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de transport să părăsească locul accidentului rutier, în 
cazul în care a încălcat regulile de securitate a circula-
ţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport, dacă 
aceasta a provocat urmările indicate la alin.(3) sau (5) 
art.264 CP RM.
În ce priveşte obiectul juridic secundar al infracţiu-
nii prevăzute la art.266 CP RM, este utilă reproducerea 
punctului de vedere aparţinînd lui S.M. Remizov. Prin-
tre procedeele de împotrivire stabilirii circumstanţelor 
producerii unui accident rutier, acesta menţionează:

– părăsirea locului accidentului rutier;
– introducerea de modifi cări în ambianţa acci-

dentului rutier pînă la sosirea colaboratorilor 
organelor de drept;

– efectuarea asupra mijlocului de transport a ac-
ţiunilor îndreptate spre introducerea unei in-
formaţii suplimentare în suporturile materiale 
de informaţie sau spre substituirea deplină a 
informaţiei corespunzătoare (variate înscenări; 
înlocuirea pieselor deteriorate; distrugerea 
unor noduri şi piese ale mijlocului de trans-
port; arderea mijloacelor de transport etc.).2 

Pe cale de consecinţă, putem afi rma că infracţiunea de 
părăsire a locului accidentului rutier aduce atingere 
în plan secundar relaţiilor sociale cu privire la activi-
tatea de constatare imediată şi completă a încălcărilor 
regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a 
mijloacelor de transport, precum şi cu privire la activi-
tatea de identifi care a făptuitorului şi de stabilire a cir-
cumstanţelor concrete în care au fost comise încălcările 
respective.
Datorită specifi cului său, infracţiunea analizată nu are 
nici obiect material, nici victimă.
Latura obiectivă a infracţiunii constă în faptă prejudi-
ciabilă exprimată în acţiunea de părăsire a locului acci-
dentului rutier. 
Întîi de toate, vom examina înţelesul noţiunilor „acci-
dent rutier” şi „locul accidentului rutier”.
La modul general, defi niţia noţiunii „accident rutier” o 
găsim formulată în mai multe acte normative:

– evenimentul produs ca urmare a încălcării re-
gulilor de circulaţie, în care au fost implicate 
unul sau mai multe vehicule afl ate în circula-
ţie pe drum public, în urma căruia a rezultat 
vătămarea sănătăţii, integrităţii corporale, de-
cesul uneia sau al mai multor persoane ori a 
fost cauzat un prejudiciu material (art.2 al Legii 
Republicii Moldova privind siguranţa trafi cu-
lui rutier, adoptate de Parlamentul Republicii 
Moldova la 7.06.20073);
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In the framework of this article, is managed the examination of the off ences pre-

vented at art.266, 269 and at art.276 PC RM. In this regard, the following con-

clusion is actualized: the formulae of the connection between the dropping in 

danger off ence and the car accident area abandoning off ence is the concourse 

of off ences and not the special and general norm reciprocal competition. As 

well, there are brought important reasons in favor of art.266 PC RM repeal. It is 

again argued that the off ence prevented at art.269 PC RM is an exclusively auto 

transport fi eld one. The “part at the traffi  c (another than the driver)” notion is 

contrived, generally appointing the subject of the off ence prevented at art.269 

PC RM. In detail, are identifi ed the application ways of penal responsibility ac-

cording to art.276 PC RM. 

La art.266 CP RM se prevede răspunderea penală pen-
tru infracţiunea de părăsire a locului accidentului rutier. 
Mai exact, pentru părăsirea locului accidentului rutier 
de către persoana care conducea mijlocul de transport 
şi care a încălcat regulile de securitate a circulaţiei sau 
de exploatare a mijloacelor de transport, dacă aceasta 
a provocat urmările indicate la alin.(3) sau (5) art.264 
CP RM.
În Codul penal din 1961 nu a fost stabilită răspunderea 
pentru o asemenea faptă infracţională. Iată de ce lipsesc 
explicaţiile corespunzătoare în Hotărîrea Plenului Curţii
Supreme de Justiţie „Despre practica judiciară cu privi-
re la aplicarea legislaţiei în cadrul examinării cauzelor 
penale referitoare la încălcarea regulilor de securitate a 
circulaţiei şi de exploatare a mijloacelor de transport”, 
nr.20 din 8.07.1999 (în continuare – Hotărîrea Plenului 
nr.20/1999).1

Infracţiunea de părăsire a locului accidentului rutier 
este o infracţiune pluriobiectuală. Astfel, obiectul ju-
ridic principal al infracţiunii în cauză îl formează rela-
ţiile sociale cu privire la siguranţa trafi cului rutier, sub 
aspectul prohibiţiei impuse conducătorului mijlocului 

Sugestii pe marginea hotărîrilor Plenului Curţii Supreme de Justiţie
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– evenimentul produs ca urmare a încălcării re-
gulilor de circulaţie, în care au fost implicate 
unul sau mai multe vehicule afl ate în circulaţie 
pe drum public, rezultat cu vătămarea sănătă-
ţii, integrităţii corporale, decesul uneia sau al 
mai multor persoane ori cu cauzarea de pagube 
materiale (pct.2 al Concepţiei Sistemului in-
formaţional automatizat „Registrul de stat al 
accidentelor rutiere”, aprobate prin Hotărîrea 
Guvernului nr.693 din 21.06.20074);

– evenimentul produs ca urmare a încălcării nor-
melor de siguranţă a trafi cului rutier, în care au 
fost implicate unul sau mai multe vehicule afl a-
te în circulaţie pe drum public, rezultat cu vătă-
marea sănătăţii, integrităţii corporale, decesul 
uneia sau al mai multor persoane ori a fost cau-
zat un prejudiciu material (pct.7 al Anexei nr.1 
la Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea 
Regulamentului circulaţiei rutiere, nr.357 din 
13.05.2009 (în continuare – RCR)5).

Totuşi, în sensul art.266 CP RM, noţiunea de accident 
rutier are un înţeles mai îngust: evenimentul produs ca 
urmare a încălcării regulilor de securitate a circulaţiei 
sau de exploatare a mijloacelor de transport, în care au 
fost implicate unul sau mai multe mijloace de transport 
afl ate în circulaţie, în urma căreia a rezultat vătăma-
rea gravă sau decesul unei ori al mai multor persoane. 
Această limitare a înţelesului noţiunii „accident rutier” 
îşi are cauza în aceea că, aşa cum vom vedea infra, nu 
oricare părăsire a locului accidentului rutier implică 
răspunderea penală în temeiul art.266 CP RM. Şi nu 
oricare accident rutier are conotaţii penale.
Prin „locul accidentului rutier” vom înţelege segmentul 
de drum public6 sau un alt loc în care s-a produs acciden-
tul rutier, în rezultatul circulaţiei mijlocului de transport 
şi al intrării acestuia în coliziune cu persoane, cu alte 
mijloace de transport, cu alte bunuri mobile sau imobile. 
Cu alte cuvinte, luînd în consideraţie contextul infracţi-
unii prevăzute la art.266 CP RM, se are în vedere locul 
în care încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau 
de exploatare a mijloacelor de transport provoacă urmă-
rile indicate la alin.(3) şi (5) art.264 CP RM. Aceasta nu 
înseamnă că în toate cazurile locul accidentului rutier 
poate să coincidă în totalitate cu locul încălcării regulilor 
de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor 
de transport: încălcarea acestor reguli poate să înceapă 
înainte de producerea accidentului rutier. De asemenea, 
locul accidentului rutier poate să nu coincidă cu locul 
producerii urmărilor prejudiciabile (de exemplu, cînd 
decesul victimei survine după trecerea mai multor ore 
sau zile de la producerea accidentului rutier).
Astfel, se poate susţine că prin „părăsirea locului acci-
dentului rutier” se înţelege acţiunea de plecare a făptu-
itorului de la locul accidentului rutier cu mijlocul de 

transport al său ori al unei alte persoane, ori plecarea pe 
jos de la locul respectiv, în pofi da interdicţiei de rigoare 
din RCR.
Astfel, în conformitate cu pct.12 RCR, conducătorul de 
vehicul, implicat într-un accident rutier, este obligat, 
printre altele:

– să oprească imediat vehiculul, semnalizîndu-l;
– să nu schimbe poziţia vehiculului şi a obiecte-

lor de pe carosabil provenite ca urmare a acci-
dentului rutier (cu excepţia cazurilor prevăzute 
la lit.c) şi d) subpct.1 pct.12 RCR);

– să marcheze locul iniţial al vehiculului, obiecte-
lor ce ţin de accident şi al persoanei traumatiza-
te, dacă se impune schimbarea poziţiei acestora 
pentru acordarea primului ajutor, transporta-
rea persoanei traumatizate cu propriul vehicul 
la unitatea medicală sau pentru eliberarea caro-
sabilului;

– să anunţe despre accident poliţia şi să rămînă 
pe loc pînă la sosirea lucrătorilor de poliţie.

