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DESPRE NECESITATEA ADOPTĂRII UNEI 
NOI HOTĂRÎRI EXPLICATIVE A PLENULUI 
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE DEDICATE 
PRACTICII JUDICIARE ÎN CAUZELE REFERITOARE 
LA INFRACŢIUNILE PRIVIND VIAŢA SEXUALĂ

(Partea I)

This article encourages the idea on adopting a new explanatory resolution of 

the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Moldova, about the judicial 

practice in the penal cases regarding the sexual off ences. Especially, is recom-

mended an other form of interpretation of the following notions: „sexual rap-

port”, „homosexuality”, „perverse satisfaction of sexual appetite”, „constraint” and 

other notions prevented at art.171-175 PC RM. Is also showed why the victim’s 

unableness to protect herself or just only to advance any form of will of self pro-

tection is casted by her inability to oppose resistance or by her misunderstanding 

of the off ender’s actions and situation, provoked at this point by total or partial 

conscience dysfunction. Respectively, there are ascertained exact criteria no 

more than to disclose the use up moment of the sexual off ences. There are also 

formulated important elaborations about the attempt concerning the off ences 

prevented at art.171 and 172 CP RM. 

În studiul de faţă ne propunem elaborarea proiectului 
unei noi hotărîri explicative a Plenului Curţii Supreme 
de Justiţie a Republicii Moldova, dedicate practicii ju-
diciare în cauzele penale referitoare la infracţiunile pri-
vind viaţa sexuală. În sprijinul acestei idei, prezentăm 
următoarele argumente: 
1) se impune o nouă abordare a interpretării ofi ciale 
a prevederilor art. 171-175 CP RM, luînd-se în consi-
deraţie numeroasele amendamente operate prin Legea 
pentru modifi carea şi completarea Codului penal al 
Republicii Moldova, adoptată de Parlamentul Republi-
cii Moldova la 18.12.2008.1 Făcînd o sinteză a celor mai 
importante din aceste amendamente, vom menţiona că 
dispoziţiei de la lit.a) alin.(2) art.171 CP RM i s-a impri-
mat următorul conţinut: „săvîrşit de către o persoană
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care anterior a săvîrşit un viol prevăzut la alin.(1)”. 
După lit.b) alin.(2) art.171 CP RM a fost introdusă li-
tera b1) cu următorul cuprins: „săvîrşit cu bună ştiinţă 
asupra unei femei gravide”. Din alin.(2) art.171 CP RM
au fost eliminate literele d) şi g). În dispoziţia de la 
alin.(1) art.172 CP RM cuvintele „homosexualismul, 
lesbianismul” au fost substituite cu cuvîntul „homose-
xualitatea”. Dispoziţiei de la lit.a) alin.(2) art.172 CP RM
i s-a imprimat următorul conţinut: „săvîrşite de o 
persoană care anterior a săvîrşit o faptă prevăzută la 
alin.(1)”. După lit.b) alin.(2) art.172 CP RM a fost in-
trodusă litera b1) cu următorul cuprins: „cu bună ştiinţă 
asupra unei femei gravide”. Din alin.(2) art.172 CP RM
a fost eliminată litera e). Dispoziţia de la alin.(2) art.172 
CP RM a fost completată cu litera g) avînd următorul 
cuprins: „însoţită de torturarea victimei”. În dispoziţia 
de la alin.(3) art.172 CP RM, după litera a) a fost intro-
dusă litera a1) cu următorul cuprins: „au fost săvîrşite 
asupra persoanei care se afl ă în îngrijirea, ocrotirea, 
protecţia, educarea sau în tratamentul făptuitorului”. 
În dispoziţia art.173 CP RM, cuvintele „homosexua-
lism, lesbianism” au fost substituite cu cuvîntul „ho-
mosexualitate”. Dispoziţiei de la art.174 CP RM i s-a 
imprimat următorul cuprins: „(1) Raportul sexual al-
tul decît violul, precum şi orice alte acte de penetrare 
vaginală sau anală, comise cu o persoană despre care se 
ştia cu certitudine că nu a împlinit vîrsta de 16 ani, … 
(2) Persoana care a săvîrşit fapta prevăzută la alin.(1) 
nu este pasibilă de răspundere penală dacă este la nivel 
apropiat cu victimă în ceea ce priveşte vîrsta şi dezvol-
tarea fi zică şi psihică.”;
2) există mai multe carenţe în unele puncte ale Hotărîrii 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova
„Despre practica judiciară în cauzele din categoria in-
fracţiunilor privind viaţa sexuală”2, nr.17 din 7.11.2005 
(în continuare − Hotărîrea Plenului nr.17/2005). Unele 
recomandări din această hotărâre nu întotdeauna sînt 
sufi cient dezvoltate şi clare, pentru a corespunde nive-
lului de accesibilitate a tuturor benefi ciarilor şi destina-
tarilor legii penale, pentru a răspunde necesităţilor cres-
cînde ale practicii şi teoriei dreptului penal. Ne referim, 
în special, la recomandările următoare: „Constrîngerea 
psihică reprezintă ameninţarea persoanei cu un pericol 
grav pentru ea sau pentru o altă persoană (sublinierea 
ne aparţine – n.a.), în astfel de condiţii încît să-i inspire 
temerea serioasă că acel pericol nu va putea fi  înlăturat 
decît prin cedarea în faţa ameninţării” (pct.2); „Dacă 
raporturile sexuale şi/sau acţiunile cu caracter sexual 

Sugestii pe marginea hotărîrilor Plenului Curţii Supreme de Justiţie
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au fost realizate cu două sau mai multe victime, chiar 
în cazul unei întreruperi de scurtă durată între aces-
te raporturi (acţiuni), trebuie aplicată dispoziţia de la 
lit.a) alin.(2) art.171 sau, după caz, lit.a) alin.(2) art.172 
CP RM” (pct.7); „Califi carea violului (art.171 CP RM) 
sau a acţiunilor violente cu caracter sexual (art.172 
CP RM) ca fi ind săvîrşite de două sau mai multe per-
soane poate avea loc în cazul în care persoanele (nu mai 
puţin de două) participante la viol acţionau de comun 
acord în privinţa victimei” (pct.9) etc.;

3) un caracter insufi cient au explicaţiile din Hotărîrea 
Plenului nr.17/2005 cu privire la unele aspecte ale cali-
fi cării infracţiunilor prevăzute la art. 171-175 CP RM. 
În special, ne referim la următoarele aspecte: delimi-
tarea concursului infracţiunilor de viol de infracţiunea 
specifi cată la lit.a) alin.(2) art.171 CP RM / delimitarea 
concursului infracţiunilor de acţiuni violente cu carac-
ter sexual de infracţiunea specifi cată la lit.a) alin.(2) 
art.172 CP RM; relevarea soluţiilor de califi care în ipo-
teza în care lipseşte una dintre condiţiile vizînd profi -
tarea de imposibilitatea victimei de a se apăra sau de 
a-şi exprima voinţa, în cazul infracţiunilor prevăzute 
la art.171 sau 172 CP RM; concretizarea momentului 
de consumare a infracţiunilor specifi cate la art.171 sau 
172 CP RM, astfel încît să fi e eliminate confuziile referi-
toare la departajarea tentativei de viol / acţiuni violente 
cu caracter sexual în raport cu violul / acţiunile vio-
lente cu caracter sexual în formă consumată; elucidarea 
completă a problemei vizînd erorea cu privire la vîrsta 
victimei, în ipoteza infracţiunilor prevăzute la lit.b)
alin.(2) sau la lit.b) alin.(3) art.171 ori lit.b) alin.(2) sau 
la lit.a) alin.(3) 172 CP RM etc.;

4) lipsesc cu desăvîrşire explicaţiile cu privire la unele 
aspecte controversate, legate de califi crea infracţiunilor 
privind viaţa sexuală, precum şi de delimitarea acestor 
infracţiuni de alte fapte: delimitarea homosexualităţii 
de satisfacerea poft ei sexuale în forme perverse; opor-
tunitatea absorbţiei, de către unele infracţiuni privind 
viaţa sexuală, a faptei de privaţiune ilegală de libertate, 
faptă săvîrşită în scopul realizării prin constrîngere a 
actului sexual; oportunitatea aplicării răspunderii pe-
nale celui care, substituindu-se unei alte persoane, pro-
fi tă de eroarea în care se găseşte o persoană de sex femi-
nin şi întreţine cu ea un raport sexual; califi carea faptei 
de constrîngere în scopul realizării raportului sexual, 
urmate de decesul victimei înainte de începerea rapor-
tului sexual; delimitarea incestului (art.201 CP RM),
a trafi cului de fi inţe umane, săvîrşit prin folosirea violu-
lui (lit.g) alin.(2) art.165 CP RM), a trafi cului de copii, 
însoţit de abuz şi violenţă sexuală (lit.b) alin.(2) art.206 
CP RM), a pornografi ei infantile (art.2081 CP RM), a 
hărţuirii sexuale etc. în raport cu unele infracţiuni pri-
vind viaţa sexuală.

* * *
În cele ce urmează, vom efectua analiza noastră par-
curgînd succesiv recomandările din cadrul Hotărîrii 
Plenului nr.17/2005.
• Astfel, în pct.1 al hotărîrii enunţate se stabileşte: „La 
soluţionarea cauzelor penale ce fac parte din categoria 
infracţiunilor privind viaţa sexuală, indicate în articole-
le 171 (violul), 172 (acţiuni violente cu caracter sexual), 
173 (constrîngerea la acţiuni cu caracter sexual), 174 
(raportul sexual cu o persoană care nu a atins vîrsta de 
16 ani) şi 175 (acţiuni perverse) din Codul penal, in-
stanţele de judecată vor ţine cont că, în sensul legii pena-
le, are importanţă interpretarea următoarelor noţiuni:
a) raportul sexual reprezintă un act sexual normal (sub 

aspect fi ziologic) dintre persoane de sex diferit;
b) homosexualismul reprezintă actul sexual dintre per-

soane de sex masculin;
c) lesbianismul reprezintă contactul sexual între per-

soane de sex feminin;
d) satisfacerea poft ei sexuale în forme perverse repre-

zintă practicarea de acte sexuale nefi reşti, care ur-
măresc scopul satisfacerii instinctului sexual prin 
diferite procedee (analo-genitale, oralo-genitale, 
oralo-anale), cu excepţia homosexualismului şi a 
lesbianismului”.

