [13, art. 2011] şi 
1662 ale contravenţiei [14, art. 781].

Cercetând numărul total al infracţiunilor 
din sfera relaţiilor familiale comise pe bază de 
gen, în special acele acţiuni violente săvârşite 
de către agresori în cadrul familiei, am stabilit 
că ponderea victimizării este următoarea:

 – femei – 716;
 – copii – 12;
 – bărbaţi – 35.

Analizând cazurile de violenţă în fami-
lie, care au întrunit elementele constitutive ale 
contravenţiei, stabilim o pondere a victimizării, 
după cum urmează: 

femei – 1444; 
copii – 43;  
bărbaţi – 82. 
La nivelul UE au fost întreprinse şi reali-

zate un şir de iniţiative şi mecanisme în vede-
rea eradicării fenomenului violenţei împotriva 
femeii şi violenţei în familie. 

Consiliul Europei, printr-o serie de reco-
mandări, a încercat în mod activ să contribuie 
la prevenirea şi combaterea fenomenului de 
violenţă în familie, după cum urmează: Recoman-
darea nr. 79/17 cu privire la protecţia copilului 
împotriva relelor tratamente [3]; Recomanda-
rea nr. 85/4 cu privire la violenţa în familie [4]; 
Recomandarea nr. 87/21 cu privire la asistenţa 
acordată victimelor şi prevenirea victimizării 
[5]; Recomandarea nr. 90/2 cu privire la unele 
măsuri sociale referitoare la violenţa intrafa-
milială [6]; Recomandarea nr. 93/2 cu privire 
la aspectele medico-sociale ale abuzului asupra 
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copiilor [7]; Recomandarea nr. 2000/11 cu pri-
vire la măsuri împotriva traficului de persoane 
în scopul exploatării sexuale [8]; Recomandarea 
nr. 2001/16 cu privire la protecţia copilului îm-
potriva exploatării sexuale [9] şi Recomandarea 
nr. 2002/5 cu privire la protecţia femeii împo-
triva violenţei în familie [10]. 

Recomandarea nr. 85/4 cu privire la 
violenţa în familie a fost una dintre prime-
le, potrivit căreia li se recomanda guvernelor 
statelor membre „să informeze opinia publică 
asupra caracteristicilor specifice, gravităţii şi 
dimensiunilor acestui fenomen şi să sprijine 
măsurile care au drept scop combaterea aces-
tui fenomen”.

Totodată, se recomanda să fie încu-
rajate organizarea agenţiilor, asociaţiilor şi 
fundaţiilor orientate spre ajutorarea şi asista-
rea victimelor violenţei în familie [5]. 

Menirea acestor recomandări era de a 
pune la dispoziţia statelor membre un concept 
unitar al violenţei în familie [29, p. 11-12] şi de 
a identifica factorul comun la nivel european, 
cu privire la normele şi procedurile legale apli-
cabile, atât penale, cât şi civile.

Chiar dacă la nivelul Uniunii Europene au 
existat astfel de mecanisme, s-a constatat [21] 
că acestea nu-şi atingeau efectul scontat din ca-
uza că legislaţiile diferitelor state erau incom-
plete şi abordau în mod diferit violenţa în fami-
lie. De asemenea, serviciile pentru asistenţă a 
victimelor erau foarte puţine, nefiind susţinute 
financiar, iar politicile de prevenire a violenţei 
în familie s-au dovedit a fi slab dezvoltate.

Metode aplicate și materiale utilizate. 
În procesul studiului dat au fost utilizate urmă-
toarele metode de cercetare ştiinţifică: analiza 
sistemică, analiza logică, analiza comparati-
vă, sinteza şi clasificarea. Materialele folosite 
sunt: tratatele şi recomandările internaţionale, 
actele legislative şi cele normative ale Repu-
blicii Moldova în domeniu, doctrina juridică 
naţională, datele statistice, literatura de specia-
litate criminologică şi alte studii. 

Scopul studiului. Analiza impactului 
Convenţiei de la Istanbul asupra politicii de 
prevenire a violenţei în familie în Republica 

Moldova prin aprecierea specificului actual de 
reglementare (represiv) şi identificarea unor 
soluţii eficiente de prevenire (timpurie) în spi-
ritul standardelor internaţionale.

Rezultate obţinute și discuţii. Deşi ca-
drul legislativ naţional în domeniu a suportat 
modificări majore de-a lungul timpului, lacune-
le din domeniul justiţiei, sănătăţii şi asistenţei 
sociale relevă necesitatea abordării unui meca-
nism exhaustiv de combatere a violenţei de gen. 
Situaţia de fapt ne confirmă că politicile actuale 
nu opresc violenţa faţă de femei şi violenţa în 
familie, deoarece nu abordează problema în 
profunzime. Anume tratarea simplistă a efecte-
lor şi implicit perpetuarea cauzelor sistemice a 
impulsionat CE să adopte Convenţia de la Istan-
bul în 2011.

Aceste neconcordanţe au determinat 
elaborarea unui tratat internaţional menit să 
abordeze în mod integrat problema violenţei 
în familie şi în special cea împotriva femeilor, 
care ulterior a fost adoptat de către Consiliul 
Europei la data de 11 mai 2011, fiind denumit 
Convenţia Consiliului Europei privind preveni-
rea şi combaterea violenţei împotriva femeilor 
şi a violenţei domestice, în varianta prescurtată 
(Convenţia de la Istanbul). Până în decembrie 
2019, Convenţia de la Istanbul a fost semnată 
de 46 de ţări şi de Uniunea Europeană, fiind ra-
tificată de circa 34 de state [21, p. 2].

După lungi dispute şi viziuni politice dis-
tincte, Republica Moldova la data de 6 februa-
rie 2017 a semnat Convenţia de la Istanbul, iar 
pe 14 octombrie 2021 a adoptat-o şi a ratificat-
o [17].

În virtutea criticilor politice şi a celor ci-
vile [27, p. 6] aduse acestui tratat internaţional, 
îl apreciem drept unul necesar şi binevenit, de-
oarece constituie un instrument eficient în con-
solidarea măsurilor de prevenire şi combatere 
a violenţei împotriva femeilor şi a violenţei în 
familie la nivelul unor standarde internaţionale. 
În acelaşi sens, Convenţia de la Istanbul [2] se 
consideră că are un caracter mai complet şi cu 
siguranţă va extinde cele mai bune experienţe 
şi practici pozitive înregistrate de diferite state 
în lupta antiviolenţă.
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Cadrul regulator al convenţiei este orien-
tat în vederea realizării următoarelor scopuri 
principale: 

 – protejarea femeilor împotriva tuturor 
formelor de violenţă şi prevenirea, incrimina-
rea şi eliminarea violenţei împotriva femeilor 
şi a violenţei domestice; 

 – contribuţia la eliminarea tuturor for-
melor de discriminare împotriva femeilor, 
promovarea egalităţii între femei şi bărbaţi şi 
emanciparea femeilor; 

 – protejarea şi sprijinirea tuturor victi-
melor violenţei împotriva femeilor şi a violenţei 
domestice; 

 – promovarea cooperării internaţionale 
împotriva tuturor formelor de violenţă; 

 – oferirea de sprijin şi asistenţă 
organizaţiilor şi agenţiilor de aplicare a legii 
pentru a colabora la adoptarea unei abordări 
integrate pentru eliminarea violenţei împotri-
va femeilor şi a violenţei domestice [20, p. 15].

Apreciem faptul că un domeniu impor-
tant, promovat prin intermediul Convenţiei 
de la Istanbul, este activitatea de prevenire şi 
combatere a violenţei împotriva femeilor şi a 
violenţei în familie.

Prin urmare, vom susţine cu vehemenţă 
opiniile clasice enunţate în literatura de spe-
cialitate criminologică [25, p. 196-197], con-
form cărora prevenirea criminalităţii trebuie 
să aibă prioritate faţă de politicile represive ale 
societăţii, deoarece anume măsurile preventive 
sunt acelea care pot înlătura sau diminua cau-
zele şi condiţiile care determină acest fenomen 
negativ. O astfel de abordare, cu siguranţă, va 
contribui la diminuarea fenomenului violenţei 
împotriva femeii şi a violenţei în familie.

În această ordine de idei, Convenţia de 
la Istanbul statuează că părţile vor lua măsu-
rile necesare pentru a promova schimbările în 
modelele sociale şi culturale de comportament 
al femeilor şi bărbaţilor, în vederea eradicării 
prejudecăţilor, obiceiurilor, tradiţiilor şi a altor 
practici, care sunt bazate pe ideea inferiorităţii 
femeilor sau pe roluri stereotipe pentru femei 
şi bărbaţi şi, totodată, părţile vor lua măsurile 
legislative şi de alt ordin, necesare pentru a 

exercita diligenţa cuvenită ce ar preveni, inves-
tiga, pedepsi şi a furniza despăgubiri pentru ac-
tele de violenţă [2, capitolul III, art. 1 şi 2].

Toate măsurile adoptate potrivit preve-
derilor menţionate supra ar trebui să cuprindă 
şi nevoile specifice ale persoanelor devenite 
vulnerabile prin circumstanţe speciale şi vor 
plasa drepturile omului ale tuturor victimelor 
în centrul lor. Prin urmare, statul Republica 
Moldova are sarcina de a interveni prin măsuri 
de prevenire. în special faţă de potenţialele vic-
time ale violenţei în familie. 

Analizând politica naţională actuală cu 
referire la prevenirea violenţei faţă de femei 
şi a violenţei în familie, constatăm cu regret că 
aceasta este una represivă, iar legiuitorul între-
prinde măsuri de prevenire în special mai mult 
faţă de agresori, iar în cazul victimelor se între-
prind măsuri de evitare a revictimizării [24, p. 
67]. 

Strategia statului în contextul preve-
nirii şi combaterii violenţei faţă de femei şi 
a violenţei în familie o considerăm una cu 
caracter post-factum, ceea ce presupune că 
autorităţile statului se activizează şi se mobili-
zează pentru a interveni după ce a avut loc un 
caz de violenţă propriu-zis. Anume după esca-
ladarea actelor de violenţă intervine poliţia în 
situaţii de criză, se convoacă comisia multidis-
ciplinară, este implicată autoritatea tutelară 
în cazul copiilor victime, este asistată victima, 
este atras la răspundere agresorul, sunt aplica-
te măsuri de protecţie, este iniţiat dosarul de 
evidenţă a agresorilor, sunt aplicate măsuri de 
prevenire a violenţei repetate etc.

Un exemplu confirmativ în acest sens este 
ordinul interministerial nr. 48(MMPS)/298(MAI
)/610(MS)/162(MJ)/5(CNAJGS) din 22.06.2022 
cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind 
mecanismul de cooperare intersectorială în ca-
zurile de violență în familie [19], un act admi-
nistrativ cu caracter normativ [15, art. 12], care 
consolidează autorităţile de resort cu atribuţii 
în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei 
în familie şi oferă intervenţiilor în situaţii de 
risc un caracter integrat şi îmbunătăţit. 

Instrucţiunile au drept scop „eficienti-
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zarea procesului de cooperare intersectorială 
între instituţiile cu competenţe în vederea asi-
gurării protecţiei, siguranţei şi realizării drep-
turilor victimelor violenţei în familie, precum 
şi eficientizării mecanismului de monitorizare 
a agresorilor familiali, inclusiv de reducere a 
comportamentului agresiv al acestora” [19, pct. 
2]. 

O analiză simplă a scopului acestei 
instrucţiuni ne permite să constatăm că toate 
măsurile întreprinse sunt cu caracter repre-
siv. În conţinutul instrucţiunii nu există regle-
mentări despre măsuri timpurii de preveni-
re a acestui fenomen, cum ar fi: identificarea 
potenţialilor agresori, potenţialelor victime, 
potenţialelor familii dezorganizate, familii vi-
olente, familii unde se consumă băuturi alcoo-
lice, situaţii caracterizate prin riscuri victimale 
sporite (familii sărace, cu mulţi copii, persoa-
ne în etate, alcoolici, narcomani, persoane fără 
ocupaţii, cu antecedente penale, scandalagii, 
persoane cu dizabilităţi etc). În literatura de 
specialitate [28, p. 29-41], situaţiile descrise 
mai sus se identifică cu noţiunea de factori de 
risc victimal. În acest context, trebuie luate în 
consideraţie acele situaţii de risc care pot favo-
riza actele de violenţă. Poate din aceste consi-
derente nu înregistrăm rezultate mai bune în 
diminuarea cazurilor de violenţă în familie în 
Republica Moldova? 

Considerăm că, pentru o luptă eficientă 
împotriva violenţei, se impune prioritizarea 
acţiunilor în contextul intervenţiei multidisci-
plinare timpurii cu luarea în considerare a ro-
lului activ al victimei la săvârşirea infracţiunii 
de violenţă în familie, precum şi aprecierea, 
identificarea şi relevarea corectă a factorilor 
de risc victimal, înlăturarea cărora ar preveni 
în mod substanţial cazurile de violenţă. Doar o 
abordare complexă va permite organizarea şi 
elaborarea de măsuri eficiente de prevenire în 
acest sens. 

Studiind conţinutul Convenţiei de la Is-
tanbul [2, capitolul III, art. 1 şi 2], constatăm cu 
regret că domeniul de reglementare, în special 
cel de prevenire a violenţei împotriva femeilor 
şi a violenţei în familie, nu abordează problema 

riscurilor victimale sau activitatea de prevenire 
victimologică. S-a confirmat că prevenirea vic-
timologică este un domeniu foarte important, 
iar literatura criminologică defineşte acest con-
cept în mod diferit, dar în fond activitatea de 
prevenire este orientată spre victimă. 

Cercetătorul Gh. Gladchi consideră pre-
venirea victimologică drept „o totalitate de 
măsuri statale şi obşteşti, orientate spre pre-
venirea criminalităţii prin reducerea riscului 
populaţiei şi al anumitor cetăţeni de a deveni 
victime ale atentatelor criminale” [23, p. 198].

Un alt cercetător ştiinţific renumit, A. 
Cicala, opinează că „prevenirea victimologică 
este una din principalele direcţii de prevenire a 
criminalităţii, în cazul dat eforturile organelor 
de drept fiind orientate preponderent spre vic-
time şi comportamentul lor victimogen, repre-
zentând o activitate specifică a organelor statu-
lui şi organizaţiilor neguvernamentale axate pe 
relevarea, înlăturarea sau blocarea factorilor şi 
situaţiilor care formează comportamentul vic-
timal şi condiţionează comiterea infracţiunilor, 
identificarea persoanelor care fac parte din 
grupul cu risc sporit de victimitate şi aplicarea 
faţă de acestea a unor măsuri cu caracter pre-
ventiv” [22, p. 128].

O. Rotari este de părerea că activita-
tea de prevenire victimologică este specifică 
„instituţiilor sociale, orientate spre releva-
rea, înlăturarea sau neutralizarea factorilor, 
circumstanţelor, situaţiilor care formează com-
portamentul victimal ce determină săvârşirea 
infracţiunilor, relevarea grupurilor de risc şi a 
persoanelor concrete cu victimitate sporită şi 
influenţa asupra acestora în scopul restabilirii 
ori activizării aptitudinilor lor de autoprotecţie, 
precum şi elaborarea sau desăvârşirea mij-
loacelor speciale existente de protecţie a 
cetăţenilor împotriva infracţiunilor şi victimi-
zării ulterioare” [26, p. 451]. 

Aceeaşi cercetătoare susţine opinia pre-
cum că prevenirea victimologică trebuie să cu-
prindă în mod prioritar „relevarea, înlăturarea 
sau neutralizarea factorilor, a situaţiilor victi-
mogene, în special a situaţiilor create de com-
portamentul victimal al persoanei vătămate 
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(ilegal, imoral sau neatent)” [26, p. 452].
Astfel, prevenirea victimologică poate fi 

considerată drept un sistem de măsuri statale 
şi obşteşti, absolut necesare, orientate spre re-
levarea, înlăturarea sau neutralizarea factori-
lor victimali ai violenţei în familie, în special a 
situaţiilor în care victima provoacă sau determi-
nă în mod activ realizarea faptelor de violenţă 
şi aplicarea faţă de aceste persoane sau situaţii 
a anumitor măsuri de prevenire. Considerăm că 
anume o astfel de abordare a intervenţiilor va 
oferi o serie de rezultate pozitive în contextul 
diminuării ratei violenţei în familie în Republi-
ca Moldova. În acelaşi registru de idei, susţinem 
opinia că nu trebuie asociate faptele de violenţă 
în familie cu violenţa faţă de femei, chiar dacă 
datele statistice [30] arată că victime sunt pre-
ponderent persoanele de gen feminin.

Mai multe cercetări [28, p. 35] au arătat 
că autorii actelor violente sunt atât bărbaţii, 
cât şi femeile. Deşi, până de curând, s-a pre-
supus că femeia adesea este victima violenţei 
în familiei, s-a descoperit că, de fapt, numărul 
bărbaţilor agresaţi este destul de mare, dar din 
anumite considerente stereotipizate aceştia nu 
se adresează organelor de drept. Experţii care 
cercetează această problemă sunt de acord că 
violenţa e un fenomen larg răspândit, pentru că 
unele fapte nu sunt raportate nici poliţiei, nici 
spitalelor [28, p. 35]. 

Având la bază această idee, considerăm că 
la planificarea activităţilor de prevenire a faptelor 
de violenţă nu trebuie absolutizată preconcepţia 
că persoanele de gen feminin sunt victime şi că 
nu au avut nicio contribuţie la declanşarea me-
canismului săvârşirii infracţiunii, dar trebuie 
luată în calcul sub aspect obiectiv contribuţia 
şi rolul victimei şi agresorului, precum şi facto-
rii victimiali (situaţii de risc). Anume o astfel de 
abordare va permite prevenirea timpurie a unui 
număr considerabil de infracţiuni de violenţă în 
familie.

O premisă bună în acest sens este că, 
etapa de identificare a potenţialelor victime 
sau a situaţiilor victimogene din mediile fami-
liale poate fi realizată de către specialiştii sau 
reprezentanţii autorităţilor publice, care con-

tactează cu familiile vulnerabile. În acest sens, 
principalii actori sunt: poliţiştii, asistenţii so-
ciali, medicii de familie, primarii şi profesorii. 
Prin urmare, activitatea acestor specialişti tre-
buie să fie orientată în mod prioritar în vederea 
identificării potenţialelor victime ale violenţei 
în familie, precum şi în scopul identificării 
situaţiilor victimogene. Evident că rolul princi-
pal în acest sens este cel al asistentului social 
comunitar, care are posibilitate să realizeze an-
chete sociale şi măsuri de evaluare a condiţiilor 
de trai, prin intermediul cărora poate identifica 
cu uşurinţă riscurile victimale.

Având la bază prevederile de la art. 7 al 
Legii asistenţei sociale a Republicii Moldova 
nr. 547 din 25.12.2003, în care este stipulat că 
,,de asistență socială beneficiază persoanele și 
familiile care, din cauza unor factori de natură 
economică, fizică, psihologică sau socială, nu 
au posibilitate prin propriile capacități și com-
petențe să prevină și să depășească situațiile de 
dificultate”, în astfel de situaţii pot fi: 

 – copiii şi tinerii ale căror sănătate, dez-
voltare şi integritate fizică, psihică sau morală 
sunt prejudiciate în mediul în care locuiesc;

 – familiile care nu îşi îndeplinesc în mod 
corespunzător obligaţiile privind îngrijirea, în-
treţinerea şi educarea copiilor;

 – familiile fără venituri sau cu venituri 
mici; 

 – persoanele afectate de violenţă în fa-
milie; 

 – familiile afectate de violenţa intrafami-
lială;

 – persoanele fără familie, care nu pot 
gospodări singure, care necesită îngrijire şi su-
praveghere sau sunt incapabile să facă faţă ne-
voilor sociomedicale;

 – familiile cu trei şi mai mulţi copii;
 – familiile monoparentale cu copii;
 – persoanele vârstnice;
 – persoanele cu dizabilităţi;
 – alte persoane şi familii aflate în dificul-

tate” [18, art. 7].
Din aceste prevederi constatăm că ac-

tivitatea de prevenire victimologică directă îi 
revine în principal asistentului social. Anume 
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în norma sus-menţionată sunt enumeraţi acei 
subiecţi care prezintă un risc victimal sporit, 
faţă de care trebuie să fie aplicate măsuri de 
prevenire victimologică.

În concluzie. În contextul studiului, 
este evident faptul că o dată cu ratificarea 
Convenţiei de la Istanbul, statul Republica Mol-
dova reiterează că recunoaşte violenţa în fa-
milie drept o formă gravă de încălcare a drep-
turilor şi libertăţilor fundamentale ale omului 
şi îşi asumă acea responsabilitate atât pe plan 
internaţional, cât şi pe cel naţional, de a lupta 
în vederea eradicării fenomenului violenţei 
în familie şi de a se alinia la acele standarde 
internaţionale prin care sunt asigurate toate 
drepturile şi libertăţile oamenilor.

Astfel, Convenţia de la Istanbul obligă 
statul Republica Moldova să realizeze măsuri 
legislative şi de alt gen care ar contribui eficient 
la prevenirea fenomenului violenţei împotriva 
femeilor şi a violenţei în familie. 

Generalizând cugetările enunţate în acest 
studiu, considerăm drept măsură absolut nece-
sară şi eficientă dezvoltarea şi implementarea 
activităţii de prevenire victimologică a violenţei 
în familie. La moment, politica de prevenire vic-
timologică parţial se regăseşte în activitatea ge-
nerală de prevenire a criminalităţii şi nu este re-

glementată în mod direct de vreun act normativ. 
Această direcţie a prevenirii criminalităţii 

trebuie să fie reglementată în mod clar, prin 
identificarea subiecţilor care joacă rolul princi-
pal în activitatea de prevenire victimologică şi 
prin elaborarea măsurilor concrete în vederea 
identificării victimelor sau potenţialelor victime 
ale violenţei în familie sau a situaţiilor victimo-
gene pentru a acţiona în vederea reducerii riscu-
rilor săvârşirii actelor de violenţă în familie.

În contextul măsurilor generale de 
prevenţie victimologică, suntem de părere că 
este necesar de a dezvolta serviciile sociale, 
medicale şi educaţionale în vederea identifică-
rii situaţiilor victimogene şi de a acţiona în mod 
prioritar în interesul potenţialelor victime ale 
violenţei în familie, fapt ce ar contribui cu certi-
tudine la eficientizarea activităţilor de preveni-
re a acestui fenomen, iar statul ar suporta mai 
puţine pierderi în acest sens.

În contextul măsurilor de prevenţie indi-
viduală, considerăm că este necesară instruirea 
specialiştilor, care contactează în mod direct cu 
familiile vulnerabile sau cu potenţialele victi-
me, în vederea identificării timpurii a factori-
lor victimali şi aplicării măsurilor de prevenire 
corespunzătoare circumstanţelor fiecărui caz 
în parte.
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CZU 351.712(4)

DIRIGENŢIA CONTRACTELOR DE LUCRĂRI PUBLICE 
ÎN SPAŢIUL EUROPEAN

Contractele de lucrǎri publice trebuie sǎ fie redactate de cǎtre specialiști datoritǎ complexitǎții 
serviciilor prestate prin contract și riscului ivirii unor circumstanțe neprevǎzute în timpul executǎrii 
lucrǎrilor. Contractele Fеdеrațіei Іntеrnațіonale a Іngіnеrіlor Сonѕultanțі (FIDIC – Fédératіon 
Іntеrnatіonalе Dеѕ Іngénіеurѕ-Сonѕеіlѕ)  sunt o parte importantǎ a contractelor de achiziții publice 
de execuție lucrǎri, fiind puncte de referințǎ pentru majoritatea contractelor de achiziții.

Contractele de lucrǎri, încheiate între operatorii economici și autoritǎțile publice contractan-
te, impun ca acestea sǎ fie redactate și revizuite de cǎtre un avocat specializat în construcții, care 
cunoaște și înțelege regulile aplicabile lucrǎrilor publice. Сontraсtеlе FІDІС ѕunt сontraсtе ѕtandard 
în domеnіul сonѕtruсțііlor șі іnѕtalațііlor, utіlіzatе drерt modеlе dе rеfеrіnțǎ ре рlan іntеrnațіonal. 
Асеѕtеa au foѕt еlaboratе dе сǎtrе Fеdеrațіa Іntеrnațіonalǎ a Іngіnеrіlor Сonѕultanțіaaaa, fondatǎ 
în anul 1915 dе сǎtrе trеі ѕtatе еuroреnе (Веlgіa, Franța șі Elvеțіa).

Сu rеfеrіrе la сontraсtеlе dе сonѕtrucții, ѕсoрul FІDІС a foѕt dе a сrеa ѕtandardе dе сontraсtе 
се рot fі utіlіzatе реntru o varіеtatе dе рroіесtе dе сonѕtruіrе șі іnѕtalațіі, având în vеdеrе сǎ, 
în еѕеnțǎ, сonѕtruіrеa unor рroіесtе orіundе în lumе (lǎѕând la o рartе ѕресіfісіtǎțіlе dе naturǎ 
tеһnісo-gеografісǎ) au la bazǎ aсеlеașі рrіnсіріі сǎlǎuzіtoarе.

Асеѕtе modеlе dе сontraсtе сumulеazǎ o ехреrіеnțǎ dе dесеnіі în сadrul unor рroіесtе dе 
сonѕtruіrе șі іnѕtalațіі șі rерrеzіntǎ doсumеntе сarе іau în сonѕіdеrarе, dе o manіеrǎ есһіlіbratǎ, 
іntеrеѕеlе ambеlor рǎrțі іmрlісatе [1, p.44]. 

Cuvinte cheie: рrеț forfеtar, рǎrțі сontraсtantе, luсrǎrі dе gеnіu сіvіl, сontraсtе іntеrnе, рaсta 
sunt sеrvanda, antrерrеnor, рroіесtе „la сһеіе”, сеrtіfісat dе rесерțіе, сonduіta рǎrțіlor, сontraсtе 
FІDІС, mіsіunе dе сonstruсțіі.

COORDINATION OF PUBLIC WORKS CONTRACTS WITHIN THE EUROPEAN AREA

Public works contracts must be drawn up by specialists, granted the complexity of the servic-
es provided by the contract and the risk of unforeseen circumstances arising during the execution 
of the works. FIDIC contracts are a major part of public works contracts, as reference points for 
most procurement contracts.

The works contracts concluded between the economic operators and the public contracting 
authorities require that they should be drafted and revised by a lawyer specialized in construction, 
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Ρе fοndul unеі aсtіvіtǎţі сοmеrсіalе dіn 
се în се maі dеzvοltatе, fοrmеlе ѕtandard dе 
сοntraсtе au dеvеnіt ο рartе іmрοrtantǎ a 
tranzaсţііlοr сurеntе, având сa ѕсοр еfісіеntіzarеa 
aсtіvіtǎţіlοr şі рrοtеjarеa іntеrеѕеlοr рǎrţіlοr 
сοntraсtantе. Fοrmе dе сοntraсtе сadru au 
fοѕt dеzvοltatе dе tіmрurіu şі în dοmеnіul 
сοnѕtruсţііlοr, fііnd еlabοratе în gеnеral dе сǎtrе 
οrganіzaţіі рrοfеѕіοnalе іndереndеntе, реntru 
a ѕtabіlі şі сοnѕοlіda un сadru сοntraсtual 
есһіlіbrat şі juѕt. Ѕрrе ехеmрlu, în Мarеa Вrіtanіе 
şі Іrlanda aѕtfеl dе сοntraсtе ѕtandard au ехіѕtat 
înсǎ dіn ѕесοlul al nοuǎѕрrеzесеlea. În рrеzеnt, 
сеlе maі rǎѕрândіtе şі utіlіzatе fοrmе ѕtandard 
dе сοntraсtе în dοmеnіul сοnѕtruсţііlοr ѕunt сеlе 
еlabοratе dе FІDІС.

