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Studiul efectuat are drept scop identificarea asemănă-
rilor şi deosebirilor dintre abuzul de putere sau abu-
zul de serviciu (art.327 CP RM) şi neglijenţa în serviciu 
(art.329 CP RM). Se indică faptul că, comparativ cu abu-
zul de putere sau abuzul de serviciu, neglijenţa în ser-
viciu implică manifestarea de către persoana publică a 
unui comportament concretizat în îndeplinirea defec-
tuoasă a obligaţiilor sale de serviciu. Infracţiunile pre-
văzute la art.327 CP RM însă, prin esenţă, nu presupun 
exercitarea atribuţiilor de serviciu în mod defectuos, ci 
prin abuz. Se arată că infracţiunile prevăzute la art.329 
CP RM se caracterizează prin prezenţa imprudenţei 
drept formă a vinovăţiei. În contrast, abuzul de putere 
sau abuzul de serviciu poate fi comis cu intenţie directă 
sau indirectă, cu excepţia lit.c) alin.(2) art.327 CP RM, 
unde, faţă de urmările prejudiciabile, făptuitorul mani-
festă imprudenţă. 

Cuvinte-cheie: neglijenţă în serviciu, abuz de putere, 
abuz de serviciu, imprudenţă, urmări grave, obligaţii, 
situaţie de serviciu, norme similare.

 Încadrarea unei fapte infracţionale se prezintă ca 
fiind un proces complex şi, adesea, anevoios. Dificul-
tatea calificării unor sau altor fapte prejudiciabile în 
tiparul unor norme de incriminare este rodul, inclusiv, 
al creaţiei legislative. La adoptarea unor texte de lege 
penale, legiuitorul este nevoit să incrimineze, în ca-
drul unor norme distincte unele comportamente care, 
la prima vedere, sunt similare sau, cel puţin, înrudite. 
Existenţa unor atare norme de incriminare în Codul 
penal nu are cum să nu creeze practicianului dificultăţi 
în procesul de interpretare şi aplicare a legii penale. 
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The study aims to identify similarities and differ-
ences between the abuse of power or abuse of of-
ficial position (art.327 PC RM) and negligent per-
formance of duties (329 PC RM). Comparative with 
abuse of power or abuse of official position, negli-
gent performance of duties involve manifestation 
by the public person a conduct resulted in poor per-
formance of its service obligations. Offences pro-
vided in art. 327 PC RM, in essence, do not involve 
improperly performance of duties, but by abuse. 
Offenses provided art. 329 PC RM is characterized 
by imprudence as a form of guilt. In contrast, abuse 
of power or abuse of official position may be com-
mitted with direct or indirect intent, except point  
c) para. (2) art. 327 PC RM where against harmful 
consequences the perpetrator manifests impru-
dence. 
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Acest lucru determină persoana abilitată cu încadra-
rea juridico-penală a faptelor infracţionale să recurgă, 
pe de o parte, la efectuarea unei aprecieri juridice mai 
amănunţite a celor comise, iar, pe de altă parte, să-şi 
concentreze efortul asupra identificării cu exactitate a 
conţinutului semnelor componenţei de infracţiune din 
cadrul normei pasibile de aplicare, în vederea califică-
rii corecte a faptei prejudiciabile comise, adică potrivit 
normei ce conţine semnele faptei prejudiciabile săvâr-
şite, nu însă potrivit unei norme penale similare. 

Aşadar, indubitabil, procesul de căutare şi aplicare 
a unei norme de incriminare concrete este îngreunat 
atunci când norma potenţială de aplicare este similară 
cu una sau mai multe norme de incriminare. Acest lu-
cru este valabil şi pentru art.329 CP RM [3] (articol, sub 
a cărei denumire – neglijenţa în serviciu – sunt reunite 
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trei variante-tip de infracţiuni) care comportă similitu-
dini cu alte norme incriminatoare.

În prezentul demers ştiinţific ne propunem să facem 
delimitarea dintre infracţiunile prevăzute la art.329 CP 
RM de unele fapte penale similare, tocmai pentru a 
facilita procesul de încadrare a faptelor prejudiciabile 
comise în tiparul unor sau altor norme de incrimina-
re. In concreto, infracţiunile de neglijenţă în serviciu 
înscrise la art.329 CP RM vor fi analizate comparativ 
cu unele infracţiuni din acelaşi Capitol XV „Infracţiuni 
contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publi-
că” din Partea Specială a Codului penal, precum şi cu 
unele infracţiuni amplasate în alte capitole din Partea 
Specială a Codului penal.  