Din aceste reglementări putem deduce că nu poate fi  
califi cată ca părăsire a locului accidentului rutier:
1) transportarea persoanei traumatizate cu propriul 

mijloc de transport (în lipsa altor mijloace de trans-
port) la unitatea medicală, în vederea acordării pri-
mului ajutor acelei persoane, cu condiţia revenirii la 
locul accidentului rutier a conducătorului mijlocului 
de transport;

2) prezentarea conducătorului mijlocului de transport 
la unitatea medicală sau la poliţie, pentru a comu-
nica producerea accidentului rutier, în cazul în care 
lipsesc alte posibilităţi de comunicare, iar conducă-
torul mijlocului de transport nu are posibilitatea să 
acorde primul ajutor persoanei traumatizate, nici să 
o transporte pentru acordarea primului ajutor (cu 
condiţia revenirii la locul accidentului rutier a con-
ducătorului mijlocului de transport);

3) prezentarea conducătorului mijlocului de transport 
la unitatea medicală, pentru a-şi salva viaţa, în ipote-
za în care se afl ă în stare de extremă necesitate;

4) plecarea în misiune sau la o intervenţie ce nu suferă 
amînare a conducătorului unui mijloc de transport 
cu regim prioritar de circulaţie (de exemplu, al am-
bulanţei, al mijlocului de transport destinat stingerii 
incendiilor, al celui aparţinînd poliţiei etc.), în ipote-
za în care se atestă starea de extremă necesitate;

5) plecarea de la locul accidentului rutier cu încuviinţa-
rea lucrătorilor de poliţie etc.

Pentru califi carea faptei conform art.266 CP RM este 
esenţială stabilirea situaţiei-premisă: încălcarea de că-
tre făptuitor a regulilor de securitate a circulaţiei sau 
de exploatare a mijloacelor de transport, dacă această 
încălcare a provocat urmările indicate la alin.(3) sau (5) 
art.264 CP RM.
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În acest plan, sînt relevante următoarele exemple din 
practica judiciară: prin sentinţa Judecătoriei raionului 
Drochia din 21.06.2006, D.V. a fost condamnat în baza 
alin.4 art.264 şi art.266 CP RM. În fapt, la 14.11.2004, 
conducînd automobilul VAZ 21093 pe traseul Drochia-
Ţarigrad, fi ind în stare de ebrietate, D.V. a depăşit vi-
teza şi a manifestat neatenţie la traseu. În rezultat, l-a 
tamponat pe M.A., care se deplasa pe contrasens cu 
bicicleta, şi a părăsit locul accidentului rutier. Lui M.A. 
i-a fost cauzată vătămare gravă a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii, periculoasă pentru viaţă7; prin sentinţa 
Judecătoriei raionului Căuşeni din 21.09.2007, S.C. a 
fost condamnat în baza lit.a) alin.(3) art.264 CP RM. 
În fapt, la 16.04.2005, conducînd automobilul „Ford-
Fiesta” pe str. Ştefan cel Mare din or. Căuşeni, încălcînd 
prevederile alin.(1) pct.11, pct.12, 45, alin.(3) pct.122 
ale RCR din 27.07.19998, S.C. i-a tamponat pe I.A., C.D. 
şi H.V. În rezultat, li s-a provocat vătămarea gravă a in-
tegrităţii corporale sau a sănătăţii. După comiterea ac-
cidentului rutier, S.C. a părăsit locul accidentului rutier, 
deplasîndu-se într-o direcţie necunoscută9; prin sentin-
ţa Judecătoriei raionului Dubăsari din 24.06.2008, P.V. 
a fost condamnat în baza alin.(4) art.264 şi art.266 CP 
RM. În fapt, la 4.05.2008, fi ind în stare de ebrietate, 
P.V. conducea, fără permis de conducere, automobilul 
„Peugeot-405” pe strada centrală din s. Molovata, rai-
onul Dubăsari. Se deplasa neregulamentar cu o viteză 
de aproximativ 70 km/oră, ignorînd prevederile lit.a)
alin.(2) pct.10, lit.a) pct.14, alin.(1) pct.39, lit.a),b) 
alin.(1) pct.45, alin.(2) pct.45, lit.a) pct.46, lit.a) alin.(1) 
pct.47 ale RCR din 27.07.1999. Drept urmare, P.V. a 
ieşit pe partea stîngă a carosabilului, tamponîndu-l pe 
S.P. Victima a decedat pe loc, iar P.V. a părăsit locul ac-
cidentului rutier.10 
Din cele evocate mai sus rezultă că art.266 CP RM nu 
poate fi  aplicat dacă, înainte de a părăsi locul acciden-
tului rutier:
1) făptuitorul nu a încălcat regulile de securitate a cir-

culaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport;
2) regulile specifi cate au fost încălcate, însă nu s-au 

produs urmările prejudiciabile indicate la alin.(3) 
sau (5) art.264 CP RM. Într-o astfel de ipoteză, apli-
cabil este art.243 „Părăsirea locului în care s-a pro-
dus accidentul rutier” din Codul contravenţional al 
Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Repu-
blicii Moldova la 24.10.2008.11 

În context, ne raliem opiniei exprimate de A.I. Korobeev:
componenţa de infracţiune de părăsire a locului acci-
dentului rutier nu este o componenţă de infracţiune 
absolut de sine stătătoare. În mare parte, ea derivă din 
componenţa de infracţiune de încălcare a regulilor de 
securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor 
de transport de către persoana care conduce mijlocul de 
transport. Deci, îndeplineşte o funcţie de subsecvenţă

(subsidiaritate) faţă de această ultimă componenţă de 
infracţiune.12 Aşadar, art.266 CP RM nu poate fi  aplicat 
de sine stătător. El poate fi  aplicat numai dacă, anteri-
or, acelaşi făptuitor a săvîrşit infracţiunea prevăzută la 
alin.(3) sau (5) art.264 CP RM. Bineînţeles, în afară de 
consecuţia temporală a celor două infracţiuni, trebuie 
să le caracterizeze legătura cauzală. Sub acest aspect de 
subsecvenţă (subsidiaritate), infracţiunea de părăsire a 
locului accidentului rutier poate fi  comparată, în une-
le cazuri, cu infracţiunea de spălare a banilor (art.243 
CP RM) şi cu infracţiunea de uzurpare de calităţi ofi ci-
ale (art.351 CP RM).
În altă ordine de idei, este necesară stabilirea unor 
criterii de delimitare a infracţiunii de părăsire a locului 
accidentului rutier de infracţiunile adiacente.
În primul rînd, ne interesează delimitarea de infracţi-
unea de lăsare în primejdie (art.163 CP RM). Ne refe-
rim la una din cele două ipoteze relevate în dispoziţia 
art.163 CP RM, cînd făptuitorul însuşi a pus victima 
într-o situaţie periculoasă pentru viaţă şi o lasă cu 
bună-ştiinţă fără ajutor.
Este adevărat că la pct.9 al Hotărîrii Plenului nr.20/1999 
e formulată o explicaţie care vizează ipoteza dată. Totuşi, 
această explicaţie şi-a pierdut în mare parte actualita-
tea, mai ales datorită faptului că, aşa cum am menţionat 
supra, în legea penală anterioară nu a fost incriminată 
fapta de părăsire a locului accidentului rutier. De ace-
ea, într-o versiune reactualizată, explicaţia respectivă ar 
trebui redată în felul următor: „Conducătorul mijlocu-
lui de transport, care după săvîrşirea accidentului rutier 
a părăsit persoana accidentată în pericol pentru viaţă, 
urmează să poarte răspundere conform art.163, alin.(3) 
sau (5) art.264 şi art.266 CP RM”.
Aşadar, optăm pentru soluţia concursului de infracţi-
uni. Aceasta pentru că părăsirea locului accidentului 
rutier nu absoarbe lăsarea în primejdie. Cele două in-
fracţiuni îşi păstrează autonomia una faţă de cealaltă. 
Ca să ne convingem de aceasta, este sufi cient să ob-
servăm că, săvîrşind cele două infracţiuni, făptuitorul 
omite să execute două obligaţii absolut diferite:
1) obligaţia să acorde primul ajutor (fi xată la lit.c) 

alin.(1) pct.12 RCR) nu este executată în contextul 
lăsării în primejdie;

2) obligaţia să anunţe despre accident poliţia şi să rămî-
nă pe loc pînă la sosirea lucrătorilor de poliţie (fi xată 
la lit.g) alin.(1) pct.12 RCR) nu este executată în con-
textul părăsirii locului accidentului rutier. 