Astfel, acestea-s defi niţiile celor patru noţiuni care sînt 
(sau au fost) esenţiale pentru înţelegerea caracterului şi 
conţinutului faptelor prejudiciabile din cadrul infracţi-
unilor privind viaţa sexuală.
În primul rînd, vom menţiona că nu are sufi cient po-
tenţial explicativ defi niţia noţiunii de raport sexual, for-
mulată la lit.a) pct.1 al Hotărîrii Plenului nr.17/2005. Se 
face abstracţie de faptul că această noţiune este o noţi-
une medico-legală cu un conţinut precis. Cu adevărat, 
„actul sexual” este o noţiune mai largă decît „raportul 
sexual”. Însă, în textul hotărîrii nu se relevă înţelesul 
noţiunii „act sexual”. În planul delimitării violului de 
infracţiunea prevăzută la art.172 CP RM, la moment, 
este difi cilă identifi carea specifi cului raportului sexual 
în raport cu homosexualitatea sau satisfacerea poft ei 
sexuale în forme perverse. Aceasta întrucît, aşa cum se 
va putea vedea mai jos, nu doar raportul sexual, dar şi 
satisfacerea poft ei sexuale în forme perverse se reali-
zează de persoane avînd apartenenţă sexuală diferită. 
Iată de ce, considerăm necesară reformularea defi niţiei 
noţiunii de raport sexual, defi niţie pe care o propunem 
pentru proiectul noii hotărîri explicative a Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, de-
dicate practicii judiciare în cauzele penale referitoare 
la infracţiunile privind viaţa sexuală: „raportul sexual 
reprezintă un act sexual normal (sub aspect fi ziologic), 
care constă în introducerea membrului viril în vagin sau 
în vestibulul vaginului”.
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În altă ordine de idei, şi-au pierdut actualitatea defi ni-
ţiile noţiunilor „homosexualismul” şi „lesbianismul” 
de la lit.b),c) pct.1 al Hotărîrii Plenului nr.17/2005. Or, 
prin Legea pentru modifi carea şi completarea Codului 
penal al Republicii Moldova din 18.12.2008, în dispozi-
ţiile art.172 şi 173 CP RM cuvintele „homosexualism, 
lesbianism” au fost înlocuite cu cuvîntul „homosexua-
litate”. Totodată, conform pct.39 al proiectului de Lege 
pentru modifi carea şi completarea Codului penal al 
Republicii Moldova (elaborat de Ministerul Justiţiei)3, a 
fost necesară excluderea cuvîntului „lesbianism”, aces-
ta incluzându-se în noţiunea de homosexualitate; prin 
termenul de homosexualitate se înţelege orientarea 
sexuală îndreptată către reprezentanţii aceluiaşi sex, fi -
ind homosexualitate atît feminină, cît şi masculină.4 În 
concluzie, după intrarea în vigoare a modifi cării anali-
zate, noţiunea „homosexualitate”, din varianta în vigoa-
re a art.172 şi 173 CP RM, înglobează în plan semantic 
noţiunile „homosexualism” şi „lesbianism”, care au fost 
utilizate înainte de intrarea în vigoare a modifi cării în 
cauză.
Din aceste considerente, propunem formularea urmă-
toarei defi niţii a noţiunii de homosexualitate, pentru 
proiectul noii hotărîri explicative a Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, dedicate 
practicii judiciare în cauzele penale referitoare la in-
fracţiunile privind viaţa sexuală: „homosexualitatea 
reprezintă actul sexual dintre persoane avînd aceeaşi 
apartenenţă sexuală”. 
La lit.d) pct.1 al Hotărîrii Plenului nr.17/2005 este de-
fi nită noţiunea „satisfacerea poft ei sexuale în forme 
perverse”. Defi niţia dată se încheie cu cuvintele „cu ex-
cepţia homosexualismului şi a lesbianismului”. Ceea ce 
indică asupra necesităţii unei delimitări precise dintre 
homosexualitate şi satisfacere a poft ei sexuale în forme 
perverse. Enumerarea exemplifi cativă a manifestărilor 
de satisfacere a poft ei sexuale în forme perverse, în ex-
plicaţia de la lit.d) pct.1 al Hotărîrii Plenului nr.17/2005, 
nu permite trasarea unei linii de demarcaţie precise în-
tre cele două manifestări diferite ale vieţii sexuale. De 
aceea, pot să apară îndoieli în privinţa raportării la ho-
mosexualitate sau la satisfacerea poft ei sexuale în for-
me perverse a următoarelor acţiuni: actul oralo-genital 
între persoane de sex feminin; actul oralo-genital între 
persoane de sex masculin; masturbarea unei persoane 
de sex masculin de către o altă persoană de sex mascu-
lin; introducerea de către o persoană de sex feminin a 
unui mulaj al membrului viril în cavitatea vaginală sau 
în rectul unei alte persoane de sex feminin etc.
În aceste condiţii, considerăm că doar specifi cul apar-
tenenţei sexuale a făptuitorului faţă de victimă consti-
tuie unicul criteriu plauzibil care ar permite exclude-
rea unor asemenea îndoieli. În concluzie, considerăm 

necesară reformularea defi niţiei noţiunii de satisfacere a 
poft ei sexuale în forme perverse, defi niţie pe care o pro-
punem pentru proiectul noii hotărîri explicative a Ple-
nului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova,
dedicate practicii judiciare în cauzele penale referitoare 
la infracţiunile privind viaţa sexuală: „satisfacerea poft ei 
sexuale în forme perverse reprezintă un act sexual nefi -
resc (sub aspect fi ziologic) dintre persoane avînd aparte-
nenţă sexuală diferită”.

• În pct.2 al Hotărîrii Plenului nr.17/2005 se explică: 
„Constrîngerea fi zică reprezintă folosirea forţei fi zice 
asupra persoanei pentru a înfrînge rezistenţa fi zică a 
acesteia şi pentru a face astfel posibil raportul sexual 
(lovirea victimei, imobilizarea braţelor şi a întregului 
corp, legarea etc.). Rezistenţa victimei nu este o condi-
ţie esenţială şi nu prezintă importanţă decît ca expresie 
a refuzului ei categoric de a consimţi un raport sexual.
Constrîngerea psihică reprezintă ameninţarea persoa-
nei cu un pericol grav pentru ea sau pentru o altă per-
soană, în astfel de condiţii încît să-i inspire temerea se-
rioasă că acel pericol nu va putea fi  înlăturat decît prin 
cedarea în faţa ameninţării.
Acţiunile persoanei, prin care aceasta a obţinut con-
simţămîntul victimei (femeii) la un raport sexual sau 
la satisfacerea poft ei sexuale în forme perverse prin în-
şelăciune sau abuz de încredere (de exemplu: promi-
siunea mincinoasă de căsătorie) nu pot fi  considerate 
ca infracţiune împotriva libertăţii sau inviolabilităţii 
sexuale a acesteia”.
În literatura de specialitate se menţionează, just, că 
constrîngerea constituie procesul constînd în limitarea 
libertăţii de acţiuni şi de manifestare a voinţei persoa-
nei, pe calea aplicării violenţei sau a ameninţării pentru 
atingerea scopului urmărit de făptuitor.5 Implicit, acelaşi 
înţeles al noţiunii de constrîngere rezultă din alin.(1) 
art.39 „Constrîngerea fi zică sau psihică” din Codul pe-
nal. Astfel, expresia „dacă în urma acestei constrîngeri 
persoana nu putea să-şi dirijeze acţiunile” din această 
prevedere legală indică tocmai asupra limitării libertăţii 
de acţiuni şi de manifestare a voinţei persoanei.
Considerăm că este important a defi ni noţiunea de 
constrîngere, ca noţiune generică pentru noţiunile 
„constrîngere fi zică”, „constrîngere psihică”, precum şi 
„constrîngerea prin şantaj sau profi tînd de dependen-
ţa materială, de serviciu sau de altă natură a victimei”, 
chiar în textul proiectului noii hotărîri explicative a Ple-
nului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 
dedicate practicii judiciare în cauzele penale referitoare 
la infracţiunile privind viaţa sexuală: „În sensul art.171, 
172 şi 173 CP RM, prin „constrîngere” se înţelege limita-
rea libertăţii de acţiuni şi de manifestare a voinţei victi-
mei, astfel încît ea îşi pierde capacitatea de a-şi dirija ac-
ţiunile”. Defi nirea acestei noţiuni va permite disocierea 
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cu o mai mare precizie a manifestărilor infracţionale de 
viaţă sexuală în raport cu acele manifestări care nu au o 
relevanţă penală (de exemplu, de hărţuirea sexuală).
În alt context, în pct. 2 al Hotărîrii Plenului nr.17/2005 
se menţionează că constrîngerea fi zică se poate expri-
ma, inclusiv, în imobilizarea braţelor sau a întregului 
corp ori în legare. În teoria dreptului penal este expri-
mată părerea că unele infracţiuni privind viaţa sexuală 
absorb în conţinutul lor, în mod natural, lipsirea de li-
bertate în mod ilegal, necesară realizării actului sexual 
prin constrîngere.6

În legătură cu aceasta, venim cu următoarea preciza-
re: „... libertatea fi zică a persoanei nu este un apendi-
ce al inviolabilităţii şi libertăţii sexuale a persoanei sau 
al altor valori sociale desemnînd persoana. Pe cale de 
consecinţă, răpirea unei persoane (sau privaţiunea ile-
gală de libertate – n.a.) nu-şi pierde individualitatea, 
nu se absoarbe de infracţiunile concurente. De fi eca-
re dată, numita infracţiune trebuie să-şi găsească locul 
cuvenit”.7 Astfel, de exemplu, fi xarea prin intermediul 
cătuşelor de obiecte nemişcătoare, dacă are ca scop rea-
lizarea actului sexual, nu trebuie privită exclusiv în con-
textul infracţiunilor prevăzute la art.171 şi 172 CP RM. 
Este necesară califi carea suplimentară conform art.166 
CP RM, care prevede răspunderea pentru privaţiunea 
ilegală de libertate.
Pe cale de consecinţă, considerăm necesară includerea 
următoarei menţiuni în proiectul noii hotărîri explica-
tive a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 
Moldova, dedicate practicii judiciare în cauzele penale 
referitoare la infracţiunile privind viaţa sexuală: „În ca-
zul în care constrîngerea fi zică se exprimă în imobilizarea 
braţelor sau a întregului corp ori în legare, este necesară 
califi carea suplimentară conform art.166 CP RM”.
Sub un alt aspect, în pct.2 al Hotărîrii Plenului 
nr.17/2005 se consemnează că „rezistenţa victimei nu 
este o condiţie esenţială şi nu prezintă importanţă decît 
ca expresie a refuzului ei categoric de a consimţi un ra-
port sexual”. Este foarte redusă valoarea explicativă a 
acestei recomandări, fapt pentru care propunem revi-
zuirea ei.
Semnifi caţia ideii, care decurge din explicaţia în cauză, 
este următoarea: constrîngerea fi zică trebuie să fi e su-
fi cientă pentru a paraliza rezistenţa victimei. Totodată, 
constrîngerea fi zică nu trebuie să fi e absolut irezistibilă. 
Ea poate fi  şi numai relativă. Dar, în acest caz nu este 
sufi cientă insistenţa, luarea cu grabă, cu surprinderea. 
Nu este sufi cientă nici simularea constrîngerii fi zice de 
către făptuitor şi a rezistenţei de către victimă. Este ne-
cesar să fi e o constrîngere fi zică în stare să înfrîngă re-
zistenţa, fi e îndată şi absolut, fi e prin epuizare.
Din acest punct de vedere, doctrina medico-legală a 
apreciat că o femeie adultă, în deplinătatea facultăţilor 

fi zice, nu poate fi  violată de către un singur bărbat, fi ind 
capabilă de a se apăra şi de a opune rezistenţă, putîndu-
se ajuta şi de mişcările bazinului.8