Pentru început, atenţia noastră va fi focalizată pe 
abordarea comparativă a infracţiunilor de neglijenţă 
în serviciu în raport cu alte infracţiuni ce aduc atingere 
relaţiilor sociale cu privire la buna desfăşurare a acti-
vităţii în sfera publică. În special, ne interesează care 
sunt criteriile de disociere a neglijenţei în serviciu de 
abuzul de putere sau abuzul de serviciu. În acord cu 
alin.(1) art.329 CP RM, neglijenţa în serviciu presupune 
neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de 
către o persoană publică a obligaţiilor de serviciu ca re-
zultat al unei atitudini neglijente sau neconştiincioase 
faţă de ele, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii 
mari intereselor publice sau drepturilor şi intereselor 
ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice. În 
schimb, potrivit alin.(1) art.327 CP RM, constituie abuz 
de putere sau abuz de serviciu folosirea intenţionată 
de către o persoană publică a situaţiei de serviciu, dacă 
aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile inte-
reselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de 
lege ale persoanelor fizice sau juridice.

Ab initio menţionăm că art.329 CP RM conţine nor-
me onerative, în timp ce art.327 CP RM – norme pro-
hibitive. Potrivit doctrinei, normele onerative stabilesc, 
ca regulă de conduită, obligaţia de a face sau de a ac-
ţiona, în timp ce normele prohibitive conţin, ca regulă 
de conduită, abţinerea de a săvârşi fapta descrisă şi in-
criminată în dispoziţie [9, p.61]. Aşadar, normele înscri-
se la art.329 CP RM obligă la un anumit comportament, 
în timp ce cele conţinute în art.327 CP RM interzic 
manifestarea unui comportament anume. Acest lucru 
rezultă explicit din dispoziţia normelor de incriminare 
supuse analizei. 

Ceea ce aseamănă neglijenţa în serviciu şi abuzul 
de putere sau abuzul de serviciu, pe lângă obiectul juri-
dic generic similar, este calitatea specială a subiectului 
infracţiunii, şi anume: cea de persoană publică. De ase-
menea, neglijenţa în serviciu care a provocat decesul 
unei persoane (lit.a) alin.(2) art.329 CP RM) exact ca şi 
abuzul de putere sau abuzul de serviciu soldat cu ur-
mări grave (lit.c) alin.(2) art.327 CP RM) lezează, în plan 

secundar, relaţiile sociale cu privire la viaţa persoanei. 
Totuşi, în cazul abuzului de putere sau abuzului de ser-
viciu soldat cu urmări grave, comparativ cu neglijenţa 
în serviciu care a provocat decesul persoanei, relaţiile 
sociale cu privire la viaţa persoanei formează obiectul 
juridic secundar alternativ.

La fel, neglijenţa în serviciu care a provocat alte ur-
mări grave (lit.b) alin.(2) art.329 CP RM) similar abuzu-
lui de serviciu sau abuzului de putere soldat cu urmări 
grave atentează, în plan secundar, asupra relaţiilor so-
ciale cu privire la sănătatea persoanei. De această dată, 
şi într-un caz şi în altul relaţiile sociale cu privire la să-
nătatea persoanei constituie obiect juridic secundar 
alternativ.

În planul laturii obiective, consemnăm că atât abu-
zul de putere sau abuzul de serviciu, cât şi neglijenţa 
în serviciu sunt componenţe materiale de infracţiu-
ne. Pe lângă fapta prejudiciabilă, legiuitorul a inserat 
şi urmarea prejudiciabilă drept semn obligatoriu şi, 
respectiv, legătura de cauzalitate dintre faptă şi ur-
marea prejudiciabilă. În partea ce vizează fapta pre-
judiciabilă, ne întrebăm: care din cele două forme ale 
faptei prejudiciabile îmbracă ilicitul penal consemnat 
la art.327 şi 329 CP RM? Părerile oamenilor de ştiinţă 
variază la acest capitol. De exemplu, M.A. Tîneanaia 
susţine că neglijenţa în serviciu poate lua doar forma 
inacţiunii, în timp ce abuzul de serviciu sau de putere 
nu poate fi comis prin inacţiune [25, p.47; 26, p.140]. 
Pe o poziţie oarecum similară se situează I.G. Mina-
kova care relevă pe marginea neglijenţei în serviciu: 
„Atât în cazul neîndeplinirii, cât şi în cel al îndeplinirii 
necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, persoa-
na cu funcţie de răspundere, subiectul infracţiunii nu 
îndeplineşte careva dispoziţii. Iar diferenţa între neîn-
deplinirea şi îndeplinirea necorespunzătoare constă 
doar în „gradul de neîndeplinire a obligaţiilor” care nu 
are vreo importanţă pentru calificarea infracţiunii [21, 
p.84-85.]”. În contrast, E.V. Ţarev opinează că neglijenţa 
în serviciu se exprimă sub forma acţiunii – îndeplini-
rea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, sau 
sub forma inacţiunii – neîndeplinirea obligaţiilor de 
serviciu [29, p.604; 30, p.20]. De aceeaşi părere sunt şi 
alţi autori [18, p.149; 19, p.870; 22, p.897; 28, p.762; 1, 
p.911]. Bunăoară, S.Kahane menţionează că elementul 
material al infracţiunii de neglijenţă în serviciu constă 
alternativ fie într-o inacţiune (omisiune), fie într-o acţi-
une (comisiune) [6, p.91].