Din aceste considerente, nu putem fi  de acord că art.266 
CP RM ar fi  o normă specială în raport cu art.163 
CP RM, aşa cum ar rezulta din opinia exprimată de 
V.N. Kudreavţev.13 Faptul că persoana, care conduce 
mijlocul de transport, nu va părăsi locul accidentului 
rutier, nu garantează în nici un fel că această persoană
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va acorda ajutor celui accidentat. Pe de altă parte, în 
unele cazuri grave se impune ca cel accidentat să fi e 
transportat de urgenţă, pentru a-i fi  acordată asistenţa 
medicală califi cată (desigur, cu condiţia că cel acciden-
tat este transportabil). Astfel că, în unele situaţii, pără-
sirea locului accidentului rutier este impusă tocmai de 
necesitatea de a-i fi  acordat victimei ajutorul necesar. 
Necesar şi efi cient, pentru că conducătorul mijlocului 
de transport poate şi trebuie să acorde primul ajutor 
medical. Dar ar fi  incorect să fi e obligat să acorde asis-
tenţa medicală califi cată. Şi ar fi  imoral să fi e obligat să 
asiste la suferinţele celui accidentat, atunci cînd nu poa-
te personal să acorde ajutor.
În concluzie, nu soluţia concurenţei dintre norma spe-
cială şi norma generală, dar soluţia concursului de in-
fracţiuni este cea care exprimă adecvat gradul de co-
nexiune între lăsarea în primejdie şi părăsirea locului 
accidentului rutier.
În al doilea rînd, ne vom pronunţa în legătură cu deli-
mitarea infracţiunii de părăsire a locului accidentului 
rutier de infracţiunea de neacordare de ajutor unui 
bolnav (art.162 CP RM). De la bun început, trebuie de 
accentuat că nu poate fi  conceput – în raport cu ace-
eaşi situaţie şi acelaşi făptuitor – concursul dintre in-
fracţiunile prevăzute la art.162 şi la art.266 CP RM. Or, 
subiectul infracţiunii de părăsire a locului accidentului 
rutier nu poate fi  cel care, în situaţia corespunzătoare, 
are obligaţia să acorde ajutor victimei, sub ameninţarea 
de a fi  sancţionat conform art.162 CP RM. În această si-
tuaţie, va răspunde, aşa cum am reliefat mai sus, în baza 
art.163, 266 (şi alin.(3) sau (5) art.264) CP RM.
Atunci care este deosebirea dintre neacordarea de aju-
tor unui bolnav (art.162 CP RM) şi lăsarea în primejdie 
(art.163 CP RM)? În contextul examinat, deosebirea se 
referă la calităţile subiectului infracţiunii:
1) se va aplica art.163 CP RM în cazul în care subiectul 

este cel care pune victima într-o situaţie periculoa-
să pentru viaţă (prin comiterea accidentului rutier), 
după care o lasă cu bună-ştiinţă fără ajutor;

2) dimpotrivă, se va aplica art.162 CP RM în cazul în 
care subiectul este cel care nu acordă ajutor victimei. 
Însă, nu el a provocat accidentul rutier. Nu el a pus 
victima într-o situaţie periculoasă pentru viaţă.

Ipoteza noastră o confi rmă chiar prevederile RCR. Ast-
fel, potrivit lit.a) alin.(2) pct.12 RCR, are obligaţia să 
acorde primul ajutor conducătorul de vehicul care a 
ajuns la locul unde s-a produs un accident rutier, dacă 
se atestă lipsa serviciilor de intervenţie. În opoziţie, po-
trivit lit.c) alin.(1) pct.12 RCR, are obligaţia să acorde 
primul ajutor conducătorul de vehicul implicat într-un 
accident rutier.
În alţi termeni, art.162 CP RM face trimitere la lit.a) 
alin.(2) pct.12 RCR. Iar art.163 CP RM (în ipoteza în 

care făptuitorul însuşi a pus victima într-o situaţie peri-
culoasă pentru viaţă, după care a lăsat-o cu bună-ştiinţă 
fără ajutor) face trimitere la lit.c) alin.(1) pct.12 RCR.
Încheind analiza laturii obiective a infracţiunii speci-
fi cate la art.266 CP RM, vom menţiona că această in-
fracţiune este una formală. Ea se consideră consumată 
din momentul părăsirii locului accidentului rutier.
Cineva ar putea întreba: oare nu există posibilitatea ca 
infracţiunea de părăsire a locului accidentului rutier să 
fi e considerată infracţiune materială? Or, poate fi  imagi-
nată următoarea situaţie: făptuitorul încalcă regulile de 
securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor 
de transport, provocînd vătămarea gravă a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii (care nu este periculoasă pen-
tru viaţă). După care părăseşte locul accidentului rutier. 
O altă persoană care conduce un mijloc de transport, 
fără vinovăţie, tamponează mortal persoana accidenta-
tă, întinsă pe carosabil. Oare în acest caz decesul victi-
mei nu se afl ă în legătură cauzală cu părăsirea locului 
accidentului rutier?
Răspunsul este negativ. Dacă făptuitorul a manifestat 
imprudenţă faţă de decesul victimei, această urmare 
prejudiciabilă se va afl a în legătură cauzală cu fapta 
de lăsare în primejdie. Deci, califi carea se va face con-
form lit.b) alin.(2) art.163 (şi alin.(3) art.264, art.266) 
CP RM. Infracţiunea de părăsire a locului accidentului 
rutier nu poate aduce atingere nici vieţii persoanei, nici 
sănătăţii acesteia. Ea nu poate să presupună nici produ-
cerea vreunor urmări prejudiciabile. De aceea, în orice 
situaţie, îşi păstrează calitatea de infracţiune formală. 
Cît priveşte urmările prejudiciabile indicate la alin.(3) 
sau (5) art.264 CP RM, acestea sînt antecedente (nu 
subsecvente) în raport cu infracţiunea de părăsire a lo-
cului accidentului rutier. Aceste urmări prejudiciabile 
ţin de sistemul de referinţă al infracţiunii prevăzute la 
art.264 CP RM. Nu de cel al infracţiunii prevăzute la 
art.266 CP RM.
O altă problemă, nelipsită de interes, este dacă trebuie 
aplicat sau nu art.266 CP RM atunci cînd pentru făptu-
itor este evident că victima este decedată?
Răspunzînd la această întrebare, A.I. Ciuceaev susţine 
că nu poate fi  aplicată răspunderea pentru infracţiunea 
de părăsire a locului accidentului rutier, dacă victima 
decedase instantaneu în momentul producerii acci-
dentului rutier.14 Nu ne putem alătura acestui punct de 
vedere. Ne place sau nu, dar temeiul aplicării art.266 
CP RM nu are careva legătură nici cu şansele de viaţă 
ale victimei, nici cu faptul dacă acesteia i se acordă sau 
nu ajutor. Dacă decesul victimei s-a produs imediat, ca 
urmare a accidentului rutier, iar făptuitorul este conşti-
ent de aceasta, nu i se va aplica răspunderea conform 
art.163 CP RM (aşa cum rezultă corect din pct.9 al 
Hotărîrii Plenului nr.20/1999). Însă, aceasta nu poate 
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afecta cu nimic oportunitatea aplicării art.266 CP RM. 
Această concluzie se desprinde atît din confi guraţia 
obiectului juridic special al infracţiunii de părăsire a lo-
cului accidentului rutier, cît şi din conţinutul obligaţii-
lor pe care nu le respectă subiectul acestei infracţiuni.
Latura subiectivă a infracţiunii examinate se caracteri-
zează prin intenţie directă. Aceasta înseamnă că făptuito-
rul îşi dă seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sale 
şi doreşte să părăsească locul accidentului rutier, deşi, an-
terior, a încălcat regulile de securitate a circulaţiei sau de 
exploatare a mijloacelor de transport, aceasta provocînd 
urmările indicate la alin.(3) şi (5) art.264 CP RM.
La individualizarea pedepsei, aplicate pentru infracţiu-
nea specifi cată la art.266 CP RM, pot fi  luate în conside-
raţie semnele secundare ale laturii subiective: motivul 
infracţiunii şi scopul infracţiunii.
Astfel, ca motive ale infracţiunii examinate pot fi  numi-
te: laşitatea; teama de a fi  tras la răspundere; indiferenţa 
etc.
Cît priveşte scopul infracţiunii, acesta nu poate consta 
în: transportarea persoanei accidentate la unitatea me-
dicală; comunicarea la unitatea medicală sau la poliţie 
despre producerea accidentului rutier; salvarea vieţii 
proprii (în prezenţa stării de extremă necesitate) etc. 
Scopul urmărit de subiectul infracţiunii de părăsire a 
locului accidentului rutier îl constituie împiedicarea ac-
tivităţii de constatare imediată şi completă a încălcărilor 
regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a 
mijloacelor de transport, precum şi a activităţii de iden-
tifi care a făptuitorului şi de stabilire a circumstanţelor 
concrete în care au fost comise încălcările respective.
Subiectul infracţiunii date este persoana fi zică respon-
sabilă care la momentul săvîrşirii infracţiunii a atins 
vîrsta de 16 ani. În plus, este o persoană care conduce 
mijlocul de transport15 şi care anterior a săvîrşit infrac-
ţiunea prevăzută la alin.(3) sau (5) art.264 CP RM.
Finalizînd analiza infracţiunii prevăzute la art.266 
CP RM, vom menţiona poziţia noastră în raport cu 
oportunitatea menţinerii răspunderii penale pentru 
această infracţiune în legislaţia autohtonă.
În Nota informativă la proiectul de Lege pentru mo-
difi carea şi completarea Codului penal al Republicii 
Moldova (elaborată de Ministerul Justiţiei), la pct.121 
se arată: „... expertul Consiliului Europei, Mariavaleria 
del Tufo, a menţionat cu titlu de recomandare de a pre-
vedea o pedeapsă pentru orice persoană, care dispare 
de la locul faptei după ce a provocat un accident, indi-
ferent de cauza accidentului, poziţie care deja există în 
Codul penal al Republicii Moldova”.16 
Opinia noastră este alta: art.266 CP RM (ca şi art.243 din 
Codul contravenţional) urmează a fi  abrogat. Argumen-
tele de rigoare le-am prezentat în unele din publicaţiile 
noastre anterioare.17 
Recunoaştem că problema abordată nu pare a fi  deloc 
simplă. Dovadă este şi faptul că, între anii 1990-1999, 