În cazul constrîngerii fi zice, nu este obligatoriu că victi-
ma să fi  opus rezistenţă pînă în momentul în care aceas-
ta a fost înfrîntă. Cerinţa legii este îndeplinită chiar dacă 
în contextul împrejurărilor concrete ale săvîrşirii faptei 
victima a încetat să opună rezistenţă, dîndu-şi seama 
că aceasta ar fi  inutilă. De asemenea, victima nu este 
datoare să încerce să opună rezistenţă contra forţei în 
orice caz şi nici s-o continue neavînd altă cale, dacă din 
caracterul energiei forţei se deduce că s-ar expune unui 
rău şi mai mare.
Aptitudinea constrîngerii fi zice de a conduce la rezul-
tatul urmărit de făptuitor se stabileşte în concret, în ra-
port cu împrejurările în care s-a comis fapta. Dacă, faţă 
de aceste împrejurări, victima şi-a dat seama că orice 
împotrivire este inutilă sau că s-ar expune unui rău şi 
mai mare (şi, în consecinţă, nu a opus rezistenţă), fapta 
se va califi ca potrivit art.171 sau 172 CP RM. Aceasta 
deoarece cerinţa legii se referă la exercitarea constrîn-
gerii, nu la faptul dacă s-a împotrivit.
În orice caz, esenţial este ca fapta să fi e săvîrşită contra 
voinţei, consimţămîntului victimei. Ezitarea, rezervele 
sau temerile nu constituie opunere din partea victimei. 
Se cere o opunere categorică şi fermă, astfel încît să se 
poată conchide fără îndoieli că nu a fost respectat drep-
tul victimei de a dispune în mod liber de corpul său în 
actele sexuale.
Rezumînd, propunem formularea următoarei explicaţii 
în proiectul noii hotărîri explicative a Plenului Curţii
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, dedicate 
practicii judiciare în cauzele penale referitoare la in-
fracţiunile privind viaţa sexuală: „Ceea ce contează în 
ipoteza constrîngerii fi zice şi constrîngerii psihice, exerci-
tate asupra victimei, este că raportul sexual, homosexua-
litatea sau satisfacerea poft ei sexuale în forme perverse se 
realizează fără consimţămîntul victimei. Nu este impor-
tant dacă rezistenţa victimei a fost sau nu uşor înfrîntă. 
Constrîngere va exista chiar şi atunci cînd, dîndu-şi sea-
ma că în condiţiile create orice rezistenţă ar fi  inutilă şi 
chiar periculoasă pentru viaţa sau sănătatea ei, victima 
nu opune nici o rezistenţă făptuitorului. În acelaşi timp, 
în cazul în care victima nu opune rezistenţă, din con-
duita ei trebuie să rezulte refuzul categoric de a realiza 
raportul sexual, homosexualitatea sau satisfacerea poft ei 
sexuale în forme perverse ”.
Dintr-o altă perspectivă, considerăm prea largă defi ni-
ţia noţiunii „constrîngere psihică” din pct.2 al Hotărîrii 
Plenului nr.17/2005. Or, constrîngerea prin şantaj sau 
profi tînd de dependenţa materială, de serviciu sau de 
altă natură a victimei, consemnată în art.173 CP RM, 
are de asemenea potenţialul de a prezenta un pericol 
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grav pentru victimă. Pentru a se exclude confuzia între 
constrîngerea psihică în sensul art.171 şi 172 CP RM şi 
constrîngerea în sensul art.173 CP RM, propunem for-
mularea următoarei defi niţii a noţiunii „constrîngere 
psihică” în proiectul noii hotărîri explicative a Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, dedi-
cate practicii judiciare în cauzele penale referitoare la 
infracţiunile privind viaţa sexuală: „Constrîngerea psihi-
că este înfrîngerea sau paralizarea voinţei victimei, care 
se exprimă în ameninţarea aplicării imediate a violenţei 
fi zice, dacă victima nu se va conforma cerinţelor făptu-
itorului”.
O altă explicaţie din cadrul pct.2 al Hotărîrii Plenului 
nr.17/2005, care provoacă rezerve, este că „constrîn-
gerea psihică reprezintă ameninţarea persoanei cu un 
pericol grav pentru ea sau pentru o altă persoană (sub-
linierea ne aparţine – n.a.), în astfel de condiţii încît să-i 
inspire temerea serioasă că acel pericol nu va putea fi  
înlăturat decît prin cedarea în faţa ameninţării”.
De exemplu, în alin.(1) art.131 „Violul” şi în alin.(1) 
art.132 „Acţiuni violente cu caracter sexual” din Codul 
penal al Federaţiei Ruse este consacrată teza, conform 
căreia constrîngerii psihice poate fi  supusă nu doar 
persoana cu care făptuitorul realizează actul sexual; 
constrîngerii psihice poate fi  supusă şi o altă persoa-
nă. Se are în vedere o persoană care este importantă, 
preţioasă, scumpă, apropiată pentru persoana cu care 
făptuitorul realizează actul sexual. Însă, în legea penală 
autohtonă se atestă o situaţie diferită: în art.171 şi 172 
CP RM ruda apropiată victimei nu este specifi cată ca 
destinatar al constrîngerii psihice. Deci, nu-şi găseşte 
temeinicie maniera de defi nire a noţiunii „constrînge-
re psihică” în pct.2 al Hotărîrii Plenului nr.17/2005. În 
situaţia analizată, Plenul Curţii Supreme de Justiţie şi-a 
atribuit competenţa legiuitorului. Ceea ce este inaccep-
tabil. Defi niţia noţiunii „constrîngere psihică” trebuie 
interpretată după modelul pe care l-am recomandat 
mai sus. În caz contrar, va persista riscul de aplicare in-
corectă a legii penale.
În altă privinţă, necesită examinare o altă recomandare 
din cadrul pct.2 al Hotărîrii Plenului nr.17/2005: „Ac-
ţiunile persoanei, prin care a obţinut consimţămîntul 
victimei (femeii) la un raport sexual sau la satisfacerea 
poft ei sexuale în forme perverse prin înşelăciune sau 
abuz de încredere (de exemplu, promisiunea mincinoa-
să de căsătorie) nu pot fi  considerate ca infracţiune îm-
potriva libertăţii sau inviolabilităţii sexuale a acesteia”. 
Această recomandare este oarecum trunchiată, scăpînd 
din vedere anumite aspecte nelipsite de importanţă. 
În primul rînd, trebuie făcută precizarea că se aplică 
art.174 CP RM, dacă consimţămîntul victimei de sex 
feminin, care nu a împlinit vîrsta de 16 ani, la un ra-
port sexual a fost obţinut prin înşelăciune sau abuz de 

încredere (de exemplu, prin promisiunea mincinoasă 
de căsătorie). În al doilea rînd, se poate aplica art.174 
CP RM pentru o faptă, care nu neapărat presupune 
promisiunea mincinoasă de căsătorie: fapta celui care, 
substituindu-se unei alte persoane, profi tă de eroarea 
în care se găseşte o persoană de sex feminin, care nu 
a împlinit vîrsta de 16 ani, şi întreţine cu ea un raport 
sexual.
Din considerentele menţionate mai sus, propunem 
formularea următoarei explicaţii în proiectul noii ho-
tărîri explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova, dedicate practicii judiciare în ca-
uzele penale referitoare la infracţiunile privind viaţa 
sexuală: „De regulă, nu atrage răspundere penală deter-
minarea la raportul sexual, la homosexualitate sau la 
satisfacerea poft ei sexuale în forme perverse, prin promi-
siuni de căsătorie, prin promiterea de benefi cii materia-
le sau de angajare la muncă, prin substituirea unei alte 
persoane ori prin alte asemenea procedee. Ca excepţie, se 
aplică art.174 CP RM în cazul în care astfel de procedee 
sînt aplicate în cazul raportului sexual ori al altor acte 
de penetrare vaginală sau anală, comise cu o persoană 
despre care se ştia cu certitudine că nu a împlinit vîrsta 
de 16 ani”.

• În altă ordine de idei, în pct.3 al Hotărîrii Plenului 
nr.17/2005 sînt prezentate cu titlu de exemplu stările 
care sînt considerate stări de imposibilitate a victimei 
de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa. Dar, trebuie de 
înţeles că exemplifi carea dată nu este sufi cientă pentru 
defi niţia noţiunii „imposibilitatea victimei de a se apăra 
sau de a-şi exprima voinţa”. De cele mai multe ori, stă-
rile aduse ca exemplu trebuie să fi e însoţite de anumite 
împrejurări, pentru a ne da seama dacă victima într-
adevăr era lipsită de posibilitatea de a se apăra sau de 
a-şi exprima voinţa. Victima trebuie nu pur şi simplu să 
fi e bolnavă, supraobosită, beată etc. Ea trebuie, datorită 
unor asemenea stări, să nu poată a se apăra ori să nu 
poată să-şi exprime voinţa.
De unele singure, abstrase de circumstanţele concrete 
ale faptei, defectele fi zice, oboseala excesivă, poziţia in-
comodă a victimei, vîrsta ei fragedă, boala, ebrietatea 
etc. nu pot să caracterizeze imposibilitatea acesteia de 
a se apăra sau de a-şi exprima voinţa. Exemplifi carea 
unor asemenea factori cauzali nu poate fi  acceptată ca 
procedeu sufi cient la defi nirea noţiunii „imposibilita-
tea victimei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa”. 
Ea poate fi  chiar nocivă. Aceasta pentru că destinatarii 
legii penale ar putea concepe că imposibilitatea victi-
mei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa poate fi  
determinată numai de defectele fi zice, oboseala excesi-
vă, poziţia incomodă a victimei, vîrsta ei fragedă, boală, 
ebrietate etc. Nu şi de alţi factori cauzali, care rămîn în 
afara exemplifi cării.
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În cele mai frecvente cazuri, factorii cauzali – enumeraţi 
exemplifi cativ în pct.3 al Hotărîrii Plenului nr.17/2005 –
trebuie coroboraţi cu alte împrejurări, pentru a ne da 
seama dacă, în momentul săvîrşirii infracţiunii, victima 
se afl a în imposibilitate de a se apăra sau de a-şi exprima 
voinţa. Concluzia instanţei de judecată despre afl area 
victimei într-o asemenea stare urmează a fi  întemeiată 
pe evaluarea tuturor împrejurărilor cauzei în ansamblu, 
fi ind motivată corespunzător în cadrul sentinţei.
Pe cale de consecinţă, propunem ca – în proiectul noii 
hotărîri explicative a Plenului Curţii Supreme de Justi-
ţie a Republicii Moldova, dedicate practicii judiciare în 
cauzele penale referitoare la infracţiunile privind viaţa 
sexuală – nu exemplifi carea, dar genul proxim şi dife-
renţa specifi că să fi e puse la baza identifi cării factorilor 
cauzali ai stării de imposibilitate a victimei de a se apă-
ra sau de a-şi exprima voinţa. La concret, recomandăm 
formularea următoarei defi niţii: „Imposibilitatea victi-
mei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa se exprimă 
în incapacitatea victimei de a opune rezistenţă făptui-
torului ori de a înţelege adecvat semnifi caţia acţiunilor 
săvîrşite asupra victimei, din cauza nefuncţionării totale 
sau parţiale a conştiinţei ori a stării sale fi zice sau psihice 
precare”.
În acelaşi context al explicaţiilor enunţate la pct.3 al 
Hotărîrii Plenului nr.17/2005 apare necesitatea de rele-
vare a soluţiilor de califi care în ipoteza în care lipseşte 
una dintre condiţiile vizînd profi tarea de imposibilita-
tea victimei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa, în 
cazul infracţiunilor prevăzute la art.171 sau 172 CP RM.
Aceste condiţii sînt: 1) la momentul săvîrşirii faptei, 
făptuitorul îşi dă seama de situaţia difi cilă a victimei; 
2) făptuitorul foloseşte prilejul pentru a întreţine cu 
victima un raport sexual sau un act de homosexualita-
te, ori de a-şi satisface poft a sexuală în forme perverse.
Astfel, lipseşte temeiul aplicării art.171 sau 172 CP RM, 
dacă făptuitorul a fost în eroare în ceea ce priveşte sta-
rea victimei, neştiind că victima se afl ă în imposibilitate 
de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa, dar, totodată, a 
avut tot temeiul să creadă că victima şi-a exprimat con-
simţămîntul pentru realizarea raportului sexual, a ho-
mosexualităţii sau a satisfacerii poft ei sexuale în forme 
perverse. Or, în cazul dat, nu există vinovăţie în privin-
ţa acestei circumstanţe.
Tot aşa, nu se va putea aplica răspunderea în baza 
art.171 sau 172 CP RM, în cazul în care lipseşte cealaltă 
cerinţă: făptuitorul a cunoscut starea difi cilă a victimei, 
dar, prin modalitatea concretă de realizare a raportului 
sexual sau a actului de homosexualitate, ori de satisfa-
cere a poft ei sexuale în forme perverse, nu s-a folosit de 
această stare. În acest caz, făptuitorul ca şi cum ignoră 
că victima e în imposibilitate de a se apăra sau de a-şi 
exprima voinţa. El nu benefi ciază în nici un fel de starea 