Subscriem opiniei celor din urmă autori. Suntem de 
părere că infracţiunile prevăzute la art.329 CP RM pot 
îmbrăca ambele forme ale faptei prejudiciabile: acţiu-
nea şi inacţiunea. Grosso modo, neîndeplinirea obliga-
ţiilor de serviciu de către persoana publică presupune 
manifestarea unui comportament pasiv, în timp ce în-
deplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu 
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implică exprimarea unui comportament activ în proce-
sul realizării activităţii de serviciu.

Pe o poziţie diferită se situează M.A. Tîneanaia, în 
opinia căreia neglijenţa în serviciu este o infracţiune 
omisivă chiar şi atunci când fapta prejudiciabilă ia for-
ma îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor de 
serviciu [24, p.47]. În calitate de argument autorul rele-
vă: „La aprecierea juridico-penală a comportamentului 
persoanei cu funcţie de răspundere nu are relevanţă 
dacă aceasta a realizat unele acţiuni în exercitarea obli-
gaţiilor de serviciu. Pentru calificare are importanţă că 
persoana nu a realizat acele acţiuni pe care trebuia să 
le realizeze. Obligaţia executată parţial trebuie catalo-
gată drept obligaţie neexecutată [24, p.47]”. Susţinem 
argumentul adus de M.A. Tîneanaia. Doar că acesta nu 
este în stare să demonstreze că îndeplinirea necores-
punzătoare a obligaţiilor de serviciu presupune forma 
pasivă de manifestare a conduitei infracţionale. Într-
adevăr, prin îndeplinirea necorespunzătoare a obliga-
ţiilor de serviciu trebuie de înţeles executarea insufici-
entă, necalitativă a acestora sau peste termenul stabilit 
etc. Deci, făptuitorul acţionează, dar într-un mod defi-
cient, insuficient etc. Or, dacă ar fi acţionat într-un mod 
suficient, calitativ etc., comportamentul acestuia nu ar 
fi constituit infracţiune. Fără dubii, obligaţia executată 
parţial, deficitar etc. nu poate fi considerată ca fiind o 
obligaţie executată. Această circumstanţă stabileşte li-
mita dintre ilicitul penal şi non-ilicit, nu determină însă 
forma de exteriorizare a faptei prejudiciabile comise – 
acţiune sau inacţiune. Mai mult, în sensul său obişnuit 
cuvântul „a îndeplini” [5, p.967] semnifică acţiunea de 
a face, a înfăptui, a realiza ceva. Aşadar, respectivul ter-
men nu poate avea o altă conotaţie decât de compor-
tament activ. Totuşi, o obligaţie de serviciu executată 
în atare condiţii (necorespunzător) trebuie apreciată 
ca fiind neexecutată. Deci, ca efect, neîndeplinirea şi 
îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de ser-
viciu sunt modalităţi normative asemănătoare (şi într-
un caz şi în altul este vorba de obligaţii neexecutate). 
Diferenţa e că în cazul neîndeplinirii făptuitorul omite 
în general să-şi îndeplinească obligaţiile de serviciu, 
pe când în ipoteza îndeplinirii necorespunzătoare făp-
tuitorul recurge la acte de executare a obligaţiilor de 
serviciu, dar într-un volum insuficient, necalitativ, pes-
te termen etc., deci, acţionează, dar insuficient, defec-
tuos etc.

În context, ca replică faţă de punctul de vedere ex-
primat de M.A. Tîneanaia se profilează următoarele în-
trebări logice: de ce legiuitorul moldav, inclusiv cel rus, 
şi nu doar, a mers pe calea stabilirii îndeplinirii necores-
punzătoare a obligaţiilor de serviciu drept modalitate 
distinctă de exprimare a faptei prejudiciabile, avându-
se în vedere că orice îndeplinire insuficientă, deficitară 
a obligaţiilor de serviciu se echivalează cu neîndeplini-

rea acestora? De ce legiuitorul nu s-a rezumat să speci-
fice neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu în calitate de 
unică modalitate normativă de exprimare a faptei pre-
judiciabile? Răspunsul pare a fi unul evident. Este clar 
că legiuitorul a vrut să distingă cele două modalităţi de 
exprimare a ilicitului penal, nu după efect (deoarece 
acesta este acelaşi pentru ambele modalităţi), ci după 
forma activă şi pasivă de manifestare a comportamen-
tului infracţional.