oportunitatea incriminării faptei de părăsire a locului 
accidentului rutier a fost examinată în Curţile Consti-
tuţionale ale Franţei, Germaniei, Spaniei, Croaţiei, Co-
reei de Sud, precum şi în Curtea Supremă de Justiţie a 
Canadei. În majoritatea din aceste cazuri, s-a ajuns la 
concluzia că, prin obligarea conducătorului mijlocului 
de transport să nu părăsească locul accidentului rutier, 
i se încalcă disproporţionat dreptul de a nu mărturisi 
împotriva sa.18 Nu aceeaşi soluţie a pronunţat-o Curtea 
Constituţională a Federaţiei Ruse.19 Totuşi, nelipsită de 
interes este opinia separată exprimată de membrul Curţii
Constituţionale a Federaţiei Ruse A.I. Kononov. Şi pe 
bună dreptate. Din analiza noastră efectuată supra s-a 
putut vedea că făptuitorul este obligat să nu părăsească 
locul accidentului rutier (sub ameninţarea de a fi  sanc-
ţionat), chiar dacă victima este decedată. Am remarcat 
că nu obligaţia de a acorda primul ajutor este cea care 
se afl ă la temelia stabilirii răspunderii penale conform 
art.266 CP RM. Mai există un aspect, deloc neglijabil: 
răspunde în baza art.266 CP RM numai persoana care 
conduce mijlocul de transport. Dacă însă accidentul 
rutier a fost provocat de către un alt participant la tra-
fi c, acesta, părăsind locul accidentului rutier, nu va fi  
sancţionat. Mai mult, ce-ar fi  să ne imaginăm că art.266 
CP RM îşi extinde sfera de incidenţă: cel care săvîrşeş-
te orice infracţiune să fi e tras la răspundere pentru că 
a părăsit locul săvîrşirii infracţiunii? Iată că şi art.266 
CP RM este un asemenea exemplu de represivitate ex-
cesivă. Numai că la o scară nu atît de extinsă.
În fi ne, vom consemna că prin Legea federală nr.162-Ф3 
din 8.12.200320 a fost abrogat art.265 „Părăsirea locului 
accidentului rutier” din Codul penal al Federaţiei Ruse. 
Astfel, poziţia legiuitorului rus nu a fost în consonanţă 
cu cea a Curţii Constituţionale a Federaţiei Ruse.
Luînd în calcul toate aceste considerente, recomandăm 
legiuitorului autohton abrogarea art.266 CP RM (şi a 
art.243 din Codul contravenţional).

În continuare vom efectua analiza infracţiunii de în-
călcare a regulilor privind menţinerea ordinii şi secu-
ritatea circulaţiei (art.269 CP RM). În conformitate cu 
art.269 CP RM, răspunderea se stabileşte pentru încăl-
carea de către pasager, pieton sau alt participant la tra-
fi c a regulilor privind menţinerea ordinii şi securitatea 
circulaţiei, dacă acesta a provocat urmările indicate la 
art.264 CP RM.
Înainte de a ne pronunţa asupra conţinutului şi confi -
guraţiei obiectului juridic al faptei infracţionale în ca-
uză, vom face o precizare: considerăm că infracţiunea 
specifi cată la art.269 CP RM este o infracţiune săvîrşită 
exclusiv în domeniul transportului auto. Accentuăm 
aceasta, întrucît unii autori afi rmă că infracţiunea ana-
lizată este o infracţiune săvîrşită nu numai în domeniul 
transportului auto, dar şi în domeniul transportului fe-
roviar, aerian sau naval.21 
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Nefi ind de acord, prezentăm următoarele contraargu-
mente: 
1) în Codul penal al Federaţiei Ruse, art.268 are denu-

mirea „Încălcarea regulilor care asigură activitatea 
în condiţii de securitate a transportului” (sublinie-
rea ne aparţine – n.a.). În Proiectul Codului penal al 
Republicii Moldova, art.311 are denumirea „Încălca-
rea regulilor în vigoare cu privire la transporturi”.22 
Însă, în legea penală în vigoare, art.269 are o altă 
denumire: „Încălcarea regulilor privind menţinerea 
ordinii şi securitatea circulaţiei”. Să fi e întîmplătoare 
această deviere de la concepţia iniţială?;

2) în art.268 al Codului penal al Federaţiei Ruse se arată, 
implicit, că această normă este complementară faţă de 
normele care, în legea penală autohtonă, sînt reprezen-
tate de art.263 şi art.264 CP RM. Precizăm că art.263 
CP RM stabileşte răspunderea pentru încălcarea re-
gulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a 
transportului feroviar, naval sau aerian. În contrast, în 
art.269 CP RM nu este afi rmată o asemenea comple-
mentaritate. Însă, se face trimitere la art.264 CP RM, 
sub aspectul urmărilor prejudiciabile produse;

3) în art.269 CP RM subiectul infracţiunii este desem-
nat generic prin sintagma „participant la trafi c”. Este 
o sintagmă al cărei înţeles este elucidat în RCR şi în 
alte acte normative vizînd securitatea în domeniul 
transportului auto. Totodată, această sintagmă nu 
este nici defi nită, nici utilizată în actele normative vi-
zînd securitatea în domeniul transportului feroviar, 
naval sau aerian. În această situaţie, pot oare aseme-
nea acte normative să conţină norme la care ar face 
trimitere art.269 CP RM?;

4) în Codul contravenţional al Republicii Moldova, 
complementar cu art.269 CP RM este art.245 „În-
călcarea regulilor de circulaţie de către pietoni şi 
alţi participanţi la circulaţia rutieră” (sublinierea ne 
aparţine – n.a.); 

5) în Codul penal din 1961, corespondentul art.269 
CP RM este art.179 „Încălcarea regulilor în vigoare 
la transporturi” (sublinierea ne aparţine – n.a.). Cu 
toate acestea, în Hotărîrea Plenului nr.20/1999, in-
fracţiunea de încălcare a regulilor în vigoare la trans-
porturi este raportată la categoria de „infracţiuni le-
gate de încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei 
auto şi exploatare a mijloacelor de transport” (a se 
vedea, de exemplu, pct.25). Putem admite că această 
abordare a instanţei supreme a fost prea restrictivă 
vizavi de art.179 CP RM din 1961. Dar avem oare 
vreun temei să afi rmăm că ea ar fi  restrictivă în ra-
port cu art.269 CP RM? Doar în art.269 CP RM nu 
avem o formulare de tipul celei specifi cate în art.268 
din Codul penal al Uzbekistanului (corespondent cu 
art.269 CP RM): „încălcarea... regulilor de securitate 
a circulaţiei sau de exploatare a tuturor tipurilor de 
transport” (sublinierea ne aparţine – n.a.).23

În concluzie: dacă regulile privind menţinerea ordinii 
şi securitatea circulaţiei sînt încălcate de către pasager 
sau un alt participant la circulaţia feroviară, navală sau 
aeriană – atunci, în cazurile în care nu se aplică art.263 
CP RM, aplicabile sînt art.149 sau art.157 CP RM. Nu 
însă art.269 CP RM.
Revenind la examinarea obiectului juridic special al 
infracţiunii specifi cate la art.269 CP RM, consemnăm 
că acesta are un caracter complex. La concret, obiectul 
juridic principal îl formează relaţiile sociale cu privire 
la menţinerea ordinii şi securitatea circulaţiei de către 
alţi participanţi la trafi c, decît conducătorii mijloacelor 
de transport. La rîndul său, obiectul juridic secundar 
îl constituie relaţiile sociale cu privire la sănătatea sau 
viaţa persoanei.
Nu putem fi  de acord nici cu I.I. Gorelik24, nici cu 
S.Proţenko25, care afi rmă că infracţiunea analizată le-
zează exclusiv relaţiile sociale cu privire la sănătatea 
sau viaţa persoanei. Dacă această afi rmaţie ar fi  vali-
dă, atunci infracţiunea de încălcare a regulilor privind 
menţinerea ordinii şi securitatea circulaţiei ar fi  fost 
prevăzută de normele Capitolului II al Părţii Speciale 
a Codului penal al Republicii Moldova. Nu de norme-
le Capitolului XII al Părţii Speciale a Codului penal al 
Republicii Moldova. În realitate, infracţiunea în cauză 
lezează în plan secundar, nu în mod exclusiv, relaţiile 
sociale cu privire la sănătatea sau viaţa persoanei. Or, 
este o axiomă faptul că, în cazul unei infracţiuni com-
plexe, obiectul juridic principal (nu obiectul juridic se-
cundar) este cel care trebuie indispensabil să derive din 
obiectul juridic generic. În ipoteza infracţiunii specifi -
cate la art.269 CP RM, obiectul juridic generic îl for-
mează relaţiile sociale cu privire la securitatea în trans-
port. Deci, este justifi cat să afi rmăm că obiectul juridic 
principal al acestei infracţiuni îl constituie nu altceva 
decît relaţiile sociale cu privire la menţinerea ordinii şi 
securitatea circulaţiei de către alţi participanţi la trafi c, 
decît conducătorii mijloacelor de transport.
În alt context, obiectul material al infracţiunii prevă-
zute la art.269 CP RM îl reprezintă corpul persoanei. 
Tocmai asupra acestuia se proiectează urmările pre-
judiciabile provocate prin încălcarea regulilor privind 
menţinerea ordinii şi securitatea circulaţiei.
Latura obiectivă a infracţiunii analizate are următoa-
rea structură:
1) fapta prejudiciabilă care constă în acţiunea sau in-

acţiunea de încălcare a regulilor privind menţinerea 
ordinii şi securitatea circulaţiei;

2) urmările prejudiciabile, şi anume:
a) vătămarea medie a integrităţii corporale sau a 

sănătăţii;
b) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a 

sănătăţii;
c) decesul unei sau al mai multor persoane.