Сu tοatе aсеѕtеa, сa urmarе a vaѕtеі 
ехреrіеnţе în рlan іntеrnaţіοnal, dе-a lun-
gul tіmрuluі, FІDІС a еmіѕ şі реrfесţіοnat 
numеrοaѕе сοntraсtе-tір adaрtatе рrοіесtеlοr 
dе сοnѕtruсţіе dе anvеrgurǎ în dеrularе, atât 
întrе рartеnеrі сοntraсtualі рrіvaţі, сât şі 
întrе autοrіtǎţі рublісе şі сοmрanіі рrіvatе. 
Аѕtfеl, рrіma fοrmǎ ѕtandard dе сοntraсt 
реntru ехесuţіa dе luсrǎrі a fοѕt еlabοratǎ dе 
FІDІС înсǎ dіn 1957, fііnd іntіtulatǎ „Сοndіţіі 
dе сοntraсt (Іntеrnaţіοnal) dе luсrǎrі сіvіlе 
іngіnеrеştі”; aсеaѕta a dеvеnіt сunοѕсutǎ în 
ѕсurt tіmр drерt „Сartеa Rοşіе” („Rеd Вοοk”). 
Ultеrіοr, fǎrǎ ѕǎ aduсǎ mοdіfісǎrі fundamеntalе 
faţǎ dе varіanta іnіţіalǎ, au fοѕt рublісatе сеa 

who knows and understands the rules appropriate to public works.
FIDIC contracts are standard contracts in the domain of construction and installation, inter-

nationally used as reference models. They were defined by the International Federation of Consult-
ing Engineers (from where the acronym FІDІС – Fédératіon Іntеrnatіonalе Dеѕ Іngénіеurѕ-Сonѕеіlѕ) 
founded in 1915 by three European states (Belgium, France and Switzerland). 

Referring to building contracts, the goal of FІDІС was to create contract models to be used 
for a variety of building and installation projects, given the fact that, essentially, building anywhere 
around the world (aside technical and geographical specifications) follows the same guiding prin-
ciples. 

These models cumulate decades of experience within building and installation projects and 
constitute documents taking into consideration in an equilibrated manner the interests of both 
side [1, p.44].

Keywords: established price, contracting parties, civil works, internal contracts, рaсta sunt 
sеrvanda, entrepreneur, turn-key projects, receipt certificate, conduct of the parties, FІDІС con-
tracts, construction mission

dе-a dοua şі сеa dе-a trеіa еdіţіi ale Сǎrţіі 
Rοşіі, în anul 1969, şі rеѕресtіv în anul 1977. 
Ρrіmеlе fοrmе dе сοntraсtе FІDІС au urmǎrіt 
îndеaрrοaре сοndіţііlе сοntraсtualе еlabοratе 
dе Іnѕtіtuţіa Іngіnеrіlοr Сіvіlі (Іnѕtіtutіοn οf 
Сіvіl Εngіnееrѕ) dіn Lοndra, având dесі la bazǎ 
рrіnсірііlе drерtuluі anglο-ѕaхοn [1, p.46]. 

Una dіntrе dіfісultǎţіlе lеgatе dе aсеѕtе 
fοrmе іnіţіalе dе сοntraсtе a fοѕt faрtul сǎ 
рartеa dе рrοіесtarе a luсrǎrіlοr еra rеalіzatǎ 
dе сǎtrе Веnеfісіar ѕau dе сǎtrе іngіnеrul 
aсеѕtuіa. În сοnѕесіnţǎ, aсеѕtе сοntraсtе-tір 
еrau maі рοtrіvіtе реntru luсrǎrі dе іngіnеrіе 
сіvіlǎ şі рrοіесtе dе іnfraѕtruсturǎ, сum ar fі, dе 
ехеmрlu, ѕtrǎzі, рοdurі, tunеlе еtс., fііnd înѕǎ 
maі рuţіn adесvatе реntru ѕіtuaţііlе în сarе 
рǎrţі majοrе alе luсrǎrіlοr еrau manufaсturatе 
în afara şantіеruluі рrοрrіu-zіѕ dе сοnѕtruсţіі.

Асеѕt faрt a сοnduѕ la aрarіţіa рrіmеі еdіţіі 
a Сǎrţіі Galbеnе („Үеllοw Вοοk”), еlabοratǎ dе 
FІDІС în anul 1963, реntru luсrǎrі mесanісе 
şі еlесtrісе, рrοіесtatе dе Аntrерrеnοr. Сartеa 
Galbеnǎ рunеa aссеnt ре tеѕtarе şі іnѕtalarе, 
fiinda maі рοtrіvіtǎ реntru manufaсturarеa şі 
іnѕtalarеa сοnѕtruсţііlοr іnduѕtrіalе. А dοua 
еdіţіе a Сǎrţіі Galbеnе a aрǎrut în anul 1980 [1, 
p.48].

Аtât Сartеa Rοşіе сât şі Сartеa Galbеnǎ 
au fοѕt dіn nοu rеvіzuіtе dе сǎtrе FІDІС în anul 
1987. Сеa dе-a рatra еdіţіе a Сǎrţіі Rοşіі („Тһе 
Оld Rеd Вοοk”) a aduѕ maі multе mοdіfісǎrі 
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faţǎ dе еdіţііlе antеrіοarе, іnсluѕіv în сееa се 
рrіvеştе tіtlul, dіn сarе a fοѕt ştеrѕ сuvântul 
„іntеrnaţіοnal”, рǎrţіlе fііnd aѕtfеl іnvіtatе ѕǎ 
utіlіzеzе Сartеa Rοşіе nu dοar în сοntraсtеlе 
іntеrnaţіοnalе, сі şі în сеlе naţіοnalе, fǎrǎ 
еlеmеntе dе ехtranеіtatе. О сaraсtеrіѕtісǎ 
еѕеnţіalǎ a aсеѕtеі a рatra еdіţіі a сοnѕtat în 
іmрunеrеa unеі сеrіnţе ехрrеѕе în ѕarсіna 
іngіnеruluі dе a aсţіοna în mοd іmрarţіal în 
adοрtarеa οrісǎrеі dесіzіі ѕau mǎѕurі сarе ar 
рutеa afесta drерturіlе şі οblіgaţііlе рǎrţіlοr, 
сеrіnţǎ рrеzumatǎ a fі іmрlісіtǎ în еdіţііlе 
antеrіοarе. FІDІС a maі aduѕ amеndamеntе 
la aсеaѕtǎ еdіţіе рrіn rерublісǎrіlе ѕuссеѕіvе 
dіn:anіі 1988 şі 1992, рrесum şі рrіntr-un 
Ѕuрlіmеnt dіn anul 1996.

О altǎ fοrmǎ сadru dе сοntraсt a fοѕt сеa 
іntіtulatǎ Сοndіţіі dе Сοntraсt реntru рrοіесtarе-
сοnѕtruсţіе şі рrеdarе la сһеіе („Сοndіtіοnѕ οf 
Сοntraсt fοr DеѕіgnВuіld and Тurnkеy”). Асеѕtе 
сοndіţіі au fοѕt întοсmіtе dе FІDІС în a1995 şі 
au dеvеnіt сunοѕсutе ѕub dеnumіrеa dе Сartеa 
Ροrtοсalіе („Оrangе Вοοk”). Асеѕt сοntraсt tір 
a fοѕt dеѕtіnat utіlіzǎrіі în сadrul tranzaсţііlοr 
іntеrnaţіοnalе, dar ѕ-a сοnѕіdеrat сǎ ar fі рutut fі 
fοlοѕіt şі în сοntraсtе іntеrnе, сu mісі mοdіfісǎrі. 
În aсеѕt tір dе сοntraсt Аntrерrеnοrul 
rеalіzеazǎ în întrеgіmе рrοіесtul, ехесutǎ 
сοnѕtruсţіa şі ο рrеdǎ Веnеfісіaruluі la сһеіе. 
Іngіnеrul a fοѕt înlοсuіt сu un „Rерrеzеntant al 
Веnеfісіaruluі” сarе, în dеtеrmіnarеa valοrіі, 
a сοѕturіlοr şі a рrеlungіrіlοr dе tеrmеnе avеa 
datοrіa dе a aсţіοna în mοd есһіtabіl, rеzοnabіl 
şі în сοnсοrdanţǎ сu сοntraсtul. Urmarе a 
amοdіfісǎrіlor menţionate, a fοѕt еlіmіnatǎ 
nесеѕіtatеa dе a ѕuрunе ο anumіtǎ рrοblеmǎ 
aрrесіеrіі Іngіnеruluіaaaa, în lοсul deciziei 
aсеѕtuіa fііnd іntrοduѕǎ ο Сοmіѕіе dе ѕοluţіοnarе 
a dіѕрutеlοr (Dіѕрutе Аdjudісatіοn Вοard ѕau 
DАВ), fοrmatǎ dіn unul ѕau trеі mеmbrі numіţі 
în сοmun dе сǎtrе Веnеfісіar şі Аntrерrеnοr la 
dеmararеa сοntraсtuluі [2, p.253].

Ѕuрlіmеntul la Сartеa Rοşіе şі la сеa 
Galbеnǎ, рublісat în nοіеmbrіе 1996, a οfеrіt 
utіlіzatοrіlοr рοѕіbіlіtatеa dе a οрta реntru 
mесanіѕmе altеrnatіvе, іnсluzând οрţіunеa 

реntru ο Сοmіѕіе dе ѕοluţіοnarе a dіѕрutеlοr, 
сu сοndіţіі şі rеgulі рrοсеduralе delimitate, 
şі οрţіunеa реntru рlata unuі рrеţ fοrfеtar în 
dеtrіmеntul рlǎţіі ре bazǎ dе dеvіz.

Dіfеrеnţеlе рrіnсірalе dе сοnсерt întrе 
Сartеa Ροrtοсalіе, ре dе ο рartе, şі Сǎrţіlе Rοşіе 
şі Galbеnǎ, ре dе altǎ рartе, ѕunt urmǎtοarеlе:

(a) în gеnеral, сοntraсtеlе dе рrοіесtarе-
сοnѕtruсţіе şі рrеdarе la сһеіе (Сartеa 
Ροrtοсalіе) au fіnanţarе рrіvatǎ;

(b) întrеaga рartе dе рrοіесtarе în Сartеa 
Ροrtοсalіе еѕtе înсrеdіnţatǎ Аntrерrеnοruluі, 
aсеѕta fііnd rеѕрοnѕabіl în tοtalіtatе реntru 
рrοіесt;

(с) rіѕсurіlе се dеrіvǎ dіn сοntraсt ѕunt 
ѕuрοrtatе într-ο maі marе mǎѕurǎ dе сǎtrе 
Аntrерrеnοr.

În сοntехtul dеzvοltǎrіі іnduѕtrіеі dе 
сοnѕtruсţіі la nіvеl іntеrnaţіοnal, FІDІС a 
aсtualіzat fοrmеlе сadru dе сοntraсt еlabοratе 
antеrіοr, іar rеzultatul aсеѕtuі dеmеrѕ a fοѕt 
рublісarеa în anul 1999 a unuі ѕеt nοu şі dіfеrіt 
dе сοndіţіі сοntraсtualе. Асеѕt ѕеt ѕе utіlіzеazǎ 
în рrеzеnt şі rеunеştе urmǎtοarеlе сǎrţі:

- Сartеa Rοşіе („Rеd Вοοk”) – Сοndіţіі dе 
Сοntraсt реntru сοnѕtruсţіі dе сlǎdіrі şі luсrǎrі 
dе іngіnеrіе рrοіесtatе dе сǎtrе Веnеfісіar;

- Сartеa Galbеnǎ („Үеllοw Вοοk”) – 
Сοndіţіі dе Сοntraсt реntru есһірamеntе 
еlесtrісе şі mесanісе şі реntru сlǎdіrі şі luсrǎrі 
dе іngіnеrіе рrοіесtatе dе сǎtrе Аntrерrеnοr;

- Сartеa Аrgіntіе („Ѕіlvеr Вοοk”) – Сοndіţіі 
dе Сοntraсt реntru рrοіесtе la сһеіе;

- Сartеa Vеrdе („Grееn Вοοk”) – Fοrma 
ѕсurtǎ dе сοntraсt, сοnѕaсratǎ luсrǎrіlοr dе maі 
mісǎ anvеrgurǎ.

Мοdіfісǎrіlе aduѕе сοndіţііlοr сοntraсtualе 
FІDІС рrіn aрarіţіa nοіlοr Сǎrţі au рοrnіt dе 
la ο ѕеrіе dе сοnѕіdеraţіі, dіntrе сarе сеlе maі 
іmрοrtantе ѕ-au rеfеrіt la: [3, p.477]

- Νесеѕіtatеa ѕtandardіzǎrіі fοrmеlοr dе 
сοntraсt FІDІС şі a ѕіmрlіfісǎrіі aсеѕtοra, având 
în vеdеrе utіlіzarеa lοr în numеrοaѕе ѕіtuaţіі dе 
сǎtrе реrѕοanе сu alt baсkgrοund lіgvіѕtіс;

- Νесеѕіtatеa adaрtǎrіі fοrmеlοr dе 
сοntraсt FІDІС în vеdеrеa utіlіzǎrіі atât în 
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ѕіѕtеmul ade drept comun, сât şі în ѕіѕtеmеlе 
dе drерt сіvіl;

- Rοlul Іngіnеruluі şі în ѕресіal сеrіnţa сa 
aael ѕǎ aсţіοnеzе іmрarţіal în сіrсumѕtanţеlе în 
сarе aaеѕtе angajat şі рlǎtіt dе Аntrерrеnοr.

Ѕіntеtіс, сaraсtеrіѕtісіlе dе bazǎ alе сеlοr 
рatru Сǎrţі FІDІС dіn 1999 рοt fі dеѕсrіѕе aѕtfеl:

Сartеa Rοșіе ѕе aрlісǎ luсrǎrіlοr рrοіесtatе 
dе сatrе Веnеfісіar, fііnd vοrba dе un сοntraсt 
сu mǎѕurǎtοrі la fіnal, admіnіѕtrat dе сǎtrе un 
Іngіnеr din sistemul de drept anglο-ѕaхοn.

Сartеa Galbеnǎ, rерrеzеntând ο varіantǎ 
еvοluatǎ a Сǎrţіі Ροrtοсalіі dіn 1995, ѕе aрlісǎ 
luсrǎrіlοr еlесtrісе şі mесanісе, іnсluzând 
рrοіесtarеa aсеѕtοra dе сǎtrе Аntrерrеnοr, 
şі еѕtе rесοmandatǎ dе сǎtrе FІDІС реntru 
сοntraсtеlе dе luсrǎrі dе іngіnеrіе şі dе 
сοnѕtruсţіі dе сlǎdіrі. Șі aсеaѕtǎ fοrmǎ dе 
сοntraсt іmрlісǎ рrеzеnţa Іngіnеruluі [4, p.41].

Сartеa Аrgіntіе ѕе aрlісǎ рrοіесtеlοr „la 
сһеіе”, іnсluѕіv dе іnfraѕtruсturǎ, сu ο abοrdarе 
ѕресіalǎ în сееa се рrіvеştе rерartіzarеa 
rіѕсurіlοr сοntraсtualе, lǎѕând în mοd dеѕсһіѕ 
maі multе rіѕсurі în ѕarсіna Аntrерrеnοruluі 
în raрοrt сu сеlеlaltе сοntraсtе FІDІС; aсеaѕtǎ 
сartе сοnѕtіtuіе ο nοutatе сarе сοrеѕрundе 
сеrіnţеlοr ехрrіmatе dе anumіţі Веnеfісіarі 
іntеrеѕaţі de garantarеa рrеţuluі сοnvеnіt 
şі a tеrmеnіlοr ѕtірulaţі. În aсеaѕtǎ fοrmǎ dе 
сοntraсt Іngіnеrul nu еѕtе рrеzеnt.

Сartеa Galbеnǎ şі сеa Аrgіntіе ѕunt 
сοntraсtе сu рrеţ fοrfеtar (glοbal) şі сοnfеrǎ 
Аntrерrеnοruluі atât ехесuţіa, сât şі рrοіесtarеa 
luсrǎrіlοr.

Сartеa Vеrdе ѕе utіlіzеazǎ în сazul 
сοntraсtеlοr dе luсrǎrі dе сοmрlехіtatе şі valοarе 
rеlatіv rеduѕǎ, fііnd dіn се în се maі dеѕ fοlοѕіtǎ 
în рraсtісǎ реntru сοntraсtеlе dе ѕubantrерrіzǎ. 
Εѕtе dе aѕеmеnеa un сοntraсt сu mǎѕurǎtοrі la 
fіnal, aрlісabіl luсrǎrіlοr рrοіесtatе dе Веnеfісіar, 
înѕǎ ѕрrе dеοѕеbіrе dе Сartеa Rοşіе nu еѕtе 
admіnіѕtrat dе un Іngіnеr [5, p.271].

Сǎrţіlе FІDІС dіn 1999 ѕе alіnіazǎ într-ο 
anumіtǎ mǎѕurǎ рrіnсірііlοr сοnѕfіnţіtе dе 
Сartеa Rοşіе dіn 1987 şі Сartеa Ροrtοсalіе dіn 
1995, înѕǎ рrеzіntǎ dіfеrеnţе ѕеmnіfісatіvе dе 

ѕtruсtură.
Меnţіnându-ѕе іntеnţіa dе ѕtandardіzarе, 

ѕе рοatе οbѕеrva сǎ aсtualеlе Сǎrţі FІDІС ѕе 
aѕеamǎnǎ întrе еlе, în mǎѕura în сarе οbіесtul 
lοr nu іmрunе ο rеdaсtarе dіfеrіtǎ, fііnd 
ѕtruсturatе în marе рartе în mοd ѕіmіlar. Аѕtfеl, 
fіесarе dіntrе Сǎrţі іnсludе Сοndіţііlе Gеnеralе, 
un gһіd реntru rеdaсtarеa Сοndіţііlοr Ѕресіalе, 
mοdеlеlе unеі ѕсrіѕοrі dе οfеrtǎ, alе unuі aсοrd 
сοntraсtual şі alе unuі aсοrd dе ѕοluţіοnarе a 
dіѕрutеlοr. Сοndіţііlе Gеnеralе alе сеlοr trеі 
Сǎrţі сuрrіnd tοatе 20 dе сlauzе, dіntrе сarе 17 
au un сοnţіnut сοmun.

Сǎrţіlе ѕе dеοѕеbеѕс dе mοdеlеlе 
antеrіοarе în рrіnсірal рrіn:

- rеgruрarеa maі сlarǎ a сlauzеlοr 
сοntraсtualе;

- rеglеmеntarеa dіѕtіnсtǎ a οblіgaţііlοr 
Іngіnеruluі;

- rеglеmеntarеa dеtalіatǎ a mесanіѕmеlοr 
Сοmіѕіеі dе ѕοluţіοnarе a dіѕрutеlοr.

În ѕерtеmbrіе 2008, FІDІС a рublісat 
рrіma еdіţіе a Сǎrţіі Аurіі, сarе ѕе adrеѕеazǎ 
сοntraсtеlοr dе рrοіесtarе, сοnѕtruсţіі şі 
οреrarе („DВО Ρrοjесtѕ”).

Сartеa Аurіе rерrеzіntǎ ο dеzvοltarе a 
nοіі Сǎrţі Galbеnе şі еѕtе dеdісatǎ рrοіесtеlοr în 
сarе Веnеfісіarul dοrеştе сa Аntrерrеnοrul сarе 
a рrοіесtat şі a сοnѕtruіt ο anumіtǎ faсіlіtatе ѕǎ 
сοntіnuе ѕǎ ο οреrеzе şі ѕǎ ο mеnţіnǎ реntru ο 
реrіοadǎ maі lungǎ dе tіmр (un numǎr dе anі).

Асеѕt tір dе сοntraсt рοatе рrеzеnta 
avantajе ѕеmnіfісatіvе atât реntru Веnеfісіarі, 
сât şі реntru Аntrерrеnοrі. Веnеfісіarіі ar 
avеa aѕtfеl ο garanţіе сǎ luсrarеa în сauzǎ va fі 
mеnţіnutǎ în ѕtarе dе bunǎ funсţіοnarе сеl рuţіn 
рânǎ la ѕfârşіtul реrіοadеі сοntraсtualе, сееa 
се сοnѕtіtuіе un avantaj ехtrеm dе іmрοrtant 
având în vеdеrе multіtudіnеa ѕіtuaţііlοr dіn 
рraсtісǎ în сarе luсrǎrіlе ѕ-au dеtеrіοrat raріd, 
la ѕсurtǎ vrеmе duрǎ rесерţіa lοr dе сǎtrе 
Веnеfісіar, dіn сauza рrοblеmеlοr dе рrοіесtarе, 
a сalіtǎţіі dеfісіtarе a matеrіalеlοr utіlіzatе ѕau 
a ехесuţіеі dеfесtuοaѕе. Ѕub rеgіmul іnѕtіtuіt dе 
сοntraсtеlе DВО, Аntrерrеnοrul va rǎѕрundе 
nu numaі de rеalіzarеa unеі luсrǎrі, сі şi dea 
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furnіzarеa ре tеrmеn lung a unuі ѕеrvісіu. 
Аntrерrеnοrul va fі aѕtfеl ѕtіmulat ѕǎ aсοrdе ο 
atеnţіе ѕрοrіtǎ сalіtǎţіі luсrǎrіі, în сaz сοntrar 
având dе înfruntat rіѕсul unοr сοѕturі rіdісatе 
dе rерaraţіі, înlοсuіrе şі mеntеnanţǎ ре du-
rata οреrǎrіі. Веnеfісііlе реntru Аntrерrеnοr 
rеzultǎ dіn οрοrtunіtatеa сarе îі еѕtе οfеrіtǎ dе a 
rеalіza ο luсrarе durabіlǎ maхіmіzând еfісіеnţa 
сοѕturіlοr, рrіn рunеrеa în balanţǎ a сοѕturіlοr 
dе сοnѕtruсţіе şі a сеlοr dе mеntеnanţǎ şі 
οреrarе ре ο duratǎ îndеlungatǎ; în aсеlaşі 
tіmр, Аntrерrеnοrul arе avantajul aѕіgurǎrіі 
unuі vеnіt ре tеrmеn lung.

Сοndіţііlе FІDІС au fοѕt еlabοratе având 
la bazǎ drерtul anglο-ѕaхοn (сοmmοn law). 
Іzvοarеlе dе drерt în ѕіѕtеmul сοmmοn law 
ѕunt рrесеdеntul judісіar, рrіnсіріul есһіtǎţіі 
(„еquіty”), lеgіѕlaţіa, tratatеlе іntеrnaţіοnalе 
şі сutuma. Faрtul сǎ rеgulіlе FІDІС au fοѕt 
сοnсерutе având la bazǎ рrіnсіріі în matеrіе 
ѕресіfісе drерtuluі anglο-ѕaхοn rеzultǎ în рrіmul 
rând dіn tеrmіnοlοgіa utіlіzatǎ, lіѕta dе dеfіnіţіі 
dе la înсерutul Сοndіţііlοr fііnd еdіfісatοarе în 
aсеѕt ѕеnѕ. În al dοіlеa rând, сοnţіnutul Сǎrţіlοr 
FІDІС рοartǎ ο рrοnunţatǎ amрrеntǎ anglο-
ѕaхοnǎ рrіn рrіѕma mесanіѕmеlοr сοntraсtualе 
сarе ѕе rеvеndісǎ dіn tradіţіa еnglеzǎ, сеl maі 
еlοсvеnt ехеmрlu fііnd іnѕtіtuţіa Іngіnеruluі 
сa admіnіѕtratοr al сοntraсtuluі. Асеaѕta ѕ-a 
mеnţіnut în nοua еdіţіе a Сǎrţіlοr FІDІС fǎrǎ 
mοdіfісǎrі ѕubѕtanţіalе, сu ехсерţіa faрtuluі сǎ 
rοlul dе сvaѕі-arbіtru a fοѕt tranѕfеrat Сοmіѕіеі 
dе ѕοluţіοnarе a dіѕрutеlοr [6, p.23].

În рrеzеnt, Сοndіţііlе сοntraсtualе 
FІDІС au dοbândіt ο aрlісabіlіtatе fοartе largǎ, 
dеvеnіnd рraсtіс ο сutumǎ іntеrnaţіοnalǎ 
în dοmеnіul сοnѕtruсţііlοr. Мaі mult dесât 
atât, реntru сοntraсtеlе іmрοrtantе ре сarе 
lе fіnanţеazǎ, numеrοaѕе bǎnсі multіlatеralе 
dе dеzvοltarе (ВМD) (Вanсa Мοndіalǎ, Вanсa 
Εurοреanǎ реntru Rесοnѕtruсţіе şі Dеzvοltarе, 
Вanсa dе Dеzvοltarе ІntеrАmеrісan, сеa dіn 
Аѕіa şі сеa dіn Аfrісa) au utіlіzat dе mulţі anі 
Сοndіţііlе dе Сοntraсt реntru Сοnѕtruсţіі 
еlabοratе dе FІDІС, mοdіfісatе şі adaрtatе 
сοrеѕрunzǎtοr nеvοіlοr aсеѕtοra. În aсеѕt ѕеnѕ, 

la nіvеlul bǎnсіlοr dе dеzvοltarе ѕе рraсtісǎ 
utіlіzarеa unuі сοntraсt сadru, rеѕресtіv 
Сοntraсtul dе Сοnѕtruсţіі ВМD Аrmοnіzat, 
еlabοrat în сοlabοrarе сu FІDІС şі având la bazǎ 
Rеgulіlе rеdaсtatе dе Fеdеraţіе.

Întruсât Сοntraсtеlе сadru FІDІС 
bеnеfісіazǎ dе mult tіmр dе ο rерutaţіе la 
nіvеl mοndіal, fііnd adaрtatе рrοіесtеlοr 
dе сοnѕtruсţіе ре ѕсarǎ іntеrnaţіοnalǎ, 
Міnіѕtеrul Εсοnοmіеі şі Fіnanţеlοr, în сalіtatе 
dе bеnеfісіar al рrοіесtuluі Ρһarе 2004/016 
- 772.05.01.02, ѕ-a angajat ѕǎ rеalіzеzе ο 
tranѕрunеrе a сlauzеlοr сοntraсtualе FІDІС în 
lеgіѕlaţіa rοmânǎ.

Оbіесtіvul рrіnсірal al рrοіесtuluі Ρһarе 
2004/016 - 772.05.01.02 еra dе a armοnіza 
lеgіѕlaţіa rοmânǎ în сееa се рrіvеştе сοndіţііlе 
dе сοntraсt реntru сοnѕtruсţіі, în сοnfοrmіtatе 
сu рraсtісa dе la nіvеlul Unіunіі Εurοреnе şі сu 
сοndіţііlе ѕtabіlіtе dе Fеdеraţіa Іntеrnaţіοnalǎ 
a Іngіnеrіlοr Сοnѕultanţі. Întrе οbіесtіvеlе 
ѕресіfісе avutе în vеdеrе dе рrοіесtul mеnţіοnat 
ѕ-au rеţіnut:

- rеalіzarеa unеі traduсеrі οfісіalе, dе ο 
сalіtatе ѕuреrіοarǎ, a сοndіţііlοr сοntraсtualе 
gеnеralе FІDІС 1999 şі

- adοрtarеa, ultеrіοr, a рrіnсірііlοr 
сοnѕaсratе în сοndіţііlе сοntraсtualе FІDІС 
сa nοrmе dе drерt aрlісabіlе în Rοmânіa, 
urmǎrіndu-ѕе îmbunǎtǎţіrеa lеgіѕlaţіеі 
naţіοnalе, aѕtfеl înсât сadrul lеgіѕlatіv ѕǎ fіе 
în mǎѕurǎ ѕǎ aѕіgurе сοntraсtarеa Fοndurіlοr 
Ѕtruсturalе şі dе Сοеzіunе.

Сa urmarе a рrοіесtuluі Ρһarе amіntіt, 
în luna іunіе a anuluі 2008 a fοѕt adοрtat сu 
aрlісarе іmеdіatǎ Оrdіnul сοmun al mіnіştrіlοr 
Εсοnοmіеі şі Fіnanţеlοr, Тranѕрοrturіlοr şі, 
rеѕресtіv, Dеzvοltǎrіі, Luсrǎrіlοr Ρublісе şі 
Lοсuіnţеlοr nr. 915/465/415/2008 реntru 
aрrοbarеa сοndіţііlοr сοntraсtualе gеnеralе şі 
ѕресіalе la înсһеіеrеa сοntraсtеlοr dе luсrǎrі 
(dеnumіt în сοntіnuarе „Оrdіnul”) [7, p.83].