După această digresiune, absolut importantă pre-
zentului studiu, consemnăm că nu doar neglijenţa în 
serviciu, ci şi abuzul de putere sau abuzul de serviciu 
poate îmbrăca atât forma activă, cât şi cea pasivă de 
exprimare a faptei prejudiciabile. Din textul normei de 
la alin.(1) art.327 CP RM aflăm că abuzul de putere sau 
abuzul de serviciu presupune folosirea intenţionată de 
către o persoană publică a situaţiei de serviciu, dacă 
aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile in-
tereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite 
de lege ale persoanelor fizice sau juridice. Prin folosirea 
situaţiei de serviciu, subliniază S.Brînza şi V.Stati, se în-
ţelege săvârşirea unor acţiuni sau inacţiuni (sublinierea 
ne aparţine – n.a.) care decurg din atribuţiile de servi-
ciu ale făptuitorului şi care sunt în limitele competen-
ţei sale de serviciu [1, p.897]. Nu susţinem punctul de 
vedere exprimat de M.A. Tîneanaia, enunţat supra, în 
acord cu care abuzul de putere sau abuzul de serviciu 
nu poate fi comis pe calea inacţiunii. Nu este greu de 
imaginat cazul unei persoane publice care, folosindu-
se de situaţia sa de serviciu, intenţionat nu răspunde la 
o petiţie, în rezultat fiind cauzate unei persoane fizice 
daune în proporţii considerabile, urmare prejudiciabilă 
faţă de care făptuitorul manifestă intenţie.

Precizăm că în Hotărârea Plenului Curţii Supreme 
de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la aplica-
rea legislaţiei, referitoare la răspunderea penală pentru 
abuzul de putere sau abuzul de serviciu, excesul de putere 
sau depășirea atribuţiilor de serviciu, precum și neglijenţa 
în serviciu”, nr.7 din 15.05.2017 [14], folosirea situaţiei 
de serviciu este definită ca fiind activitatea ce presu-
pune comiterea de către persoana publică, respectiv 
de către persoana cu funcţie de demnitate publică a 
unor acţiuni sau inacţiuni prejudiciabile (sublinierea ne 
aparţine – n.a.) care derivă din atribuţiile sale de servi-
ciu, fiind în limitele competenţei sale funcţionale. Iar în 
calitate de modalităţi faptice de exprimare a inacţiunii 
prejudiciabile, pct.4.1. din Hotărâre evidenţiază cu titlu 
exemplificativ: refuzul de a angaja o persoană care a 
promovat concursul pentru ocuparea postului; refuzul 
de a acorda persoanelor fizice sau juridice informaţia 
permisă prin acte normative; refuzul neîntemeiat de a 
primi sau de a înregistra un act, un document, un dosar 
etc. Nu în ultimul rând, în corespundere cu art.19 (abu-
zul de funcţii) din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva 
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corupţiei [4], fiecare stat parte are în vedere să adopte 
măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc a fi 
necesare pentru a atribui caracterul de infracţiune, în 
cazul în care actele au fost săvârşite cu intenţie, faptei 
unui agent public de a abuza de funcţiile sau de pos-
tul său, adică de a îndeplini ori de a se abţine să înde-
plinească (sublinierea ne aparţine – n.a.), în exerciţiul 
funcţiilor sale, un act cu încălcarea legii, cu scopul de a 
obţine un folos necuvenit pentru sine sau pentru altă 
persoană sau entitate.