3) legătura cauzală.



43

R evista Institu tului  Naţional al Justiţiei  nr.2 ,  2009

4 3I 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

Investigînd fapta prejudiciabilă – primul din semnele 
laturii obiective – vom menţiona că regulile privind 
menţinerea ordinii şi securitatea circulaţiei sînt stabi-
lite de:
1) Legea privind siguranţa trafi cului rutier;
2) Regulamentul circulaţiei rutiere;
3) Regulamentul transporturilor auto de călători şi ba-

gaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1348 din 
10.11.200326 etc. 

Astfel, numitele reglementări stabilesc următoarele re-
guli privind menţinerea ordinii şi securitatea circulaţiei:
1) pentru conducătorii de biciclete, ciclomotoare27, ve-

hicule cu tracţiune animală şi pentru călăreţi: 
– să circule pe drumul public numai într-un sin-

gur rînd, menţinînd în timpul deplasării, în ra-
port cu marginea din dreapta a carosabilului, 
un interval nu mai mare de 1 m, fi ind îmbrăcaţi 
în vestă de protecţie-avertizare fl uorescent-
refl ectorizantă (alin.(1) pct.109 RCR);

2) pentru conducători de biciclete şi ciclomotoare:
– să cedeze trecerea vehiculelor care circulă pe 

drum, în cazul în care pista pentru biciclişti se 
intersectează cu drumul public şi această inter-
sectare este nedirijată (alin.(2) pct.109 RCR);

– să nu circule pe carosabilul drumului, în cazul 
în care în direcţia de deplasare există o pistă 
pentru biciclişti (lit.a) alin.(4) pct.109 RCR);

– să nu circule neţinînd cel puţin cu o mînă ghi-
donul, precum şi cu picioarele neamplasate pe 
pedale (lit.b) alin.(4) pct.109 RCR);

– să nu se ţină cu mîna de un vehicul în mers 
(lit.c) alin.(4) pct.109 RCR);

– să nu transporte încărcături care, prin volumul, 
lungimea sau masa lor, stînjenesc conducerea 
bicicletei (ciclomotorului) sau periclitează cir-
culaţia altor participanţi la trafi c (lit.e) alin.(4) 
pct.109 RCR);

– să nu circule pe trotuare, pe aleile din parcuri şi 
prin grădinile publice (cu excepţia copiilor care 
se deplasează pe biciclete sub supravegherea 
celor adulţi) (lit.f) alin.(4) pct.109 RCR);

– să nu execute manevra de virare la stînga sau de 
întoarcere pe drumurile care au mai mult de o 
bandă pe sens (lit.g) alin.(4) pct.109 RCR);

– să nu conducă bicicleta sau ciclomotorul fi ind 
în stare de ebrietate28 (lit.h) alin.(4) pct.109 
RCR); 

– să nu conducă vehiculul dacă ghidonul, frîna 
sau claxonul sînt defectate (lit.i) alin.(4) pct.109 
RCR);

– să nu efectueze remorcarea bicicletelor (ciclo-
motoarelor), precum şi remorcarea cu acestea, 
cu excepţia tractării unei remorci compatibile 
acestor vehicule (lit.k) alin.(4) pct.109 RCR);

3) pentru conducătorii de biciclete:
– să-şi utileze bicicletele cu catadioptri: în faţă – de 

culoare albă (sau far); pe lateral – de culoare por-
tocalie; în spate – roşie (alin.(3) pct.109 RCR);

4) pentru conducătorii de vehicule cu tracţiune animală:
– să-şi semnalizeze vehiculul cu catadioptri: în 

faţă – de culoare albă; pe lateral – de culoare 
portocalie; în spate – de culoare roşie, de formă 
triunghiulară (alin.(1) pct.110 RCR);

– să-şi echipeze vehiculul cu pană pentru împie-
dicarea roţii la deplasarea în pantă sau, în ca-
zul opririi pe sectorul de drum cu declivităţi, 
pentru imobilizarea acestuia (alin.(2) pct.110 
RCR);

– să se afl e în vehicul în timpul deplasării, menţi-
nînd în permanenţă controlul asupra animale-
lor (alin.(3) pct.110 RCR);

– să ducă animalele de frîu, dacă, din diferite mo-
tive, este impus să se deplaseze pe jos (alin.(3) 
pct.110 RCR);

– să ducă animalele de frîu în timpul intrării pe 
drumul cu prioritate, în cazul în care vizibilita-
tea este redusă şi/sau cîmpul vizual este limitat 
(alin.(3) pct.110 RCR);

– să semnalizeze pe lateral cu steguleţe de culoa-
re roşie încărcăturile care depăşesc limitele de 
gabarit ale vehiculului (alin.(3) pct.110 RCR);

– să nu circule pe drumul modernizat, în cazul 
în care în direcţia de deplasare există un drum 
rudimentar (lit.a) alin.(4) pct.110 RCR);

– să nu circule în galop prin localităţi (lit.b) 
alin.(4) pct.110 RCR);

– să nu transporte pe timp de noapte şi în condi-
ţii de vizibilitate redusă încărcături ce depăşesc 
limitele de gabarit ale vehiculului (lit.c) alin.(4) 
pct.110 RCR);

– să nu lase animalele dezlegate în timpul staţio-
nării pe drum (lit.d) alin.(4) pct.110 RCR);

– să lege în spatele vehiculului, din dreapta, ani-
malele care însoţesc vehiculul cu tracţiune ani-
mală (alin.(5) pct.110 RCR);

5) pentru persoanele care însoţesc pe drumurile publi-
ce animale izolate, de povară, de călărie sau turme, 
cirezi etc.:

– să mîne pe drumurile publice animalele izolate 
sau în turmă (cireadă), de regulă, pe timp de zi 
(alin.(1) pct.111 RCR);

– să existe un număr sufi cient de însoţitori, dar 
nu mai puţin de trei, în cazul în care animalele 
sînt mînate pentru traversarea drumului public 
sau prin trecerea la nivel cu calea ferată (alin.(1) 
pct.111 RCR);

– să fi e conduse de frîu animalele izolate (cîte cel 
mult două la însoţitor) (alin.(1) pct.111 RCR);

– să fracţioneze în grupuri compacte şi să sepa-
re bine între ele turmele mari, ţinînd cont de 
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numărul însoţitorilor, astfel încît să se creeze 
spaţii sufi ciente, care ar permite circulaţia fl u-
entă şi în siguranţă a celorlalţi participanţi la 
trafi c (alin.(2) pct.111 RCR);

– să nu mîne animalele pe drumul cu îmbrăcă-
mintea carosabilului asfaltică sau ciment-beton, 
în prezenţa altor căi (alin.(2) pct.111 RCR);

– să circule împreună cu animalele pe acosta-
mentul din partea stîngă a drumului, iar în lip-
sa acestuia, cît mai aproape de marginea stîngă 
a carosabilului, în întîmpinarea fl uxului de ve-
hicule, în cazul în care animalele sînt mînate pe 
drumul public (alin.(3) pct.111 RCR); 

– să poarte îmbrăcăminte cu elemente fl uores-
cent-refl ectorizante, în caz de mînare a anima-
lelor pe drumul public pe timp de noapte sau în 
condiţii de vizibilitate redusă (alin.(3) pct.111 
RCR);

6) pentru pietonii cu cărucior manual29:
– să nu se deplaseze pe drumul public, în cazul 

în care încărcătura le face vizibilitatea insufi -
cientă sau chiar imposibilă în direcţia de mers 
(alin.(1) pct.112 RCR);

– să nu se deplaseze pe carosabilul drumurilor cu 
circulaţie intensă (lit.a) alin.(2) pct.112 RCR);

– să nu se deplaseze pe drumurile neiluminate, 
pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate 
redusă (lit.b) alin.(2) pct.112 RCR);

– să nu abandoneze căruciorul pe carosabil (lit.c) 
alin.(2) pct.112 RCR);

7) pentru pietoni:
– să se deplaseze pe partea dreaptă a trotuarelor, 

pistelor pentru pietoni sau pe potecile alăturate 
drumului public, iar în lipsa acestora – pe acos-
tament (alin.(1) pct.113 RCR);

– să se deplaseze pe pistele pentru biciclişti, cu 
condiţia că nu stînjenesc circulaţia bicicliştilor 
sau a conducătorilor de ciclomotoare (alin.(1) 
pct.113 RCR);

– să se deplaseze pe marginea dreaptă a carosa-
bilului, fără să stînjenească circulaţia vehicule-
lor, dînd dovadă de prudenţă sporită, în cazul 
în care transportă sau duc obiecte voluminoase 
ori rulează în cărucioare pentru invalizi, în lip-
sa trotuarelor, pistelor pentru pietoni şi acosta-
mentelor (alin.(2) pct.113 RCR);

– să meargă unul după altul pe marginea dreaptă 
a carosabilului, în cazul în care sînt impuşi, din 
cauza lipsei trotuarelor şi a acostamentelor, să 
se deplaseze pe carosabilul drumului amenajat 
cu o bandă de separare (alin.(3) pct.113 RCR);