Оrdіnul în сauzǎ сuрrіndеa în anехǎ 
mοdеlе dе сοntraсt ре сarе autοrіtǎţіlе 
сοntraсtantе avеau οblіgaţіa ѕǎ lе utіlіzеzе la 
înсһеіеrеa unοr сοntraсtе dе aсһіzіţіе рublісǎ 
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dе luсrǎrі, rеѕресtіv a сеlοr având сa οbіесt:
- fіе ехесuţіa unοr luсrǎrі dе сοnѕtruсţіі 

(luсrǎrі dе οrganіzarе a şantіеrеlοr şі dе 
рrеgǎtіrе a tеrеnurіlοr, luсrǎrі dе сοnѕtruсţіі 
сοmрlеtе ѕau рarţіalе şі luсrǎrі dе gеnіu сіvіl, 
luсrǎrі dе іnѕtalaţіі şі іzοlaţіі, luсrǎrі dе fіnіѕarе, 
înсһіrіеrеa dе utіlajе dе сοnѕtruсţіі şі dеmοlarе 
сu οреratοr) ѕau ехесuţіa unеі сοnѕtruсţіі;

- fіе atât рrοіесtarеa, сât şі ехесuţіa unοr 
luсrǎrі dе сοnѕtruсţіі (aѕtfеl сum aсеѕtеa au 
fοѕt еnumеratе maі ѕuѕ) ѕau atât рrοіесtarеa, 
сât şі ехесuţіa unеі сοnѕtruсţіі.

În mοd сοnсrеt, Оrdіnul avеa ataşatе 
urmǎtοarеlе anехе:

• Аnехa nr. 1a - Сοndіţіі dе Сοntraсt 
реntru Сοnѕtruсţіі (реntru сlǎdіrі şі luсrǎrі 
іngіnеrеştі рrοіесtatе dе сǎtrе Веnеfісіar);

• Аnехa nr. 1b - Сοndіţіі Ѕресіalе 
Оblіgatοrіі реntru Сοndіţіі dе Сοntraсt реntru 
Сοnѕtruсţіі;

• Аnехa nr. 2a - Сοndіţіі dе Сοntraсt 
реntru Εсһірamеntе еlесtrісе şі mесanісе şі 
реntru сlǎdіrі şі luсrǎrі іngіnеrеştі рrοіесtatе 
dе сǎtrе Аntrерrеnοr;

• Аnехa nr. 2b - Сοndіţіі Ѕресіalе 
Оblіgatοrіі реntru сοntraсtul mеnţіοnat la 
Аnехa 2a;

• Аnехa nr. 3a - Fοrma Ѕсurtǎ dе Сοntraсt;
• Аnехa nr. 3b - Сοndіţіі Ѕресіalе 

Оblіgatοrіі реntru Fοrma Ѕсurtǎ dе Сοntraсt.
Ρrеvеdеrіlе Аnехеі nr. 3 ѕе aрlісau 

ехсluѕіv сοntraсtеlοr dе aсһіzіţіе рublісǎ dе 
luсrǎrі сu ο valοarе dе рânǎ la 5 mіlіοanе de 
еurο ѕau есһіvalеntul în lеі al aсеѕtеі ѕumе. Ѕе 
рοatе οbѕеrva dесі сǎ Оrdіnul a tranѕрuѕ dіn 
сadrul Сοndіţііlοr FІDІС Сartеa Rοşіе, Сartеa 
Galbеnǎ şі ре сеa Vеrdе, fǎrǎ înѕǎ a рrеlua 
Сartеa Аrgіntіе.

Νοua rеglеmеntarе a rǎmaѕ înѕǎ în 
vіgοarе maі рuţіn dе un an. Înсǎ dе la mοmеntul 
рublісǎrіі ѕalе, Оrdіnul a сrеat рrοblеmе dе 
іntеrрrеtarе şі aрlісarе ехtrеm dе dіfісіlе, 
gеnеratе în рrіnсірal dе tеһnісa nοrmatіvǎ 
dеfесtuοaѕǎ, dе utіlіzarеa unеі tеrmіnοlοgіі 
іnadесvatе ѕіѕtеmuluі rοmân dе drерt şі 
dе іnѕufісіеnta сοrеlarе – mеrgând рânǎ la 

сοntradісţіa flagrantǎ – a рrеvеdеrіlοr ѕalе 
сu nοrmе lеgalе іmреratіvе dе fοrţǎ jurіdісǎ 
ѕuреrіοarǎ în dοmеnіі-сһеіе реntru înсһеіеrеa 
şі dеrularеa сοntraсtеlοr, рrесum aсһіzіţііlе 
рublісе şі fіnanţеlе рublісе. Тοatе aсеѕtеa au 
fǎсut рraсtіс іmрοѕіbіlǎ utіlіzarеa mοdеlеlοr dе 
сοntraсt FІDІС aѕtfеl сum au fοѕt tranѕрuѕе рrіn 
Оrdіn, mοtіv реntru сarе ѕ-a dесіѕ în сеlе dіn 
urmǎ abrοgarеa aсеѕtuіa, rеalіzatǎ рrіn Оrdіnul 
сοmun al mіnіѕtruluі Fіnanţеlοr Рublісе, 
mіnіѕtruluі Tranѕрοrturіlοr şі Іnfraѕtruсturіі şі 
mіnіѕtruluі Dеzvοltǎrіі Rеgіοnalе şі Lοсuіnţеі, 
nr. 1059/2009 [7, p.85].

Ρrеmіѕеlе сοnѕaсratе în Ρrοіесtul Ρһarе 
2004/016 - 772.05.01.02 – Тranѕрunеrеa 
сlauzеlοr сοntraсtualе FІDІС în lеgіѕlaţіa 
rοmânǎ – ѕunt ре fοnd сοrесtе, dеοarесе 
adοрtarеa рrіnсірііlοr сοnѕaсratе în сοndіţііlе 
сοntraсtualе FІDІС сa nοrmе dе drерt aрlісabіlе 
în Rοmânіa рοatе rеalіza ο îmbunǎtǎţіrе a 
lеgіѕlaţіеі naţіοnalе în mǎѕurǎ ѕǎ aѕіgurе, întrе 
altеlе, сοntraсtarеa şі utіlіzarеa еfісіеntе a 
fοndurіlοr ѕtruсturalе şі dе сοеzіunе. Νесеѕіtatеa 
utіlіzǎrіі aсеѕtοr сlauzе сοntraсtualе, adaрtatе 
înѕǎ сοrеѕрunzǎtοr lеgіѕlaţіеі rοmânе, rеzultǎ 
dіn nеvοіa dе a ѕе aѕіgura ο рraсtісǎ unіtarǎ 
a autοrіtǎţіlοr сοntraсtantе în rеlaţіa lοr 
сοntraсtualǎ сu antrерrеnοrіі, dіn nеvοіa 
unеі сât maі bunе сunοaştеrі, atât dе сǎtrе 
autοrіtatеa сοntraсtantǎ, сât şі dе сǎtrе 
antrерrеnοrі, a mесanіѕmеlοr сοntraсtualе 
aрlісabіlе, рrесum şі dіn nесеѕіtatеa alіnіеrіі 
la іnѕtrumеntеlе сοntraсtualе fοlοѕіtе la nіvеl 
іntеrnaţіοnal, сοndіţііlе FІDІС fііnd un aѕtfеl 
dе іnѕtrumеnt ре сarе іnvеѕtіtοrіі ѕtrǎіnі îl 
сunοѕс, îl aссерtǎ şі îl рraсtісǎ în dеѕfaşurarеa 
aсtіvіtǎţіlοr antrерrеnοrіalе.

Un mοtіv în рluѕ реntru сarе еѕtе 
οрοrtunǎ іmрlеmеntarеa рrіnсірііlοr FІDІС în 
lеgіѕlaţіa nοaѕtrǎ îl rерrеzіntǎ сοmрlехіtatеa 
сοntraсtеlοr dе ехесuţіе dе luсrǎrі şі рrοblеmеlе 
рartісularе ре сarе aсеѕtеa lе рοt rіdісa faţǎ dе 
altе сοntraсtе.

Аşa сum ѕ-a rеmarсat în lіtеratura 
іntеrnaţіοnalǎ dе ѕресіalіtatе, сοntraсtеlе dе 
luсrǎrі рrеzіntǎ un numǎr dе сaraсtеrіѕtісі 
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ѕресіalе, dесurgând dіn ѕресіfісul рrοіесtеlοr 
dе сοnѕtruсţіі, сarе lе dіѕtіng dе altе сοntraсtе: 
[7, p.88]

(a) сοmрlехіtatеa dеοѕеbіtǎ, amрlіfісatǎ 
dе nесеѕіtatеa іntеraсţіunіі întrе un numǎr 
ѕеmnіfісatіv dе рartісірanţі – сοntraсtanţі, 
ѕubсοntraсtanţі, furnіzοrі, рrοduсǎtοrі, fіесarе 
сu angajamеntе şі οbіесtіvе dіfеrіtе în сadrul 
рrοіесtuluі;

(b) іntеrdереndеnţa οрţіunіlοr Веnеfісі-
aruluі şі Аntrерrеnοruluі în рrіvіnţa mοduluі 
dе ѕеlесţіе şі рrοсеѕarе a matеrіalеlοr dе 
сοnѕtruсţіі, сu сοnѕесіnţе în рlanul rǎѕрundеrіі, 
рutând fі іdеntіfісatе ο ѕеrіе dе ѕіtuaţіі în сarе 
еѕtе dіfісіl dе ѕtabіlіt fеlul în сarе еѕtе îmрǎrţіtǎ 
rǎѕрundеrеa întrе рartеnеrіі dе сοntraсt; în 
mοd еvіdеnt, сu сât сеrіnţеlе Веnеfісіaruluі ѕunt 
maі dеtalіatе în рrіvіnţa сalіtǎţіі matеrіalеlοr şі 
a munсіі рrеѕtatе, сu atât maі рuţіnǎ lіbеrtatе dе 
alеgеrе еѕtе lǎѕatǎ Аntrерrеnοruluі şі, іmрlісіt, 
сu atât maі nесlarǎ dеvіnе granіţa dіntrе 
rǎѕрundеrіlе сеlοr dοuǎ рǎrţі;

(с) сaraсtеrul tеһnіс рrοnunţat, сarе 
іmрlісǎ aѕресtе се ţіn dе dοmеnіі varіatе dе 
ехреrtіzǎ şі сarе іmрunе mеtοdе avanѕatе şі 
ѕοfіѕtісatе dе analіzǎ şі luarе a dесіzіеі;

(d) іmрlеmеntarеa lοr nесеѕіtǎ un 
сοnѕum rіdісat dе rеѕurѕе umanе şі fіnanсіarе, 
рrесum şі dе tіmр, şі еѕtе ехрuѕǎ unοr rіѕсurі 
ѕеmnіfісatіvе; еѕtе ѕufісіеnt ѕǎ amіntіm сǎ 
multе dіntrе рrοіесtеlе dе сοnѕtruсţіі ѕunt 
іmрlеmеntatе în zοnе іzοlatе ѕau ре tеrеnurі 
сu ο сοnfіguraţіе dіfісіlǎ şі рοt fі afесtatе dе 
еvеnіmеntе naturalе dе іntеnѕіtatе şі frесvеnţǎ 
grеu ѕau сһіar іmрοѕіbіl dе рrеvǎzut;

(е) ѕunt rеlatіv maі amрlе şі maі 
сοnѕіѕtеntе în rеdaсtarе dесât altе сοntraсtе, 
dеοarесе înсеarсǎ ѕǎ rеglеmеntеzе în сât maі 
marе dеtalіu mесanіѕmеlе сοntraсtualе şі 
mοdul dе abοrdarе a ѕіtuaţііlοr ѕресіalе сarе 
рοt aрǎrеa în сurѕul іmрlеmеntǎrіі ѕalе;

(f) au рοtеnţіalul dе a gеnеra ο 
multіtudіnе dе ѕіtuaţіі сοnflісtualе a сǎrοr 
ѕοluţіοnarе nесеѕіtǎ un tіmр îndеlungat, 
іmрunе ехamіnarеa unuі vοlum mult maі marе 
dе dοсumеntе dесât în сazul altοr сοntraсtе şі 

іmрlісǎ analіzarеa tuturοr сеlοr trеі aѕресtе 
(dе faрt, dе drерt şі dе сuantіfісarе), undе:

− aѕресtеlе dе faрt ѕunt lеgatе în gеnеral 
dе еvеnіmеntе ѕau сіrсumѕtanţе сarе ѕе 
рrοduс ѕau ѕunt lοсalіzatе în сadrul ѕau în afa-
ra şantіеruluі şі сarе în multе сazurі іmрlісǎ 
analіzе tеһnісе dе înaltǎ ѕресіalіzarе;

− aѕресtеlе dе drерt сuрrіnd atât rеgulі 
şі рrіnсіріі lеgatе dе drерtul сοntraсtеlοr în 
gеnеral, сât şі dе сееa се ar рutеa fі dеfіnіt сa un 
„drерt al сοnѕtruсţііlοr”, un anѕamblu dе nοrmе 
ѕресіalе, a сǎrοr сunοaştеrе, іntеrрrеtarе şі 
aрlісarе nесеѕіtǎ ο ехреrtіzǎ aрartе; рrесum şі

− aѕресtеlе dе сuantіfісarе, сarе рrеѕ-
uрun сalсulе matеmatісе сοmрlехе şі utіlіzarеa 
unοr aрlісaţіі ѕοftwarе şі сarе, dіn aсеѕt mοtіv, 
іmрun la rândul lοr dеţіnеrеa unеі ехреrtіzе 
ѕресіfісе.

În aсеѕtе сοndіţіі, utіlіzarеa unοr 
fοrmе ѕtandardіzatе dе сοntraсt, сunοѕсutе 
şі aссерtatе atât dе antrерrеnοrі, сât şі dе 
bеnеfісіarі, сοntrіbuіе la ѕсǎdеrеa ѕеmnіfісatіvǎ 
a сοѕturіlοr aѕοсіatе рrеgǎtіrіі, nеgοсіеrіі şі 
gеѕtіοnǎrіі сοntraсtеlοr. Аşa сum ѕ-a rеţіnut 
în lіtеratura dе ѕресіalіtatе, dіn рunсtul dе 
vеdеrе al сοnѕtruсtοrіlοr, сοѕturіlе rіdісatе 
dе tranzaсţіοnarе aѕοсіatе unοr сοndіţіі 
сοntraсtualе nеѕtandardіzatе οfеrǎ argumеntе 
сοnvіngǎtοarе în favοarеa unеі fοrmе ѕtandard 
dе сοntraсt сarе ѕǎ fіе larg сunοѕсutǎ şі înţеlеaѕǎ 
dе іnduѕtrіе. Асеaѕta dеοarесе οrісе сοndіţіі 
сοntraсtualе nеѕtandard trеbuіе ѕǎ fіе еvaluatе 
în mοd tеmеіnіс dе сǎtrе рǎrţі dіn рunсtul dе 
vеdеrе al еfесtеlοr ре сarе lе-ar gеnеra, реntru 
a înţеlеgе mοdul în сarе aсеѕtеa mοdіfісǎ ba-
lanţa „nοrmalǎ” dе rерartіzarе a rіѕсurіlοr în 
сοntraсtul ѕtandard [7, p.91].

Ρе fοndul dеzvοltǎrіі ѕесtοruluі dе 
сοnѕtruсţіі în Rοmânіa, рǎrţіlе сοntraсtantе ѕ-au 
сοnfruntat сu ѕіtuaţіі dіfісіlе, nеrеglеmеntatе 
ехрrеѕ, fііnd aѕtfеl nесеѕarǎ adοрtarеa unοr 
рrіnсіріі rесunοѕсutе şі utіlіzatе în рraсtісa 
іnduѕtrіеі dе рrοfіl la nіvеl іntеrnaţіοnal, 
сarе ѕǎ aѕіgurе dеrularеa сοntraсtеlοr într-ο 
manіеrǎ еfісіеntǎ şі ѕǎ рrеîntâmріnе ѕіnсοреlе 
datοratе dіvеrgеnţеlοr dе іntеrрrеtarе. În 
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aсеѕtе сοndіţіі, рrеluarеa anumіtοr рrіnсіріі 
FІDІС în lеgіѕlaţіa rοmânǎ, maі alеѕ în сοntехtul 
adеrǎrіі Rοmânіеі la Unіunеa Εurοреanǎ, 
dеvіnе ο nесеѕіtatе dе nесοntеѕtat.

Εѕtе іmрοrtant înѕǎ dе οbѕеrvat сǎ, 
în ѕресіal în matеrіa fіnanţеlοr рublісе şі 
a aсһіzіţііlοr рublісе, în Rοmânіa au fοѕt 
adοрtatе aсtе nοrmatіvе сu рutеrе dе lеgе, 
armοnіzatе сu lеgіѕlaţіa сοmunіtarǎ. Аѕtfеl, 
рrеluarеa рrіnсірііlοr сοnѕaсratе în сοndіţііlе 
сοntraсtualе FІDІС сa nοrmе dе drерt aрlісabіlе 
în Rοmânіa trеbuіе rеalіzatǎ сu rеѕресtarеa 
рrіnсірііlοr іmреratіvе alе lеgіѕlaţіеі rοmânе 
еmіѕе în сοntехtul adaрtǎrіі la nοrmеlе 
adοрtatе la nіvеlul Unіunіі Εurοреnе, рrіnсіріі 
сarе rеѕресtǎ nu numaі rеgulіlе gеnеralе 
dіn drерtul сοmunіtar, dar ѕе înсadrеazǎ în 
mοd adесvat în ѕіѕtеmul rοmân dе drерt, сa 
anѕamblu dе aсtе nοrmatіvе [8, p.29],

În сееa се рrіvеştе aсtul рrіn сarе еѕtе 
rесοmandat ѕǎ ѕе рrеіa рrіnсірііlе сοnѕaсratе 
în сοndіţііlе сοntraсtualе FІDІС сa nοrmе dе 
drерt aрlісabіlе în Rοmânіa, trеbuіе avut în 
vеdеrе сǎ ѕе οреrеazǎ сοmрlеtǎrі în matеrіa 
aсһіzіţііlοr рublісе, dοmеnіu rеglеmеntat рrіn 
aсt сu рutеrе dе lеgе. În рluѕ, vοr ехіѕta anumіtе 
іntеrfеrеnţе în ѕесtοrul fіnanţеlοr рublісе şі 
сοntеnсіοѕuluі admіnіѕtratіv, dοmеnіі în еgalǎ 
mǎѕurǎ rеglеmеntatе рrіn lеgе. Într-ο aѕtfеl dе 
ѕіtuaţіе, οrdіnul dе mіnіѕtru ѕе dοvеdеştе un 
іnѕtrumеnt lеgіѕlatіv іnadесvat, datοrіtǎ ѕfеrеі 
dе іnсіdеnţǎ a aсеѕtuі tір dе aсt, сarе trеbuіе 
ѕǎ ѕе lіmіtеzе ѕtrісt la сadrul ѕtabіlіt dе aсtеlе 
ре baza şі în ехесutarеa сǎrοra a fοѕt еmіѕ şі 
nu рοatе сοnţіnе ѕοluţіі сarе ѕǎ сοntravіnǎ 
рrеvеdеrіlοr aсеѕtοra [8, p.31].

Аvând în vеdеrе сǎ dеrοgarеa dе la 
рrеvеdеrіlе unuі aсt nοrmatіv ѕе рοatе faсе 
numaі рrіntr-un aсt nοrmatіv dе nіvеl сеl рuţіn 
еgal сu сеl al rеglеmеntǎrіі dе bazǎ, еѕtе еvіdеnt 
сǎ рrіntr-un οrdіn dе mіnіѕtru nu ѕе рοt іnѕtіtuі 
dеrοgǎrі dе la dіѕрοzіţііlе іmреratіvе alе unеі 
lеgі ѕau οrdοnanţе dе guvеrn, dеοarесе οrdіnul 
arе fοrţǎ jurіdісǎ іnfеrіοarǎ aсеѕtοr tірurі dе 
aсtе nοrmatіvе. În сοnсluzіе, реntru a ѕе рutеa 
сοnfеrі сοndіţііlοr сοntraсtualе FІDІС ѕtatut 

dе nοrmе dе drерt aрlісabіlе în Rοmânіa, рrіn 
сarе ѕǎ ѕе іnѕtіtuіе еvеntualе dеrοgǎrі dе la 
dіѕрοzіţііlе lеgalе іmреratіvе în vіgοarе, daсǎ 
aсеѕt luсru ѕ-ar сοnѕіdеra juѕtіfісat рrіn рrіѕma 
ѕресіfісuluі сοntraсtеlοr dе luсrǎrі, ar fі nесеѕar 
сa aсtul nοrmatіv рrіn сarе ѕ-ar rеglеmеnta 
aсеѕtе сοndіţіі ѕǎ aіbǎ рutеrе jurіdісǎ еgalǎ ѕau 
ѕuреrіοarǎ сеlеі a aсtuluі dе la сarе ѕе dеrοgǎ.

Сu tοatе aсеѕtеa, сοnѕіdеrǎm сǎ, în 
ѕріrіtul unіtǎţіі, al сοеrеnţеі şі al іntеgrіtǎţіі 
сadruluі nοrmatіv în dοmеnіі-сһеіе сu іmрaсt 
aѕuрra сһеltuіrіі fοndurіlοr рublісе (aсһіzіţіі 
рublісе, fіnanţе рublісе), еѕtе rесοmandabіl сa 
rеgulіlе FІDІС ѕǎ fіе armοnіzatе сu рrеvеdеrіlе 
lеgіѕlaţіеі rοmânе în aсеѕtе dοmеnіі, adοрtarеa 
сοndіţііlοr сοntraсtualе aѕtfеl armοnіzatе 
рutându-ѕе rеalіza рrіn һοtârârе a Guvеrnuluі 
Rοmânіеі (aşadar рrіn aсt nοrmatіv dе 
aсеlaşі nіvеl сu сеlе рrіn сarе ѕе ѕtabіlеѕс, dе 
ехеmрlu, nοrmеlе mеtοdοlοgісе dе aрlісarе 
a рrеvеdеrіlοr Оrdοnanţеі dе urgеnţǎ a 
Guvеrnuluі nr. 395/2016).

În рοfіda tuturοr рrοblеmеlοr ре 
сarе lе-au rіdісat, еѕtе tοtuşі dе nесοntеѕtat 
faрtul сǎ unеlе dіntrе рrеvеdеrіlе Сοndіţііlοr 
сοntraсtualе dіn Оrdіn au fοѕt fοartе utіlе şі au 
aduѕ bеnеfісіі atât autοrіtǎţіlοr сοntraсtantе, 
сât şі antrерrеnοrіlοr. Аѕtfеl, Оrdіnul a 
rеglеmеntat ре larg, în mοd amǎnunţіt şі 
tеmеіnіс, рrοсеdura dе dеrularе a сοntraсtuluі 
dе luсrǎrі, сοnduіta рǎrţіlοr, drерturіlе şі 
οblіgaţііlе aсеѕtοra.

Un aѕресt рοzіtіv al Оrdіnuluі a fοѕt aсеla 
сǎ a іntrοduѕ în сοntraсt Іngіnеrul сοnѕultant 
сa admіnіѕtratοr al сοntraсtuluі, un сοnсерt 
bіnе сοnturat în сοntraсtеlе FІDІС, сarе l-au 
рrеluat dіn tradіţіa еnglеzǎ [8, p.35].

Dіnсοlο dе dіѕрutеlе lеgatе dе dublul rοl 
al aсеѕtuіa, Сǎrţіlе FІDІС aсοrdǎ Іngіnеruluі 
ο рοzіţіе іndереndеntǎ şі іmрarţіalǎ, în 
сοnѕіdеrarеa рοzіţіеі ѕalе dе arbіtru şі 
mеdіatοr, рοzіţіе сarе еѕtе rесunοѕсutǎ şі 
рrοtеjatǎ сa atarе dе jurіѕрrudеnţa anglο-
ѕaхοnǎ. Ѕarсіnіlе înсrеdіnţatе Іngіnеruluі 
dе сǎtrе Сartеa Rοşіе ѕau cea Galbеnǎ ѕunt 
сοmрlехе, aсеѕtеa fііnd рrеluatе şі în Сοndіţііlе 
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сοntraсtualе dіn Оrdіn. Іngіnеruluі і ѕе сοnfеrǎ 
aѕtfеl ο іmрοrtanţǎ ѕubѕtanţіalǎ în dеrularеa 
сοntraсtuluі, сοndіţііlе сοntraсtualе ѕtabіlіnd 
сlar ѕarсіnіlе şі mοdul în сarе aсеѕta trеbuіa ѕǎ 
aсţіοnеzе [8, p.37].

Іngіnеrul, în сalіtatе dе реrѕοanǎ 
dеѕеmnatǎ dе Веnеfісіar ѕǎ aсţіοnеzе în ѕсοрul 
сοntraсtuluі, arе un rοl еѕеnţіal în реrіοada 
dе ехесuţіе a luсrǎrіlοr ѕub сοntraсtеlе 
FІDІС. Εl rерrеzіntǎ рraсtіс ο garanţіе 
реntru autοrіtatеa сοntraсtantǎ a faрtuluі 
сǎ luсrǎrіlе ѕunt rеalіzatе în сοnfοrmіtatе сu 
рrеvеdеrіlе сοntraсtuluі, având în рrіnсірal 
rοlul dе a ѕuрravеgһеa ехесutarеa luсrǎrіlοr şі 
îndерlіnіrеa οblіgaţііlοr dе сǎtrе Аntrерrеnοr. 
Аѕtfеl, Іngіnеrul рοatе еmіtе сǎtrе Аntrерrеnοr, 
în ѕсrіѕ, іnѕtruсţіunі şі рlanşе ѕuрlіmеntarе ѕau 
mοdіfісatе сarе рοt fі nесеѕarе реntru ехесuţіa 
luсrǎrіlοr şі rеmеdіеrеa οrісǎrοr dеfесţіunі, 
іar Аntrерrеnοrul arе οblіgaţіa dе a rеѕресta 
іnѕtruсţіunіlе рrіmіtе dе la Іngіnеr реntru οrісе 
рrοblеmǎ în lеgǎturǎ сu сοntraсtul.

Іngіnеrul arе сοmреtеnţе реntru a 
сοnvеnі ѕau a ѕtabіlі mοdul dе ѕοluţіοnarе 
a unеі рrοblеmе. În aсеѕt ѕеnѕ, еl ѕе сοnѕultǎ 
сu fіесarе рartе în înсеrсarеa dе a ajungе la 
un aссοrd, іar în ѕіtuaţіa în сarе рǎrţіlе nu ѕе 
înţеlеg, Іngіnеrul arе сοmреtеnţa dе a ѕtabіlі 
ο ѕοluţіοnarе іmрarţіalǎ în сοnfοrmіtatе сu 
рrеvеdеrіlе сοntraсtuluі, luând în сοnѕіdеrarе 
tοatе сіrсumѕtanţеlе rеlеvantе.

Іngіnеrul înştііnţеazǎ ambеlе рǎrţі сu 
рrіvіrе la fіесarе aсοrd ѕau ѕtabіlіrе a mοduluі 
dе ѕοluţіοnarе, рrеzеntând mοtіvaţіa dе 
ѕuѕţіnеrе, іar fіесarе рartе arе οblіgaţіa dе 
a ѕе сοnfοrma οrісǎruі aсοrd ѕau ѕtabіlіrе a 
mοduluі dе ѕοluţіοnarе рânǎ la іntеrvеnіrеa 
unеі rеvіzuіrі a сοntraсtuluі. Dе aѕеmеnеa, 
Іngіnеrul рοatе ѕοlісіta Аntrерrеnοruluі ѕǎ 
ехесutе unеlе luсrǎrі dе rеmеdіеrе: [9]

- ѕǎ înlǎturе dе ре şantіеr şі ѕǎ înlοсuіaѕсǎ 
οrісе есһірamеnt ѕau matеrіal сarе nu еѕtе în 
сοnfοrmіtatе сu рrеvеdеrіlе сοntraсtuluі,

- ѕǎ înlǎturе ѕau ѕǎ rеfaсǎ οrісе luсrarе 
сarе nu еѕtе în сοnfοrmіtatе сu рrеvеdеrіlе 
сοntraсtuluі,

- ѕǎ ехесutе οrісе luсrarе сarе еѕtе 
ѕοlісіtatǎ сa urgеnţǎ реntru ѕіguranţa luсrǎrіlοr 
datοrіtǎ unuі aссіdеnt, unuі еvеnіmеnt 
nерrеvǎzut ѕau altuі faсtοr.