în care se afl ă victima. Nu doreşte să-şi uşureze într-o 
asemenea manieră realizarea acţiunii, deşi avea posibi-
litatea reală s-o facă.

În concluzie la cele menţionate mai sus, propunem 
formularea următoarei explicaţii în proiectul noii ho-
tărîri explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova, dedicate practicii judiciare în ca-
uzele penale referitoare la infracţiunile privind viaţa 
sexuală: „În ipoteza profi tării de imposibilitatea victimei 
de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa, răspunderea 
în baza art.171 sau 172 CP RM poate fi  aplicată numai 
dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele două cerin-
ţe: 1) la momentul săvîrşirii faptei, făptuitorul îşi dă sea-
ma de situaţia difi cilă a victimei; 2) făptuitorul foloseşte 
prilejul pentru a întreţine cu victima un raport sexual 
sau un act de homosexualitate, ori de a-şi satisface poft a 
sexuală în forme perverse”. Această explicaţie ar urma 
să o substituie pe cea care fi gurează în pct.3 al Hotărîrii 
Plenului nr.17/2005: „Profi tarea făptuitorului de impo-
sibilitatea victimei de a se apăra ori de a-şi exprima vo-
inţa înseamnă că făptuitorul şi-a dat seama de situaţia 
difi cilă a victimei şi a folosit prilejul pentru a întreţine 
cu ea un raport sexual şi/sau un act de homosexualism, 
lesbianism, ori de a-şi satisface poft a sexuală în formă 
perversă”.

În alt plan, ne îndreptăm atenţia asupra unei alte ex-
plicaţii din pct.3 al Hotărîrii Plenului nr.17/2005: „La 
califi carea infracţiunilor prevăzute la art.171 şi 172 
CP RM nu are însemnătate dacă starea de imposibilitate 
de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa a fost provocată 
chiar de făptuitor”.

Este prea sumară această explicaţie, lipsindu-i precizia 
privitoare la momentul apariţiei intenţiei de creare de 
către făptuitor a stării de imposibilitate de a se apăra sau 
de a-şi exprima voinţa. Or, în planul aplicării răspunde-
rii conform art.171 sau 172 CP RM, nu are importanţă 
dacă această stare a fost creată prin acţiunile făptuito-
rului, ale victimei sau ale unei alte persoane. Totodată, 
cînd o creează făptuitorul, este obligatoriu ca intenţia 
de a crea starea de neputinţă să fi e preexistentă şi in-
dependentă de intenţia aceluiaşi făptuitor de a realiza 
raportul sexual sau actul de homosexualitate, ori de a-şi 
satisface poft a sexuală în forme perverse, profi tînd de 
imposibilitatea victimei de a se apăra sau de a-şi expri-
ma voinţa. În lipsa acestor condiţii de preexistenţă şi 
independenţă, temeiul aplicării răspunderii conform 
art.171 sau 172 CP RM va exista numai în cazul în care 
făptuitorul exercită constrîngerea fi zică sau psihică asu-
pra victimei, pentru a realiza raportul sexual sau actul 
de homosexualitate, ori de a-şi satisface poft a sexuală în 
forme perverse, profi tînd de imposibilitatea victimei de 
a se apăra sau de a-şi exprima voinţa.
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Nu poate fi  aplicată răspunderea în baza art.171 sau 172 
CP RM pentru săvîrşirea raportului sexual sau a actu-
lui de homosexualitate, ori pentru satisfacerea poft ei 
sexuale în forme perverse, profi tînd de imposibilitatea 
victimei de a se apăra sau de a-şi exprima acestuia vo-
inţa (lipsind şi constrîngerea fi zică sau psihică), dacă 
sînt îndeplinite cumulativ următoarele două condiţii: 
1) starea de imposibilitate a victimei de a se apăra sau 
de a-şi exprima voinţa nu este preexistentă realizării 
raportului sexual sau actului de homosexualitate, ori 
satisfacerii poft ei sexuale în forme perverse; 2) starea 
de imposibilitate a victimei de a se apăra sau de a-şi ex-
prima voinţa este consecinţa acţiunilor făptuitorului.
Dezvoltînd ideea, reiese că poate fi  aplicată răspunde-
rea în baza art.171 sau 172 CP RM în cazul în care sta-
rea de imposibilitate a victimei de a se apăra sau de a-şi 
exprima voinţa este preexistentă realizării raportului 
sexual sau actului de homosexualitate, ori satisfacerii 
poft ei sexuale în forme perverse, iar această stare este 
consecinţa acţiunilor făptuitorului.
Este oare posibil aşa ceva? Da, este. Pentru a ne convin-
ge de aceasta, să apelăm la procedeul interpretării prin 
analogie: „Legiuitorul a înţeles să agraveze răspunde-
rea penală nu pentru sustragerea din încăpere, alt loc 
pentru depozitare sau locuinţă, ci pentru sustragerea 
săvîrşită cu pătrunderea în aceste locuri. Pe cale de con-
secinţă, pentru incriminarea agravantei analizate (se 
are în vedere sustragerea săvîrşită prin pătrundere în 
încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă –
n.a.), este necesar a proba dacă scopul de sustragere a 
apărut la făptuitor pînă la pătrunderea lui în încăpere, 
în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă. Prin urma-
re, dacă făptuitorul a intrat în asemenea locuri, condu-
cîndu-se de scopuri legitime, iar scopul de a sustrage 
a apărut ulterior, în cele comise lipseşte circumstanţa 
agravantă analizată”.9

Este o axiomă care e susţinută cvasiunanim în litera-
tura de specialitate şi care şi-a găsit aplicare în pct.29 
al Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Re-
publicii Moldova „Cu privire la practică judiciară în 
procesele penale despre sustragerea bunurilor”, nr.23 
din 28.06.200410. Ideea esenţială, pe care o desprindem 
din această axiomă, este că, pentru aplicarea răspunde-
rii penale pentru o infracţiune complexă (cum sînt şi 
infracţiunile specifi cate la art.171 sau 172 CP RM), cele 
două acţiuni, care constituie infracţiunea complexă, 
trebuie să fi e legate prin aceeaşi intenţie unică comple-
xă. Dacă însă acele acţiuni sînt disparate, răspunderea 
poate fi  eventual aplicată pentru fi ecare din acţiunile 
componente în parte (dacă, desigur, ele de unele singu-
re comportă relevanţă penală).
Cu alte cuvinte, potenţialul făptuitor imobilizează po-
tenţiala victimă, îi administrează somnifere sau alte 