– să circule pe acostamentul din partea stîngă a 
drumului, iar în lipsa acestuia, cît mai aproape de 
marginea stîngă a carosabilului, în întîmpinarea 
fl uxului de vehicule, în cazul în care se deplasea-
ză în afara localităţilor (alin.(4) pct.113 RCR);

– să se deplaseze în aceeaşi direcţie cu vehiculele, 
în cazul în care rulează în cărucioarele pentru 
invalizi, împing bicicleta, ciclomotorul sau mo-
tocicleta (alin.(4) pct.113 RCR);

– să poarte îmbrăcăminte cu elemente fl uores-
cent-refl ectorizante, în cazul deplasării pe ca-
rosabil sau pe acostament, pe timp de noapte 
sau în condiţii de vizibilitate redusă (alin.(5) 
pct.113 RCR);

– să traverseze drumul numai pe la trecerile sem-
nalizate, inclusiv pe pasajele denivelate, iar în 
lipsa acestora la intersecţii – pe linia trotuarelor 
sau acostamentelor (alin.(1) pct.114 RCR);

– să traverseze drumul numai după ce s-au asigu-
rat că nu se apropie nici un vehicul, efectuînd 
trecerea pe traiectorie perpendiculară în raport 
cu marginea carosabilului, în cazul în care în 
limitele vizibilităţii (100-150 m) nu sînt treceri 
pentru pietoni sau intersecţii (alin.(2) pct.114 
RCR); 

– să nu încetinească mersul sau să se oprească 
fără motiv, odată angajaţi în traversare (alin.(3) 
pct.114 RCR);

– să se conducă de semnele semafoarelor destina-
te pietonilor, iar în lipsa acestora – de semnele 
semafoarelor care dirijează circulaţia vehicule-
lor sau de semnalele agenţilor de circulaţie, la 
trecerile cu circulaţie dirijată (alin.(1) pct.115 
RCR);

– să iasă pe carosabil numai cînd vor fi  convinşi 
de siguranţa traversării, la trecerile cu circulaţie 
nedirijată (alin.(2) pct.115 RCR);

– să nu se angajeze în traversare:
a) nemijlocit prin faţa sau spatele unui vehi-

cul de rută oprit în staţie ori a altor vehicule 
oprite sau staţionate pe drum;

b) pe sectoarele de drum cu cîmpul vizual limi-
tat;

c) prin spaţiul intersecţiilor în afara trecerilor 
pentru pietoni;

d) în cazul în care se apropie un vehicul cu re-
gim prioritar de circulaţie, care emite sem-
nale luminoase şi sonore (alin.(1) pct.116 
RCR);

– să nu traverseze căile la nivel de trecere cu calea 
ferată cînd semnalul luminos sau poziţia barie-
rei interzice trecerea (alin.(2) pct.116 RCR); 

– să aştepte vehiculele de rută în staţie, pe trotuar, 
acostament sau, după caz, pe refugiu (alin.(3) 
pct.116 RCR);

8) pentru părinţi, educatori sau alte persoane care înso-
ţesc copii:

– să nu admită ieşirea nesupravegheată a copii-
lor pe carosabilul drumului (alin.(1) pct.117 
RCR);
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9) pentru persoanele adulte care se deplasează cu copii 
în vîrstă de pînă la 7 ani:

– să conducă copiii numai pe partea exterioară 
a trotuarului, iar în lipsa acestuia – pe partea 
exterioară a acostamentului (alin.(2) pct.117 
RCR);

10) pentru persoanele adulte care supraveghează gru-
purile de copii:

– să asigure circulaţia grupurilor de copii pe tro-
tuare şi pistele pentru pietoni în coloană cîte 
doi, iar în lipsa acestora – pe acostament, dar 
numai pe timp de zi (alin.(3) pct.117 RCR); 

11) pentru conducătorii coloanelor:
– să formeze coloana cu cel mult patru persoane 

în rînd, cu excepţia manifestaţiilor, defi lărilor 
sau cortegiilor (lit.a) pct.118 RCR);

– să semnalizeze coloana în fl ancul stîng, în faţă 
şi în spate, ziua – cu steguleţe roşii, iar pe timp 
de noapte sau în condiţii de vizibilitate redu-
să – cu lanterne cu lumini: în faţă – de culoare 
albă, în spate – de culoare roşie (lit.b) pct.118 
RCR);

– să fracţioneze coloana în grupuri, semnalizîn-
du-le respectiv, dacă mărimea acesteia stîn-
jeneşte depăşirea ei de către autovehiculele în 
mers (lit.c) pct.118 RCR); 

12) pentru pasageri:
– să nu sustragă atenţia şoferului de la conducerea 

mijlocului de transport în timpul deplasării;
– să nu transporte obiecte ascuţite şi de tăiat, arme 

de foc fără huse sau neambalate, substanţe otră-
vitoare, explozive, toxice, uşor infl amabile, ca-
ustice şi rău mirositoare, precum şi obiecte care 
ar putea murdări îmbrăcămintea altor pasageri 
şi salonul mijlocului de transport, bagaje volu-
minoase, care împiedică trecerea pasagerilor;

– să nu fumeze şi să nu consume băuturi alcooli-
ce, să nu călătorească în stare de ebrietate şi cu 
îmbrăcăminte murdară, care ar putea murdări 
alţi pasageri şi banchetele;

– să nu activeze mecanismele de deschidere şi în-
chidere a uşilor, în afara cazurilor de evitare a 
avariilor şi a accidentelor;

– să nu scoată mîinile şi capul prin ferestrele des-
chise;

– să nu folosească utilajul de avariere fără necesi-
tate, în afara cazurilor excepţionale;

– să nu blocheze, cu bagajele sale, trecerile şi acce-
sul spre uşile de intrare şi de ieşire ale saloanelor, 
să nu transporte bagaje în salon şi pe banchetele 
autobuzelor care dispun de secţii de bagaje;

– să nu urce, să nu coboare, să nu ţină deschise, 
să nu forţeze uşile autovehiculului în timpul 
mersului;

– să nu deschidă uşile autovehiculului în cazul 
opririi sau staţionării înainte de a se asigura că 
nu există nici un pericol;

– să nu arunce din vehicul obiecte (pct.12 al 
Regulamentului transporturilor auto de călă-
tori şi bagaje) etc. 

În cazul în care se încalcă vreuna din regulile specifi cate 
mai sus, apare temeiul aplicării răspunderii penale con-
form art.269 CP RM.
Bineînţeles, dacă există şi legătura cauzală dintre fap-
ta prejudiciabilă (concretizată în încălcarea regulilor 
privind menţinerea ordinii şi securitatea circulaţiei) şi 
una din urmările indicate la art.264 CP RM. În acest 
plan, ne raliem opiniei exprimate de I.P. Bakulina, care, 
referindu-se la ipoteza provocării accidentelor rutiere, 
susţine: încălcarea, comisă pe calea acţiunii, trebuie să 
se distingă prin activitate din partea făptuitorului şi să 
constituie premisa producerii accidentului rutier; în-
călcarea, comisă pe calea inacţiunii, trebuie să se gă-
sească în legătură cauzală cu prejudiciul provocat prin 
accidentul rutier, atestîndu-se cumulativ următoarele 
condiţii: a) făptuitorul avea obligaţia să întreprindă, 
în situaţia de pericol de producere a accidentului ruti-
er, anumite acţiuni de prevenire a producerii acestuia; 
b) făptuitorul avea posibilitatea să întreprindă aseme-
nea acţiuni; dacă făptuitorul ar fi  întreprins respectivele 
acţiuni, accidentul rutier ar fi  fost evitat.30