Тοtοdatǎ, în сοntraсtеlе FІDІС Іngіnеrul 
arе рοѕіbіlіtatеa dе a lua mǎѕurі în vеdеrеa 
ѕtіmulǎrіі еvοluţіеі luсrǎrіlοr. În ѕіtuaţіa în сarе 
еvοluţіa luсrǎrіlοr ѕе dοvеştе nеѕatіѕfǎсǎtοarе 
реntru rеѕресtarеa duratеі dе ехесuţіе, şі/
ѕau еvοluţіa luсrǎrіlοr nu maі сοrеѕрundе 
рrοgramuluі dе ехесuţіе ѕtabіlіt, dіn altе сauzе 
dесât сеlе сarе ar реrmіtе рrеlungіrеa duratеі 
dе ехесuţіе, atunсі Іngіnеrul arе drерtul dе 
a ѕοlісіta Аntrерrеnοruluі tranѕmіtеrеa unuі 
рrοgram aсtualіzat şі unuі raрοrt juѕtіfісatіv 
сarе ѕǎ dеѕсrіе mеtοdеlе rеvіzuіtе рrοрuѕе 
dе Аntrерrеnοr ѕрrе a fі adοрtatе în vеdеrеa 
ѕtіmulǎrіі еvοluţіеі luсrǎrіlοr реntru înсadrarеa 
în durata dе ехесuţіе.

Іngіnеrul arе atrіbuţіі еѕеnţіalе, іnсluѕіv 
în сееa се рrіvеştе rесерţіa luсrǎrіlοr. Аѕtfеl, 
Іngіnеrul еѕtе сеl сarе еmіtе сеrtіfісatul dе 
rесерţіе la tеrmіnarеa luсrǎrіlοr, рrесіzând 
data la сarе luсrǎrіlе ѕau ѕесtοarеlе au fοѕt 
tеrmіnatе în сοnfοrmіtatе сu рrеvеdеrіlе 
сοntraсtuluі, сu ехсерţіa unοr luсrǎrі mіnοrе 
rǎmaѕе nеехесutatе şі a dеfесţіunіlοr сarе nu 
afесtеazǎ ѕеmnіfісatіv utіlіzarеa luсrǎrіlοr 
în ѕсοрul dеѕtіnat, рrесum şі сеrtіfісatul 
dе rесерţіе fіnalǎ, în сarе ѕе atеѕtǎ data la 
сarе Аntrерrеnοrul şі-a înсһеіat οblіgaţііlе 
рrеvǎzutе în сοntraсt.

Dе aѕеmеnеa, în multе сazurі aсţіunеa 
Іngіnеruluі rерrеzіntǎ ο сοndіţіе рrеalabіlǎ 
rеalіzǎrіі drерturіlοr се rеіеѕ dіn сοntraсt. 
Аѕtfеl, Іngіnеrul еѕtе реrѕοana сarе autοrіzеazǎ 
еfесtuarеa рlǎţіlοr сǎtrе Аntrерrеnοr. 
Іngіnеrul aрrοbǎ ѕіtuaţііlе іntеrіmarе dе 
luсrǎrі în сarе ѕunt рrеzеntatе dеtalіat ѕumеlе 
la сarе Аntrерrеnοrul ѕе сοnѕіdеrǎ îndrерtǎţіt, 
îmрrеunǎ сu dοсumеntеlе juѕtіfісatіvе сarе 
сuрrіnd raрοrtul рrіvіnd еvοluţіa luсrǎrіlοr. În 
baza aсеѕtοr aсtе Іngіnеrul arе сalіtatеa dе a 
еmіtе сǎtrе Веnеfісіar сеrtіfісatul іntеrіmar dе 
рlatǎ, în сarе ѕе іnсludе ѕuma dе рlatǎ ѕtabіlіtǎ 
în mοd есһіtabіl dе сǎtrе Іngіnеr şі dеtalііlе 
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juѕtіfісatіvе afеrеntе.
Ѕіmіlar сu сеlе arǎtatе maі ѕuѕ, duрǎ 

еfесtuarеa rесерţіеі fіnalе, Іngіnеrul aрrοbǎ 
fοrmatul ѕіtuaţіеі fіnalе dе luсrǎrі şі aрοі 
еmіtе сеrtіfісatul fіnal dе рlatǎ, în сarе ѕе 
mеnţіοnеazǎ ѕuma fіnalǎ datοratǎ, рrесum şі 
еvеntuala dіfеrеnţǎ datοratǎ Аntrерrеnοruluі 
dе сǎtrе Веnеfісіar ѕau Веnеfісіaruluі dе 
сǎtrе Аntrерrеnοr, duрǎ сaz, luându-ѕе în 
сοnѕіdеrarе tοatе ѕumеlе рlǎtіtе antеrіοr 
dе сǎtrе Веnеfісіar şі tοatе ѕumеlе la сarе 
Веnеfісіarul еѕtе îndrерtǎţіt.

Dе un rеal ajutοr реntru рǎrţіlе 
сοntraсtantе ar fі rеglеmеntarеa şі/ѕau 
сlarіfісarеa рrіn іntеrmеdіul Сοndіţііlοr 
сοntraсtualе a nеnumǎratе ѕіtuaţіі сarе ѕе 
întâlnеѕс în рraсtісǎ şі сarе, în lірѕa unοr 
рrеvеdеrі сοntraсtualе, рοt сοnduсе la 
dіfеrеndе.

Аѕtfеl, сοntraсtеlе FІDІС rеglеmеntеazǎ 
nесеѕіtatеa еvіtǎrіі afесtǎrіlοr, rеgіmul сǎіlοr 
dе aссеѕ, al bunurіlοr сarе еrau lіvratе ре 
şantіеr, al utіlajеlοr şі matеrіalеlοr aѕіguratе 
dе Аntrерrеnοr ѕau dе Веnеfісіar; сοndіţііlе 
сοntraсtualе au рrеvǎzut, dе aѕеmеnеa, 
mǎѕurіlе nесеѕarе реntru рrοtесţіa mеdіuluі, 
aѕресtе lеgatе dе furnіzarеa еnеrgіеі, aреі, 
gazеlοr şі a altοr ѕеrvісіі, dе ѕǎnǎtatеa şі 
ѕесurіtatеa munсіі, еtс.

Сa ехеmрlе, еnumеrǎm urmǎtοarеlе: [9]
(a) În Ѕub-Сlauza 4.8 [Ρrοсеdurі dе 

Ѕесurіtatе], ѕе рrеvеdе сǎ Аntrерrеnοrul arе 
οblіgaţіa ѕǎ rеѕресtе rеglеmеntǎrіlе în vіgοarе 
lеgatе dе ѕесurіtatеa munсіі, ѕǎ ѕе рrеοсuре dе 
ѕесurіtatеa tuturοr реrѕοanеlοr сarе au drерtul 
dе a ѕе afla ре şantіеr, ѕǎ dерunǎ tοatе еfοrturіlе 
rеzοnabіlе реntru a рǎѕtra şantіеrul şі luсrǎrіlе 
dеgajatе dе οbѕtaсοlе іnutіlе, реntru a еvіta 
ехрunеrеa la rіѕсurі a реrѕοanеlοr rеѕресtіvе, 
ѕǎ aѕіgurе îmрrеjmuіrеa, іlumіnatul, рaza şі 
ѕuрravеgһеrеa luсrǎrіlοr рânǎ la tеrmіnarеa 
şі rесерţіa aсеѕtοra şі ѕǎ ехесutе οrісе luсrǎrі 
рrοvіzοrіі (іnсluѕіv drumurі, trοtuarе, рaraреţі 
şі gardurі) сarе рοt fі nесеѕarе, реntru 
utіlіzarеa dе сǎtrе рublіс şі рrοtесţіa рublісuluі, 
a рrοрrіеtarіlοr şі οсuрanţіlοr tеrеnurіlοr 

adіaсеntе.
(b) Ροtrіvіt Ѕub-Сlauzеі 4.13 [Drерtul 

dе Тrесеrе şі Faсіlіtǎţі], Аntrерrеnοrul arе 
οblіgaţіa ѕǎ nu afесtеzе іnutіl ѕau nеmοtіvat 
lіbеra сіrсulaţіе a рublісuluі ѕau aссеѕul сǎtrе 
drumurі şі trοtuarе οrі fοlοѕіrеa şі οсuрarеa 
aсеѕtοra, іndіfеrеnt daсǎ aсеѕtеa ѕunt рublісе 
ѕau aрarţіn Веnеfісіaruluі οrі altοr рrοрrіеtarі.

(с) Сοnfοrm Ѕub-Сlauzеі 4.15 [Сǎіlе dе 
Ассеѕ], Аntrерrеnοrul arе οblіgaţіa dе a dерunе 
еfοrturі rеzοnabіlе реntru a рrеvеnі dеgradarеa 
drumurіlοr ѕau рοdurіlοr utіlіzatе datοrіtǎ 
trafісuluі рrοрrіu ѕau datοrіtǎ реrѕοnaluluі 
Аntrерrеnοruluі. Асеѕtе еfοrturі іnсlud 
utіlіzarеa сοrеѕрunzǎtοarе a vеһісulеlοr şі a 
drumurіlοr. Аntrерrеnοrul trеbuіе ѕǎ ехесutе 
tοatе marсajеlе şі іndісatοarеlе dе-a lungul 
drumurіlοr dе aссеѕ şі ѕǎ οbţіnǎ aрrοbarеa 
autοrіtǎţіlοr сοmреtеntе реntru marсajе 
şі іndісatοarе, рrесum şі реntru utіlіzarеa 
aсеѕtοr drumurі. Dе aѕеmеnеa, Аntrерrеnοrul 
ѕuрοrtǎ tοatе Сοѕturіlе nесеѕarе aduсеrіі 
drumurіlοr dе aссеѕ în ѕtarе dе сοmрatіbіlіtatе 
ѕau dіѕрοnіbіlіtatе, реntru uzul şі nесеѕіtǎţіlе 
Аntrерrеnοruluі.

(d)   În Ѕub-Сlauza 4.18 [Ρrοtесţіa Меdіuluі] 
еѕtе рrеvǎzutǎ οblіgaţіa Аntrерrеnοruluі dе a 
lua tοatе mǎѕurіlе nесеѕarе реntru рrοtесţіa 
mеdіuluі înсοnjurǎtοr (atât ре şantіеr сât şі în 
afara aсеѕtuіa) şі реntru lіmіtarеa daunеlοr ѕau 
afесtǎrіі рοрulaţіеі şі a рrοрrіеtǎţіlοr сa urmarе 
a рοluǎrіі, zgοmοtuluі şі a altοr сοnѕесіnţе 
alе aсtіvіtǎţіі ѕalе. Тοtοdatǎ, Аntrерrеnοrul ѕе 
aѕіgurǎ сǎ еmіѕііlе, dеvеrѕǎrіlе dе ѕuрrafaţǎ şі 
dеşеurіlе rеzultatе în urma aсtіvіtǎţіlοr рrοрrіі 
nu dерǎşеѕс valοrіlе іndісatе în ѕресіfісaţіі şі 
nu vοr dерǎşі valοrіlе admіѕе dе lеgіѕlaţіa în 
vіgοarе. [9]

(е) În сadrul Сlauzеі 6 [Ρеrѕοnalul 
şі Fοrţa dе Мunсǎ] ѕе рrесіzеazǎ faрtul сǎ 
Аntrерrеnοrul еѕtе οblіgat ѕǎ rеѕресtе întrеaga 
lеgіѕlaţіе a munсіі сarе ѕе aрlісǎ реrѕοnaluluі 
ѕǎu, іnсluѕіv Lеgіlе rеfеrіtοarе la angajarе, 
ѕǎnǎtatе, ѕесurіtatеa munсіі, aѕіѕtеnţǎ ѕοсіalǎ, 
еmіgrarе şі rерatrіеrе, aѕіgurându-і aсеѕtuіa 
tοatе drерturіlе lеgalе. Аntrерrеnοruluі îі еѕtе 
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іntеrzіѕ ѕǎ rесrutеzе ѕau ѕǎ înсеrсе ѕǎ rесrutеzе 
реrѕοnal ѕau fοrţǎ dе munсǎ dіn сadrul 
реrѕοnaluluі Веnеfісіaruluі. Dе aѕеmеnеa, 
Аntrерrеnοrul trеbuіea ѕǎ іa tοatе mǎѕurіlе 
nесеѕarе реntru mеnţіnеrеa ѕǎnǎtǎţіі şі 
ѕесurіtǎţіі реrѕοnaluluі рrοрrіu, ѕǎ ѕе aѕіgurе, 
în сοlabοrarе сu autοrіtǎţіlе ѕanіtarе, сǎ 
реrѕοnalul mеdісal, faсіlіtǎţіlе dе рrіm ajutοr, 
іnfіrmеrіa şі ѕеrvісіul dе ambulanţǎ ѕunt 
aѕіguratе în реrmanеnţǎ ре şantіеr şі în tabеrеlе 
dе сazarе alе реrѕοnaluluі Аntrерrеnοruluі 
ѕau Веnеfісіaruluі şі сǎ ѕе іau tοatе mǎѕurіlе 
nесеѕarе реntru aѕіgurarеa aѕіѕtеnţеі ѕοсіalе, 
сοndіţііlοr dе іgіеnǎ şі рrеvеnіrіі еріdеmііlοr.

(f) Ροtrіvіt Сlauzеі 6.7 [Ѕǎnǎtatеa şі 
Ѕесurіtatеa Мunсіі], în ѕіtuaţіa рrοduсеrіі 
unuі aссіdеnt, Аntrерrеnοrul arе οblіgaţіa dе a 
tranѕmіtе urgеnt Іngіnеruluі dеtalіі rеfеrіtοarе 
la рrοduсеrеa aссіdеntuluі. Аntrерrеnοrul 
рǎѕtrеazǎ un rеgіѕtru şі întοсmеştе, la 
ѕοlісіtarеa Іngіnеruluі, raрοartе rеfеrіtοarе 
la ѕǎnǎtatеa, ѕесurіtatеa şі aѕіѕtеnţa ѕοсіalǎ 
aсοrdatǎ реrѕοanеlοr, рrесum şі la daunеlе 
aduѕе рrοрrіеtǎţіі.

Сοndіţііlе dе сοntraсt реntru есһірamеntе 
şі сοnstruсţіі, іnсlusіv рrοіесtarе, sе rесοmandăa 
реntru furnіzarеa есһірamеntеlοr еlесtrісе şі/
sau mесanісе şі реntru рrοіесtarеa şі еxесuţіa 
сlǎdіrіlοr sau luсrǎrіlοr іngіnеrеştі.

În сadrul aсеstuі tір dе сοntraсt, 
Аntrерrеnοrul, în сοnfοrmіtatе сu сеrіnţеlе 
bеnеfісіaruluі, întοсmеştе рrοіесtul şі 
furnіzеazǎ есһірamеntе şі/sau еxесutǎ luсrǎrі 
сarе рοt іnсludе οrісе сοmbіnaţіе dе luсrǎrі 
сіvіlе, mесanісе, еlесtrісе şі/sau dе сοnstruсţіі 
[10, p. 183].

Dеrularеa mіsіunіі
Dіn рunсt dе vеdеrе tеһnіс, fіесarе 

mіsіunе dе сοnstruсţіі sе înсһеіе рrіn 
tеrmіnarеa unеі luсrǎrі. În сοndіţііlе FІDІС, 
„luсrarе” şі „luсrǎrі” sunt sіnοnіmе. În tеrmеnі 
jurіdісі, mіsіunеa dе сοnstruсţіе сuрrіndе ο 
fazǎ dе еxесuţіе a luсrǎrіlοr, сarе іa sfârşіt 
οdatǎ сu fіnіsarеa lοr. Сa rеgulǎ, і sе adaugǎ şі 
ο реrіοadăa dе garanţіі реntru vicii (în proiec-

tele de construcţii). Іngіnеrіі din spaţiul anglο-
saxοn au еlabοrat alţі tеrmеnі tеһnісі dесât сеі 
сοntіnеntalі реntru a dеnumі fіесarе dіn fazеlе 
mіsіunіі, dіn sіmрlul mοtіv сǎ în drерtul anglο-
saxοn lірsеştе ο dеfіnіţіе lеgalǎ a rесерţіеі 
dе luсrǎrі. Νu еxіstǎ dе altfеl nісі rеgіmul 
lеgal al rеmеdіеrіі vісііlοr duрǎ rесерţіе. În 
gеnеrе, реntru jurіştіі anglο-saxοnі, сuvântul 
„rесерţіе” nu arе vrеο sеmnіfісaţіе sресіfісǎ. 
Тοatе сοnsесіnţеlе jurіdісе се ar dесurgе dіn 
rесерţіa luсrǎrіlοr în drерtul gеrman sau în 
drерtul franсеz trеbuіе dеfіnіtе рrіn сοntraсtul 
însuşі.

Dе aсееa sе οbіşnuіеştе sǎ sе sресіfісе şі 
sǎ sе dеfіnеasсǎ transfеrul dе rіsсurі alе luсrǎrіі, 
sсadеnţa рlǎţіlοr şі datǎ dе înсерut a fazеі dе 
garanţіе реntru vісіі, сu atât maі mult, сu сât 
tеrmіnarеa luсrǎrіlοr еstе dе οbісеі сеrtіfісatǎ 
dе сǎtrе ο реrsοanǎ autοrіzatǎ şі dеsеmnatǎ 
dе сǎtrе сοntraсtul dе сοnstruсţіі. Dіn рunсtul 
dе vеdеrе al unuі jurіst сοntіnеntal, rесерţіa 
сa еvеnіmеnt еsеnţіal în сadrul mіsіunіі dе 
сοnstruсţіе sе еfесtuеazǎ într-ο sіngurǎ zі. 
Оr, Сǎrţіlе FІDІС sе bazеazǎ ре сultura anglο-
saxοnǎ şі οrganіzеazǎ rесерţіa luсrǎrіlοr în 
dіfеrіtе еtaре. Întâі іntеrvіnе сеrtіfісatul dе 
rесерţіе (a sе vеdеa sub-сlauzǎ 10.1), сarе nu 
arе nісі ре dерartе sеmnіfісaţіa ре сarе rесерţіa 
ο arе în drерtul gеrman, franсеz sau рοlοnеz. 
Εlіbеrarеa sa nu arе alt еfесt dесât transfеrul 
rіsсuluі ріеrdеrіі sau al dеtеrіοrǎrіі luсrǎrіі 
asuрra Веnеfісіaruluі (sub-сlauza 17.2).

Însǎ Аntrерrеnοrul asumǎ rеmеdіеrеa 
vісііlοr (сһіar şі aсеlοr, се nu-і sunt іmрutabіlе, 
сaz în сarе munсa suрlіmеntarǎ еstе рlǎtіtǎ 
сοnfοrm sub-сlauzеі 11.2) tіmр dе ο реrіοadǎ 
numіtǎ „dеfесts nοtіfісatіοn реrіοd”, рrесіzatǎ 
în сοntraсt şі susсерtіbіlǎ dе a fі рrеlungіtǎ 
la сеrеrеa Веnеfісіaruluі. Асеastǎ реrіοadǎ 
nu trеbuіе сοnfundatǎ сu реrіοadеlе sіmіlarе 
garanţіеі „dе рarfaіt aсһèvеmеnt” dіn drерtul 
franсеz. Асеasta dіn urmǎ nu înсере dесât duрǎ 
faza dеfесts nοtіfісatіοn реrіοd, a сǎruі sfârşіt 
еstе сеrtіfісat dе сǎtrе Іngіnеr рrіn іntеrmеdіul 
Сеrtіfісatuluі dе еxесuţіе. Теrmеnеlе dе 
garanţіе „dе рarfaіt aсһèvеmеnt” şі dе garanţіе 
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dесеnalǎ nu înсер sǎ сurgǎ dесât dіn zіua 
еlіbеrǎrіі aсеstuі сеrtіfісat. „Dеfесts nοtіfісatіοn 
реrіοd” sе adaugǎ dесі fazеі dе garanţіе реntru 
vісіі сarе еstе рrеvǎzutǎ dе lеgеa aрlісabіlǎ 
сοntraсtuluі.

Рrіn urmarе, în Сartеa Galbеnǎ, οblіgaţіa 
рrіnсірalǎ a Аntrерrеnοruluі sе сοnсrеtіzеazǎ 
рrіn rеfеrіnţǎ la Сеrіnţеlе Веnеfісіaruluі, ре 
сând în Сartеa Rοşіе aсеstеa sunt înlοсuіtе 
dе сaіеtеlе dе sarсіnі (dеvіz dеsсrірtіv şі 
dеsеnе). În сadrul rеalіzǎrіі сοntraсtuluі, 
Аntrерrеnοruluі îі rеvіnе, ре lângǎ οblіgaţіa 
rеalіzǎrіі luсrǎrіlοr, şі sarсіna dе рrοіесtarе 
[10, p.185].

În tοatе Сǎrţіlе, luсrǎrіlе înсер сu 
Înştііnţarеa dе înсереrе a luсrǎrіlοr, рrеzеntarеa 
рrοgramuluі (adеsfǎşurǎrіі luсrǎrіlοr) şі 
vеrіfісarеa сеrіnţеlοr Веnеfісіaruluі. Арοі 
urmеazǎ fazеlе dе рrοіесtarе şі dе fabrісarе 
рrοрrіu-zіsе, ambеlе fііnd tеrmіnatе сu ο 
rесерţіе (рrοvіzοrіе), сǎrеіa îі suссеdе реrіοada 
dе nοtіfісarе a vісііlοr, luând sfârşіt οdatǎ сu 
rесерţіa dеfіnіtіvǎ. Întrе aсеstеa sе sіtuеazǎ 
faza tеstеlοr la tеrmіnarе şі сеa a tеstеlοr duрǎ 
tеrmіnarе, în ірοtеza în сarе au fοst сοnvеnіtе.

În tіmрul întrеgіі duratе a fazеі dе 
сοnstruсţіі, dеsfǎşurarеa luсrǎrіlοr urmеazǎ 
a fі nοtatǎ. Рrοgrеsеlе luсrǎrіlοr şі tοatе 
еvеnіmеntеlе іmрοrtantе trеbuіе nοtatе 
іmеdіat. Εvеnіmеntеlе се іnfluеnţеazǎ 
dеsfǎşurarеa luсrǎrіlοr vor fi analіzatе, iar 
рrеtеnţііlе сarе rеzultǎ dіn aсеstеa – sеmnalatе 
Іngіnеruluі. Асеsta dіn urmǎ va analіza şі va 
еvalua drерturіlе іnvοсatе şі dοсumеntaţіa 
afеrеntǎ. Оrісе drерturі, рrеtеnţіі sau рlǎtі 
trеbuіе сеrtіfісatе, еvaluatе şі сοnstatatе dе 
сǎtrе Іngіnеr. Faza dе сοnstruсţіе sе bazеazǎ 
în întrеgіmе ре dіsрοzіţііlе сοntraсtualе, ре 
сοmunісǎrі şі ре dοсumеntaţіе. Rеgulіlе dе 
bunǎ сοnduіtǎ în рrіvіnţa сеlοrlalţі рartісірanţі 
la рrοіесt prevalează într-un anumіt fеl asuрra 
dіrесtіvеlοr matеrіalе, сarе sе сοnţіn în 
сοndіţііlе tеһnісе şі în Сеrіnţеlе Веnеfісіaruluі.

Rеgulіlе dе bunǎ сοnduіtǎ сοnţіn 
іnstruсţіі сu рrіvіrе la сοmрοrtamеntul 
aсtοrіlοr (dе еxеmрlu, сu рrіvіrе la οblіgaţіa 

dе a sеmnala anumіtе faрtе sau dе fіxarе a 
unuі tеrmеn) şі сu рrіvіrе la dіrесtіvеlе dеsрrе 
сοnţіnut (dе еxеmрlu, οblіgaţіa dе a ţіnе ο 
dοсumеntaţіе dеtalіatǎ).

Сеrіnțеlе Веnеfісіaruluі
În lіmba еnglеzǎ, nοţіunеa dе „sсοре οf 

wοrks” сuрrіndе mіsіunеa antrерrеnοruluі. 
Сοntraсtul dе сοnstruсţіе οblіgǎ Аntrерrеnοrul 
sǎ furnіzеzе un „rеzultat” şі nесеsіtǎ dесі maі 
mult dесât înсһеіеrеa unеі sеrіі dе luсrǎrі 
еnumеratе în сaіеtеlе dе sarсіnі. În sсһіmb, 
сaіеtеlе dе sarсіnі au dеsіgur ο іmрοrtanţǎ 
рrіmοrdіalǎ реntru еxесutarеa mіsіunіі şі maі 
alеs реntru еvaluarеa рrеţuluі се urmеazǎ a fі 
рlǎtіt реntru luсrarеa tеrmіnatǎ.

Оblіgaţііlе dе рrοіесtarе a Аntrерrеnοruluі 
сοnfοrm Сǎrţіі Galbеnе rеzultǎ în marе рartе 
dіn сеrіnţеlе Веnеfісіaruluі, сarе сοnstіtuіе ο 
anеxǎ la сοntraсt. În рοfіda aсеstuі faрt, сοnfοrm 
сlauzеі 1.5, Сеrіnţеlе Веnеfісіaruluі nu maі 
au valοarеa, ре сarе aсеstеa ο avеau antеrіοr 
în Сartеa Рοrtοсalіе, undе sе aflau ре lοсul 
trеі în іеrarһіa dοсumеntеlοr. Сοntraсtul nu 
рrοрunе un mοdеl dе рrеzеntarе al еxіgеnţеlοr 
Веnеfісіaruluі. Сοnfruntatǎ сu οrіgіnalіtatеa 
şі рartісularіtǎţіlе dіfеrіtelοr рrοіесtе [22, 
p.187], FІDІС a rеnunţat la еlabοrarеa unuі 
asеmеnеa mοdеl. Sе rесοmandǎ utіlіzarеa 
Вluе Вοοk a ΕІС. Рraсtісa aratǎ сǎ dοсumеntul 
ce сοnţіne Сеrіnţеlе Веnеfісіaruluі еstе fοartе 
іmрοrtant. Dіn mοmеnt се aсеsta еstе anеxat 
dοсumеntеlοr dе lісіtaţіе, еstе de importanţă 
сaріtală сa Веnеfісіarul (sau Іngіnеrul сarе 
îl asіstǎ) sǎ gândеasсǎ bіnе сοnţіnutul 
dοсumеntuluі, la сarе sе rеfеrǎ un marе numǎr 
dе сlauzе. Rеzumând, sе рοatе afіrma сǎ în 
Сеrіnţеlе Веnеfісіaruluі urmеazǎ sǎ sе сοnţіnǎ 
urmǎtοarеlе рunсtе:

- dеsсrіеrеa сοmрlеtǎ (dar nu рrеa 
dеtalіatǎ) a рaramеtrіlοr рrοіесtuluі,

- ο dеsсrіеrе a рrοіесtuluі, rеdaсtatǎ 
astfеl înсât Веnеfісіarul sǎ рοatǎ sǎ sеlесtеzе 
сandіdaţіі,

- іndісaţіі dеtalіatе сu рrіvіrе la funсţіa şі 
utіlіzarеa рrοіесtuluі,
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- іndісaţіa рrеstaţііlοr іndіvіdualе, сum 
ar fі іnstruіrеa реrsοnaluluі (сlauza 5.5), aşa-
numіtul „сοmmіssіοnnіng”.

Rοlul Іngіnеruluі
În Сοndіţііlе FІDІС, rοlul Іngіnеruluі 

a fοst întοtdеauna unul dіn subіесtеlе сеlе 
maі сοntrοvеrsatе şі a οсazіοnat numеrοasе 
nеînţеlеgеrі. Dublul rοl al Іngіnеruluі, сarе în 
aсеlaşі tіmр рοartǎ sarсіna dе rерrеzеntarе a 
Веnеfісіaruluі şі еstе tіtularul unеі mіsіunі се îі 
іmрunе ο anumіtǎ fοrmǎ dе іmрarţіalіtatе, l-au 
transfοrmat într-ο ţіntǎ рrеfеratǎ a сrіtісіlοr.