În cele din urmă, conchidem că nu doar faptele de 
neglijenţă în serviciu, ci şi cele de abuz de putere sau 
abuz de serviciu sunt susceptibile a fi săvârşite prin 
inacţiune. S-ar părea că la acest capitol numitele in-
fracţiuni nu se deosebesc. Realitatea este alta. Primo, 
în cazul neglijenţei în serviciu acţiunea şi inacţiunea 
prejudiciabilă sunt inserate în textul normei în calita-
te de modalităţi normative distincte. Alta e situaţia în 
ipoteza abuzului de putere sau al abuzului de serviciu. 
Aici legiuitorul a mers pe calea stipulării unei expresii 
generice, celui abilitat cu aplicarea legii penale reve-
nindu-i sarcina să identifice modalităţi faptice concre-
te de exprimare a comportamentului pasiv şi a celui 
activ. Secundo, folosirea situaţiei de serviciu prin mani-
festarea unui comportament activ trebuie disociată de 
îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de ser-
viciu. Ceea ce le aseamănă este faptul că în cazul am-
belor infracţiuni făptuitorul acţionează în legătură cu 
exercitarea atribuţiilor de serviciu. Totuşi, comparativ 
cu abuzul de putere sau abuzul de serviciu, neglijenţa 
în serviciu implică manifestarea de către persoana pu-
blică a unui comportament concretizat în îndeplinirea 
defectuoasă a obligaţiilor sale de serviciu. Nu acelaşi 
lucru putem afirma în legătură cu infracţiunile prevă-
zute la art.327 CP RM, care, prin esenţă, nu presupun 
exercitarea atribuţiilor de serviciu în mod defectuos, ci 
în mod abuziv.  

În alt registru, urmarea prejudiciabilă constituie 
un alt criteriu de delimitare a neglijenţei în serviciu de 
abuzul de putere sau abuzul de serviciu. Pentru abuzul 
de putere sau abuzul de serviciu în varianta-tip prevă-
zută la alin.(1) art.327 CP RM este caracteristic prezenţa 
urmărilor prejudiciabile sub forma daunelor în propor-
ţii considerabile intereselor publice sau drepturilor şi 
intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau 
juridice. În acelaşi timp, urmarea prejudiciabilă a negli-
jenţei în serviciu consemnată la alin.(1) art.329 CP RM 
constă cauzarea unor daune în proporţii mari intere-
selor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de 
lege ale persoanelor fizice sau juridice. O atare abor-
dare legislativă este cât se poate de clară, avându-se 
în vedere faptul că infracţiunile reunite sub denumirea 
de neglijenţă în serviciu sunt infracţiuni imprudente şi, 
deci, mai puţin periculoase.

Pe cale de consecinţă, este inaplicabil art.329 CP 
RM în situaţia în care neîndeplinirea sau îndeplinirea 
necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, ca rezul-
tat al unei atitudini neglijente sau neconştiincioase 
faţă de ele, nu a cauzat o urmare prejudiciabilă sau a 
cauzat o urmare prejudiciabilă, dar sub limita daunelor 
în proporţii mari intereselor publice sau drepturilor şi 
intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau 
juridice, adică sub limita a 20 de salarii medii lunare pe 
economie prognozate, stabilite prin hotărâre de Gu-
vern în vigoare la momentul săvârşirii faptei. O atare 
faptă prejudiciabilă nu poate antrena nici măcar răs-
punderea contravenţională. Or, Codul contravenţional 
al Republicii Moldova [2] nu conţine o normă cores-
pondentă celei de la art.329 CP RM care să sancţioneze 
neglijenţa în serviciu atunci când cele comise nu în-
trunesc semnele unei infracţiuni. În materia abuzului 
de putere sau abuzului de serviciu însă, o asemenea 
normă corespondentă se regăseşte în Codul contra-
venţional. Este vorba de art.312 care pedepseşte abu-
zul de putere sau abuzul de serviciu atunci când fapta 
nu întruneşte elementele unei infracţiuni. După cum 
rezultă din interpretarea sistemică a art.327 CP RM şi 
art.312 din Codul contravenţional, subliniază A.Eşanu, 
ilicitului contravenţional îi este străină vreo urmare 
prejudiciabilă cu relevanţă la încadrare [7, p.59].

Aşadar, neglijenţa în serviciu nu poate fi sancţiona-
tă contravenţional, comparativ cu abuzul de putere sau 
abuzul de serviciu. Şi de această dată forma vinovăţiei 
cu care acţionează făptuitorul constituie criteriul fun-
damental în criminalizarea unor sau altor fapte. Drept 
consecinţă, neglijenţa în serviciu care nu a cauzat vreo 
urmare prejudiciabilă sau a cauzat, dar sub limita ce-
lor stabilite în textul normei de la alin.(1) art.329 CP 
RM poate antrena răspunderea disciplinară în temeiul 
lit.f ) art.57 din Legea Republicii Moldova cu privire la 
funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.158 
din 04.07.2008 [11] sau în temeiul altor legi speciale (de 
exemplu: Legea Republicii Moldova cu privire la sta-
tutul judecătorului, nr.544 din 20.07.1995 [10], Legea 
Republicii Moldova cu privire la Procuratură, nr.3 din 
25.02.2016 [12] etc.).