Atragem atenţia mai ales asupra ultimei din condi-
ţiile prezentate mai sus: nu va putea fi  aplicat art.269 
CP RM în cazul în care urmările indicate la art.264 CP 
RM s-ar fi  produs oricum, indiferent dacă făptuitorul ar 
fi  respectat sau nu regulile privind menţinerea ordinii şi 
securitatea circulaţiei.
În alt context, consemnăm că infracţiunea prevăzută la 
art.269 CP RM este o infracţiune materială. Ea se con-
sideră consumată din momentul producerii urmărilor 
indicate la art.264 CP RM. La individualizarea pedep-
sei, se va lua în consideraţie care anume din cele urmări 
s-a produs. De asemenea, se va lua în consideraţie nu-
mărul victimelor care au suportat urmările.
Se va aplica art.245 din Codul contravenţional în ipo-
teza în care încălcarea regulilor privind menţinerea or-
dinii şi securitatea circulaţiei nu a provocat şi nici nu a 
putut să provoace urmările indicate la art.264 CP RM.
Cît priveşte locul infracţiunii, sîntem de acord cu N.A. 
Babii care susţine că, pentru califi carea infracţiunii, nu 
contează unde anume a fost ea săvîrşită: în/pe vehicul 
sau în afara acestuia.31 Pînă la urmă, acest detaliu de-
pinde, înainte de toate, de calitatea specială concretă a 
subiectului infracţiunii.
Privitor la latura subiectivă a infracţiunii de încălcare 
a regulilor privind menţinerea ordinii şi securitatea cir-
culaţiei, putem afi rma că făptuitorul manifestă intenţie 
sau imprudenţă faţă de fapta prejudiciabilă, şi numai 
imprudenţa faţă de urmările prejudiciabile.
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În cazul în care făptuitorul manifestă intenţie faţă de 
urmările prejudiciabile, răspunderea trebuie aplica-
tă pentru infracţiunea intenţionată corespunzătoare, 
luînd în consideraţie orientarea intenţiei făptuitorului. 
De exemplu, în ipoteza orbirii cu o lumină puternică a 
conducătorului mijlocului de transport – în scopul pro-
vocării accidentului rutier şi a decesului acestui condu-
cător al mijlocului de transport şi al pasagerilor – vom 
fi  în prezenţa omorului săvîrşit asupra a două sau a mai 
multor persoane (lit.g) alin.(2) art.145 CP RM).
În altă ordine de idei, dacă conducătorul mijlocului de 
transport este vinovat de încălcarea regulilor de secu-
ritate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de 
transport, nu putem exclude ipoteza că un alt partici-
pant la trafi c poate fi  vinovat de încălcarea regulilor pri-
vind menţinerea ordinii şi securitatea circulaţiei. Este 
foarte posibil ca ambii subiecţi să fi  comis încălcările 
corespunzătoare. Pentru care fapt ne alăturăm poziţiei 
exprimate de A.Boroi: „În situaţiile în care acţiunea sau 
inacţiunea devine periculoasă prin contribuţia a două 
sau a mai multor persoane, toate aceste persoane răs-
pund pentru starea de pericol creată şi rezultatul pro-
dus, iar dacă victima însăşi participă la starea de pericol 
(spre exemplu, o persoană traversează strada fără să se 
asigure şi prin locuri rezervate circulaţiei vehiculelor, 
fi ind ucisă de o maşină), caracterul periculos al situaţiei 
create se deduce în raport cu toţi cei care au contribuit 
la producerea lui. Nu se produce, în acest din urmă caz, 
o compensare a culpelor; fi ecare din persoanele care au 
avut o contribuţie la rezultat răspund autonom pentru 
culpa proprie. Cel mult dacă există şi o culpă a victimei, 
aceasta va fi  avută în vedere la individualizarea răspun-
derii penale şi la stabilirea despăgubirilor legale”.32

Aşadar, faptul că un alt participant la trafi c (altul decît 
conducătorul mijlocului de transport) apare ca victimă 
a infracţiunii prevăzute la art.264 CP RM nu exclude 
deloc posibilitatea ca această persoană să aibă rolul 
de subiect al infracţiunii prevăzute la art.269 CP RM. 
Aceasta în contextul aceluiaşi accident rutier. Conclu-
zia dată derivă din prevederile pct.4 RCR: „Orice parti-
cipant la trafi c care respectă prezentul Regulament este 
în drept să conteze pe faptul că şi ceilalţi participanţi la 
trafi c execută cerinţele acestuia”.
Încheind analiza infracţiunii specifi cate la art.269 
CP RM, ne vom referi la subiectul acesteia, care trebuie 
să fi e o persoană fi zică responsabilă la momentul să-
vîrşirii infracţiunii avînd împlinită vîrsta de 16 ani. În 
plus, trebuie să aibă o calitate specială: pasager, pieton 
sau alt participant la trafi c.
Aşadar, noţiunea „participant la trafi c (altul decît con-
ducătorul mijlocului de transport)” este noţiunea ge-
nerică ce desemnează subiectul special al infracţiunii 
prevăzute la art.269 CP RM.
Conform pct.7 RCR, participant la trafi c este persoa-
na care ia parte la procesul circulaţiei în calitate de 

conducător, pieton sau pasager. O defi niţie similară este 
formulată în pct.2 al Concepţiei Sistemului informaţio-
nal automatizat „Registrul de stat al accidentelor rutie-
re”. Reieşind din aceste defi niţii, în cele ce urmează vom 
identifi ca înţelesul noţiunii „participant la trafi c (altul 
decît conducătorul mijlocului de transport)”. Consi-
derăm necesară această operaţie, luînd în consideraţie 
interpretarea prea îngustă a noţiunii în cauză în pct.24 
al Hotărîrii Plenului nr.20/1999: bicicliştii; pietonii; pa-
sagerii; conducătorii mopedelor; persoanele care mînă 
vitele; conducătorii transportului cu tracţiune animală.
În consecinţă, considerăm că prin „participant la trafi c 
(altul decît conducătorul mijlocului de transport)” tre-
buie să înţelegem:
1) conducătorii de biciclete sau ciclomotoare33;
2) conducătorii de vehicule cu tracţiune animală;
3) călăreţii;
4) persoanele care însoţesc pe drumurile publice anima-

le izolate, de povară, de călărie sau turme, cirezi etc.;
5) pietonii34;
6) părinţii, educatorii sau alte persoane care însoţesc 

copii;
7) persoanele adulte care se deplasează cu copii în vîr-

stă de pînă la 7 ani;
8) persoanele adulte care supraveghează grupurile de 

copii;
9) conducătorii coloanelor;
10)  pasagerii;
11)  persoanele care împing sau trag cu braţele mijlocul 

de transport sau un alt vehicul.

Finalmente, vom efectua analiza infracţiunii de falsi-
fi care a elementelor de identifi care ale autovehiculelor 
(art.276 CP RM).
Obiectul juridic special al acestei infracţiuni îl for-
mează relaţiile sociale cu privire la încrederea publică 
în autenticitatea elementelor de identifi care ale autove-
hiculelor.
Importanţa ocrotirii acestei valori sociale împotriva 
infracţiunii de falsifi care a elementelor de identifi care 
ale autovehiculelor o sesizăm prin prisma scopurilor şi 
sarcinilor Registrului de stat al transporturilor, specifi -
cate în pct.7 şi 8 ale Regulamentului cu privire la regis-
trul de stat al transporturilor (Anexa nr.1 la Hotărîrea 
Guvernului cu privire la reorganizarea Sistemului in-
formaţional automatizat de căutare „Automobilul” în 
Registrul de stat al transporturilor şi introducerea tes-
tării autovehiculelor şi remorcilor acestora)35:

– introducerea în Republica Moldova a evidenţei 
unice centralizate a tuturor vehiculelor şi agre-
gatelor numerotate;

– acumularea şi actualizarea informaţiei despre 
fi ecare vehicul (agregat), despre dreptul de 
proprietate şi alte drepturi patrimoniale asu-
pra acestora, despre titularii de drepturi, despre 
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titlurile de proprietate, despre tranzacţii cu ve-
hicule şi alte temeiuri pentru generarea, modi-
fi carea, suspendarea şi încetarea drepturilor;

– identifi carea deplină, evidenţa şi documentarea 
parcului de vehicule al ţării şi a vehiculelor afl a-
te în trafi c internaţional;

– asigurarea protecţiei şi recunoaşterii publice a 
drepturilor de proprietate, de posesie şi de fo-
losinţă asupra vehiculelor;

– introducerea în ţară a controlului automatizat 
asupra deplasării vehiculelor;

– susţinerea sistemului fi scal şi a sistemului de 
asigurări;

– asigurarea autorităţilor administraţiei publi-
ce centrale şi locale, a agenţilor economici şi a 
populaţiei cu informaţii statistice despre nu-
mărul şi starea tehnică a vehiculelor exploatate 
în ţară;

– dezvoltarea infrastructurilor de transporturi şi 
prestări de servicii.

Obiectul imaterial al infracţiunii prevăzute la art.276 
CP RM îl reprezintă seria ori numărul de identifi care 
ale şasiului, caroseriei sau motorului auto.
Nu se are în vedere seria sau numărul de identifi care 
al cadrului. Facem această precizare în contextul regle-
mentării de la lit.b) pct.125 RCR: vehiculul este reţinut 
şi adus la parcarea specială, pentru a interzice exploata-
rea acestuia, în cazul în care numărul de identifi care a 
şasiului, caroseriei, cadrului sau a motorului este reim-
primat prin poansonare ori acesta nu corespunde celui 
înscris în certifi catul de înmatriculare.
O altă precizare importantă este că obiectul imaterial 
al infracţiunii în cauză pot să-l reprezinte elementele 
de identifi care aparţinînd numai autovehiculelor. Ac-
centuăm aceasta, pentru că, în conformitate cu pct.2 al 
Regulamentului cu privire la Registrul de stat al trans-
porturilor, Registrul de stat al transporturilor este un 
sistem informaţional automatizat unic, care cuprinde 
informaţia tehnică, economică şi juridică despre: mij-
loacele de transport auto şi moto, tractoarele, maşinile 
şi mecanismele specializate pentru construirea drumu-
rilor, pentru ameliorări, maşini agricole şi mecanisme, 
remorci pentru ele, navele fl otei de capacitate mică, 
agregatele staţionare şi mobile avînd motoare cu ardere 
internă şi unele agregate numerotate, precum şi despre 
posesorii acestora. 
Defi niţia noţiunii „autovehicul” este formulată în pct.7 
RCR: „vehiculul autopropulsat, destinat transportului 
de persoane sau de bunuri ori efectuării de lucrări, cu 
excepţia ciclomotorului şi a vehiculelor pe şine. Tro-
leibuzul este considerat autovehicul”. Observăm astfel 
că noţiunea „autovehicul” este mai îngustă decît noţi-
unea „mijloc de transport” (în sensul art.132 CP RM). 
Nu pot să reprezinte obiectul imaterial al infracţiunii 