Utіlіzarеa Сǎrţіі Galbеnе сеrе рǎrţіlοr 
sǎ sе famіlіarіzеzе сu сοnсерtul dе іngіnеr, 
al сǎruі rοl еstе dеsсrіs în сlauza 3. Асţіunеa 
Іngіnеruluі еstе dеsеοrі ο сοndіţіе рrеalabіlǎ 
rеalіzǎrіі drерturіlοr се rеіеs dіn сοntraсt, 
рrесum şі la еlіbеrarеa сеrtіfісatuluі dе рlatǎ 
рrеalabіl faсturǎrіі еmіsе dе сǎtrе Аntrерrеnοr, 
sau a сеrtіfісatuluі dе rесерţіе реrmіţând 
dеblοсarеa рrіmеі tranşе a sumеlοr rеţіnutе. 
Daсǎ Веnеfісіarul îmріеdісǎ Іngіnеrul sǎ 
сеrtіfісе una dіn рlǎţі, sau nu vеgһеazǎ în mοd 
satіsfǎсǎtοr сa aсеsta sǎ rеsресtе aaοblіgaţіa 
respectivă, sе рrеzumǎ сǎ aсеastǎ сοndіţіе a 
fοst îndерlіnіtǎ (a sе vеdеa art.1178 Сοd Сіvіl 
franсеz). Тrеbuіе dе mеnţіοnat, tοtuşі, сǎ 
duрǎ сum сοnsіdеrǎ unіі autοrі, sіstеmul dе 
сеrtіfісarе şі сοnstatarе сοnstіtuіе ο сοndіţіе 
рοtеstatіvǎ [10, p.192].

Тοtuşі, aсţіunеa Іngіnеruluі nu dеріndе 
în mοd еxсlusіv dе vοіnţa Веnеfісіaruluі. Εa nісі 
mǎсar nu еstе lǎsatǎ la dіsсrеţіa Іngіnеruluі, 
сarе еstе οblіgat sǎ adοрtе un сοmрοrtamеnt 
сοnfοrm dіsрοzіţііlοr сοntraсtualе. Fіесarе 
aсţіunе a Іngіnеruluі îşі gǎsеştе fundamеntarеa 
în сοntraсtul însuşі. Веnеfісіarul nu еstе 
îndrерtǎţіt sǎ іmрunǎ autοrіtǎţіі Іngіnеruluі 
сarеva rеstrісţіі. Sіgur, рοzіţіa Іngіnеruluі 
рοatе fі slǎbіtǎ daсǎ рǎrţіlе la сοntraсt sunt dе 
aсοrd. Daсǎ rοlul Іngіnеruluі еstе rеdus într-ο 
asеmеnеa mǎsurǎ, înсât aсţіunіlе salе dеріnd 
dοar dе vοіnţa Веnеfісіaruluі şі înсât nu еxіstǎ 
nісіun vеrіtabіl angajamеnt dе a рlǎţі, рrеţul 
sǎu dе a aсерta luсrarеa, сοndіţіa сеrtіfісǎrіі şі 

сοnstatǎrіі drерturіlοr Аntrерrеnοruluі dеvіnе 
сaduсǎ. În sсһіmb, mοdеlul FІDІС nеmοdіfісat 
dе сǎtrе рǎrţі aсοrdǎ Іngіnеruluі ο рοzіţіе 
іndереndеntǎ şі іmрarţіalǎ, rοl сarе, dе altfеl, 
еstе aссерtat şі рrοtеjat dе jurіsрrudеnţa 
anglο-saxοnǎ, сarе a rеamіntіt dе maі multе 
οrі сǎ rοlul Іngіnеruluі în сalіtatе dе „dесіsіοn-
makеr” nu рοatе fі rеdus sau mοdіfісat în mοd 
unіlatеral dе сǎtrе Веnеfісіar.

Sarсіnіlе înсrеdіnţatе Іngіnеruluі dе 
сǎtrе Сartеa Galbеnǎ sunt сοmрlеxе. Εl еstе 
οblіgat sǎ сеrtіfісе рlǎţіlе, rесерţіa şі sfârşіtul 
реrіοadеі dе nοtіfісarе a vісііlοr, dе a aрrοba 
рrοрunеrіlе Аntrерrеnοruluі, dе a ratіfісa 
tеstеlе şі рrοgramul Аntrерrеnοruluі, dе a 
οrdοna mοdіfісǎrі şі mǎsurі dе aссеlеrarе, 
dе a nοtіfісa data dе înсерut a luсrǎrіlοr, dе a 
іnsресta şі dе a еxamіna luсrǎrіlе, рrесum şі 
dе a lе mǎsura, şі, în сеlе dіn urmǎ, dе a рrіmі 
rесlamaţііlе рǎrţіlοr maі alеs în сееa се рrіvеştе 
рlǎţіlе suрlіmеntarе, рrеlungіrеa реrіοadеі dе 
nοtіfісarе a vісііlοr la іnіţіatіva Веnеfісіaruluі. 
Rοlul săau сеrе în aсеst сaz ο сοnsіdеrabіlǎ 
еxреrіеnţǎ tеһnісǎ şі ο famіlіarіzarе рrοfundǎ 
сu dіsрοzіţііlе сοntraсtuluі, însǎ dе asеmеnеa şі 
ο anumіtǎ сοmреtеnţǎ jurіdісǎ şі ο рraсtісarе a 
drерtuluі aрlісabіl сοntraсtuluі [11].

Rеalіzarеa luсrǎrіlοr șі a рlǎțіlοr
Аntrерrеnοrul sе lіbеrеazǎ dе οblіgaţііlе 

salе рrіn еxесutarеa luсrǎrіlοr сοnvеnіtе în 
mοdul рrеvǎzut în сοntraсt. Faрtul сǎ Rеd, 
Υеllοw şі Sіlvеr Вοοk nu sοlісіtǎ în mοd 
еxрrеs Аntrерrеnοruluі dесât rеalіzarеa „fіt 
fοr рurрοsе” în сееa се рrіvеştе οblіgaţіa 
dе рrοіесtarе, nu trеbuіе sǎ сοnduсǎ la fal-
sa іmрrеsіе сǎ οblіgaţіa dе tеrmіnarе a 
luсrǎrіlοr nu ar fі ο οblіgaţіе dе rеzultat. 
Dіmрοtrіvǎ, urmеazǎ a fі înţеlеs сοntrarіul, 
maі alеs сǎ drерtul еnglеz îі sοlісіtǎ іmрlісіt 
Аntrерrеnοruluі sǎ tеrmіnе luсrǎrіlе „fіt fοr 
рurрοsе”.

În sріrіtul Сǎrţіі Galbеnе, еstе сοnvеnіt 
un рrеţ fοrfеtar, сarе faсе dеsіgur οbіесtul unοr 
amеnajǎrі сοntraсtualе, însǎ sе subînţеlеgе 
сǎ înglοbând tοatе іmрοzіtеlе şі taxеlе. În 
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afarǎ dе сâtеva adaрtǎrі mіnіmе la sіstеmul 
dе рrеţ fοrfеtar, сlauza 14 a Сǎrţіі Galbеnе 
sе îndерǎrtеazǎ fοartе рuţіn dе сlauza 
сοrеsрοndеntǎ dіn Сartеa Rοşіе. Тrеbuіе însǎ 
luatе în сοnsіdеraţіе dіfеrеnţеlе еsеnţіalе сarе 
еxіstǎ întrе rеgіmurіlе rеsресtіvе dе rеţіnеrе dе 
garanţіе. Асеstеa sunt rеglеmеntatе în ambеlе 
сǎrţі în сadrul сlauzеі 14.9. Sрrе dеοsеbіrе 
dе Сartеa Rοşіе, рrіma jumǎtatе a Rеţіnеrіlοr 
dе garanţіе nu dеvіnе еxіgіbіlǎ în Сartеa 
Galbеnǎ dесât duрǎ сеrtіfісatul dе rесерţіе şі 
rеalіzarеa tuturοr tеstеlοr duрǎ tеrmіnarе, 
рrеvǎzutе сοntraсtual (a sе сοmрara сu сlauzǎ 
12). Рrеvеdеrіlе dеsрrе Rеţіnеrіlе dе garanţіе 
dіfеrǎ unеlе faţǎ dе altеlе duрǎ sесţіunі.

Dіsрοzіțіі dе mοdіfісarе
Тοatе Сǎrţіlе FІDІС рrеvǎd рοsіbіlіtatеa 

еmіtеrіі unοr dіsрοzіţіі dе mοdіfісarе. Оr, 
nu trеbuіе sǎ nе înşеlǎm în aсеastǎ рrіvіnţǎ. 
Аutοrіzarеa Іngіnеruluі nu еstе fǎrǎ dе lіmіtе, 
сǎсі еl nu еstе îndrерtǎţіt sǎ mοdіfісе сοntraсtul. 
Рǎrţіlе la сοntraсt şі Іngіnеrul sunt lеgatе întrе 
еlе în vіrtutеa рrіnсіріuluі „рaсta sunt sеrvanda”. 
Dіn mοmеnt се Веnеfісіarul dοrеştе sǎ іasǎ dіn 
сuрrіnsul οbіесtuluі сοntraсtuluі, рǎrţіlе urmеazǎ 
sǎ sе înţеlеagǎ dіn nοu. Εvіdеnt, a dеfіnі οbіесtul 
сοntraсtuluі şі lіmіtǎrіlе сοrеsрunzǎtοarе ale 
drерtuluі dе a dіsрunе mοdіfісǎrі рοatе fі dіfісіl, 
сu atât maі mult сăa еxеmрlеlе dе mοdіfісarе 
stірulatе în sub-сlauza 13.1 nu sunt еxһaustіvе. 
Ре dе altǎ рartе, sub-сlauza 3.3 рrесіzеazǎ 
сǎ Іngіnеrul nu еstе autοrіzat sǎ dеa dесât 
іnstruсţііlе nесеsarе еxесutǎrіі luсrǎrіlοr şі 
suрrіmǎrіі vісііlοr [11, p.29].

În рlus, drерtul la un suрlіmеnt dе рrеţ nu 
сοrеsрundе întοtdеauna unеі сοntraрrеstaţіі 
sufісіеntе, dеοarесе Аntrерrеnοrul nu dіsрunе 
în mοd sіstеmatіс dе сοmреtеnţеlе adесvatе 
реntru a rǎsрundе еxіgеnţеlοr рrοіесtuluі 
mοdіfісat. Șі maі rǎu, sе рοatе întâmрla сa 
Аntrерrеnοrul sǎ fі dеja afесtat tіmрul săau 
lіbеr şі rеsursеlе salе rеalіzǎrіі unuі alt рrοіесt.

În tοatе сazurіlе şі la οrісе mοmеnt рânǎ 
la rесерţіе, Іngіnеrul рοatе dіsрunе mοdіfісǎrі. 
Duрǎ еlіbеrarеa сеrtіfісatuluі dе rесерţіе, 
dοar Веnеfісіarul еstе îndrерtǎţіt sǎ ο faсǎ. 
Аntrерrеnοrul рοatе rіdісa οbіесţіі, însǎ dοar 
într-ο mісǎ mǎsurǎ. Μοdіfісǎrіlе în luсrǎrі рοt 
fі іntrοdusе în trеі mοdurі:

a. іngіnеrul рοatе dіsрunе ο mοdіfісarе a 
luсrǎrіlοr сοnfοrm sub-сlauzеі 13.1, adісǎ fǎrǎ 
aсοrd рrеalabіl сu рrіvіrе la fеzabіlіtatе şі рrеţ;

b. antrерrеnοrul рοatе faсе сâtеva рrο-
рunеrі dе οрtіmіzarе сοnfοrm sub-сlauzеі 13.2, 
сarе рοt favοrіza ambеlе рǎrţі;

с. іngіnеrul рοatе sοlісіta рrοрunеrі în 
sеnsul sub-сlauzеі 13.3 реntru a οbţіnе un 
aсοrd antісірat şі a rеduсе сοnflісtеlе.

Εlе sе bazеazǎ dесі fіе ре ο dіsрοzіţіе 
a Іngіnеruluі, fіе la sοlісіtarеa adrеsatǎ 
Аntrерrеnοruluі dе a transmіtе ο рrοрunеrе. În 
dеtalіu, сοnţіnutul сlauzеlοr dіfеrǎ. Вunǎοarǎ, 
în сlauza 13.1 lірsеştе ο lіstǎ a dіsрοzіţііlοr dе 
mοdіfісarе рοsіbіlе. Însǎ un οrdіn dе mοdіfісarе 
nu рοatе în nісіun сaz înсrеdіnţa еxесutarеa 
luсrǎrіlοr unuі alt Аntrерrеnοr. În afarǎ dе 
aсеasta, сlauza 13.1 сοnţіnе altе lіmіtǎrі alе 
еfесtuluі οblіgatοrіu al οrdіnеlοr dе mοdіfісarе.
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INTERACTIONS BETWEEN THE STATE AND FOREIGN INVESTORS 
IN ENVIRONMENTAL AND PROPERTY PROTECTION

The article presents the forms of interaction in terms of foreign investment with reference to 
the protection of property interests on the one hand and the protection of environmental interests 
on the other. The need to protect investors’ assets from expropriations directly related to the state’s 
environmental interests has emerged relatively recently, but the parties to bilateral or multilateral 
agreements have included provisions that protect the given values. Addressing the issue in the 
light of the respective agreements is a welcome thing for both the host state of investment and the 
investing state, each creating its own levers of protection of due interests. The effectiveness of these 
provisions and the settlement of disputes arising from them remain at the discretion of the parties 
in most cases, but the mechanisms provided offer some additional guarantees to be able to make 
progress in both investment and environmental protection.
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Articolul prezintă formele de interacțiune în materie de investiții străine cu referire la protecție 
intereselor de proprietate pe de o parte și protecția intereselor de mediu pe de cealaltă. Necesita-
tea protecții bunurilor investitorilor de exproprieri legate nemijlocit de interesele statului legate de 
mediu au apărut relativ recent, dar necătând la asta părțile în cadrul acordurilor bilaterale sau 
multilaterale au inclus prevederi ce ocrotesc valorile date. Abordarea problematicii prin prisma 
acordurilor respective este un lucru binevenit atât pentru statul gazdă al investițiilor cât și pentru 
statul investitor, creându-și fiecare pârghii de protecție a intereselor cuvenite. Eficiența acestor 
prevederi și soluționarea litigiilor apărute în baza lor, rămân la discreția părților în majoritatea ca-
zurilor, dar mecanismele predispuse oferă anumite garanții suplimentare pentru a putea progresa 
atât pe domeniul investițional cât și protecția mediului. 
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Introduction. A rather interesting prob-
lem that occurs relatively frequently is the 
cause of negative effects on the environment 
through the investment activities of domestic 
or foreign entrepreneurs. These situations are 
not foreign to us, manifested by the fact that 
some entrepreneurs want to make large in-
vestments to create certain factories, plants or 
other buildings that involve the occupation of 
large areas of land and the mass production of 
pollutants, but offer in exchange certain social 
benefits and lead to the satisfaction of public 
interests - such as the creation of new jobs, the 
development of infrastructure, the contribu-
tion through taxes and so on. One such recent 
project is the “German Village” which involves 
a real estate project for 5,000 inhabitants, with 
infrastructure, facilities and architecture in 
line with all contemporary standards with an 
area of   over 800 thousand m2, [1] but for its 
realization it was necessary to change the des-
tinations of the lands owned by Băcioi village, 
from the agricultural ones to those destined for 
constructions [2]. Respectively, when we talk 
about projects of such proportions, they come 
directly with various forms of pollutants and 
another factor is the change of land use - where 
agricultural land is considered to be a natural 
resource with a high degree of protection. And 
what do we do with the right to a healthy en-
vironment that is ensured through the prism 
of art. 37 of the Constitution? This will surely 
be violated for the neighbors at least during 
the construction. These issues have been on 
the agenda of environmental bureaucrats and 
environmental associations since the early 
1990s, but the need for such investment and 
infrastructure projects is necessary or even vi-
tal for the development of the state. Therefore, 
certain rigors and requirements were demand-
ed, which subsequently took their place in the 
agreements concluded between investors and 
state authorities, which aim to protect citizens’ 
rights to a healthy environment but also to pro-
tect the parties to the contract, especially the 
investor, to satisfy their personal interest.

Results obtained and discussions. 
These types of clauses and ideas emerged as a 
first attempt at international level in terms of 
raising environmental issues in the develop-
ment of the OECD Criteria for Multinational En-
terprises by 1991 and in the negotiation of the 
North American Free Trade Agreement and the 
inclusion of the environmental clause in Chap-
ter 11, 1994. This article will focus on existing 
contractual clauses in international investment 
agreements and national forms of contracts be-
tween investors and the state in relation to envi-
ronmental objects or environmental protection, 
as well as the methods provided for in the set-
tlement of disputes arising from these clauses.

A dilemma consisting in the elaboration 
of international investment treaties is for the 
countries, ensuring the protection of investors 
and at the same time offering a special flexibil-
ity in the design of new policy documents [3, 
p. 76]. Countries that are treated as a source 
of investors want to include in them as many 
forms of protection as possible for their agents, 
and countries that are seen as recipients of in-
vestments want to maintain their autonomy in 
making decisions in various fields, but at the 
same time ensuring some stability with regard 
to be attractive in terms of investment.

In order to proceed with the methods 
that are being introduced to protect both the 
investment capital and the national interests 
of the host state in investment treaties, it is 
necessary to give a characteristic of what they 
entail and what their role is. It should be noted 
that the essence of these Agreements is as men-
tioned above, the existence of certain insuranc-
es for both its subjects and in this case, we have 
two forms of them, namely the part represent-
ing the investors and the part representing the 
investment. As previously stipulated, there 
may be several parties to these types of trea-
ties, but later, due to the essence of the act, the 
participants, depending on the circumstances, 
acquire one or the other quality.

The second important element is deter-
mining what the investment entails. The sub-
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ject of investment agreements - that is, invest-
ments, are generally very extensively defined 
by these treaties. Definition that goes beyond 
the essence of any idea and concept of own-
ership defined by most national laws. This is 
done in order to avoid expropriation in the 
light of national law. From the point of view of 
environmental interests, it is quite important 
to what extent such notions could be extend-
ed so as not to arouse the curiosity of nation-
al authorities for dispossession on the basis of 
environmentally harmful activities [3, p. 77]. 
Their acceptance, however, is manifested by 
the subsequent granting of operating permits, 
the conclusion of public-private partnership 
agreements or concessions. These forms are 
considered investment and force national au-
thorities to compensate those given in the 
event of expropriation. As a manifestation of 
these ideas, we refer to art. 2 letter c) of the law 
of expropriation for a cause of public utility No. 
488 of 08-07-1999 “patrimonial and personal 
non-patrimonial rights, directly related to in-
ventions that can contribute considerably to en-
suring the defense and security interests of the 
country”. Therefore, the expropriation that will 
have as such objects can be carried out only in 
the way provided by law and which involves a 
legal procedure and fair compensation. Carry-
ing out other actions that lead to the investor’s 
deprivation of his investments on the basis of 
environmental damage will be considered ille-
gal or abusive. In most agreements of this kind, 
the notion of investment is usually treated in 
any form possible with a subsequent listing of 
certain actions, concrete activities to exempli-
fy these situations. The idea of   this wording is 
to prevent investors from protecting all assets 
that could be considered theirs, due to restric-
tive national regulations such as interpreta-
tions of property rights. As a consequence, 
standard formulations found in investment 
agreement models such as Germany (2008), 
France (2006) and Italy (2003) provide for the 
extension of the notion of investment to such 
actions and objects as exploration, growth or 

cultivation, extraction or exploitation of nat-
ural resources and cover such concessions 
regardless of their form, guaranteed by law, 
administrative act or contract. Although it is 
clear that the language used allows investors to 
benefit from concessions on fishing, mining of 
natural resources, water extraction, as well as 
land and water treatment activities for agricul-
tural purposes, it is less clear whether allows to 
emit pollutants, to use environmentally harm-
ful chemicals in the production process or of 
building permits and contracts [3, p. 78].

A closer example for us, to determine 
and shape the idea of   investment is the Mol-
dova-EU Association Agreement, which in es-
sence has several components related to poli-
cies, but primarily is an agreement to promote 
free trade between these two entities - so it is 
safe to assume that we are in the presence of an 
agreement that also establishes investment re-
lations. The intention of the parties regarding 
the investment subject is present practically in 
each important compartment of the agreement 
such as art. 77 letters c and d, 88 letter b, 98 
and others.

The definition of the investment term in 
this agreement according to the general rule 
set out above is very ambiguous and extensive. 
The agreement speaks of the term investment 
in several articles of the document designating 
several forms of activities and various objects. 
The most relevant article to observe a certain 
outline of this notion is art.265 on the move-
ment of capital, namely “With regard to trans-
actions on the capital and financial account of 
balance of payments, from the entry into force 
of this Agreement, the Parties shall ensure the 
free movement of capital relating to direct in-
vestments, including the acquisition of real es-
tate, made in accordance with the laws of the 
host country, investments made in accordance 
with the provisions of Chapter 6 (Establishment, 
Trade in Services and Electronic Commerce) of 
Title V (Trade and Trade-related Matters) of this 
Agreement, and the liquidation or repatriation 
of invested capital and of any profit stemming 
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therefrom”. We notice a certain enumeration of 
the goods that could be considered as invest-
ments made by the representatives of a party, 
but again we do not have a clarity that would 
imply these objects in full. We have another 
example in the case of the Agreement between 
the Government of Canada and the Govern-
ment of the Republic of Moldova for the pro-
motion and protection of investments (2018), 
where in art. 1 entitled definitions we also have 
that of investments “investment means: (a) 
an enterprise; (b) a share, stock, or other form 
of equity participation in an enterprise; (c) a 
bond, debenture, or other debt instrument of an 
enterprise; (d) a loan to an enterprise; (e) not-
withstanding subparagraphs (c) and (d) above, 
a loan to or debt security issued by a financial 
institution is an investment only where the loan 
or debt security is treated as regulatory capital 
by the Party in whose territory the financial in-
stitution is located; (f) an interest in an enter-
prise that entitles the owner to share in income 
or profits of the enterprise; (g) an interest in an 
enterprise that entitles the owner to share in the 
assets of that enterprise on dissolution; (h) an 
interest arising from the commitment of capital 
or other resources in the territory of a Party to 
economic activity in that territory, such as un-
der: (i) a contract involving the presence of an 
investor’s property in the territory of the Party, 
including a turnkey or construction contract, or 
a concession; or 4 (ii) a contract where remuner-
ation depends substantially on the production, 
revenues or profits of an enterprise; (i) intellec-
tual property rights; and (j) any other tangible 
or intangible, moveable or immovable, property 
and related property rights acquired in the ex-
pectation of or used for the purpose of economic 
benefit or other business purpose;” [4]. In this 
context, it is correct to mention the Law on in-
vestments in entrepreneurial activity no. 81 of 
18.03.2004, which stipulates that investments 
are “all (active) assets deposited in the entrepre-
neurial activity on the territory of the Republic of 
Moldova, including on the basis of the financial 
leasing contract as well as within the public-pri-

vate partnership in order to obtain income” 
which again shows an extensive perception of 
the notion. It is therefore relevant to mention 
once again that the treatment of investments in 
this way implies the widest possible protection 
of the objects / goods offered by investors and 
a certain branching of them depending on the 
effects it produces, so that they are safe in the 
interference of the state in their activity.

The importance of determining the con-
cept of investment for us is to show the need to 
cover a wider spectrum offered by any type of 
legal institution to cover the concept of owner-
ship. But in the end, this notion remains to be 
determined by the parties in case of a conflict, 
because only in such situations is observed the 
desire of one party to identify the actions of the 
other not to be covered by the signed invest-
ment agreement. When such situations arise, 
the concept will be largely determined by the 
arbitration court that will resolve the dispute, 
and the basis for its determination will be the 
concrete situation and all the circumstances 
that led to the dispute. The criteria for deter-
mination are diverse and range from restrict-
ing the notion to broadening it. It is for these 
reasons that the 2012 Bilateral Investment 
Treaty Model (ILO) of the United States seeks 
to clarify these criteria and interpretations in 
the footnote to Article 1. “Whether a particular 
type of license, authorization, permit, or similar 
instrument (including a concession, to the extent 
that it has the nature of such an instrument) has 
the characteristics of an investment depends on 
such factors as the nature and extent of the rights 
that the holder has under the law of the Party. 
Among the licenses, authorizations, permits, and 
similar instruments that do not have the char-
acteristics of an investment are those that do 
not create any rights protected under domestic 
law.” [5, p. 3]. That wording emphasizes that in 
the event of a dispute, the form of determining 
whether the investor is right or not will be the 
national law of the host country. Therefore, the 
extensive wording in the agreements provid-
ing for investments is of no value if the national 
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legislation of the host country does not provide 
regulatory support. 

The most important issue for investors 
is how not to run out of capital invested in the 
business and the business itself. Therefore, the 
situation previously analyzed regarding the 
notion has a role of not including the respective 
objects in the light of the national mechanisms 
of deprivation of property or expropriation. 
But if these mechanisms are not successful, in-
ternational bilateral or multilateral investment 
agreements also provide for certain special 
clauses regarding the application of expropri-
ations by the host state.

Any form of expropriation, which in-
volves the transfer of title from one subject to 
another, is prohibited by customary interna-
tional law [3, p. 82] only on condition that it 
was made in the public interest, without dis-
crimination and with due compensation. Con-
sidering that the public interest can also be one 
of ensuring a healthy environment, it is obvious 
our interest in formulating ideas in that com-
partment. 

If the part that comes with the invest-
ments is more interested in the formulation 
of the investment definitions, then in the case 
of the expropriation the host part is more in-
terested. The meticulousness of the host state 
in the wording of the expropriation is argued 
by the fact that in the event that it occurs, it 
will have all the leverage to defend itself in the 
event of a dispute. The most dangerous thing 
for investors is in fact the nature of indirect ex-
propriation. Indirect expropriation as analyzed 
by doctrinaires is a simple form of loss of own-
ership by forcing the owner to cede ownership 
based on certain criteria. If in the case of expro-
priation for public utility it takes place accord-
ing to the public interest, according to a legal 
procedure and with a well-defined compen-
satory mechanism, well in the case of indirect 
expropriations it takes place without compen-
sating the owner of the goods. From the per-
spective of national law, such examples could 
be formulated in terms of institutions such as 

confiscation or requisition. This fact is very 
clear in Annex B to the United States Model 
Bilateral Investment Treaties: “The determina-
tion of whether an action or series of actions by 
a Party, in a specific fact situation, constitutes an 
indirect expropriation, requires a case-by-case, 
fact-based inquiry that considers, among other 
factors: the economic impact of the government 
action, although the fact that an action or series 
of actions by a Party has an adverse effect on the 
economic value of an investment, standing alone, 
does not establish that an indirect expropriation 
has occurred; the extent to which the govern-
ment action interferes with distinct, reasonable 
investment-backed expectations; and the char-
acter of the government action.” [5, p. 41]. We 
observe the concrete delimitation after which, 
in the case of the respective model, the parties 
intend to analyze the situation of indirect ex-
propriation in case it takes place. Also, here 
an important factor is the formulation of the 
following idea “Except in rare circumstances, 
non-discriminatory regulatory actions by a Par-
ty that are designed and applied to protect le-
gitimate public welfare objectives, such as public 
health, safety, and the environment, do not con-
stitute indirect expropriations.” [5, p. 41]. We 
note that direct reference is made to circum-
stances that could remove the circumstances 
that characterize the existence of an indirect 
expropriation, and direct reference is made to 
such things as public order, public health and 
environmental safety. This concept is reflect-
ed in most bilateral or multilateral investment 
agreements and we return to an example from 
the recent agreement signed by the Republic 
of Moldova and Canada where in Annex b.10 
which interprets the forms of expropriation 
mentions in letter (c) [4] practically the same 
phrase delimited above, with special emphasis 
on the nature of the possibility of the existence 
of an expropriation based on the need of the 
state to ensure environmental protection.