asemenea substanţe, foloseşte în privinţa ei gaze pa-
ralizante sau, chiar, aplică violenţa împotriva potenţi-
alei victime. Aceste procedee sînt realizate în contex-
tul unor infracţiuni, antecedente realizării raportului 
sexual sau actului de homosexualitate, ori satisfacerii 
poft ei sexuale în forme perverse, dar pot fi  realizate şi 
în afara unui context infracţional. Atunci cînd victima 
se afl ă în stare de imposibilitate de a se apăra sau de 
a-şi exprima voinţa (şi nu mai devreme), făptuitorului 
îi apare intenţia de a realiza raportul sexual sau actul 
de homosexualitate, ori de a-şi satisface poft a sexuală 
în forme perverse. În situaţia dată, făptuitorul nu face 
decît să profi te de starea pe care a creat-o tot el. Însă 
(şic!), a creat-o nu în calitate de subiect al infracţiunii 
prevăzute la art.171 sau 172 CP RM, dar înainte de a-i 
aparea intenţia de a comite violul sau acţiunile violente 
cu caracter sexual. În situaţia descrisă, crearea stării de 
imposibilitate a victimei de a se apăra sau de a-şi expri-
ma voinţa de către cel, care urmează a săvîrşi violul sau 
acţiunile violente cu caracter sexual, nu se deosebeşte 
principial de crearea stării de neputinţă de către victima 
însăşi sau de către o terţă persoană. Or, în toate aces-
te cazuri, starea respectivă a victimei este preexistentă 
săvîrşirii violului sau acţiunilor violente cu caracter se-
xual, nefi ind dependentă de intenţia făptuitorului de a 
comite violul sau acţiunile violente cu caracter sexual. 
Cronologic, intenţiei de a crea starea de imposibilitate 
a victimei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa îi 
urmează intenţia de a săvîrşi raportul sexual sau actul 
de homosexualitate, ori de a-şi satisface poft a sexuală în 
forme perverse, făptuitorul profi tînd de imposibilitatea 
victimei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa. Cele 
două intenţii sînt independente, ele alcătuiesc un con-
curs de intenţii. Nu se absorb una de cealaltă.
Din cele menţionate se desprinde şi o altă concluzie: nu 
întotdeauna cel care profi tă de starea de imposibilita-
te a victimei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa 
(pentru a săvîrşi raportul sexual sau actul de homose-
xualitate, ori pentru a-şi satisface poft a sexuală în for-
me perverse) este cel care a creat această stare. Pot fi  
persoane diferite. De aceea, trebuie considerat compli-
ce la infracţiunea, prevăzută la art.171 sau 172 CP RM, 
acea persoană care numai a creat starea de imposibili-
tate a victimei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa. 
A creat-o, fără a profi ta ulterior de starea în cauză, aju-
tînd însă, prin contribuţia sa, pe cel care realizează ra-
portul sexual sau actul de homosexualitate, ori care îşi 
satisface poft a sexuală în forme perverse, profi tînd de 
starea pe care a creat-o complicele.
În consecinţă, venim cu recomandarea ca – în proiectul 
noii hotărîri explicative a Plenului Curţii Supreme de 
Justiţie a Republicii Moldova, dedicate practicii judici-
are în cauzele penale referitoare la infracţiunile privind 
viaţa sexuală – să fi e formulată următoarea explicaţie: 
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„Nu poate fi  aplicată răspunderea în baza art.171 sau 
172 CP RM, pentru realizarea raportului sexual sau a 
actului de homosexualitate, ori pentru satisfacerea pof-
tei sexuale în forme perverse, profi tînd de imposibilitatea 
victimei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa (lipsind 
şi constrîngerea fi zică sau psihică), dacă sînt îndeplinite 
cumulativ următoarele două condiţii:1) starea de impo-
sibilitate a victimei de a se apăra sau de a-şi exprima vo-
inţa nu este preexistentă realizării raportului sexual sau 
actului de homosexualitate, ori satisfacerii poft ei sexuale 
în forme perverse; 2) starea de imposibilitate a victimei 
de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa este consecinţa 
acţiunilor făptuitorului.
Trebuie considerat complice la infracţiunea, prevăzută 
la art.171 sau 172 CP RM, acea persoană care numai 
a creat starea de imposibilitate a victimei de a se apăra 
sau de a-şi exprima voinţa, fără a profi ta ulterior de sta-
rea în cauză, ajutînd însă, prin contribuţia sa, pe cel care 
realizează raportul sexual sau actul de homosexualitate, 
ori care îşi satisface poft a sexuală în forme perverse, profi -
tînd de starea pe care a creat-o сomplicele”.
Această explicaţie ar urma s-o completeze pe cea care, 
la moment, este consemnată în pct.3 al Hotărîrii Plenu-
lui nr.17/2005: „La califi carea infracţiunilor prevăzute 
la art.171 şi 172 CP RM nu are însemnătate dacă starea 
de imposibilitate de a se apăra sau de a-şi exprima vo-
inţa a fost provocată chiar de făptuitor”.

• La pct. 4 al Hotărîrii Plenului nr.17/2005 se menţi-
onează: „La delimitarea componenţei de infracţiune 
prevăzute de lit.b) alin.(2) art.171, lit.b) alin.(2) 172 
CP RM de componenţa infracţiunii prevăzute de art.174 
CP RM, instanţele de judecată vor ţine seama că actul 
sexual, homosexualismul, lesbianismul sau satisfacerea 
poft ei sexuale în formă perversă cu o persoană care nu 
a atins vîrsta de 16 ani are loc fără constrîngere şi fără 
a se profi ta de starea de neputinţă a victimei, iar ultima 
înţelegea caracterul şi esenţa acţiunilor săvîrşite”.
Prima remarcă este că această explicaţie este ruptă de 
context, neavînd legătură semantică cu explicaţiile an-
tecedente şi cele care îi urmează. Această carenţă nu o 
vom admite în proiectul noii hotărîri explicative a Ple-
nului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 
dedicate practicii judiciare în cauzele penale referitoare 
la infracţiunile privind viaţa sexuală.
În al doilea rînd, ceea ce este mai important, din pct.4 
(şi pct.19) ale Hotărîrii Plenului nr.17/2005 rezultă că 
actele sexuale pot fi  săvîrşite doar cu consimţămîntul 
victimei, în lipsa unei constrângeri explicite sau impli-
cite asupra acesteia. Considerăm prea îngustă o aseme-
nea interpretare. În realitate, nu există nici un temei să 
nu afi rmăm că sub incidenţa art.174 CP RM se afl ă ra-
portul sexual altul decît violul, precum şi orice alte acte 
de penetrare vaginală sau anală, care au fost săvîrşite

 nu doar cu consimţămîntul victimei, dar şi în lipsa 
acestuia: prin ameninţarea ce i-a fost adusă victimei de 
a-i distruge sau a-i deteriora bunurile sau prin orice alt 
gen de constrîngere, explicită sau implicită (desigur, cu 
excepţia celei specifi cate în textul art.171-173 CP RM).
Această observaţie trebuie privită prin prisma celor 
menţionate mai sus: este prea largă defi niţia noţiunii 
„constrîngere psihică” din pct.2 al Hotărîrii Plenului 
nr.17/2005. De aceea, prin „constrîngere psihică” ar 
trebui să se înţeleagă exclusiv înfrîngerea sau paraliza-
rea voinţei victimei, care se exprimă în ameninţarea cu 
aplicarea imediată a violenţei fi zice, dacă victima nu se 
va conforma cerinţelor făptuitorului.
Drept urmare, propunem formularea următoarei ex-
plicaţii în proiectul noii hotărîri explicative a Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, dedi-
cate practicii judiciare în cauzele penale referitoare la 
infracţiunile privind viaţa sexuală: „Se aplică art.174 
CP RM în cazul în care, în privinţa unei persoane care 
nu a împlinit vîrsta de 16 ani se realizează raportul sexu-
al, altul decît violul, sau orice alte acte de penetrare vagi-
nală sau anală. Acestea pot fi  realizate cu consimţămîn-
tul victimei sau în lipsa consimţămîntului acesteia (de 
exemplu, prin ameninţarea de a distruge sau a deteriora 
bunurile victimei, sau prin orice alt gen de constrîngere, 
explicită sau implicită (desigur, cu excepţia celei specifi -
cate în textul art.171-173 CP RM))”. Această explicaţie 
ar urma să o substituie pe cea prezentă la moment în 
pct.4 al Hotărîrii Plenului nr.17/2005.

• Pct.5 al Hotărîrii Plenului nr.17/2005 este consacrat 
chestiunii privind consumarea infracţiunilor prevăzute 
la art.171, 172 şi 174 CP RM. Considerăm că lipseşte 
claritatea în următoarea explicaţie de la acest punct: 
„Infracţiunile prevăzute de art.171, 172, 174 CP RM 
se consideră consumate odată cu începerea realizării 
actului sexual al făptuitorului cu victima, indiferent de 
consecinţe”. Este un exemplu de abordare superfi cială, 
de fi guraţie, a problemei privind consumarea infracţi-
unilor respective. Necesităţile curente ale practicii ju-
diciare ne îndeamnă să ne dispensăm de pudicitatea de 
conjunctură şi să propunem o altă variantă a explicaţiei 
vizînd momentul consumativ al infracţiunilor prevăzu-
te de art.171, 172, 174 CP RM: „Infracţiunea de viol se 
consideră consumată din momentul începerii raportului 
sexual, adică din momentul introducerii depline sau par-
ţiale a membrului viril în cavitatea vaginală. Pentru a 
considera violul consumat, nu este obligatorie confi rma-
rea defl orării sau a gravidităţii victimei de sex feminin 
sau a făptuitoarei. Aceste explicaţii privesc în egală mă-
sură infracţiunea prevăzută la art.174 CP RM, referitor 
la modalitatea de raport sexual, altul decît violul.
Infracţiunea, prevăzută la art.172 CP RM, se consideră 
consumată dacă au fost traversate următoarele limite: 
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a) buzele, care delimitează cavitatea bucală – în cazul 
actului de felaţie asupra victimei; b) partea anterioară 
a membrului viril – în cazul actului de felaţie a victimei 
asupra făptuitorului; c) labiile mari (sau labiile mici, în 
funcţie de particularităţile individuale) – în cazul pene-
trării vaginale altei decît raportul sexual; d) sfi ncterul 
exterior al rectului – în cazul penetrării anale. Explicaţi-
ile de la literele c) şi d) privesc în egală măsură infracţiu-
nea prevăzută la art.174 CP RM, referitor la modalitatea 
de orice alte acte de penetrare vaginală sau anală (altele 
decît raportul sexual )”.
În alt context, la pct.5 al Hotărîrii Plenului nr.17/2005 se 
oferă şi explicaţii privitoare la condiţiile în care devine 
posibilă tentativa la infracţiunile specifi cate la art.171 şi 
172 CP RM: „Faptele îndreptate nemijlocit spre săvîr-
şirea raportului sexual, homosexualismului, lesbianis-
mului sau satisfacerii poft ei sexuale în forme perverse 
(dezbrăcarea victimei, imobilizarea ei, aplicarea violen-
ţei faţă de ea pentru a-i înfrînge rezistenţa etc.), dar care 
nu au condus la începerea acţiunilor cu caracter sexual, 
menţionate mai sus, din cauze ce nu depind de voinţa 
făptuitorului, formează tentativa la infracţiunile prevă-
zute de art.171 şi 172 CP RM. Aceste fapte pot consti-
tui tentativa la infracţiunile respective numai dacă au 
fost întreprinse în scopul realizării raportului sexual, 
homosexualismului, lesbianismului, satisfacerii poft ei 
sexuale în forme perverse. Dacă acţiunile făptuitorului 
au fost exercitate în alte scopuri, faptele săvîrşite nu pot 
fi  califi cate conform art.171 sau 172 CP RM, ci potrivit 
art.151-154, 287 etc. din CP RM”.
În principal, aceste recomandări pot fi  acceptate. Însă, 
cu condiţia că vor fi  supuse rectifi cărilor de rigoare (de 
exemplu, în locul cuvintelor „potrivit art.151-154, 287 
etc. din CP RM”, să fi e menţionată sintagma „potrivit 
art.151, 152, 155, 287 sau altor articole din Codul penal 
ori art.78, 354 sau altor articole din Codul contraven-
ţional) ”.
În acelaşi timp, explicaţia examinată reclamă anumite 
precizări, legate de specifi cul infracţiunii de viol. La 
concret, va exista tentativă dacă făptuitorul nu a pu-
tut realiza raportul sexual din cauze psihofi ziologice 
de moment (de exemplu, imposibilitatea introducerii 
membrului viril din cauza lipsei de erecţie sau a reacţiei 
de vaginism).
Nu întîmplător am specifi cat că imposibilitatea făptui-
torului de a realiza raportul sexual trebuie să aibă cauze 
psihofi ziologice de moment. În legătură cu aceasta, tre-
buie de menţionat că în pct.7 al Hotărîrii Plenului Jude-
cătoriei Supreme a Republicii Kazahstan „Cu privire la 
unele probleme de califi care a infracţiunilor constând 
în viol sau acţiunile violente cu caracter sexual”, nr.4 
din 11.05.2007, se arată: „Persoana care nu are capa-
citatea fi ziologică de a săvîrşi raportul sexual şi avînd 

cunoştinţe despre aceasta, nu poate purta răspundere 
pentru acţiunile care aparent se aseamănă cu tentati-
va de viol. În dependenţă de circumstanţele concrete, 
asemenea acţiuni pot fi  califi cate ca acţiuni violente cu 
caracter sexual, huliganism etc.”11