prevăzute la art.276 CP RM elementele de identifi care 
ale mijloacelor de transport, care nu sînt autovehicule.
De aceea, în acord cu pct.2 al Regulamentului cu privire 
la Registrul de stat al transporturilor, aplicînd metoda 
excluderii, ajungem la concluzia că nu pot reprezenta 
acest obiect imaterial nici elementele de identifi care 
aparţinînd: 1) remorcilor; 2) navelor fl otei de capacitate 
mică; 3) agregatelor staţionare şi mobile avînd motoare 
cu ardere internă.
Dintr-o altă perspectivă, elementele de identifi care ale 
autovehiculelor urmează a fi  deosebite de numărul de 
înmatriculare al vehiculelor. În doctrina penală se ar-
gumentează că un astfel de număr are calitatea de do-
cument ofi cial; confecţionarea numărului de înmatri-
culare al vehiculelor se califi că în baza art.361 CP RM.36 
Totodată, este cazul să consemnăm că atribuirea unui 
număr de înmatriculare fals şi conducerea cu bună-
ştiinţă a vehiculului cu un astfel de număr se sancţio-
nează conform alin.(3) art.230 CC RM.
Sub aspectul laturii obiective a infracţiunii prevăzute 
la art.276 CP RM, menţionăm că aceasta include două 
semne: 1) fapta prejudiciabilă care constă în acţiunea 
de falsifi care; 2) metoda săvîrşirii infracţiunii: ştergere, 
înlocuire sau modifi care.
În opinia lui O.Pop, acţiunea de falsifi care poate fi  to-
tală sau parţială; acţiunea, prin care se alterează ade-
vărul în cazul infracţiunilor de fals, poate să apără sub 
forma contrafacerii sau alterării în diferite moduri.37 În 
contextul infracţiunii specifi cate la art.276 CP RM, prin 
excelenţă, falsifi carea poate fi  numai parţială. Despre 
aceasta ne vorbesc metodele de săvîrşire a infracţiunii 
nominalizate în dispoziţia art.276 CP RM. Falsifi carea 
totală a elementelor de identifi care ale autovehiculelor 
nu intră sub incidenţa art.276 CP RM. De fapt, ea ar fi  
aproape irealizabilă sub aspect tehnic, întrucît ar presu-
pune confecţionarea şasiului, caroseriei sau motorului 
auto avînd seria sau numărul de identifi care fals.
Cît priveşte metodele de săvîrşire a infracţiunii de fal-
sifi care a elementelor de identifi care ale autovehicule-
lor, prin „ştergere” trebuie să înţelegem îndepărtarea 
mecanică a elementelor de identifi care respective. Prin 
„înlocuire” se are în vedere substituirea segmentului de 
şasiu, caroserie sau motor auto purtînd elementul de 
identifi care autentic cu un alt segment corespunzător 
purtînd elementul de identifi care fals. Prin „modifi ca-
re” se înţelege îndepărtarea chimică sau de altă natură 
(cu excepţia celei mecanice) a elementelor de identifi -
care a autovehiculelor.
Bineînţeles, în ipoteza metodelor de ştergere şi modifi -
care, îndepărtarea elementelor de identifi care ale auto-
vehiculelor trebuie să fi e urmată de imprimarea elemen-
telor de identifi care false, imprimarea operată pe calea 
poansonării sau pe altă cale. În caz contrar, activitatea 
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infracţională nu va putea fi  considerată consumată. Iar 
cele săvîrşite vor trebui califi cate în baza art.27 şi art.276 
CP RM.
Dintr-un alt unghi, acţiunea de falsifi care a elementelor 
de identifi care ale autovehiculelor trebuie deosebită de 
unele acţiuni asemănătoare. În primul rînd de folo-
sirea cu bună-ştiinţă a unui autovehicul cu seria sau 
numărul şasiului, caroseriei sau motorului auto false.
Această acţiune a fost în trecut incriminată la art.277 
CP RM care a fost abrogat prin Legea Republicii Mol-
dova privind modifi carea şi completarea unor acte le-
gislative, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova
la 21.12.2007.38 La moment, acţiunea, care altădată an-
trena răspunderea conform art.277 CP RM, poate fi  
sancţionată în baza alin.(1) art.229 CC RM. Conform 
acestei norme, se sancţionează încălcarea regulilor de 
înmatriculare sau de înregistrare de stat a vehiculelor.
De asemenea, acţiunea de falsifi care a elementelor de 
identifi care ale autovehiculelor urmează a fi  deosebită 
de distrugerea unor asemenea elemente de identifi ca-
re, precum şi de înstrăinarea şasiului, caroseriei sau 
motorului auto purtînd elemente de identifi care false, 
ori de înstrăinarea autovehiculului cu şasiu, carose-
rie sau motor purtînd elemente de identifi care false. 
În legislaţiile altor state, asemenea fapte atrag răspun-
dere penală (de exemplu, conform art.290 al Codului 
penal al Ucrainei, art.326 al Codului penal al Federaţiei
Ruse, art.381 al Codului penal al Republicii Belarus 
etc.). În legea penală autohtonă astfel de fapte nu sînt 
distinct incriminate. Totuşi, în prezenţa unor condiţii 
suplimentare, este posibil ca numitele fapte să repre-
zinte anumite infracţiuni (de exemplu, infracţiunea de 
spălare a banilor (art.243 CP RM)).
În alt context, este posibil ca elementul de identifi care 
al autovehiculului, pe care îl falsifi că făptuitorul, să nu 
coincidă cu elementul de identifi care respectiv înscris 
în certifi catul de înmatriculare şi în alte documente de 
rigoare. Dar nu excludem posibilitatea ca făptuitorul să 
falsifi ce şi informaţia documentară privind elementul 
de identifi care al autovehiculului. În acest caz, vom fi  în 
prezenţa concursului dintre infracţiunile prevăzute la 
art.276 şi la art.361 CP RM. 
Încheind analiza laturii obiective a infracţiunii prevăzu-
te la art.276 CP RM, vom menţiona că această infrac-
ţiune este una formală. Ea se consideră consumată din 
momentul falsifi cării chiar şi a unui singur specimen 
de serie ori număr de identifi care ale şasiului, caroseriei 
sau motorului auto.
Latura subiectivă a faptei infracţionale examinate se 
caracterizează prin intenţie directă. Aceasta înseamnă 
că făptuitorul îşi dădea seama de caracterul prejudicia-
bil al acţiunii sale şi a dorit falsifi carea seriei, a număru-
lui de identifi care al şasiului, caroseriei sau al motorului 
auto, prin ştergere, înlocuire sau modifi care.

De cele mai dese ori, motivul infracţiunii se exprimă în 
interes material. Scopul infracţiunii poate fi  diferit: as-
cunderea unei alte infracţiuni; înlesnirea săvîrşirii unei 
alte infracţiuni; exploatarea sau înstrăinarea autovehi-
culului avînd elemente de identifi care false, ori a agre-
gatelor autovehiculului purtînd asemenea elemente etc. 
Particularităţile motivului sau ale scopului infracţiunii 
nu infl uenţează asupra califi cării infracţiunii, însă tre-
buie luate în consideraţie la individualizarea pedepsei.
Subiectul infracţiunii de falsifi care a elementelor de 
identifi care ale autovehiculelor este persoana fi zică 
responsabilă care la momentul săvîrşirii infracţiunii a 
atins vîrsta de 16 ani. Nu se cere o calitate specială pen-
tru subiectul infracţiunii. Acesta poate fi  conducătorul 
autovehiculului, dar şi oricare altă persoană. În cazul 
în care făptuitorul a intrat ilegal în posesia autovehi-
culului, nu se exclude califi carea suplimentară conform 
uneia din normele din Capitolul VI al Părţii Speciale a 
Codului penal.
În fi ne, în corespundere cu alin.(2) art.276 CP RM, răs-
punderea se agravează în cazul în care falsifi carea ele-
mentelor de identifi care ale autovehiculelor este comisă: 

– de două sau mai multe persoane (lit.b); 
– cu folosirea situaţiei de serviciu (lit.c).

Natura juridică a primei din cele două circumstanţe 
agravante a fost relevată detaliat în una din publicaţiile 
noastre anterioare.39 Vom arăta doar că această agra-
vantă funcţionează în una din următoarele situaţii:
1) infracţiunea e săvîrşită de doi sau mai mulţi coau-

tori;
2) infracţiunea e săvîrşită de o persoană care are sem-

nele subiectului infracţiunii, împreună cu o persoa-
nă care nu are astfel de semne;

3) infracţiunea e săvîrşită de o persoană care are sem-
nele subiectului infracţiunii, prin intermediul unei 
persoane care nu are astfel de semne.

Referitor la agravanta specifi cată la lit.c) alin.(2) art.276 
CP RM, se are în vedere că subiectul infracţiunii are 
calitatea specială de persoană cu funcţie de răspunde-
re sau de persoană care gestionează o organizaţie co-
mercială, obştească sau altă organizaţie nestatală. Fal-
sifi cînd elementele de identifi care ale autovehiculelor, 
asemenea persoane săvîrşesc acţiuni sau inacţiuni care 
decurg din atribuţiile lor de serviciu şi care sînt în limi-
tele competenţei lor de serviciu. Aplicarea lit.c) alin.(2) 
art.276 CP RM exclude califi carea suplimentară con-
form art.327 sau art.335 CP RM. 
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