De asemenea, neglijenţa în serviciu care a provocat 
decesul unei persoane este incriminată într-o normă 
distinctă (lit.a) alin.(2) art.329 CP RM), în timp ce în con-
junctura abuzului de putere sau abuzului de serviciu 
decesul persoanei constituie una din urmările preju-
diciabile cu caracter alternativ înscrise în cadrul sem-
nului „urmări grave” din conţinutul lit.c) alin.(2) art.327 
CP RM. Un atare semn nu este străin pentru art.329 CP 
RM, care, la lit.b) alin.(2) din acelaşi articol, stabileşte 
răspunderea penală pentru neglijenţa în serviciu care a 
provocat alte urmări grave. Definitoriu pentru ambele 
componenţe de infracţiune este, punctează E.V. Ţarev, 
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natura juridică identică a urmărilor prejudiciabile, şi 
anume: de a constitui semn estimativ [29, p.604].

În altă privinţă, în doctrină se menţionează că la ca-
lificarea infracţiunilor prevăzute la art.285 CP FR (articol 
ce cuprinde norme similare cu cele înscrise la art.327 
CP RM) şi la art.293 CP FR (articol ce cuprinde norme 
similare cu cele înscrise la art.329 CP RM), foarte atent 
trebuie cercetată latura subiectivă a infracţiunii din ca-
drul componenţelor de bază, deoarece anume în baza 
acesteia are loc delimitarea unei infracţiuni de serviciu 
comise intenţionat de neglijenţa în serviciu [30, p.23].

Într-adevăr, atitudinea psihică a făptuitorului faţă 
de fapta prejudiciabilă comisă şi, respectiv, faţă de ur-
mările prejudiciabile survenite, constituie criteriul ho-
tărâtor de delimitare a neglijenţei în serviciu de abuzul 
de putere sau abuzul de serviciu. Mai cu seamă deli-
mitarea acestor infracţiuni se face necesară în ipoteza 
în care comportamentul făptuitorului îmbracă forma 
pasivă de exprimare a ilicitului penal. Cu privire la acest 
aspect, în literatura de specialitate rusă se relevă: „Ati-
tudinea psihică a făptuitorului faţă de neîndeplinirea 
obligaţiilor de serviciu poate fi diferită. Într-un caz 
persoana cu funcţie de răspundere poate intenţionat 
şi conştient să nu-şi îndeplinească obligaţiile sale de 
serviciu, în timp ce în alt caz – să uite despre necesita-
tea realizării unor sau altor acţiuni ce ţin de exercitarea 
obligaţiilor de serviciu, adică să nu conştientizeze că 
încalcă obligaţiile pe care le deţine [25, p.49]”. Dezvol-
tând ideea sus-enunţată, V.N. Borkov punctează că în 
cazul neglijenţei în serviciu persoana cu funcţie de răs-
pundere nu-şi îndeplineşte obligaţiile sale de serviciu 
din cauza trecerii cu vederea, neatenţiei sau din cauza 
lipsei unei pregătiri corespunzătoare, nu însă intenţio-
nat, fapt caracteristic abuzului de serviciu sau abuzului 
de putere [15, p.188]. Aceeaşi atitudine psihică o mani-
festă făptuitorul în raport cu fapta comisivă. Acest lu-
cru rezultă explicit din titulatura articolului şi, implicit, 
din atitudinea psihică a făptuitorului faţă de obligaţiile 
sale de serviciu pe care acesta nu le îndeplineşte sau 
le îndeplineşte necorespunzător, atitudine inserată 
expres în dispoziţia normei de incriminare. Mai exact, 
după cum remarcă E.L. Rubaciova şi O.M. Matlaşevska-
ia, expresia „atitudine neglijentă sau neconştiincioasă” 
din textul normei incriminatoare semnifică atitudinea 
făptuitorului faţă de obligaţiile sale de serviciu, nu însă 
faţă de fapta prejudiciabilă şi urmările prejudiciabile 
[23, p.73]. Pe aceeaşi undă se află I.A. Lukanin [20, p.18]. 
Totuşi, aşa cum notează M.A. Tîneanaia, natura juridică 
a acestei infracţiuni exclude posibilitatea manifestării 
de către făptuitor a intenţiei faţă de urmarea prejudici-
abilă survenită [27, p.140]. Aşa este. În caz contrar, cum 
am face delimitarea dintre abuzul de putere sau abuzul 
de serviciu şi neglijenţa în serviciu?!