Considerăm necesară formularea unor observaţii la 
această explicaţie. Pentru a fi  autor al infracţiunii de 
viol, bărbatul trebuie să fi e înzestrat cu aptitudinea fi -
ziologică de a realiza un raport sexual, adică să aibă 
capacitatea de coabitare (copulaţie), în lipsa acestei ca-
pacităţi comiterea faptei nefi ind posibilă. În acest sens, 
prezintă interes punctul de vedere ale lui V.Beliş, con-
form căruia capacitatea sexuală a bărbatului este dife-
renţiată şi prezintă interes, din punct de vedere juridic, 
sub două aspecte: capacitatea de coabitare şi capacitatea 
de procreare.12 Este evident că impotenţa de procreare 
(incapacitatea de a insemina, de a fi  tată) nu elimină 
bărbatul din sfera subiecţilor infracţiunii de viol, aceas-
tă incapacitate sexuală neîmpiedicînd împreunarea or-
ganelor genitale. Or, aşa cum am afi rmat anterior, violul 
se consideră consumat din momentul începerii rapor-
tului sexual, adică din momentul introducerii depline 
sau parţiale a membrului viril în cavitatea vaginală. 
Dacă bărbatul este în stare să introducă măcar parţial 
membrul viril în cavitatea vaginală (să-l introducă în 
vestibulul vaginului), rezultă că el trebuie considerat 
subiect al infracţiunii de viol.
În concluzie, propunem formularea următoarei expli-
caţii cu caracter de precizare în proiectul noii hotă-
rîri explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova, dedicate practicii judiciare în ca-
uzele penale referitoare la infracţiunile privind viaţa 
sexuală: „Va exista tentativă de viol dacă făptuitorul nu 
a putut realiza raportul sexual din cauze psihofi ziologi-
ce de moment (de exemplu, imposibilitatea introducerii 
membrului viril din cauza lipsei de erecţie sau a reacţiei 
de vaginism).
Impotenţa de procreare (incapacitatea de a insemina, de 
a fi  tată) nu elimină bărbatul din sfera subiecţilor infrac-
ţiunii de viol”.

• Înainte de a purcede la analiza recomandărilor din 
Hotărîrea Plenului nr.17/2005, consacrate circumstan-
ţelor agravante ale infracţiunilor specifi cate la art. 171 
şi 172 CP RM, vom constata necesitatea formulării 
unei explicaţii de principiu, indispensabile interpretării 
art. 171 şi 172 CP RM. Considerăm oportună formu-
larea următoarei explicaţii în proiectul noii hotărîri 
explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Re-
publicii Moldova, dedicate practicii judiciare în cauzele 
penale referitoare la infracţiunile privind viaţa sexuală: 
„În cazul infracţiunii de viol, victima poate fi  nu doar o 
persoană de sex feminin, dar şi o persoană de sex mas-
culin. Este important ca victima violului să aibă o altă 



45

R evista Institu tului  Naional al Justiiei  nr. ,  

4 5I n s t i t u t u l  N aţ i o n a l  a l  J u s t i ţ i e i

apartenenţă sexuală decît autorul infracţiunii. În cazul 
violului săvîrşit de două sau mai multe persoane, victima 
trebuie să aibă o altă apartenenţă sexuală decît persoa-
na care realizează raportul sexual. În raport cu persoana 
care realizează constrîngerea fi zică sau psihică, aparte-
nenţa sexuală poate fi  aceeaşi.
În cazul infracţiunii prevăzute la art.172 CP RM, pre-
supunînd realizarea actului de homosexualitate, victima 
trebuie să aibă aceeaşi apartenenţă sexuală cu autorul 
infracţiunii. În cazul în care o astfel de faptă este săvîrşită 
de două sau mai multe persoane, victima trebuie să aibă 
aceeaşi apartenenţă sexuală cu persoana care realizea-
ză actul de homosexualitate. În raport cu persoana care 
realizează constrîngerea fi zică sau psihică, apartenenţa 
sexuală poate fi  diferită.
În cazul infracţiunii prevăzute la art.172 CP RM, pre-
supunînd satisfacerea poft ei sexuale în forme perverse, 
victima trebuie să aibă o altă apartenenţă sexuală faţă 
de autorul infracţiunii. În cazul în care o astfel de faptă 
este săvîrşită de două sau mai multe persoane, victima 
trebuie să aibă o altă apartenenţă sexuală faţă de per-
soana care îşi satisface poft a sexuală în forme perverse. 
În raport cu persoana care realizează constrîngerea fi zică 
sau psihică, apartenenţa sexuală poate fi  aceeaşi”.
Aceste explicaţii derivă organic din cele două defi niţii, 
pe care le-am propus mai sus, în vederea includerii în 
proiectul noii hotărîri explicative a Plenului Curţii Su-
preme de Justiţie a Republicii Moldova, dedicate prac-
ticii judiciare în cauzele penale referitoare la infracţiu-
nile privind viaţa sexuală: „homosexualitatea reprezintă 
actul sexual dintre persoane avînd aceeaşi apartenenţă 
sexuală”; „satisfacerea poft ei sexuale în forme perverse 
reprezintă un act sexual nefi resc (sub aspect fi ziologic) 
dintre persoane avînd apartenenţă sexuală diferită”.
În plus, propunerea noastră se sprijină pe varianta în 
limba rusă a art.171 CP RM, în care se utilizează expre-
siile „несовершеннолетняя (несовершеннолетний)” 
şi „потерпевшая (потерпевший)”.

• Explicaţiile din pct.7 al Hotărîrii Plenului nr.17/2005 
se referă la circumstanţa agravantă specifi cată la lit.a)
alin.(2) art.171 / lit.a) alin.(2) art.172 CP RM. Însă, aşa 
cum am menţionat mai sus, aceste două prevederi nor-
mative au suferit modifi cări la 18.12.2008: la lit.a) alin.(2) 
art.171 CP RM, în locul cuvintelor „săvîrşit repetat” se 
folosesc cuvintele „săvîrşit de către o persoană care 
anterior a săvîrşit un viol prevăzut la alin.(1)”; la lit.a)
alin.(2) art.172 CP RM, în locul cuvintelor „săvîrşite 
repetat”, se folosesc cuvintele „săvîrşite de o persoană 
care anterior a săvîrşit o faptă prevăzută la alin.(1)”.
Reamintim cu acest prilej că, în proiectul de Lege pentru 
modifi carea şi completarea Codului penal al Republicii 
Moldova (elaborat de Ministerul Justiţiei)13, în art.37 şi 

38, s-a propus abrogarea lit.a) alin.(2) art.171 şi a lit.a)
alin.(2) art.172 CP RM. Sprijinim această iniţiativă, a 
cărei realizare am susţinut-o prin argumente.14 Doar 
abolirea defi nitivă (nu parţială) pe cale legislativă a in-
stituţiei repetării infracţiunii va contribui la ridicarea 
calităţii actului de justiţie, în sensul excluderii confuziei 
dintre repetarea infracţiunii, pe de o parte, şi infracţi-
unea prelungită şi concursul de infracţiuni, pe de altă 
parte. Pînă atunci însă vom supune interpretării aceste 
prevederi normative, respectînd voinţa legiuitorului.
Bineînţeles, modifi cările legislative de la 18.12.2008, 
menţionate mai sus, nu au putut să nu lase amprentă 
asupra semantismului circumstanţei agravante analiza-
te. Pentru că dispoziţiile de la lit.a) alin.(2) art.171 / lit.a) 
alin.(2) art.172 CP RM nu mai prevăd răspunderea pen-
tru violul / acţiunile violente cu caracter sexual săvîrşite
simplamente repetat. Aşa cum au prevăzut altădată. 
Conform legii penale în vigoare, repetarea infracţiunii 
reclamă condiţii în plus.
Iată de ce, propunem ca – în proiectul noii hotărîri expli-
cative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 
Moldova, dedicate practicii judiciare în cauzele penale 
referitoare la infracţiunile privind viaţa sexuală – să fi e 
formulată următoarea explicaţie: „Prevederea de la lit.a)
alin.(2) art.171 CP RM nu este aplicabilă atunci cînd se 
atestă succesiunea a două sau a mai multor infracţiuni 
identice prevăzute la alin.(2) sau (3) art.171 CP RM. De 
asemenea, prevederea de la lit.a) alin.(2) art.172 CP RM
nu este aplicabilă atunci cînd se atestă succesiunea a 
două sau a mai multor infracţiuni identice prevăzute la 
alin.(2) sau (3) art.172 CP RM. În astfel de cazuri, aceste 
infracţiuni se califi că de sine stătător, conform regulilor 
concursului de infracţiuni.
În acelaşi timp, prevederea de la lit.a) alin.(2) art.171 
CP RM este aplicabilă atunci cînd se atestă succesiunea 
a două sau a mai multor infracţiuni identice prevăzute la 
alin.(1) art.171 CP RM. De asemenea, prevederea de la 
lit.a) alin.(2) art.172 CP RM este aplicabilă atunci cînd 
se atestă succesiunea a două sau a mai multor infracţiuni 
identice prevăzute la alin.(1) art.172 CP RM”.
Accentuăm, că, atunci cînd spunem „identice”, avem în 
vedere nu identitatea semnelor infracţiunii. Avem în 
vedere identitatea sub aspectul gradului prejudiciabil al 
infracţiunii. O astfel de identitate o prezintă infracţiu-
nile prevăzute de acelaşi alineat al articolului din legea 
penală.
În alt context, trebuie să constatăm că explicaţiile din 
pct.7 al Hotărîrii Plenului nr.17/2005 nu sînt sufi ciente: 
lipseşte o recomandare privind modul de califi care a in-
fracţiunilor care se succed, dacă acestea nu sînt identice. 
Iată de ce, venim cu recomandarea ca – în proiectul noii 
hotărîri explicative a Plenului Curţii Supreme de Jus-
tiţie a Republicii Moldova, dedicate practicii judiciare
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în cauzele penale referitoare la infracţiunile privind 
viaţa sexuală – să fi e formulată următoarea explicaţie: 
„La săvîrşirea a două sau a mai multor violuri sau ac-
ţiuni violente cu caracter sexual, pentru care este prevă-
zută răspunderea la diferite alineate ale art.171 sau 172 
CP RM, cele comise se califi că de sine stătător, conform 
regulilor concursului de infracţiuni. Califi carea se face 
după aceleaşi reguli, dacă violurile sau acţiunile violente 
cu caracter sexual se încheie la etape diferite ale activită-
ţii infracţionale, precum şi dacă făptuitorul apare în ro-
luri juridice diferite în cadrul violurilor sau al acţiunilor 
violente cu caracter sexual”.
Această recomandare, care, de altfel, rezultă din alin.(1) 
art.33 CP RM, ar contribui, cu siguranţă, la o mai bună 
delimitare a repetării de infracţiuni de concursul de 
infracţiuni. Cu atît mai mult că, în pct.7 al Hotărîrii 
Plenului Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova 
„Cu privire la practica judiciară în cauzele despre infrac-
ţiunile sexuale”, nr.7 din 29.08.199415 (în continuare −
Hotărîrea Plenului nr.7/1994), era formulată o reco-
mandare diametral opusă ca sens, cu efecte derutante 
pentru cei care aplică astăzi legea penală: „Alineatul 2 
al art.102 CP, care prevede o răspundere sporită pentru 
viol, săvîrşită de o persoană, care anterior a mai săvîrşit 
o astfel de infracţiune, urmează să fi e aplicată indife-
rent de aceea dacă au fost terminate violurile săvîrşite 
şi dacă vinovatul era executorul sau alt coparticipant al 
acestor infracţiuni”.
Dintr-o altă perspectivă, la pct.7 al Hotărîrii Plenului 
nr.17/2005 există o explicaţie care pare a fi  oarecum 
unilaterală: „Dacă raporturile sexuale şi / sau acţiuni-
le cu caracter sexual au fost realizate cu două sau mai 
multe victime, chiar în cazul unei întreruperi de scurtă 
durată între aceste raporturi (acţiuni), trebuie aplicată 
dispoziţia de la lit.a) alin.(2) art.171 sau, după caz, lit.a) 
alin.(2) art.172 CP RM”.
Din punctul nostru de vedere, luînd în calcul aceste re-
zerve, considerăm necesară formularea următoarei ex-
plicaţii în proiectul noii hotărîri explicative a Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, dedi-
cate practicii judiciare în cauzele penale referitoare la 
infracţiunile privind viaţa sexuală: „Dacă, în contextul 
infracţiunii prevăzute la art.171 sau 172 CP RM, rapor-
turile sexuale, actele de homosexualitate sau satisfacerea 
poft ei sexuale în forme perverse s-au realizat cu două sau 
mai multe victime, în prezenţa aceleiaşi intenţii infracţi-
onale, cele săvîrşite reprezintă o infracţiune unică prelun-
gită. Totodată, dacă, în contextul infracţiunii prevăzute 
la art.171 sau 172 CP RM, raporturile sexuale, actele de 
homosexualitate sau satisfacerea poft ei sexuale în forme 
perverse s-au realizat cu două sau mai multe victime, 
iar după fi ecare astfel de acţiune apărea o altă intenţie 
de a comite o acţiune identică cu acelaşi caracter, atunci 