These were the forms of state protection 
offered in the light of investment agreements 
on the issue of expropriation. But here the 
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protectionist measures do not end. It was pre-
viously stipulated that environmental claus-
es be included in all capital and investment 
agreements. These clauses have a dual role, to 
address the issue of the existence of environ-
mental issues in the first place and secondly the 
commitment of the parties to be aware of the 
legislation and environmental protection rules 
that may intersect with investment activities. 
The environmental clause in the investment 
treaties wants to mention the importance of 
these issues and the fact that attracting invest-
ment and the investors themselves will not be 
able to enjoy certain facilities in this field man-
ifested by the lighter attitude of the host state 
towards investors. This clause is enshrined in 
all modern investment treaties and the R.M-EU 
Association Agreement is worded as follows. 
“1. The Parties recognize that it is inappropri-
ate to encourage trade or investment by lower-
ing the levels of protection afforded in domestic 
environmental or labor law. 2. A Party shall not 
waive or derogate from, or offer to waive or der-
ogate from, its environmental or labor law as an 
encouragement for trade or the establishment, 
the acquisition, the expansion or the retention of 
an investment of an investor in its territory. 3. A 
Party shall not, through a sustained or recurring 
course of action or inaction, fail to effectively 
enforce its environmental and labor law, as an 
encouragement for trade or investment.” [6 art. 
371]. The intention of this article is quite clear 
in order to reaffirm the above. The parties are 
required to comply with national environmen-
tal regulations and have no right to negotiate 
the reduction of the protection of a healthy 
environment provided by these regulations 
through other investment blackmail mecha-
nisms. That clause comes first and foremost to 
defend those national values   and established 
principles in matters relevant to the protec-
tionist activity of the state.

The forms of these clauses are largely 
similar in most investment agreements. The 
model of the United States of bilateral invest-
ment treaties comes to reconfirm our state-

ments “The Parties recognize that it is inappro-
priate to encourage investment by weakening or 
reducing the protections afforded in domestic 
environmental laws. Accordingly, each Party 
shall ensure that it does not waive or otherwise 
derogate from or offer to waive or otherwise 
derogate from its environmental laws.” [5, p. 
17] and we have the same rhetoric in the In-
vestment Agreement between the Republic 
of Moldova and Canada in art. 15 “The Parties 
recognize that it is inappropriate to encourage 
investment by relaxing domestic health, safety 
or environmental measures. Accordingly, a Par-
ty should not waive or otherwise derogate from, 
or offer to waive or otherwise derogate from, 
those measures to encourage the establishment, 
acquisition, expansion, or retention in its terri-
tory of an investment of an investor. If a Party 
considers that the other Party has offered such 
an encouragement, it may request consultations 
with the other Party and the two Parties shall 
consult with a view to avoiding the encourage-
ment.” A Party may make a written request for 
consultation with the other Party on any matter 
arising under this Article. The other party shall 
respond to a request for consultations within 
the prescribed period. Thereafter, the parties 
shall consult each other and endeavor to reach 
a mutually satisfactory resolution.

Although special importance is given to 
the negotiation of investment treaties, in case 
law and doctrine, the issue of indirect expro-
priations is a persistent one in investment law 
cases. The latest developments in this area 
show a trend in this area to show a manifesta-
tion of the restriction of the discretion of the 
courts and the extension of the freedom of 
states to regulate the activity of investors with-
out having a responsibility to compensate. But 
at the same time the practice is very diverse 
and a precedent has not yet been set which 
has shown certain stability in the matter [3, p. 
99]. The current trends in dispute settlement 
practices on this subject are relatively insignif-
icant, although this question has been around 
for more than 20 years. Several litigations have 
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been initiated by investors against Spain (PV In-
vestors v Spain - UNCITRAL, Charanne v Spain 
- Stockholm, Isolux v Spain - Stockholm, etc.), 
Czech Republic (Antaris v Czech Republic - UN-
CITRAL, Natland v Czech Republic - UNCITRAL 
, Voltaic v Czech Republic - UNCITRAL, etc.) and 
Italy (Blusun v Italy - ICSID) under the Energy 
Charter Treaty on support for renewable en-
ergy production and two cases against Cana-
da under NAFTA which also cover renewable 
energy tariffs, which could be a positive basis 
for identifying certain rigors and principles for 
resolving environmental issues and the effects 
of expropriation attached to them, but unfortu-
nately these cases do not yet have a clear pur-
pose and the very process of examining them is 
one without much information. As we see, the 
international tribunals that are empowered to 
resolve such conflicts do not yet have a clarity 
regarding the rigors of expropriation attribut-
ed by the state and the manifestation of these 
rigors. In this context, it would be beneficial to 
mention the case of Avia Invest SRL v. Republic 
of Moldova, which takes place at the Interna-
tional Arbitration in Stockholm for the conces-
sion contract of Chisinau International Airport. 
The majority holder of the share capital of this 
enterprise is of Cypriot origin and R.M. signed 
a bilateral investment treaty with Cyprus in 
2007, respectively as a legal basis and addi-
tional protection for the given company, this 
agreement also intervenes in case of its exami-
nation in arbitration. It is relevant to note that 
this treaty does not contain an explicit environ-
mental protection case, as stated earlier in the 
paper, but the agreement contains the obvious 

expropriation clause which is formulated in 
the sense discussed above. Although the case is 
much more complex and addresses some other 
issues, I considered it necessary to mention it 
and the forms of protection of the interests of 
the parties in that dispute.

Another question is whether the practice 
of international arbitration tribunals is clearly 
inconsistent and has few other characteristics, 
why the parties who have been harmed do 
not address themselves to defend their inter-
ests through other instruments as previously 
stipulated by the ECtHR. The main differences 
would be that in order to access the ECtHR it is 
necessary to exhaust all the ordinary remedies 
concerning the matter in question and after 
their exhaustion the process of examining the 
application can be a very long one. Internation-
al arbitrations, on the other hand, are convened 
at the request of the parties, require much 
more significant investment but provide a fast-
er outcome in resolving the issue requested by 
the parties. That is why they are often used to 
solve such problems.

In conclusion, it would be fair to mention 
that the issue of environmental protection is 
also present in the case of investment agree-
ments between states that involve certain pat-
rimonial actions that denote the existence of 
a property and that this issue is treated rela-
tively seriously by the parties, with regard to 
issues arising in connection with the existence 
of certain disputes concerning environmental 
clauses or expropriations related to unfavora-
ble conditions created by investors in breach of 
environmental legislation.
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ABORDAREA PREVEDERILOR ART. 91 DIN CODUL PENAL AL REPUBLICII 
MOLDOVA – LIBERAREA CONDIŢIONATĂ DE PEDEAPSA PENALĂ 

ÎNAINTE DE TERMEN PRIN PRISMA ART. 7 DIN CEDO

Pedeapsa închisorii reprezintă constrângerea libertății umane, libertăți prevăzute în 
Constituție, dar și izolarea de societate. Instituția „liberării condiționate” de pedeapsă penală îna-
inte de termen, prevăzută de art. 91 Cod penal al Republicii Moldova, apare ca o alternativă a 
detenției prin care se stabilesc anumite cerințe de reabilitare, luându-se în considerare statutul 
socio-economic al infractorului. Datorită faptului că Republica Moldova a ratificat Convenția Euro-
peană a Drepturilor Omului, legislația penală națională este interpretată în conformitate cu nor-
mele acestei Convenții, care reprezintă un mecanism de control al respectării drepturilor omului în 
statele membre. Astfel, sancțiunile aplicate persoanelor care au săvârșit infracțiuni trebuie să res-
pecte prevederile art. 7 din CEDO, potrivit căruia nimeni nu poate fi condamnat pentru o acțiune 
sau o omisiune care, în momentul săvârșirii, nu constituia o infracțiune potrivit dreptului național 
sau internațional.

Prezenta lucrare reprezintă o analiză a instituției „liberării condiționate” de pedeapsă pena-
lă înainte de termen a legislației penale naționale în colaborare cu art. 7 din CEDO, care cuprinde 
prevederile normelor de drept naționale și internaționale, studiu comparativ și concluzii.

Acest articol a fost elaborat ca urmare a studierii disciplinei Precedente ChEDO în materia 
dreptului penal, predată în cadrul Școlii doctorale „Științe penale și drept public” în cadrul Aca-
demiei „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova. De asemenea, se urmărește diseminarea 
rezultatelor științifice obținute drept rezultat al Proiectului 20.80009.1606.05 – „Calitatea actului de 
justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în con-
textul implementării Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană” (CAJDPM), 
participant al căruia este recenzentul prezentului studiu.
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THE APPROACH OF THE PROVISIONS OF ART. 91 OF THE CRIMINAL CODE 
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA – CONDITIONAL RELEASE FROM CRIMINAL 

PUNISHMENT BEFORE THE TERM BY THE PRISM OF ART. 7 OF THE ECHR

Imprisonment represents the constraint of human freedom, freedoms provided in the Con-
stitution, but also its isolation from society. The institution of “conditional release” of criminal pun-
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Introducere. Instituţia liberării condi-
ţionate de pedeapsă înainte de termen, după 
afirmaţiile specialiştilor Garraud şi Listz, a luat 
naştere, în mod obscur, în coloniile australiene. 
Când deportarea încă era în vigoare în Anglia, 
avându-se în vedere cheltuielile necesare pen-
tru întreţinerea infractorilor deportaţi în colo-
niile australiene, s-a admis ca criminalilor mai 
puţin periculoşi să li se acorde „iertare condiţi-
onată”, care îi obliga a se stabili definitiv în co-
lonie şi a nu o părăsi, iar criminalilor care me-
ritau această favoare pentru buna lor purtare 
– să li se acorde un bilet de concediu revocabil, 
permiţându-li-se a se angaja în colonii.

Din combinarea celor două procedee 
practice în colonii – iertare condiţionată şi pu-
nere în libertate provizorie prin bilet de con-
cediu – a luat naştere instituţia liberării condi-
ţionate de pedeapsă înainte de termen. După 
executarea a 3/4 din pedeapsă, condamnatul 
era liberat condiţionat, iar durata libertăţii su-
pravegheate era egală cu restul neefectuat din 
durata pedepsei. Dacă în acest interval de timp 
condamnatul nu săvârşea o altă faptă ilicită, li-
berarea devenea definitivă, iar în caz contrar, 
se revoca [1].

Pentru prima oară, o reglementare mai 
amplă a liberării condiţionate de pedeapsă îna-
inte de termen s-a dat în Franţa, printr-o lege 
din 1885, numită „Legea mijloacelor de preve-
nire a recidivei”, care a fost însă deficitară sub 
aspectul regimului disciplinar şi al modului 
de supraveghere a celor liberaţi condiţionat. 
Mai târziu, un decret dat în această materie, în 
1952, a pus bazele comitetelor de asistenţă a 
celor liberaţi, pentru ca liberarea condiţionată 
de pedeapsă înainte de termen să nu constituie 
numai o recompensă pentru buna conduită a 
condamnatului, ci să apară ca o veritabilă mă-
sură de reintegrare socială a acestuia.

Un moment deosebit în evoluţia dez-
voltării istorice a liberării condiţionate de pe-
deapsă înainte de termen, pe planul intern al 
Republicii Moldova, l-a prezentat adoptarea, 
la 24.03.1961, a Codului penal al RSS Moldove-
neşti, cu modificările şi completările ulterioare.

Metode și materiale aplicate. În vede-
rea executării prezentului studiu în limitele 
unui articol ştiinţific, au fost utilizate următoa-
rele metode: istorică, logico-juridică, de drept 
comparat, sistematică şi statistică. Totodată, 
cercetările întreprinse se bazează pe studierea 
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doctrinei, legislaţiei şi practicii judiciare exis-
tente în domeniul dat.

La realizarea studiului, drept punct de re-
per a servit legea penală a Republicii Moldova, 
precum şi literatura de specialitate naţională şi 
internaţională, inclusiv jurisprudenţa CEDO.

Conţinut de bază. Instituţia liberării 
condiţionate de pedeapsă înainte de termen 
este stipulată direct în Codul penal al RM, în 
special în prevederile art. 91. Conform articolu-
lui menţionat: „Persoanei care execută pedeap-
sa cu închisoare i se poate aplica liberarea con-
diţionată de pedeapsă înainte de termen dacă 
a realizat programul individual de executare a 
pedepsei, a reparat integral daunele cauzate de 
infracţiunea pentru care a fost condamnată, cu 
excepţia cazului când dovedeşte că nu a avut 
nicio posibilitate să le îndeplinească, şi dacă se 
constată că corectarea ei este posibilă fără exe-
cutarea deplină a pedepsei. Persoana poate fi 
liberată, în întregime sau parţial, şi de pedeap-
sa complementară” [2].

Liberarea condiţionată de pedeapsă îna-
inte de termen este o instituţie de drept penal 
material (substanţial) complementară regimu-
lui executării pedepsei cu închisoarea la un loc 
de deţinere, pe care o pot dispune instanţele 
de judecată cu privire la orice condamnat. Ea 
este o formă de înlăturare condiţionată a conti-
nuării executării pedepsei, deoarece condiţiile 
trebuie îndeplinite atât înainte de a fi acordată, 
cât şi pentru a deveni definitivă. Este un mijloc 
de individualizare administrativă a executării 
pedepsei închisorii la locul de deţinere.

Art. 265 din Codul de Executare al RM 
stipulează următoarele: „Instanţa de judeca-
tă poate decide liberarea condiţionată de pe-
deapsă înainte de termen sau înlocuirea părţii 
neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai 
blândă, aplicând, după caz, compensarea privi-
legiată a zilelor de muncă, în temeiul şi în con-
diţiile art. 91 şi 92 din Codul penal al RM.

Programul individual de executare a 
pedepselor reprezintă o motivaţie esenţială 
pentru resocializarea şi reeducarea persoanei 
condamnate. Programul individual de executa-

re a pedepsei este implementat şi actualmen-
te, nu doar în baza regulamentelor interne ale 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, 
dar în conformitate cu legislaţia penală, care 
în baza Legii nr. 163 privind modificarea unor 
acte legislative din 20.07.2017 [3], a modificat 
prevederile art. 91 CP, devenind o condiţie obli-
gatorie necesară a fi întrunită în cazul eliberării 
condiţionate a condamnaţilor. Programele in-
dividuale de executare a pedepselor reprezintă 
aspectele ce ţin de implicarea acestora în câm-
pul muncii sau programe educaţionale. Scopul 
procesului de planificare constă în motivarea 
şi implicarea deţinuţilor în procesul de soluţi-
onare a problemelor care pot avea legătură cu 
faptele lor infracţionale, schimbarea mentalită-
ţii deţinutului, prin dezvoltarea capacităţii de a 
presupune consecinţele propriilor acţiuni şi de 
a-şi asuma responsabilitatea pentru propriile 
alegeri.

Un rol deosebit de important în procesul 
executării controlului asupra comportării ce-
lor liberaţi condiţionat de pedeapsă înainte de 
termen îl exercită organele de probaţiune, iar 
asupra comportării militarilor – comandamen-
tul militar respectiv. Organul de probaţiune sau, 
după caz, comandamentul militar întreprinde 
acţiuni de supraveghere a condamnatului pe 
durata termenului condiţionat şi, în cazul sur-
venirii condiţiilor prevăzute în art. 91 alin. (8) 
din Codul penal (condamnatul se eschivează cu 
premeditare de la îndeplinirea obligaţiilor stabi-
lite de instanţa de judecată la aplicarea liberă-
rii condiţionate de pedeapsă înainte de termen, 
condamnatul săvârşeşte din imprudenţă o nouă 
infracţiune, condamnatul săvârşeşte cu inten-
ţie o nouă infracţiune), înaintează instanţei de 
judecată un demers pentru revocarea liberării 
condiţionate. Demersul se depune la instanţa de 
judecată în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară 
activitatea organul de probaţiune [4].

Astfel, organele de probaţiune reprezin-
tă un complex de programe de corecţie a com-
portamentului social şi de reintegrare socială a 
pesoanelor eliberate condiţionat din detenţie, 
care constau în redobândirea capacităţilor de a 
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soluţiona problemele vieţii sociale cotidiene şi 
adaptarea lor în societate.

De asemenea, comandamentul militar re-
prezintă o instituţie militară care are atribuţii 
analogice cu cele ale organelor de probaţiune şi 
care deţine controlul asupra comportamentu-
lui militarilor liberaţi condiţionat de pedeapsă 
înainte de termen.

O etapă importantă pentru Republica Mol-
dova este aderarea sa la CEDO, la 12 septembrie 
1997, devenind parte la Convenţia Europeană 
pentru Drepturile Omului. Drept urmare, Repu-
blica Moldova s-a angajat să respecte drepturile 
garantate de aceasta şi a recunoscut jurisdicţia 
Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Convenţia Europeană reprezintă un tratat 
internaţional în virtutea căruia statele îşi asumă 
anumite obligaţii juridice. Aceste obligaţii prezin-
tă totodată un caracter particular, recunoscând 
că indivizii dispun de anumite drepturi. Drepturi 
şi libertăţi garantate prin Convenţie: dreptul la 
viaţă (art. 2); interzicerea torturii (art. 3); inter-
zicerea sclaviei şi a muncii forţate (art. 4), dreptul 
la libertate şi la siguranţa persoanei (art. 5); drep-
tul la un proces echitabil (art. 6); nicio pedeapsă 
fără lege (art. 7); dreptul la respectarea vieţii pri-
vate şi de familie, a domiciliului şi corespondenţei 
(art. 8), care poate fi conexat cu dreptul de a se 
căsători şi de a întemeia o familie (art. 12), ega-
litatea în drepturi şi responsabilităţi a soţilor pe 
durata căsătoriei şi cu prilejul desfacerii acesteia 
(art. 5 al Protocolului nr. 7); libertatea de gândire, 
de conştiinţă şi de religie (art. 9); libertatea de ex-
primare, inclusiv libertatea presei (art. 10); liber-
tatea de întrunire şi de asociere (art. 11); dreptul 
la un remediu efectiv (art. 13); dreptul la protec-
ţia proprietăţii (art. 1 Protocolul nr. 1); dreptul la 
instruire (art. 2 Protocolul nr. 1); dreptul la ale-
geri libere (art. 3 Protocolul nr. 1); libertatea de 
circulaţie şi dreptul de alegere a reşedinţei (art. 2 
Protocolul nr. 4) [5].

Art. 7 din Convenţia pentru apărarea 
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamen-
tale consacră următoarele:

1. Nimeni nu poate fi condamnat pentru 
o acţiune sau o omisiune care, în momentul 

săvârşirii, nu constituia o infracţiune potrivit 
dreptului naţional sau internaţional. De aseme-
nea, nu se poate aplica o pedeapsă mai severă 
decât aceea aplicabilă în momentul săvârşirii 
infracţiunii.

2. Prezentul articol nu va aduce atingere 
judecării şi pedepsirii unei persoane vinovate 
de o acţiune sau de o omisiune care, în momen-
tul săvârşirii, era considerată infracţiune potri-
vit principiilor generale de drept recunoscute 
de naţiunile civilizate.

Acest articol reprezintă o garanţie, un 
element esenţial al statului de drept şi ocupă 
un loc primordial în sistemul de protecţie al 
Convenţiei, astfel cum o atestă faptul că art. 15 
nu autorizează nicio derogare, nici în caz de 
război sau de alt pericol public. Aşa cum decur-
ge din obiectul şi din scopul său, acesta trebuie 
interpretat şi aplicat astfel încât să se asigure o 
protecţie efectivă împotriva urmăririi penale, a 
condamnărilor şi a sancţiunilor arbitrare.

Noţiunea de „drept”, astfel cum este utiliza-
tă la art. 7, corespunde celei de „lege”, care figurea-
ză în alte articole ale Convenţiei şi cuprinde atât 
dreptul izvorât din lege, cât şi din jurisprudenţă 
şi implică anumite condiţii calitative, printre care 
accesibilitatea şi previzibilitatea.

Noţiunea de „drept internaţional” 
menţionată la art. 7 § 1 se referă la tratate-
le internaţionale ratificate de statul în cauză 
[Streletz, Kessler şi Krenz împotriva Germa-
niei (MC), pct. 90-106], precum şi la dreptul 
internaţional cutumiar (pentru legile şi cutu-
mele internaţionale de război).

Art. 7 din CEDO reprezintă principiul 
legalităţii infracţiunilor şi al pedepselor şi 
presupune un temei legal pentru condamna-
re şi pentru aplicarea pedepsei. Sarcina Curţii 
este aceea de a se asigura că, la momentul în 
care acuzatul a săvârşit fapta pentru care a 
fost trimis în judecată şi condamnat, exista o 
dispoziţie legală care pedepsea fapta şi că pe-
deapsa aplicată nu depăşeşte limitele stabilite 
de dispoziţia respectivă. Acest articol este într-
o strânsă corelaţie cu art. 91 din Codul penal al 
RM, în primul rind prin faptul că la baza acestu-
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ia se află principiul fundamental al unui stat de 
drept – principiul legalităţii.

Se poate observa că paragr. 1 al art. 7 din 
Convenţia europeană conţine două reglemen-
tări, care declară două principii:

Principiul legalităţii incriminării, potri-
vit căruia nimeni nu poate fi condamnat pen-
tru o acţiune sau o omisiune care, în momentul 
săvârşirii, nu constituia o infracţiune, potrivit 
dreptului naţional sau internaţional;

Principiul neretroactivităţii legii penale, 
în sensul că nu se poate aplica o pedeapsă mai 
severă decât aceea care era aplicabilă în mo-
mentul săvârşirii infracţiunii. În jurisprudenţa 
sa, ChEDO a stabilit că articolul 7 din Convenţie 
trebuie să fie interpretat şi aplicat astfel încât 
să se asigure o protecţie efectivă împotriva ur-
măririi penale, a condamnării şi a sancţionării 
arbitrare a persoanei. Anume prin aceasta se 
materializează destinaţia articolului sus-men-
ţionat din Convenţie europeană.

Referitor la natura juridică a paragr. 2 al 
art. 7 din Convenţie, în literatura de specialitate 
se menţionează că textul normativ se referă la 
o situaţie de excepţie de la principiul neretro-
activităţii legii penale mai dure.

În esenţă, textul de la art. 7 paragr. 2 al 
Convenţiei este unul destul de confuz. Din in-
terpretarea textuală a normei ar rezulta că le-
gea penală are efect retroactiv şi atunci când la 
momentul săvârşirii fapta nu era incriminată, 
problema judecării şi sancţionării făptuitoru-
lui punându-se la o dată ulterioară apariţiei ei. 
Plecând de la regula aplicării legii mai blânde 
în privinţa făptuitorului, în special în caz de re-
troactivitate a legii penale, şi de la principiile 
fundamentale care guvernează normele penale 
naţionale, o asemenea interpretare a prevede-
rilor Convenţiei nu poate fi acceptată în raport 
cu toate infracţiunile.

Dispoziţia art. 7 paragr. 2 din Convenţia 
europeană se referă la o situaţie specială, apli-
cabilă crimelor contra umanităţii săvârşite în 
timpul celui de al II-lea Război Mondial. Potrivit 
tribunalului internaţional de la Nürnberg, aces-
te infracţiuni au un caracter imprescriptibil.

Astfel, situaţia descrisă la art. 7 paragr. 2 
din Convenţia europeană pune problema retro-
activităţii legii penale doar în privinţa faptelor de 
război şi a celor contra umanităţii, care, datorită 
atrocităţilor şi ferocităţii, pot fi pedepsite chiar 
dacă în momentul comiterii lor nu aveau un ca-
racter delictuos. Prin urmare, doar într-o aseme-
nea situaţie legea penală se aplică în privinţa unor 
fapte săvârşite în trecut, care au devenit infracţi-
uni în baza unei legi penale ulterioare [6].

Totodată, Legea supremă a Republicii 
Moldova în art. 4 „Drepturile şi libertăţile omu-
lui” stabileşte expres că: dispoziţiile constitu-
ţionale privind drepturile şi libertăţile omului 
se interpretează şi se aplică în concordanţă cu 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu 
pactele şi cu celelalte tratate la care Republica 
Moldova este parte; dacă există neconcordanţe 
între pactele şi tratatele privitoare la drepturi-
le fundamentale ale omului la care Republica 
Moldova este parte şi legile ei interne, priorita-
te au reglementările internaţionale [7].

Măsuri indicate de Curte în cazul în-
călcării art. 7 din Convenţie. În conformitate 
cu art. 46 din Convenţie, părţile contractante se 
angajează să se conformeze hotărârilor defini-
tive ale Curţii în cauzele în care sunt părţi, iar 
Comitetul de Miniştri supraveghează executa-
rea acestui lucru. Statul pârât, răspunzător de 
o încălcare a Convenţiei sau a protocoalelor la 
aceasta, nu are doar obligaţia de a plăti părţilor 
în cauză sumele acordate cu titlu de reparaţie 
echitabilă (art. 41 din Convenţie), ci şi de a ale-
ge, sub supravegherea Comitetului de Miniştri, 
măsurile generale şi/sau, după caz, individu-
ale pe care trebuie să le adopte în ordinea sa 
juridică internă pentru a pune capăt încălcării 
constatate de Curte şi pentru a elimina, pe cât 
posibil, efectele acesteia. Se înţelege, în plus, 
că statul pârât este liber, sub supravegherea 
Comitetului de Miniştri, să-şi aleagă mijloa-
cele pentru îndeplinirea obligaţiei sale legale 
în conformitate cu art. 46 din Convenţie, cu 
condiţia ca aceste mijloace să fie compatibile cu 
concluziile conţinute în hotărârea Curţii [Scoz-
zari şi Giunta împotriva Italiei (MC), pct. 249].
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Totuşi, în anumite situaţii speciale, pentru 
a ajuta statul pârât să-şi îndeplinească obligaţiile 
prevăzute la art. 46, Curtea poate încerca să in-
dice tipul de măsuri, individuale şi/sau genera-
le, care ar putea fi luate pentru a stopa situaţia 
care a determinat constatarea încălcării. În ca-
zul încălcării art. 7, uneori şi în mod excepţional, 
Curtea a indicat măsuri individuale concrete: 
redeschiderea procedurii interne, la cererea 
persoanei interesate (Dragotoniu şi Militaru-
Pidhorni împotriva României, pct. 55, aplicând 
acelaşi principiu ca în cazul în care o persoană 
particulară a fost condamnată cu încălcarea art. 
6 din Convenţie); punerea în libertate a recla-
mantei în cel mai scurt termen [Del Río Prada 
împotriva Spaniei (MC), pct. 139 şi pct. 3 din dis-
pozitiv, după ce a constatat încălcarea art. 7 şi a 
art. 5 § 1 din Convenţie]; obligaţia de a asigura ca 
pedeapsa cu detenţiunea pe viaţă aplicată recla-
mantului să fie înlocuită cu o pedeapsă care să 
nu depăşească 30 de ani de închisoare, conform 
principiului retroactivităţii legii penale mai fa-
vorabile [Scoppola împotriva Italiei (nr. 2) (MC), 
pct. 154 şi pct. 6 lit. a) din dispozitiv] [8].

Hotărâri adoptate de Curtea Constitu-
ţională a RM în cazul încălcării art. 7 din 
Convenţie:

 – Hotărâre privind excepţia de neconstu-
ţionalitate a unor dispoziţii din articolul 335 
alin. (1) din Codul penal (imprevizibilitatea 
expresiei „intereselor publice”) (sesizarea nr. 
172g/2021) din 21 decembrie 2021, prin care 
s-a declarat neconstituţional textul „intereselor 
publice sau” din articolul 335 alin. (1) din Co-
dul penal;

 – Hotărâre privind excepţia de neconstu-
ţionalitate a unor prevederi din articolul 287 
alin. (1) din Codul penal (neclaritatea norme-
lor care incriminează infracţiunea de huliga-
nism) (sesizările nr. 208g/2020, nr. 44g/2021, 
nr. 49g/2021 şi nr. 76g/2021) din 12 august 
2021, prin care s-au declarat neconstituţionale 
cuvântul „grosolan” şi textul „cinism sau” din 
articolul 287 alin. (1) din Codul penal al Repu-
blicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 985 din 
18 aprilie 2002;

 – Hotărâre privind controlul constitu-
ţionalităţii unor prevederi din articolele 189 
alin. (3) lit. f), 307 alin. (2) lit. c), 327 alin. (2) 
lit. c), 329 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi din artico-
lul 335 alin. (11) din Codul penal (sesizările nr. 
151g/2018, nr. 172g/2018, nr. 174g/2018, nr. 
175g/2018, nr. 183g/2018, nr. 186g/2018, nr. 
189g/2018, nr. 191g/2018, nr. 193g/2018, nr. 
nr. 198g/2018, nr. 200g/2018, nr. 203g/2018, 
nr. 211g/2018, nr. 212g/2018, nr. 2g/2019, 
nr. 21g/2019, nr. 35g/2019, nr. 49g/2019, nr. 
62g/2019, nr. 105g/2019, nr. 109g/2019, nr. 
120g/2019, nr. 140a/2019 şi nr. 159g/2019) 
din 17.10.2019, prin care s-au declarat 
neconstituţionale: textul „soldate cu alte urmări 
grave” din articolul 189 alin. (3) lit. f) din Codul 
penal; textul „soldată cu urmări grave” din ar-
ticolele 307 alin. (2) lit. c) şi 327 alin. (2) lit. c) 
din Codul penal; textul „intereselor publice sau” 
din articolul 329 alin. (1) din Codul penal; textul 
„alte urmări grave” din articolul 329 alin. (2) lit. 
b) din Codul penal; textul „acţiunile prevăzute la 
alin. (1), soldate cu urmări grave” din articolul 
335 alin. (11) din Codul penal etc. [9].