Prin raportare la art.18 CP RM, menţionăm că com-

parativ cu abuzul de putere sau abuzul de serviciu, în 
cazul neglijenţei în serviciu făptuitorul fie conştienti-
zează caracterul prejudiciabil al inacţiunii sau acţiunii 
sale (al neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunză-
toare a obligaţiilor de serviciu), prevede survenirea ur-
mărilor prejudiciabile sub forma daunelor în proporţii 
mari intereselor publice sau drepturilor şi intereselor 
ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice sau, 
după caz, sub forma decesului ori altor urmări grave, 
dar consideră în mod uşuratic că acestea nu vor surve-
ni, fie nu conştientizează caracterul prejudiciabil al acţi-
unii sau inacţiunii sale, nu prevede posibilitatea surve-
nirii urmărilor prejudiciabile sus-indicate, deşi trebuia 
şi putea să le prevadă.

În concluzie, infracţiunile prevăzute la art.329 CP 
RM se caracterizează prin prezenţa imprudenţei drept 
formă a vinovăţiei. În contrast, după cum se susţine în 
doctrină, abuzul de putere sau abuzul de serviciu poa-
te fi comis cu intenţie directă sau indirectă [1, p.900; 17, 
p.342]. Fiind o componenţă materială de infracţiune, în 
lipsa unei intenţii calificate prin scop, abuzul de pute-
re sau abuzul de serviciu poate fi săvârşit şi cu intenţie 
indirectă.

În context, apare întrebarea: cum delimităm abuzul 
de putere sau abuzul de serviciu săvârşit cu intenţie 
indirectă de neglijenţa în serviciu comisă cu încredere 
exagerată? Şi într-un caz şi în altul făptuitorul conştien-
tizează caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii 
sale, precum şi prevede posibilitatea survenirii urmări-
lor prejudiciabile. De remarcat că în cazul abuzului de 
putere sau al abuzului de serviciu făptuitorul prevede 
posibilitatea survenirii urmărilor prejudiciabile ca fiind 
ceva verosimil şi inevitabil să se producă. Per a contra-
rio, în ipoteza neglijenţei în serviciu, deşi făptuitorul 
prevede posibilitatea survenirii urmărilor prejudicia-
bile, aceasta este una abstractă. Mult mai pronunţată 
este diferenţa efectuată în baza factorului volitiv al in-
tenţiei indirecte şi, respectiv, al imprudenţei sub forma 
încrederii exagerate (alias sine încrederii). Astfel, dacă 
în cazul neglijenţei în serviciu persoana publică nu do-
reşte survenirea urmărilor prejudiciabile, încercând în 
acest sens să depună efortul necesar pentru a preîn-
tâmpina producerea acestora, atunci în cazul abuzului 
de putere sau abuzului de serviciu persoana publică 
admite survenirea urmărilor prejudiciabile, deci mani-
festă indiferență față de acest lucru. Cu privire la acest 
aspect, în literatura de specialitate română se sublini-
ază că culpa cu prevedere sau uşurinţa criminală se va 
deosebi în mod consecutiv şi logic de intenţia indirectă 
– cu care se învecinează – prin atitudinea agentului cri-
minal, în sensul că, în cazul intenţiei indirecte, agentul 
rămâne pasiv, indiferent în aşteptarea producerii rezul-
tatului care îi apare posibil şi chiar eventual, în cazul 
culpei cu previziune, agentul va încerca să preîntâm-
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pine în mod activ rezultatul pe care nu-l doreşte şi nici 
nu-l acceptă ca posibil, mizând fără temei pe diverşi 
factori obiectivi şi subiectivi [8, p.137]. 