trebuie aplicată dispoziţia de la lit.a) alin.(2) art.171 sau, 
după caz, lit.a) alin.(2) art.172 CP RM ”.
Cu siguranţă, o asemenea recomandare ar contribui 
substanţial la aplicarea uniformă a legii penale. Argu-
mentele corespunzătoare le-am prezentat anterior.16

Rezumînd, vom spune doar că, după cum reiese din 
art.30 CP RM, tocmai prezenţa sau lipsa intenţiei unice 
este acel criteriu care serveşte la delimitarea infracţiunii 
unice prelungite de repetarea infracţiunii. Nicidecum 
nu dacă este de lungă sau de scurtă durată întreruperea 
între raporturile sexuale, actele de homosexualitate sau 
actele de satisfacere a poft ei sexuale în forme perverse, 
realizate asupra victimei.

• La pct.8 al Hotărîrii Plenului nr.17/2005 se conţin ex-
plicaţiile privind interpretarea prevederilor de la lit.a)
alin.(2) art.171 / lit.a) alin.(2) art.172, lit.a) alin.(3) 
art.171 / lit.a) alin.(3) art.172 CP RM: „Răspunderea 
pentru violul sau acţiunile violente cu caracter sexual, 
săvîrşite cu bună-ştiinţă asupra unui minor ori asupra 
unei persoane despre care se ştia cu certitudine că nu 
a atins vîrsta de 14 ani, poate surveni numai dacă făp-
tuitorul cunoştea cu certitudine vîrsta victimei (din 
maniera de conduită a acesteia, din aspectul ei exterior 
sau din alte surse). Eroarea de fapt cu privire la vîrsta 
victimei, posibilă în anumite cazuri speciale şi în îm-
prejurări concrete specifi ce, în care făptuitorul şi-a pu-
tut eventual forma convingerea că victima are depăşită 
vîrsta de 14 sau 18 ani atunci cînd aceasta este dovedit, 
exclude imputarea acestui semn califi cativ (vîrsta victi-
mei este cu puţin sub 14 sau 18 ani, iar datorită proce-
selor de accelerare arată mai în vârstă)”.
Analizînd această recomandare, constatăm că nu sufi -
cient de explicit şi nu într-o manieră completă a fost 
supusă atenţiei problema privind erorea asupra ca-
lităţii agravante a victimei infracţiunii prevăzute la 
lit.a) alin.(2) art.171 / lit.a) alin.(2) art.172, lit.a) alin.(3) 
art.171 / lit.a) alin.(3) art.172 CP RM.
În consecinţă, propunem formularea următoarei ex-
plicaţii în proiectul noii hotărîri explicative a Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, dedi-
cate practicii judiciare în cauzele penale referitoare la 
infracţiunile privind viaţa sexuală: „Dacă făptuitorul 
consideră eronat că victima nu a împlinit majoratul (deşi 
în realitate aceasta are împlinită, la momentul săvîrşirii 
infracţiunii, vîrsta de 18 ani), cele săvîrşite urmează a fi  
califi cate conform art.27 şi lit.b) alin.(2) art.171 / art.27 
şi lit.b) alin.(2) art.172 CP RM.
Reguli similare de califi care se aplică în cazul erorii cu 
privirea la victima infracţiunii prevăzute la lit.a) alin.(3) 
art.171 / lit.a) alin.(3) art.172 CP RM”.

• În mod fi resc, în Hotărîrea Plenului nr.17/2005, lip-
sesc explicaţii referitoare la violul sau acţiunile violente 
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cu caracter sexual, săvîrşite cu bună-ştiinţă asupra unei 
femei gravide. Se impune suplinirea acestui gol.
Violul sau acţiunile violente cu caracter sexual săvîrşite 
cu bună-ştiinţă asupra femeii gravide presupune înde-
plinirea cumulativă a două condiţii: 1) victima să fi e o 
femeie gravidă şi 2) făptuitorul să manifeste bună-ştiinţă
în privinţa circumstanţei că victima se afl ă în această 
stare.
Deoarece un mai mare interes prezintă cea de-a doua 
condiţie, vom afi rma că, pentru ca făptuitorului să-i 
fi e imputabilă răspunderea agravată, acesta trebuie să 
fi  avut cunoştinţă în concret despre graviditatea victi-
mei (din surse medicale, datorită unor relaţii de familie 
sau de serviciu, datorită faptului că sarcina era evidentă 
etc.). Sub acest aspect, vinovăţia făptuitorului trebuie 
dovedită în concret, nefi ind sufi cientă simpla prezum-
ţie că făptuitorul a prevăzut că victima ar putea fi  gravi-
dă, întrucît este femeie. Dacă făptuitorul nu ştia despre 
graviditatea victimei în genere, răspunderea penală la 
fel nu-i poate fi  agravată în baza lit.b1) alin.(2) art.171 / 
lit.b1) alin.(2) art.172 CP RM.
În concluzie, în contextul săvîrşirii violului sau acţiu-
nilor violente cu caracter sexual cu bună-ştiinţă asupra 
femeii gravide, sintagma „cu bună-ştiinţă” denotă că, la 
momentul săvîrşirii faptei, făptuitorul cunoştea cu cer-
titudine despre starea de graviditate a victimei.
În ce priveşte eroarea asupra calităţii victimei de a fi  fe-
meie gravidă, soluţia este similară cu cea pe care am 
identifi cat-o mai sus în privinţa erorii asupra calităţii 
victimei de a fi  minor. De aceea, dacă făptuitorul con-
sideră eronat că victima este o femeie gravidă (deşi în 
realitate nu este), cele săvîrşite urmează a fi  califi cate 
conform art.27 şi lit.b1) alin.(2) art.171 / art.27 şi lit.b1) 
alin.(2) art.172 CP RM.
Din considerentele menţionate mai sus, propunem ca 
în proiectul noii hotărîri explicative a Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, dedicate 
practicii judiciare în cauzele penale referitoare la in-
fracţiunile privind viaţa sexuală, să fi e formulată ur-
mătoarea explicaţie: „Răspunderea pentru violul sau 
acţiunile violente cu caracter sexual, săvîrşite cu bună-
ştiinţă asupra unei femei gravide, poate surveni numai 
dacă făptuitorul cunoştea cu certitudine despre gravidi-
tatea victimei (din surse medicale, datorită unor relaţii 
de familie sau de serviciu, datorită faptului că sarcina 
era evidentă etc.).
Dacă făptuitorul presupune, în mod întemeiat, că victi-
ma nu este gravidă, iar aceasta nu corespunde realităţii, 
nu-i poate fi  imputată circumstanţa agravantă prevăzu-
tă la lit.b1) alin.(2) art.171 sau la lit.b1) alin.(2) art.172 
CP RM. Aceasta nu înseamnă însă că făptuitorul nu va 
răspunde pentru infracţiunea corespunzătoare în formă 

neagravată sau în prezenţa altor circumstanţe agravante, 
a căror prezenţă nu poate fi  pusă la îndoială.
 Dacă făptuitorul consideră eronat că victima este gravi-
dă (deşi în realitate nu este aşa), cele săvîrşite urmează 
a fi  califi cate conform art.27 şi lit.b1) alin.(2) art.171 / 
art.27 şi lit.b1) alin.(2) art.172 CP RM”.