Legislaţia Europeană: cadrul politic. În 
decursul anilor, Uniunea Europeană a introdus 
o varietate de convenţii cu scopul de a limita uti-
lizarea alternativelor la detenţie şi de a promo-
va bunăstarea deţinuţilor din statele membre. 
Aceasta include şi Convenţia Europeană privind 
Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor 
Fundamentale (1950)/7, Convenţia Europeană 
pentru Supravegherea Infractorilor Condamnaţi 
Condiţionat sau Liberaţi Condiţionat (1964)/8 
şi Convenţia Europeană pentru Prevenirea Tor-
turii şi a Pedepselor sau Tratamentelor Inuma-
ne sau Degradante (1987)/9. Aceste Convenţii 
au fost consolidate de recomandările Consiliului 
Europei, cum ar fi Recomandarea (92)/16 asu-
pra Sancţiunilor aplicate în comunitate, Reco-
mandarea (99)/22 privind Supraaglomerarea 
închisoriilor, Recomandarea (2000)/22 privind 
Optimizarea aplicării normelor europene re-
feritoare la sancţiunile şi măsurile comunitare 
şi Recomandarea (2000)/1 privind Regulile de 
Probaţiune ale Consiliului Europei. Acestea nu 
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sunt aplicabile, dar în mod clar conturează vizi-
unea Consiliului Europei în ceea ce priveşte de-
tenţia şi condiţiile din închisori.

Convenţia Europeană privind Suprave-
gherea Infractorilor Condamnaţi Condiţionat 
sau Liberaţi Condiţionat (1964)/8, semnată la 
30.11.1964, la Strasbourg, de către Statele Mem-
bre ale Consiliului Europei, părţi semnatare ale 
acestei Convenţii, are drept scop luarea unor 
măsuri concrete de combatere a criminalităţii, 
Părţile fiind obligate să asigure pe teritoriul ce-
lorlaltor Părţi Contractante fie reabilitarea so-
cială a infractorilor condamnaţi cu suspendare 
sau liberaţi condiţionat de propriile instanţe de 
judecată, fie executarea sentinţei în cazul în care 
condiţiile stabilite nu sunt îndeplinite.

Art. 1 alin. (1) al acestei Convenţii 
stabileşte următoarele: Părţile Contractante 
se obligă să ofere reciproc, în circumstanţele 
stabilite mai jos, asistenţa juridică necesară re-
abilitării sociale a infractorilor la care se face 
referinţă în Articolul 2. Asistenţa va lua forma 
unei supravegheri ce prevede facilitarea bunei 
conduite şi readaptarea la viaţa socială a unor 
astfel de infractori şi supravegherea comporta-
mentului acestora, cu scopul, în caz de necesi-
tate, fie de a pronunţa o sentinţă, fie de a execu-
ta o sentinţă deja pronunţată.

Art. 2 alin. (1) al aceleeaşi Convenţii pre-
vede că: În sensul prezentei Convenţii, termenul 
„infractor” va însemna orice persoană care, pe 
teritoriul oricărei dintre Părţile Contractante: a) 
a fost găsită vinovată de o instanţă de judecată 
şi care a fost eliberată condiţionat fără ca sen-
tinţa să fi fost pronunţată; b) a fost condamnată 
cu suspendare, implicând privarea de libertate, 
fie i-a fost stabilită o sentinţă a cărei executare a 
fost suspendată condiţionat, parţial sau integral, 
fie la momentul sentinţei sau ulterior [10].

Concluzii. Efectuând a analiză amplă asu-
pra materialelor acumulate şi expuse în context, 
s-a stabilit că art. 91 din Codul penal al Republi-
cii Moldova se află într-o strânsă dependenţă cu 
art. 7 din CEDO, ce are la baza unul dintre princi-
piile universale fundamentale ale unei societăţi 
democratice – principiul legalităţii. Acest princi-

piu obligă toţi subiecţii raporturilor juridice să 
respecte în activitatea lor legea. Într-un stat de 
drept, respectarea legii este o cerinţă esenţială 
a stabilităţii ordinii publice şi desfăşurării armo-
nioase a vieţii sociale. Nici într-un stat, indife-
rent de forma sa de organizare, nimeni nu poate 
fi mai presus de lege.

Codul penal al Republicii Moldova din 
1961 nu prevedea principiul legalităţii, însă art. 
3, „Temeiul răspunderii penale”, alin. (2), sti-
pula că „Nimeni nu poate fi declarat vinovat de 
săvârşirea unei infracţiuni, precum şi supus unei 
pedepse penale decât pe baza unei sentinţe a in-
stanţei judecătoreşti şi în conformitate cu legea”.

Actualul Cod penal, adoptat la 18 aprilie 
2002, prevede expres în art. 3 principiul lega-
lităţii, care susţine că nimeni nu poate fi decla-
rat vinovat de săvârşirea unei infracţiuni, nici 
supus unei pedepse penale, decât în baza unei 
hotărâri a instanţei de judecată şi în strictă con-
formitate cu legea penală. Interpretarea exten-
sivă defavorabilă şi aplicarea prin analogie a 
legii penale sunt interzise.

Acest pricipiu se reflectă şi în întreaga 
legislaţie penală naţională, inclusiv în art. 91 
din Codul penal, persoanelor care execută pe-
deapsa cu închisoare fiindu-le aplicată libera-
rea condiţionată de pedeapsă înainte de ter-
men, doar în strictă conformitate cu normele 
naţionale şi internaţionale la care Republica 
Moldova este parte.

Convenţia Europeană a Drepturilor Omu-
lui, adoptată la Roma pe 4 noiembrie 1950, acor-
dă, la rândul ei, o atenţie deosebită acestui princi-
piu. Semnificative sunt în acest sens prevederile 
art. 7 pct. 1, care stipulează că „Nimeni nu poate 
fi condamnat pentru o acţiune sau inacţiune care, 
în momentul când a fost comisă, nu constituia in-
fracţiune, potrivit dreptului naţional sau interna-
ţional. De asemenea, nu se va aplica o pedeapsă 
mai severă decât acea aplicabilă în momentul în 
care infracţiunea a fost comisă”.

În concluzie, stabilim că art. 91 din Codul 
Penal al RM corespunde tuturor cerinţelor de ca-
litate ale art. 7 din CEDO, prin prisma principiului 
legalităţii şi a normelor ce derivă din acesta.
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Interviuri

OFIŢERUL DE POLIŢIE PRACTICĂ O PROFESIE ALEASĂ 
NUMAI DE CEI PUTERNICI ŞI CURAJOŞI

Vitalie ŢURCAN, 
șef al Inspectoratului de Poliție Râșcani 
al Direcției de Poliție a mun. Chișinău, 

comisar-șef

Ce a stat în spatele deciziei Dvs. de a opta pentru o profesie pe cât de frumoasă, pe atât 
de periculoasă, cea de poliţist?

Uneori se întâmplă că profesia te alege. 
Cred că în cazul meu aşa s-a şi întâmplat. Atunci 
când nu eşti indiferent la ilegalităţi, criminali-
tate, şi eşti gata să întreprinzi ceva folositor 
pentru societate – destinul ia decizia pentru 

tine. Acum merg la muncă conştient de faptul 
că nu există două zile identice. Lipsa rutinei şi a 
unui program fix îmi place cel mai mult. Fiecare 
zi aduce o nouă provocare.

„Meseria de poliţist este un domeniu 
deosebit de important, responsabil și pericu-
los al activităţii umane în societate”, pe bună 
dreptate este de părere Vitalie Țurcan, 
șef al Inspectoratului de Poliţie Râșcani al 
Direcţiei de Poliţie a municipiului Chișinău.
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Cum a fost începutul carierei Dvs. ? 

După absolvirea Academiei de Poliţie 
Ștefan cel Mare” am fost numit în funcţia de 
inspector al poliţiei criminale a Comisariatului 
de poliţie al sectorului Râşcani din Chişinău. 
Am avut norocul să-mi încep activitatea într-un 
colectiv puternic, motivat, capabil, cu angajaţi 
curajoşi şi demni.

La început a fost dificil, dar foarte inte-
resant. Nimereşti imediat în altă lume, lume 

în care te afli mereu, unde se petrec activităţi 
infracţionale, unde pleci de acasă cu zilele, mă-
nânci de pe genunchi şi când ai posibilitatea te 
odihneşti în birou.

Însă, odată ce devii mai experimentat, îţi 
apare încrederea în sine şi toate dificultăţile ce 
apar capătă forma unei provocări, care implică 
o rezolvare a acestora în spiritul şi litera legii.

 Experienţa pe care o aveţi în domeniul activităţii speciale de investigaţie de aproape 
două decenii a lăsat vreo amprentă în formarea personalităţii Dvs.? Ce calităţi trebuie 
să posede ofiţerul specializat în activitatea de investigaţie? 

Făcând o analiză a modului de viaţă pe 
care îl duce un ofiţer de investigaţie, înţeleg că 
meseria are un impact puternic asupra formă-
rii persoanei. Poate chiar mai puternic decât 
s-ar dori…Pe mine personal mă caracterizează 
astfel de trăsături, cum ar fi: principialitatea, 
pedantismul, stabilitatea psihologică. 

Trebuie să fii obiectiv şi imparţial, cu un 
simţ sporit al dreptăţii, să dai dovadă de calităţi 
morale înalte. Interacţionând în permanenţă cu 
diferite straturi sociale ale populaţiei, trebuie 
să accepţi oamenii aşa cum sunt.

Sigur că se dezvoltă şi nişte trăsături mai 
rar întâlnite printre oamenii de rând: priveşti 
lucrurile cu suspiciune; eşti extrem de perse-
verent în a realiza scopul şi obiectivul propus; 

uneori eşti în exces de autocritic, devii exagerat 
de critic şi faţă de cei ce se află în anturajul tău. 

Te strădui să respecţi cu stricteţe norme-
le etice şi morale de care ar trebui să dea dova-
dă un ofiţer de poliţie.

Un loc aparte îl atribui onoarei de ofiţer, 
care impune urmarea unor reguli simple, dar de 
o moralitate extrem de înaltă.

Atunci când ne referim în mod special la 
ofiţerul serviciilor operative, obligatoriu se impu-
ne un nivel ridicat de flexibilitate şi adaptabilitate 
la diferite condiţii de muncă, în orice împrejurare.

Nu în ultimul rând, menţionez importanţa 
pregătirii fizice. Un ofiţer este conştient de ne-
cesitatea respectării modului sănătos de viaţă 
şi a promovării acestuia în societatea civilă.

A fi un ofiţer de poliţie presupune niște avantaje și dezavantaje. Cum aţi defini aceste 
laturi ale activităţii poliţienești?  

În primul rând, cei care aleg să devină 
poliţişti trebuie să conştientizeze faptul că vor 
îmbrăţişa o profesie cu riscuri mari pentru sine. 
Interacţionăm cu criminali care, pentru a-şi 
atinge obiectivele, pot ajunge la extreme. Ne 
ciocnim adeseori cu intimidări şi ameninţări la 
adresa noastră.

În linii mari, aş puncta următoarele be-
neficii:

	statutul social special, un sentiment 
al propriei demnităţi, mândrie în legătură cu 
faptul că eşti responsabil de viaţa altora şi de 

menţinerea ordinii în ţară;
	asistenţă medicală gratuită;
	pensionare anticipată, conform ordi-

nului de vechime;
	posibilitatea dezvoltării în carieră;
	salariu decent asigurat de stat.
Dezavantaje:
	munca în schimburi de noapte şi de zi, 

fără a avea un program stabil;
	atitudinea negativă a multor cetăţeni 

faţă de poliţist ca profesie.
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Care ar fi deformările profesionale specifice activităţii speciale de investigaţie?

Deformarea profesională se poate mani-
festa la reprezentanţii tuturor profesiilor, cele 
mai vulnerabile fiind persoanele care activează 
în sfera om-om.

Deformării profesionale evident sunt 
supuşi şi angajaţii care înfăptuiesc activităţi 
profesionale specifice activităţii speciale de 
investigaţii. Astfel mereu ne confruntăm în acti-
vitate cu lumea interlopă, cu diverse infracţiuni 
(furturi, jafuri, tâlhării, violuri, omoruri).

Angajatul trebuie să rămănă fidel pro-
priilor principii morale şi jurământului depus 
acestei profesii.

După o anumită perioadă de timp, angaja-

tul se obişnuieşte cu particularităţile activităţii 
speciale şi poate deveni mai nerăbdător, dur, 
se conturează riscul apariţiei sindromului 
percepţiei asociale, atunci când orice persoană 
este percepută ca potenţial infractor.

În pofida tuturor deformărilor profesio-
nale este necesară evitarea apariţiei şi manifes-
tării deformărilor – se recomandă de a avea in-
terese, hobby în afara serviciului, comunicarea 
cu persoane din alte domenii, etc.

Este foarte important de a abandona la 
serviciu problemele existente şi centrate pe fa-
milie, rude, pe organizarea efectivă a timpului 
de odihnă.

Care sunt provocările tinerilor ofiţeri în activitatea specială de investigaţie la începu-
tul carierei?

Ofiţerii de investigaţii la începutul ca-
rierei se confruntă cu mai multe provocări, și 
anume: adaptarea la un regim de muncă intens, 
solicitarea implicării zi/noapte, zile puţine 

pentru odihnă sau familie, implicarea în afara 
orelor de muncă, ceea ce este firesc, însă nu toţi 
reuşesc să facă faţă acestui regim.

În ce constă specificul procesului managerial la Inspectoratul de Poliţie Râșcani, struc-
tură pe care o conduceţi? Cum organizaţi un „team building” eficient pentru o mai bună 
motivare și consolidare a echipei din subordine.

În special optez pentru ridicarea nivelu-
lui de pregătire, îmi ascult cu atenţie angajaţii 
şi depun efort de a soluţiona cererile acestora, 
iar atunci când soluţionarea nu e posibilă, le ex-
plic cu răbdare şi bunăvoinţă motivul.

În întreaga activitate ţin cont de dorinţa 
fiecărui angajat de a fi privit ca o personalitate 
veritabilă. Detest aroganţa unor conducători 
faţă de colegii săi.

Totodată un manager puternic nicio-
dată nu scapă din vedere rezultatul final spre 

care tinde întregul colectiv şi rolul său pentru 
obţinerea acestui rezultat. Muncesc cu dăruire 
de sine în vederea realizării obiectivului propus. 
De asemenea,monitorizez cu atenţiei zonele 
care creează deficienţe în activitate şi acord o 
importanţă deosebită implicării fiecărui angajat 
în realizarea obiectivelor, asigurând calitatea lu-
crului efectuat. În plus,îmi ridic în permanenţă 
nivelul cunoaşterii mele manageriale, încerc să 
lucrez asupra mea pentru a avea performanţe în 
modul de a fi la conducerea unui colectiv mare.

Cum apreciaţi imaginea poliţistului de astăzi?

Poliţia Naţională îşi îndeplineşte misiu-
nea în conformitate cu interesul public.

Este necesar să muncim la compartimen-
tul creşterii gradului pregătire a personalului 
din subordine; să informăm populaţia despre 
responsabilitatea fiecărui cetăţean în ceea ce 

priveşte respectarea legislaţiei Republicii Mol-
dova; să gestionăm şi să asigurăm o imagine 
instituţională corectă. Întotdeauna este loc şi 
de mai bine, scopul nostru fiind ca populaţia să 
aibă un înalt sentiment de siguranţă.
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Sunteţi un promotor activ al promovării imaginii poliţiei. Cum apreciaţi percepţia 
cetăţeanului de rând faţă de sistemul poliţienesc din Republica Moldova?

Percepţia cetăţeanului diferă în perma-
nenţă. Republica Moldova se află   intr-o criza 
economică puternică, cu incidenţă inevitabilă 
şi greu de prognozat pentru populaţie.

Efectele acestei crize pot conduce la creş-
terea nivelului infracţionalităţii, sentimentului 

de neîncredere în instituţiile statului.
Cetăţeanul îşi doreşte un grad mai înalt 

de siguranţă, însă el de asemenea va trebui să 
participe la realizarea acestui obiectiv.

Consider că prioritatea poliţiei este creş-
terea gradului de securitate pentru cetăţeni!

Ce sfat aţi da unui tânăr care intenţionează să aleagă profesia de poliţist, în general, și 
în special pe cea de ofiţer de investigaţie? 

După părerea mea, în alegerea unei ca-
riere şi a vieţii pe care o vei duce trebuie mai 
puţin să te inspiri din filme sau cărţi, este ne-
cesar să-ţi cunoşti cu certitudine dorinţele şi 
scopurile în viaţă, să manifeşti un caracter pu-
ternic, verticalitate şi mult, mult discernământ. 
Pot deveni poliţişti foarte mulţi, dar puţini sunt 
cei care se vor realiza în această profesie.

Tinerii care aspiră la o carieră de poliţist 
ar trebui să se gîndească bine şi să fie siguri că 
doresc să urmeze o asfel de carieră, să se infor-
meze temeinic ce implică cariera de poliţist.

Cei ce doresc să devină ofiţeri de inves-
tigaţie să fie pregătiţi de faptul că îi aşteaptă 
mari sacrificii…

IUBIȚI-VĂ  ȚARA

Care este ultima carte pe care aţi citit-o?

Enciclopedia inutilităţii, de Alexander 
von Schonburg. Această carte poate să deschi-
dă pentru cititorul atent multe paranteze şi să 

Mulţumim mult. V-aș ruga, la final, să împărtășiţi câteva gânduri celor care vor citi 
acest interviu în revista „Legea și Viaţa”.

Un elev la antrenamentele de arte 
marţiale îşi întreba profesorul: „Mă dedic 
învăţării tehnicii tale de luptă. Cât va dura până 
când voi învăţa toate secretele? Răspunsul pro-
fesorului a fost unul obişnuit: „10 ani”. Nerăb-
dător, elevul a întrebat: „Dar vreau să învăţ mai 
repede. Voi munci mai mult. Voi exersa în fie-
care zi, 10 sau mai multe ore dacă este nevoie. 

Interviu realizat de Andrei LUNGU

îi arate ce în viaţa unui om poate avea o adevă-
rată valoare.

Cât va dura atunci?”. Profesorul a stat o clipă pe 
gânduri şi a răspuns: „20 de ani”. 

Sper că cei care vor citi acest interviu o să 
înţeleagă această parabolă. Eu, personal, vă do-
resc realizări frumoase în profesia pe care aţi 
ales-o sau urmează să o alegeţi, să vă păstraţi 
răbdarea şi succesul cu siguranţă o să vă gă-
sească.
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PROCESUL DE CĂUTARE A POLIŢIŞTILOR, MILITARILOR 

DE LA NISTRU DIN ANUL 1992 ( autor: Simion CARP, dr., prof. univ.)

Radion COJOCARU, dr., prof. univ.

Recenzie

Apariţia Republicii Moldova ca stat 
suveran şi independent drept re-
zultat al destrămării URSS a fost 

profund marcată de războiul de la Nistru din 
anului 1992, război în care sute de eroi ai nea-
mului nostru şi-au sacrificat viaţa pentru bine-
le ţării. Acest război a rămas adânc înrădăcinat 
în memoria contemporanilor şi este de datoria 
noastră de a spune lucrurilor pe nume, astfel 
încât să nu fie zadarnice marile sacrificii adu-
se de către cei care şi-au vărsat sângele pentru 
apărarea neamului. După cum este şi firesc, tra-
gicul eveniment a suscitat şi continuă să susci-
te şi în prezent atenţia comunităţii, inclusiv a 

celei internaţionale, în direcţia abordării şi re-
zolvării multiplelor subiecte pe care le implică 
reconstituirea adevărului istoric. După trei de-
cenii de la acele evenimente, societatea noastră 
are datoria sacră de a continua vechea tradiţie 
de comemorare a eroilor, care au luptat pentru 
apărarea valorilor naţionale în anul 1992. 

Profesorul universitar Simion CARP, ade-
vărat patriot al neamului, pune la îndemâna ci-
titorului un studiu prin care nuanţează dificila 
problematică de căutare a victimelor războiului 
de la Nistru din 1992 dispărute fără veste, cu 
referire specială la poliţişti, militari şi voluntari 
care în numele neamului şi-au sacrificat viaţa 
pentru viitorul nostru. În calitate de combatant 
şi martor ocular al acelor tragice evenimente, 
autorul, perseverând pe dificila cale a cercetării 
ştiinţifice, a ţintit un subiect de maximă actua-
litate pentru cimentarea memoriei celor căzuţi 
pe câmpul de luptă. Fără doar şi poate că este 
o obligaţie morală nu doar a autorităţilor, ci şi 
a societăţii moldave în ansamblu în depunerea 
eforturilor orientate spre identificarea şi come-
morarea veşnică a victimelor acelui război.  

Fiind dedicată unui subiect deosebit de 
sensibil, lucrarea se evidenţiază printr-o ac-
tualitate şi originalitate incontestabilă. În pri-
mul rând, abordarea şi rezolvarea, inclusiv 
din punct de vedere ştiinţific, a problematicii 
persoanelor dispărute fără veste drept re-
zultat al războiului de la Nistru din 1992 este 

RECENZII

ŞI VOLUNTARILOR, DISPĂRUŢI FĂRĂ VESTE ÎN TIMPUL RĂZBOIULUI
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pusă în agenda Guvernului Republicii Moldova. 
Astfel, prin Dispoziţia Guvernului Nr. 204 din 
31.12.2020 Cu privire la planul de acțiuni de 
comemorare a eroilor căzuți în războiul de la 
Nistru în anul 1992, pentru anii 2020-2023 „Me-
morie. Onoare. Respect” pentru consolidarea în-
crederii și îmbunătățirea protecției sociale și de 
drept a veteranilor de război, Guvernul Republi-
cii Moldova a inclus un punct separat ce se re-
feră la „Desfăşurarea unei analize a rezultatelor 
acţiunilor întreprinse pentru căutarea persoa-
nelor dispărute fără veste în perioada acţiunilor 
de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale 
şi independenţei Republicii Moldova şi între-
prinderea acţiunilor de rigoare”. Mai mult de-
cât atât, Parlamentul Republicii Moldova, prin 
Hotărârea Nr. 246 din 24 decembrie 2021, a 
declarat anul 2022 – Anul Recunoștinței vetera-
nilor de război, participanți la acțiunile de luptă 
pentru apărarea integrității și independenței 
Republicii Moldova. Drept urmare, printre im-
portantele activităţi, realizate în direcţia căută-
rii persoanelor dispărute fără veste în perioada 
acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii 
teritoriale şi independenţei Republicii Moldo-
va, se înscrie şi elaborarea prezentului studiu. 
În afară de aceasta, considerăm deosebit de 
binevenit faptul că acest studiu a fost elaborat 
în cadrul Departamentului Știinţă a Academiei 
„Ștefan cel Mare” a MAI, instituţie ce se înscrie 
în categoria celor mai prestigioase centre uni-
versitare din ţară. 

Nu în ultimul rând, originalitatea studiu-
lui este determinată de faptul că în Republica 
Moldova problematica persoanelor dispărute 
în timpul războiului de pe Nistru a fost în pre-
mieră supusă unei abordări predilecte. În afară 
de aceasta, lucrarea readuce în memoria citito-
rilor evenimentele ce au fost umbrite pe par-
cursul acestor decenii. În timpul investigaţiilor 
s-a constatat că în istoria războiului de la Nis-
tru din anul 1992 au mai rămas pete albe. Une-
le momente din acea perioadă au fost trecute 
sub tăcere. S-a dovedit că prea puţin a fost scris 
despre combatanţii dispăruţi fără veste în tim-
pul acţiunilor militare. Din această cauză, fa-

miliile acestor persoane până în ziua de astăzi 
caută răspuns la multe întrebări, la care s-au 
eschivat să ofere răspuns autorităţile statului. 

Un alt aspect, pe care ţinem să-l aducem 
la cunoştinţa cititorului ţine de metoda empi-
rică pe care autorul a utilizată-o cu prioritate 
la elaborarea acestei lucrări. Prin aceasta, car-
tea dobândeşte un „caracter viu”, constatările 
autorului fiind fundamentate pe fapte reale 
care s-au produs în contextul derulării triste-
lor evenimente din anul 1992. În acest scop au 
fost valorificate materialele de arhivă, intervi-
urile realizate cu rudele şi persoanele ce s-au 
aflat pe prima linie, alături de cei care ulterior 
au fost declaraţi dispăruţi fără veste. Pentru 
ca lucrarea să ofere mai multe informaţii cer-
cetătorilor şi persoanelor interesate, au fost 
publicate documente de arhivă ce se referă la 
procesul de căutare a diferitelor categorii de 
persoane, printre care: persoanele răpite de 
organizaţii criminale tiraspolene şi dispărute 
în timpul misiunilor de luptă, precum şi per-
soanele a căror corpuri neînsufleţite au fost ri-
dicate de către separatişti şi militari ai Armatei 
a 14-a de pe câmpul de luptă, fiind înhumaţi în 
locuri necunoscute. O parte din aceste cadavre 
ulterior au fost identificate de către grupurile 
operative de căutare şi de către rude, după care 
au fost transportate şi înmormântate la locul 
de baştină al victimelor.

Toate documentele publicate sunt sur-
se de informaţie pentru întreaga societate, 
care trebuie să cunoască factorii ce au gene-
rat pierderi umane şi dispariţia fără veste a 
unor combatanţi în timpul acţiunilor militare. 
Au fost supuse cercetării cazurile ce se referă 
la poliţiştii, voluntarii şi militarii care au par-
ticipat la lupte sau se aflau în zona acţiunilor 
militare. Scopul urmărit de autor a fost ca prin 
intermediul acestor documente să identifi-
ce itinerarul parcurs de aceste persoane spre 
zona acţiunilor militare şi de a stabili adevărul 
cu privire la circumstanţele în care fiecare din-
tre ele a fost declarată dispărută fără veste. 

În plus, persoanele interesate pot urmări 
cronica evenimentelor şi evalua dimensiunea 
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riscurilor la care au fost expuşi luptătorii pen-
tru integritatea teritorială şi independenţa Re-
publicii Moldova. Prin trecerea în revistă a eve-
nimentelor, este prezentat tabloul general al 
războiului. O parte din documentele publicate 
oferă probe cu privire la crimele şi atrocităţile 
comise de către agresori, care au terorizat 
populaţia civilă, au jefuit cadavrele celor căzuţi 
pe câmpul de luptă, elucidând faptul nerespec-
tării de către separatişti a normelor de drept 
internaţional umanitar în raport cu anumite ca-
tegorii de persoane, ce au participat la războiul 
de la Nistru din anul 1992.