În altă ordine de idei, aşa cum am arătat supra, 
abuzul de putere sau abuzul de serviciu în varianta-
tip prevăzută la alin.(1) art.327 CP RM poate fi comis 
cu intenţie directă sau indirectă. În acelaşi timp, aşa 
cum se susţine în doctrină [1, p.902], în ipoteza abu-
zului de putere sau abuzului de serviciu soldat cu 
urmări grave (lit.c) alin.(2) art.327 CP RM), făptuitorul 
manifestă imprudenţă faţă de urmările prejudiciabi-
le. Totodată, lit.b) alin.(2) art.329 CP RM incriminează 
neglijenţa în serviciu ce a provocat alte urmări grave. 
De aici decurge logica întrebare: care sunt liniile de 
demarcare dintre abuzul de putere sau abuzul de ser-
viciu soldat cu urmări grave şi neglijenţa în serviciu 
care a provocat alte urmări grave? De consemnat că 
în ambele ipoteze făptuitorul manifestă imprudenţă 
faţă de urmările prejudiciabile survenite. Sub acest 
aspect, infracţiunile nominalizate sunt asemănătoare. 
S-ar părea că şi sub aspectul atitudinii psihice faţă de 
fapta prejudiciabilă comisă cele două infracţiuni sunt 
similare. Este cazul în care neglijenţa în serviciu este 
comisă din imprudenţă sub forma încrederii exagera-
te. Or, în această situaţie făptuitorul conştientizează 
caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, 
precum şi prevede posibilitatea survenirii urmărilor 
prejudiciabile. Aceste trăsături sunt caracteristice şi 
atitudinii psihice manifestate de făptuitor în ipoteza 
abuzului de putere sau abuzului de serviciu. Totuşi, 
comparativ cu abuzul de putere sau abuzul de servi-
ciu, neglijenţa în serviciu implică drept cauze ale neîn-
deplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obliga-
ţiilor de serviciu, manifestarea unei atitudini neglijen-
te sau neconştiincioase faţă de ele. În schimb, în cazul 
abuzului de putere sau al abuzului de serviciu, făptui-
torul manifestă intenţie faţă de obligaţiile neexecuta-
te sau executate necorespunzător. Iar acest lucru este 
dictat de faptul că persoana publică acţionează sub 
imperiul unui imbold anume şi în vederea atingerii 
unei anumite finalităţi (de exemplu, persoana publică 
acţionează din motiv de răzbunare). De consemnat 
că până la modificările relativ recente, operate în dis-
poziţia art.327 CP RM prin Legea Republicii Moldova 
pentru modificarea şi completarea unor acte legisla-
tive, nr.60 din 07.04.2016 [13], interesul material ori 
interesul personal apărea pe post de semn constitutiv 
al infracţiunii de abuz de putere sau abuz de serviciu 
în varianta-tip prevăzută la alin.(1) art.327 CP RM. Tot-
odată, la lit.b1) alin.(2) art.327 CP RM a fost introdusă 
circumstanţa agravantă „aceeaşi acţiune săvârşită din 
interes material, în scopul realizării altor interese per-
sonale sau în interesul unei terţe persoane”. În aceste 

condiţii, motivul infracţiunii, care, altădată constitu-
ia semn constitutiv în cadrul componenţei de bază, 
astăzi constituie semn circumstanţial agravant. Acest 
lucru nu are să însemne că abuzul de putere sau abu-
zul de serviciu specificat la alin.(1) art.327 CP RM, ca şi 
cel prevăzut la lit.c) alin.(2) art.327 CP RM, este comis 
în lipsa unui motiv. Acesta poate fi oricare, cu excep-
ţia celor prevăzute la lit.b1) alin.(2) art.327 CP RM (de 
exemplu: ura, invidia, răzbunarea etc.). În contrast, în 
cazul neglijenţei în serviciu motivele ce-l ghidează pe 
făptuitor la neîndeplinirea sau îndeplinirea necores-
punzătoare a obligaţiilor de serviciu sunt cu totul de 
altă natură (de exemplu: indiferenţa sau superficiali-
tatea faţă de executarea obligaţiilor de serviciu etc.). 
V.N. Borkov remarcă că neglijenţa în serviciu nu poate 
fi săvârşită din interes material, dar nu sunt excluse 
alte motive în baza cărora făptuitorul poate acţiona 
(de exemplu: lipsa dorinţei de a munci, lenevia, ati-
tudinea indiferentă faţă de sarcina cu care a fost în-
vestită persoana) [15, p.188]. În doctrină se susţine că 
interesul material exclude calificarea celor comise ca 
neglijenţă în serviciu [22, p.900].

Imposibilitatea practică de identificare a motive-
lor cu care ar fi acţionat persoana publică în exercita-
rea atribuţiilor de serviciu poate crea premise pentru 
încadrarea unui abuz de putere sau de serviciu drept 
neglijenţă în serviciu. Tocmai de aceea este imperioa-
să stabilirea motivelor ce l-au determinat pe făptuitor 
să comită fapta infracţională. În acest sens, V.N. Bor-
kov susţine, cu drept cuvânt, că deseori persoana este 
condamnată pentru neglijenţă în serviciu deoarece 
nu s-a reuşit să se identifice motivele cu care a acţio-
nat făptuitorul [16, p.107]. Pentru a evita asemenea 
disfuncționalități, sugerăm subiecților oficiali de apli-
care în concret a legii penale să stabilească de fiecare 
dată mobilul infracțional tipic nerespectării atribuțiilor 
de serviciu. Chiar dacă în cazul neglijenței în serviciu, 
motivul infracțional nu constituie obiect al probatoriu-
lui, dat fiind irelevanța acestuia la încadrare, determi-
narea lui va facilita procesul de încadrare juridică, con-
text în care se va putea pleda pentru una din cele două 
infracțiuni analizate în prezentul studiu.
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