• La pct.9 al Hotărîrii Plenului nr.17/2005 se conţin 
explicaţii privind interpretarea prevederilor de la lit.c)
alin.(2) art.171 / lit.c) alin.(2) art.172, care stabilesc răs-
punderea pentru violul sau acţiunile violente cu carac-
ter sexual, săvîrşite de două sau mai multe persoane. 
În repetate rânduri, am supus unei critici argumentate 
unele din explicaţiile respective.17

Însă, în mod regretabil, nu a urmat nici o reacţie. De 
aceea, reiterăm pe scurt observaţiile noastre.
Astfel, în cadrul explicaţiilor din pct.9 al Hotărîrii Ple-
nului nr.17/2005 se evită a se releva tranşant natura ju-
ridică a circumstanţei agravante „de două sau mai mul-
te persoane”. În special, nu se răspunde la întrebarea: se 
aplică oare răspunderea conform lit.c) alin.(2) art.171 
/ lit.c) alin.(2) art.172 CP RM, dacă una din cele două 
persoane, care săvârşesc infracţiunea, nu întrunesc 
semnele subiectului infracţiunii? În ce ne priveşte, con-
siderăm că răspunderea în baza lit.c) alin.(2) art.171 / 
lit.c) alin.(2) art.172 CP RM poate fi  aplicată în oricare 
din următoarele trei ipoteze:
a)  infracţiunea este săvîrşită în coautorat;
b)  infracţiunea este săvîrşită de o persoană care întru-

neşte semnele subiectului infracţiunii, în comun cu 
o persoană care nu întruneşte aceste semne;

c)  infracţiunea este săvîrşită de o persoană care întru-
neşte semnele subiectului infracţiu nii, prin interme-
diul unei persoane care cu bună-ştiinţă nu este pasi-
bilă de răspundere penală.

Or, este neîntemeiată opinia că circumstanţa agravantă 
„de două sau mai multe persoane”, prevăzută de une-
le norme ale Părţii Speciale a Codului penal, se aplică 
doar în cazurile în care infracţiunea e săvîrşită în co-
autorat. De asemenea, nu există temeiuri de a identifi ca 
noţiunea „de două sau mai multe persoane” şi noţiu-
nea de participaţie presupunînd coautoratul. Pentru a 
fi  prevenite erorile în practica judiciară, ar fi  oportun 
ca aserţiunea sus-citată să-şi găsească locul în proiectul 
noii hotărîri explicative a Plenului Curţii Supreme de 
Justiţie a Republicii Moldova, dedicate practicii judici-
are în cauzele penale referitoare la infracţiunile privind 
viaţa sexuală.
În alt plan, vom consemna că în pct.9 al Hotărîrii Ple-
nului nr.17/2005 se explică: „Ca viol sau acţiune violen-
tă cu caracter sexual, săvîrşite de două sau mai multe 
persoane, sînt califi cate nu doar acţiunile persoanelor 
care au săvîrşit raportul sexual (actul de homosexua-
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lism, actul de lesbianism sau satisfacerea poft ei sexuale 
în forme perverse), dar şi acţiunile persoanelor, care, 
prin aplicarea constrîngerii fi zice sau psihice faţă de 
victimă, au făcut posibilă săvîrşirea acţiunii sexuale 
respective”.
Reieşind din această explicaţie, este posibil ca una din 
persoanele, care săvârşesc infracţiunea prevăzută la 
art.171 sau 172 CP RM, să aplice constrîngerea fi zică 
sau psihică nu în paralel cu raportul sexual (actul de 
homosexualitate sau satisfacerea poft ei sexuale în for-
me perverse), realizat de o altă persoană, dar înainte 
de o asemenea acţiune. Drept urmare, propunem ca în 
proiectul noii hotărîri explicative a Plenului Curţii Su-
preme de Justiţie a Republicii Moldova, dedicate practi-
cii judiciare în cauzele penale referitoare la infracţiunile 
privind viaţa sexuală, să fi e formulată următoarea expli-
caţie: „Trebuie califi cată conform lit.c) alin.(2) art.171/
lit.c) alin.(2) art.172 CP RM fapta persoanei care apli-
că constrîngerea fi zică sau psihică nemijlocit înainte ca 
cealaltă persoană să realizeze raportul sexual (actul de 
homosexualitate sau satisfacerea poft ei sexuale în forme 
perverse). Dacă, în această ipoteză, din cauze indepen-
dente de voinţa făptuitorilor care acţionează de comun 
acord, nu s-a reuşit să se realizeze raportul sexual (actul 
de homosexualitate sau satisfacerea poft ei sexuale în for-
me perverse), atunci ambii făptuitori trebuie să răspun-
dă potrivit art.27 şi lit.c) alin.(2) art.171 / art.27 şi lit.c) 
alin.(2) art.172 CP RM”. Or, executarea laturii obiective 
a infracţiunii comise de comun acord a început. Însă, 
nu s-a izbutit desfăşurarea activităţii infracţionale pînă 
la momentul de consumare.
Totodată, este posibil ca constrîngerea fi zică sau psihică 
să fi e aplicată la o etapă mai timpurie a activităţii infrac-
ţionale. Se are în vedere crearea intenţionată de condiţii 
pentru săvîrşirea infracţiunii, prevăzute la art.171 sau 
172 CP RM, nu nemijlocit înainte de realizarea rapor-
turilor sexuale (actului de homosexualitate, satisfacerii 
poft ei sexuale în forme perverse). În consecinţă, pro-
punem formularea următoarei explicaţii în proiectul 
noii hotărîri explicative a Plenului Curţii Supreme de 
Justiţie a Republicii Moldova, dedicate practicii judici-
are în cauzele penale referitoare la infracţiunile privind 
viaţa sexuală: „Dacă, în procesul de creare intenţionată 
a condiţiilor pentru săvîrşirea infracţiunii, din cauze in-
dependente de voinţa făptuitorului, infracţiunea nu-şi va 
produce efectul, atunci fapta îi va fi  califi cată conform 
art.26 şi 171 / art.26 şi 172 CP RM. Dacă acest făptuitor 
cunoştea că pregăteşte infracţiunea care va fi  săvîrşită de 
două sau mai multe persoane, atunci califi carea acţiu-
nilor lui trebuie făcută conform art.26 şi lit.c) alin.(2) 
art.171 / art.26 şi lit.c) alin.(2) art.172 CP RM.
În aceleaşi condiţii, dacă infracţiunea îşi va produce 
efectul, contribuţia prealabilă a făptuitorului respectiv 

– catalogată, de exemplu, ca înlăturare de obstacole – 
urmează a fi  califi cată în conformitate cu alin.(5) art.42 
şi lit.c) alin.(2) art.171 / alin.(5) art.42 şi lit.c) alin.(2) 
art.172 CP RM. Adică, drept complicitate la infracţiunea 
corespunzătoare săvîrşită de două sau mai multe persoa-
ne (alte două sau mai multe persoane decît complicele)”.
În altă ordine de idei, este necesar să menţionăm că, în 
unele cazuri, raportul sexual (actul de homosexualitate 
sau satisfacerea poft ei sexuale în forme perverse) este 
realizat pe rînd de către cele două sau mai multe persoa-
ne. În legătură cu aceasta, este util a reproduce opinia 
lui T.Toader: „Fapta constituie viol în formă agravată 
chiar şi atunci cînd fi ecare făptuitor s-a afl at, în timpul 
actului sexual, în încăperi diferite, dacă au acţionat îm-
preună pentru intimidarea victimei şi înfrîngerea voin-
ţei acesteia”.18 Iată de ce, venim cu recomandarea ca în 
proiectul noii hotărîri explicative a Plenului Curţii Su-
preme de Justiţie a Republicii Moldova, dedicate prac-
ticii judiciare în cauzele penale referitoare la infracţiu-
nile privind viaţa sexuală, să fi e formulată următoarea 
explicaţie: „Dacă între făptuitori a existat o înţelegere 
prealabilă, iar raportul sexual (actul de homosexualitate 
sau satisfacerea poft ei sexuale în forme perverse) îl să-
vârşesc pe rând, atunci trebuie aplicată răspunderea în 
baza lit.c) alin.(2) art.171 / art.26 şi lit.c) alin.(2) art.172 
CP RM, indiferent dacă în momentul săvîrşirii infracţi-
unii era prezent un singur făptuitor sau toţi cei între care 
a fost stabilită înţelegerea prealabilă”. Or, prin acţiunile 
precedente ale unuia dintre făptuitori se contribuie la 
realizarea ulterior de către un alt făptuitor a activită-
ţii infracţionale. Datorită acestui fapt, o parte a laturii 
obiective a infracţiunii prevăzute la art.171 sau 172 CP 
RM – constrîngerea fi zică sau psihică – se realizează 
prin eforturile comune ale celor două sau mai multe 
persoane care săvîrşesc infracţiunea.
Într-un alt registru, vom menţiona că în pct.9 al Ho-
tărîrii Plenului nr.17/2005 se stabileşte: „Violul şi / sau 
acţiunile violente cu caracter sexual, săvîrşite de două 
sau mai multe persoane, trebuie deosebite de complici-
tatea la aceste infracţiuni, cînd faptele comise sînt cali-
fi cate potrivit alin.(5) art.42, raportat la art.171 sau 172 
CP RM. Complicele la viol şi / sau acţiunile violente cu 
caracter sexual este persoana care: a ademenit victima 
într-un loc dinainte convenit, comod pentru săvîrşirea 
infracţiunii; a pus la dispoziţie mijlocul său de trans-
port, în scopul săvîrşirii infracţiunii; a pregătit mijloa-
cele necesare aducerii victimei în imposibilitate de a se 
apăra ori de a-şi exprima voinţa; a săvîrşit cu victima 
un raport sexual şi/sau un act de homosexualism, de 
lesbianism sau satisfacerea poft ei sexuale în forme per-
verse în mod benevol, creînd imediat condiţiile pentru 
comiterea violului şi / sau a acţiunilor violente cu ca-
racter sexual de către alte persoane, cu care a intrat în 
înţelegere prealabilă etc.”
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Putem remarca că toate exemplele de complicitate la in-
fracţiunile prevăzute la art.171 sau 172 CP RM, specifi -
cate în cadrul recomandării reproduse mai sus, se refe-
ră la complicitatea anterioară. Dar, complicitatea poate 
fi  şi concomitentă, atunci cînd contribuţia e acordată 
în cursul executării infracţiunii. Schimbarea poziţiei 
victimei sau dezbrăcarea ei în procesul săvîrşirii rapor-
tului sexual (actului de homosexualitate sau satisfacerii 
poft ei sexuale în forme perverse), cînd se profi tă de im-
posibilitatea victimei de a se apăra ori de a-şi exprima 
voinţa, reprezintă tocmai exemple de complicitate con-
comitentă la infracţiunile prevăzute la art.171 sau 172 
CP RM. Ele reprezintă exemple de complicitate şi nu de 
coautorat, pentru că nu constau în executarea parţială 
a laturii obiective a infracţiunilor respective. Ele con-
stituie contribuţii cu rol de ajutor acordat autorului vi-
olului sau al acţiunilor violente cu caracter sexual. Iată 
de ce, propunem formularea următoarei explicaţii cu 
caracter de completare în proiectul noii hotărîri expli-
cative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 
Moldova, dedicate practicii judiciare în cauzele penale 
referitoare la infracţiunile privind viaţa sexuală: „De 
asemenea, schimbarea poziţiei victimei sau dezbrăcarea 
ei în procesul săvîrşirii raportului sexual (actului de ho-
mosexualitate sau satisfacerii poft ei sexuale în forme per-
verse), cînd se profi tă de imposibilitatea victimei de a se 
apăra ori de a-şi exprima voinţa, constituie complicitate 
la infracţiunile prevăzute la art.171 sau 172 CP RM”.
(Va urma)
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