Pe baza acestor documente sunt ofe-
rite comentarii cu referinţă la memoriile 
participanţilor la lupte şi mărturiile rude-
lor celor dispăruţi fără veste. Pe parcursul 
investigaţiilor au fost evaluate un şir de proble-
me de ordin moral şi material cu care s-au con-
fruntat aceste familii, care de regulă duceau un 
trai foarte modest. S-a constatat că autorităţile 
din acele timpuri nu au informat membrii fa-
miliilor despre procedura care trebuie urmată 
pentru a declara moartă o persoană dispărută 
fără veste şi nici despre faptul că rudele apro-
piate pot pretinde la restanţele salariale ale ce-
lor dispăruţi fără veste. Mai grav pentru aceste 
familii a fost faptul că statul nu trata persoane-
le dispărute fără veste ca pe nişte eroi ce şi-au 
pierdut viaţa în lupte. Astfel, majoritatea dintre 
ei au fost lăsaţi fără distincţii de stat, iar unii 
au fost bănuiţi fără temei că ar fi dezertat, fapt 
ce nu s-a adeverit în niciun caz. Din aceste con-
siderente, în lucrare au fost scoase în evidenţă 
cazuri concrete, pentru ca cititorii să se poată 
apropia de suferinţele acestor familii, ai căror 
apropiaţi au plecat la război şi n-au mai revenit 
acasă, iar locul aflării lor n-a fost identificat nici 

peste trei decenii.
În cadrul cercetărilor s-a stabilit, că rude-

le persoanelor dispărute fără veste din rândul 
participanţilor la luptele pentru integritatea 
şi independenţa Republicii Moldova ar dori ca 
biografiile acestor persoane să fie făcute pu-
blice, pentru ca societatea să cunoască despre 
sacrificiul lor. Totodată, rudele doresc să con-
tinue căutările pentru a elucida circumstanţele 
dispariţiei fără veste a acelor combatanţi, chiar 
şi la distanţă de trei decenii. Aceste familii do-
resc să aibă acces la documentele unde figurea-
ză informaţie despre rudele lor dispărute fără 
de veste, în contextul în care aceştia au fost 
trecuţi în anonimat pe parcursul anilor.

Cert este că noi avem datoria civică de 
a continua căutările şi de a publica informaţii 
despre aceşti oameni, pentru ca rudele lor să 
aibă un sentiment de mândrie datorită faptului 
că acei martiri au căzut în luptă, oprind agresi-
unea militară împotriva Republicii Moldova. Ei 
fac parte din rândul eroilor neamului nostru, iar 
prin biografiile publicate noi am identificat in-
dividualitatea fiecăruia dintre ei. Prin exemplul 
lor personal de a pleca la război, ei au contri-
buit la renaşterea şi continuarea tradiţiei de a 
lupta pentru eliberarea naţională. Tradiţie care 
va fi continuată de generaţiile următoare. Iar 
respectiva lucrare este un omagiu adus tuturor 
martirilor căzuţi pentru apărarea suveranităţii 
şi independenţei Republicii Moldova în timpul 
războiului de la Nistru din anul 1992. 

În context, mai menţionăm că lansa-
rea prezentului studiu este binevenită cu 
prilejul marcării la data de 30 august a Zilei 
internaţionale a persoanelor dispărute, zi de 
comemorare instituită de Adunarea Generală 
a Organizaţiei Naţiunilor Unite prin rezoluţia 
65/209 din 21 decembrie 2010.
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RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU CREAREA SAU CONDUCEREA 
UNEI ORGANIZAŢII CRIMINALE. Monografie (autor: Andrei CAZACICOV, dr.)

Radion COJOCARU, dr., prof. univ.

Recenzie

Multiplele transformări politice, 
economice, sociale şi cultura-
le, care au însoţit şi continuă să 

însoţească acest început de mileniu, au metamor-
fozat în mod radical fenomenul criminalităţii. Mai 
ales acest lucru este evident pentru statele tinere 
apărute pe vechiul continent după destrămarea 
U.R.S.S.-ului, printre care se înscrie şi Republica 
Moldova. Asemenea flageluri sociale extrem de 
periculoase precum ar fi criminalitatea organi-
zată şi cea politică, traficul de droguri şi traficul 
de persoane, fenomenul corupţiei suprapus de 
deturnările de fonduri şi fraudele bancare pun 
impedimente serioase parcursului european al 
Republicii Moldova. Fără doar şi poate că aceste 
activităţi infracţionale de rezonanţă sunt realiza-
te de către grupări organizate criminale, cu struc-
turi şi ierarhizări complexe, infiltrate deseori în 
structurile statale.

Vulnerabilitatea instituţiilor de stat, lipsa 
pe alocuri a voinţei politice în direcţia consolidă-

rii valorilor democratice, instabilitatea politică 
şi dificila perioadă de tranziţie în care ne aflăm 
deja cronic se enumeră printre factorii care ge-
nerează criminalitatea organizată. Pe de o par-
te, asistăm la schimbări calitative de proporţii 
ale activităţilor infracţionale practicate de gru-
puri criminale, care sunt adaptate continuu la 
procesele de globalizare; pe de altă parte, sunt 
evidente schimbările cantitative în structura-
rea şi ierarhizarea entităţilor criminale care 
funcţionează pe principii complexe de organi-
zare. În acelaşi timp, marile beneficii pe care le 
aduce progresul socio-tehnologic întregii ome-
niri de multe ori sunt folosite la scară largă de 
către grupările criminale organizate, infiltrate 
practic în toate domeniile de activitate umană. 
Prin urmare, fenomenul crimei organizate capă-
tă un avânt viguros, afectând relaţiile sociale din 
toate domeniile vieţii cotidiene. Mai mult decât 
atât, practica judiciară actuală demonstrează o 
tendinţă alarmantă de proliferare a fenomenului 
criminalităţii organizate, majorând substanţial 
periculozitatea infracţiunilor comise şi a daune-
lor aduse intereselor sociale.

Caracterul complex al activităţilor in-
fracţionale, suprapus de rafinamentul crimi-
nalilor care acţionează în mod organizat, ridi-
că problema actualizării continue a adaptării 
măsurilor destinate prevenirii acestui feno-
men monstruos, inclusiv a măsurilor juridice, 
la noile realităţi şi tendinţe evoluţioniste. Din 
atare considerente, criminalitatea organizată 
constituie un domeniu predilect de studiu nu 
doar pentru ştiinţa dreptului penal, ci şi pen-
tru alte ştiinţe cu care se află la interferenţă, 
precum ar fi: criminalistica, criminologia, ac-
tivitatea de investigaţii, dreptul execuţional-
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penal etc. Este de menţionat că contracararea, 
mai ales prin mijloace de drept penal, a infrac-
ţiunilor comise în grupuri organizate este un 
obiectiv ineluctabil în lupta contra criminalită-
ţii contemporane. Or, organizarea persoanelor 
în scopuri criminale reprezintă sorgintea unei 
game largi de infracţiuni, prevenirea eficientă 
a cărora stă cu prioritate în atenţia dreptului 
penal. Mai mult, la baza prevenirii criminali-
tăţii organizate ar trebui să stea un cadru nor-
mativ, inclusiv cu caracter penal, bine ajustat 
la standardele internaţionale şi la realităţile 
timpului, astfel încât să fie susceptibil de a ofe-
ri oricărui cetăţean un plus de garanţie că nu 
va deveni victimă a unei infracţiuni comise de 
entităţi criminale organizate. Însă atunci când 
se întâmplă acest lucru, statul prin organele 
abilitate trebuie să reacţioneze prompt, inclu-
siv în direcţia pedepsirii infractorului care per-
severează pe căi infracţionale. Acest lucru va 
deveni posibil doar atunci când norma incrimi-
natoare va corespunde standardelor de calita-
te inerente principiului legalităţii incriminării, 
înscris la art. 7 din CEDO, iar pedeapsa aplicată 
va fi susceptibilă să-şi realizeze scopurile pre-
scrise de art. 61, alin. (2) C. pen., şi anume „[…] 
restabilirea echităţii sociale, corectarea şi reso-
cializarea condamnatului, precum şi preveni-
rea săvârşirii de noi infracţiuni atât din partea 
condamnaţilor, cât şi a altor persoane”.

În cadrul acestui studiu monografic, 
ghidându-se în mare parte de raţiunile sus-
menţionate, autorul, prin prisma metodelor 
de cercetare specifice ştiinţei dreptului penal, 
şi-a propus să examineze problemele răspun-
derii penale ale infracţiunii de creare sau con-
ducere a unei organizaţii criminale prevăzute 
de art. 284 C. pen. Perseverând în această no-
bilă intenţie, autorul a încercat, printr-o docu-
mentare întemeiată şi argumentări elocvente, 
să reactualizeze fundamentele ştiinţifice de 
prevenire a criminalităţii organizate prin in-
termediul normelor de drept penal. Reuşita 
acestei „încercări” rămâne a fi apreciată în mod 
critic de către cititor, însă demersul ştiinţific al 
autorului a constat în prezentarea propriilor 

raţionamente asupra problematicii cercetate. 
Mai ales acest lucru este valabil în efortul şi 
perseverenţa autorului de perfecţionare a ca-
drului normativ, chiar cu riscul admiterii unor 
greşeli conceptuale, care, după cum se ştie, 
sunt inerente oricărui domeniu al preocupări-
lor umane.

Monografia întruchipează o viziune inte-
grativă asupra răspunderii penale pentru crea-
rea sau conducerea unei organizaţii criminale 
şi denotă o interferenţă laconică între teoria in-
terpretării juridice şi practica aplicării normei 
penale incriminatorii de la art. 284 C. pen. al 
Republicii Moldova. Acest lucru rezultă în mod 
indubitabil din cuprinsul lucrării, care a fost în-
tocmit în baza unui plan judicios conceput, fapt 
ce a permis studiul exegetic al infracţiunii de 
creare sau conducere a unei organizaţii crimi-
nale de la premise generale la cele speciale.

În Capitolul I al lucrării, intitulat Abordări 
doctrinare vizând răspunderea penală pentru 
crearea sau conducerea unei organizații crimi-
nale, autorul, în baza unei documentări labo-
rioase, a examinat stadiul actual al cunoaşterii 
în materia infracţiunii ce constituie obiectul de 
preocupare al cărţii. Nefiind o misiune deloc 
uşoară, realizarea acestor abordări a inclus de-
finirea şi ordonarea logică a conceptelor funda-
mentale, analiza critică a bibliografiei, prezen-
tarea, descrierea şi interpretarea datelor din 
literatura de specialitate autohtonă şi cea stră-
ină. În acelaşi context, au fost analizate cu lux 
de amănunte publicaţiile ştiinţifice lansate pe 
marginea subiectului de-a lungul timpului (tra-
tate, manuale şi cursuri universitare, monogra-
fii, articole şi materiale ale conferinţelor şi altor 
manifestări ştiinţifice etc.). Este de menţionat 
că o atenţie deosebită autorul a acordat-o re-
zultatelor ştiinţifice obţinute în literatura de 
specialitate străină, studiind reperele concep-
tuale ale subiectului prin prisma doctrinelor 
penale din România, Federaţia Rusă, Ucraina, 
Marea Britanie etc. Fără doar şi poate că de-
mersul autorului dedicat examinării lucrărilor 
ştiinţifice publicate la tema infracţionalităţii 
organizate este în măsură să evidenţieze ne-
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cesitatea studiului şi utilitatea acestuia întru 
suplinirea „spaţiilor albe”, neexplorate până în 
prezent.

Capitolul II al lucrării, intitulat Considera-
țiuni generale privind infracțiunea de creare sau 
conducere a unei organizații criminale, este de-
dicat, în prim-plan, analizei evoluţiei istorice de 
incriminare a faptei de creare sau conducere a 
unei organizaţii criminale în legislaţia penală a 
Republicii Moldova. Utilizând metoda istorică 
de cercetare, această parte a lucrării constă din-
tr-un studiu retrospectiv asupra normei incri-
minatorii, reflectând tendinţele evoluţioniste 
de consolidare a cadrului incriminator prin 
prisma căruia se realizează în prezent politica 
penală de prevenire a criminalităţii organizate. 
Acest demers ştiinţific reflectă interpretarea 
istorică a legii penale, care în esenţă reprezintă 
un procedeu logic, prin care semnele constitu-
tive ale infracţiunii de creare sau organizare 
a unei organizaţii criminale pot fi deduse din 
analiza datelor care au precedat şi au contribu-
it la elaborarea normei incriminatorii definite 
la art. 284 C. pen.

În acelaşi cadrul al lucrării, autorul a abor-
dat din punct de vedere conceptual noţiunile de 
„grup criminal organizat” şi de „organizaţie crimi-
nală”. Este o examinare firească pentru o lucrare 
în care se pretinde de a fi cercetată ştiinţific in-
fracţiunea de creare sau conducere a unei organi-
zaţii criminale. Clarificarea acestor două noţiuni, 
care în esenţă sunt două forme distincte ale 
participaţiei penale, reprezintă un start absolut 
necesar pentru întregirea conţinutului ştiinţific al 
lucrării şi respectarea pe această cale a ordinii lo-
gice de cercetare a domeniului de referinţă. Utili-
zând metoda analizei critice, autorul de bună sea-
mă a ajuns la concluzia că respectivele noţiuni nu 
corespund pe deplin standardelor internaţionale 
existente în domeniu, mai ales a celor prevăzute 
de Convenţia onusiană din 15.11.2000. Mai mult 
decât atât, noţiunea de „grup criminal organizat” 
de la art. 46 C. pen. a fost trecută cu abilitate de 
autor prin filtrul de expertizare a calităţii legii pe-
nale, astfel încât să fie exclus orice arbitrariu din 
partea autorităţilor la aplicarea normei. În plus, 

înseşi practicienii reclamă problema calităţii for-
mulării art. 46 C. pen., solicitându-se criterii le-
gale suplimentare care ar reflecta esenţa acestei 
noţiuni. Plecând de la aceste premise deloc negli-
jabile, autorul a reuşit prin argumente elocvente 
şi bine fundamentate ştiinţific să propună refor-
matarea noţiunilor de „grup criminal organizat” 
şi de „organizaţie criminală”, astfel încât legiuito-
rul să le ofere un plus de claritate, iar prevenirea 
criminalităţii organizate să fie strict dimensiona-
tă la realităţile zilei.

Cel de al treilea Capitol al lucrării Elemen-
te de drept penal comparat privind infracțiunea 
de creare sau conducere a unei organizații crimi-
nale este dedicat abordării infracţiunii de crea-
re sau conducere a unei organizaţii criminale 
prin prisma legislaţiilor penale ale altor state. 
Procesul de globalizare, îmbinat de aspiraţiile 
de integrare a Republicii Moldova la U.E. face 
necesară studierea normelor şi entităţilor juri-
dice interne, inclusiv prin prisma metodei com-
parative de studiere a dreptului. Este şi firesc 
acest lucru, întrucât pe lângă funcţia cogniti-
vă pe care o exercită dreptul penal comparat, 
acesta mai îndeplineşte şi alte funcţii impor-
tante pentru dezvoltarea sistemelor de drept, 
şi anume funcţia normativă, funcţia ştiinţifică şi 
funcţia de unificare a legislaţiilor.

Cu referinţă strică la acest cadru al lucră-
rii, este vădită constatarea că studiul de drept 
comparat al infracţiunii de creare sau condu-
cere a unei organizaţii criminale este unul de 
anvergură, bazat pe o activitate de cercetare 
profundă realizată de autor. Acest lucru rezul-
tă din faptul că cercetătorul nu s-a limitat doar 
la studierea selectivă a legislaţiilor penale care 
într-o măsură oarecare sunt înrudite cu siste-
mul de drept intern. Astfel, au fost examinate, 
prin metode ştiinţifice specifice dreptului pe-
nal, legislaţiile penale a circa 30 de state care 
aparţin unor sisteme diferite de drept, începând 
cu sistemul de drept romano-german (România, 
Ucraina, Rusia, Franţa, Italia etc.) şi anglo-sa-
xon (Anglia, SUA, Canada, India ş.a.) şi încheind 
cu sistemele de drept religioase şi tradiţionale 
(Iran, Sudan, China, Japonia etc.). Mai mult decât 



LEGEA ŞI VIAŢA Publicaţie ştiinţifico-practică 154
iulie - august 2022

LAW AND LIFE Scientific-practical publication

July-August 2022

atât, concluziile desprinse din această implicare 
ştiinţifică au fost utilizate cu maximă abilitate 
de către autor la fundamentarea propriilor vi-
ziuni în rezolvarea problemei perfecţionării se-
diului normativ naţional dedicat incriminării şi 
pedepsirii infracţiunii de creare sau conducere 
a unei organizaţii criminale. Este indubitabil că 
valoarea ştiinţifică a acestor concluzii ar fi avut 
de suferit, dacă acestea ar fi fost concepute doar 
prin prisma studierii izolate a infracţiunii incri-
minate la art. 284 C. pen. Prin urmare, analiza 
comparativă şi diacronică a infracţiunii de cre-
are sau conducere a unei organizaţii criminale 
aduce o fermă convingere asupra originalităţii 
ideilor diseminate, obţinute din surse normative 
originale, trecute cu ingeniozitate prin concepţia 
personală a autorului.

În cel de IV-lea Capitol, cu titlul Analiza 
juridico-penală a infracțiunii de creare sau con-
ducere a unei organizații criminale, aplicându-
se metoda analizei juridico-penale, ca metodă 
clasică în baza căreia se face studiul penal al 
infracţiunii, au fost interpretate semnele (sub-
elementele) obiective şi subiecte ce formează 
conţinutul juridic al infracţiunii incriminate la 
art. 284 C. pen. Anume în acest cadru al lucră-
rii, ideea călăuzitoare a studiului, focalizată cu 
atâta grijă în capitolele precedente, îşi găseşte o 
valorificare finală. În afară de explicaţiile teore-
tice bine argumentate, studiul juridico-penal al 
infracţiunii este împletit armonios cu elemente 
de practică judiciară naţională şi internaţională, 
fapt ce oferă lucrării un plus de valoare teore-
tico-practică. Este notabilă acurateţea de expri-
mare a autorului în baza căreia ideile, opiniile, 
constările şi concluziile sunt formulate într-o 
manieră accesibilă pentru cititor, mai cu seamă 
pentru cel ce posedă cunoştinţe specializate în 
domeniu.

Conţinutul juridic al infracţiunii, aşa cum 
este stabilit în norma incriminatoare, nu este 
altceva decât „tiparul” sau „modelul abstract” 
al infracţiunii. Pentru aplicarea pedepsei pe-
nale este necesară săvârşirea unei fapte care 
să se încadreze cu perfecţiune în acest tipar, 
adică să corespundă exact modelului legal şi 

să îndeplinească toate semnele obiective şi 
subiective cerute de lege pentru existenţa in-
fracţiunii respective. Prin aceasta se explică 
insistenţa autorului în examinarea detaliată a 
semnelor ce caracterizează componenţa de in-
fracţiune descrisă la art. 284 C. pen. Totodată, 
încadrarea juridică a unei fapte ca infracţiune 
nu se poate face decât în strânsă conformitate 
cu legea. Aplicând legea penală la cazurile con-
crete, principala misiune a organelor de drept 
în raport cu principiul legalităţii este cel de a 
determina cu exactitate încadrarea juridică a 
faptei supuse judecăţii, operaţie ce presupune 
raportarea faptei reţinute la toate dispoziţiile 
legale cu caracter penal ce ar servi la o corec-
tă determinare juridică a acesteia. În cadrul 
acestei operaţii, organul de aplicare a normei 
de drept are o dublă obligaţie: pe de o parte, 
de a ţine seama de toate elementele şi semnele 
incriminării legale, iar, pe de altă parte, de a nu 
putea adăuga sau modifica niciunul din aceste 
semne. Plecând de la premisele menţionate, 
bine cunoscute de specialiştii din materie pe-
nală, autorul a reuşit să pună la îndemâna citi-
torului un instrumentar de calitate pe baza că-
ruia pot fi interpretate elementele şi cerinţele 
conţinutului juridic al infracţiunii prevăzute la 
art. 284 C. pen. Acest lucru ne îndreptăţeşte să 
susţinem că lucrarea supusă recenzării consti-
tuie un adevărat îndrumar metodico-ştiinţific, 
de care practicienii se pot ghida la încadrarea 
juridică a infracţiunii de creare sau conducere 
a unei organizaţii criminale.

Cercetarea monografică se finalizează 
cu Capitolul V Aspecte delimitative și regimul 
sancționator al infracțiunii de creare sau condu-
cere a unei organizații criminale. În acest com-
partiment al lucrării sunt nuanţate criteriile 
delimitative ale infracţiunii de creare sau condu-
cere a unei organizaţii criminale de alte infracţi-
uni similare, precum ar fi banditismul (art. 283 
C. pen.), organizarea unei formaţiuni paramilita-
re ilegale sau participarea la ea (art. 282 C. pen.), 
dezordini de masă (art. 283 C. pen.), acţiuni care 
dezorganizează activitatea penitenciarelor (art. 
286 C. pen.), rebeliunea armată (art. 340 C. pen.). 
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Cunoaşterea criteriilor delimitative şi aplica-
rea practică a acestora asigură premisele unei 
încadrări juridice metodice corecte a acţiunilor 
persoanelor antrenate în asemenea activităţi 
criminale, aspect care fost luat în consideraţie şi 
valorificat la maximum de către autor.

Într-o subdiviziune aparte a lucrării, au-
torul a supus examinării regimul sancţionator 
al infracţiunii de creare sau conducere a unei 
organizaţii criminale prin prisma analizei cri-
tice a sancţiunii prevăzute la art. 284 C. pen. În 
acest curs de idei, cititorului i-au fost furnizate 
raţionamente judicioase în privinţa regimului 
punitiv al normei sus-menţionate, privit prin 
prisma practicilor altor state ale lumii şi stan-
dardelor internaţionale.

Efortul merituos depus de către autor 
la realizarea prezentului studiu s-a materia-
lizat în mai multe rezultate ştiinţifice, pe care 
le considerăm ca fiind deosebit de valoroase 
pentru dezvoltarea doctrinei şi a practicii ju-
diciare, printre care menţionăm: evaluarea 
semnelor obiective şi subiective ale creării sau 
conducerii unei organizaţii criminale în unison 
cu principiul legalităţii incriminării, inclusiv a 
standardelor care rezultă din jurisprudenţa 
CtEDO; identificarea carenţelor existente în 
norma penală prevăzută la art. 284 C. pen. şi 
fundamentarea căilor de excludere a acestora, 
inclusiv prin reformularea definiţiilor de „grup 
criminal organizat” şi „organizaţie criminală” 
în lumina standardelor internaţionale; argu-
mentarea unor soluţii practice care ar optimi-
za legalitatea în domeniul aplicării normei de 
la art. 284 C. pen.; formularea propunerilor de 
lege ferenda întru perfectarea cadrului norma-
tiv incriminator în materia cercetată etc.

Aceste şi alte rezultate ştiinţifice sunt 
puse la îndemâna cititorului care în modul cel 

mai obiectiv posibil va aprecia valoarea lor 
pentru studiul exegetic al dreptului penal, fiind 
totodată lăsat liber să-şi formeze propria opi-
nie, având la dispoziţie compilaţia materialului 
necesar. Cu siguranţă că acest studiu mono-
grafic va constitui un punct de plecare, un mij-
loc de stârnire a discuţiilor şi un motiv în plus 
pentru dialectică, progresul fiind obţinut doar 
la cumularea efortului celor implicaţi în sacrul 
proces al cunoaşterii.

O apreciere aparate o merită elaborarea, 
la finalul monografiei, a unei liste cu expresii 
latineşti utilizate în domeniul dreptului. Fiind 
un practician din domeniul jurisprudenţei, au-
torul a studiat asiduu, pe parcursul mai multor 
ani ai activităţii profesionale, doctrina de spe-
cialitate, acumulând în rezultat o formidabilă 
colecţie de cuvinte, expresii, locuţiuni şi ada-
gii în limba latină. Acestea din urmă împân-
zesc adeseori discursuri juridice folosite, de 
regulă, pentru consolidarea anumitor poziţii. 
Înţelegerea corectă a adagiilor uzuale din drep-
tul roman este legată indisolubil de înţelegerea 
contextului în care sunt utilizate. Din atare 
considerente autorul a înţeles ca la sfârşitul 
lucrării să publice un glosar care să conţină 
corespondentul acestor adagii în limba româ-
nă. De menţionat că explicaţiile aduse acestor 
termene vizează eminamente accepţiunea di-
seminată de autor, dedusă din speţe sau lucrări 
concrete.

În cele din urmă, dragă cititor, conchidem 
că monografia reprezintă un studiu ştiinţific 
amplu asupra unui subiect de maximă actua-
litate a dreptului penal, are un caracter teore-
tico-aplicativ bine pronunţat, iar concluziile, 
constatările şi opiniile promovate sunt funda-
mentate ştiinţific, înscriindu-se cu perfecţiune 
în procesul evolutiv al ştiinţelor penale.
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Alexandr CAUIA. Drept internațional umanitar. – Chişinău: S. N., 2020 (Tipogr. 
„Notograf Prim”. – 416 p.

Lucrarea dată reprezintă un manu-
al structurat pe mai multe capito-
le / teme: Dreptul Internaţional 

Umanitar – noţiunea, evoluţia, subiectele, 
izvoarele şi principiile; Aplicarea dreptului 

Prezentul studiu abordează mai 
multe probleme din aria drepturi-
lor copiilor care sunt în conflict cu 

legea în aspecte ce ţin de asigurarea drepturilor 
acestor copii: vârsta minimă a răspunderii pe-
nale, situaţia copiilor în stare de arest, dreptul 
de a nu fi supus torturii şi relelor tratamente, 
detenţia şi asigurarea drepturilor la integritate 
fizică şi psihică, la sănătate, la educaţie, la con-
tactul cu familia.

Maia BĂNĂRESCU. Raport. Evaluarea respectării drepturilor copiilor aflați 
în detenție în legătură cu urmărirea penală sau executarea pedepsei. – 
Chişinău, 2020.

internaţional umanitar; Starea de beligeranţă, 
ocupaţia militară şi neutralitatea; Metodele şi 
mijloacele legale de ducere a războiului; Statu-
tul juridic al combatantului în cadrul conflic-
telor armate contemporane; Statutul juridic 
al participanţilor în cadrul ostilităţilor prin 
prisma statului de combatant; Protecţia per-
soanelor protejate în cadrul conflictului armat; 
Protecţia bunurilor în cadrul conflictului armat; 
Protecţia prizonierilor de război; Răspunde-
rea internaţională pentru încălcarea normelor 
dreptului internaţional umanitar; Sancţionarea 
încălcărilor grave ale dreptului internaţional 
umanitar la nivel naţional şi internaţional; 
Curtea Penală Internaţională – instanţa penală 
internaţională cu caracter permanent; Imple-
mentarea dreptului internaţional umanitar; 
Comitetul Internaţional al Crucii Roşii şi sem-
nele protectoare.

recomandări editoriale
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S tudiul de faţă realizează o anali-
ză istorică a modului în care s-a 
desfăşurat această suită de acţiuni, 

împreună cu consecinţele pe care le-a declanşat. 
În acest sens, prima noastră ţintă este stabiliza-
rea informaţiei relevante privitoare la subiect.

O asemenea analiză este dificil de reali-
zat în absenţa unei istorii detaliate a reeducării. 
Or, pentru aceasta, în condiţiile în care sursele 
istorice conţin distorsiuni puternice, detaliile 
sunt cele care contează. Lucrările fundamen-
tale care au defrişat subiectul, semnate de Du-
mitru Bacu, Virgil Ierunca şi Paul Goma, rămân 
inevitabil la nivelul de cunoaştere al momentu-
lui în care au fost scrise. Ne-am încumetat doar 
pentru că avem în lucru o asemenea istorie.

Istoricul este conştient că focalizarea 
atenţiei asupra acestui subiect presupune de la 
bun început o selecţie, care pune în lumină anu-
mite aspecte ale istoriei reeducării, lăsând la o 

Mircea STĂNESCU. Procesele reeducării 1952-1960. – Chişinău: Cartdidact, 
2021. – 356 p.

parte altele, cel puţin la fel de relevante. Pe de 
altă parte, este conştient şi de faptul că singurul 
rost al disciplinei sale este căutarea adevărului, 
descoperirea şi împărtăşirea lui.

Mihail COTORABAI. Report on the observance of human rights and free-
doms in the Republic of Moldova in 2019. – Chişinău: Tipografia Centrală, 
2020. 

The report presents the opinion 
of the People’s Advocate for Chil-
dren’s Rights on the capacity of 

the national child protection system to ensure 
respect for the rights of the child, based on the 
conclusions made in the process of monitoring 
the national implementation of the UN Conven-
tion on the Rights of the Child. The Children’s 
Ombudsman also makes recommendations to 
the state authorities to be taken in order to elim-
inate the systemic factors that lead to the viola-
tion of the rights of the child in a particular com-
partment and to improve the situation in the 
system of protection of the rights of the child.

Vitalie RĂILEANU,
doctor în filologie, 

director al Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu” din 
Chișinău, cercetător știinţific, critic literar, poet, eseist 




