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potrivit alin.(1) art.29 „Inviolabilitatea domiciliului” din 
Constituţia Republicii Moldova, domiciliul şi reşedinţa 
sînt inviolabile; nimeni nu poate pătrunde sau rămâne 
în domiciliul sau în reşedinţa unei persoane fără con-
simţămîntul acesteia. La fel, conform alin.(1) art.12 „In-
violabilitatea domiciliului” din Codul de procedură pe-
nală, inviolabilitatea domiciliului este garantată de lege; 
în cursul procesului penal nimeni nu este în drept să 
pătrundă în domiciliu contrar voinţei persoanelor care 
locuiesc sau deţin sediu în ele, cu excepţia cazurilor şi 
modului prevăzute de Codul de procedură penală.
Prin intermediul art.179 CP RM se face apărarea pena-
lă a relaţiilor sociale cu privire la realizarea dreptului 
la inviolabilitatea domiciliului. Pe această cale, oricărei 
persoane i se asigură ocrotirea împotriva actelor de pă-
trundere în spaţiul în care îşi trăieşte viaţa personală, 
sub aspectul cel mai intim. Este absolut necesar ca ori-
care persoană să poată benefi cia în respectivul spaţiu 
de confortul psihologic ce i se cuvine, să-şi găsească 
odihna necesară în locul în care îşi organizează viaţa 
personală, fără careva amestec din partea altora.
În vederea ridicării calităţii interpretării şi aplicării 
art.179 CP RM, în cele ce urmează ne vom îndrepta 
atenţia asupra punctelor vulnerabile ce marchează prac-
tica de califi care a infracţiunilor în baza acestei norme 
penale. Importanţa protejării efi ciente a domiciliului 
persoanei ne îndeamnă să propunem soluţii de sincro-
nizare a acestei practici cu perspectivele de regenerare 
şi evoluţie a justiţiei penale, de reaşezare a climatului 
justiţial în albia europenităţii.
Sub un prim aspect, vom prezenta următorul exemplu 
din practica judiciară: la 13.06.2007 a fost dispusă urmă-
rirea penală, în baza alin.(1) art.179 CP RM, împotriva 
lui C.V. La 10.02.2007, aproximativ la ora 19.00, acesta 
a pătruns pe teritoriul gospodăriei lui A.G. de pe str. 31 
august 1989 din or. Orhei, fără a avea consimţămîntul 
proprietarului şi locatarului respectivei gospodării.3

Considerăm că lipsa consimţămîntului proprietarului 
(sau a titularului unui alt drept real) nu este întotdeau-
na relevantă şi nu poate fi  pusă la baza califi cării unei 
fapte conform art.179 CP RM. Nu întotdeauna aceeaşi 
persoană cumulează calităţile de titular al dreptului la 
inviolabilitatea domiciliului şi de titular al dreptului de 
proprietate asupra imobilului aferent acelui domiciliu. 
E şi fi resc. Pentru că violarea de domiciliu nu este o in-
fracţiune contra patrimoniului. Spre deosebire de in-
fracţiunea tulburare de posesie (art.193 CP RM). Mai 
mult, violarea de domiciliu poate avea o tentă patri-
monială numai atunci cînd subiectul săvîrşeşte această 
infracţiune la comandă, în vederea primirii unei re-
compense materiale. În alte cazuri, este de neconceput 
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În conformitate cu pct.29 al Hotărîrii Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în 
procesele penale despre sustragerea bunurilor”, nr.23 
din 28.06.2004, în cazul sustragerii săvîrşite prin pătrun-
dere în locuinţă nu este necesară califi carea suplimen-
tară conform art.179 СP RM.1 De asemenea, potrivit 
subpct.13) pct.10 al Hotărîrii Plenului Curţii Supreme 
de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în cauzele 
despre huliganism”, nr.4 din 19.06.2006, huliganismul 
însoţit de pătrunderea sau rămînerea ilegală în domici-
liul sau în reşedinţa unei persoane fără consimţămîntul 
acesteia, ori refuzul de a le părăsi la cererea ei, sau de 
percheziţiile şi cercetările ilegale trebuie califi cate con-
form art.287 şi art.179 CP RM.2 Bineînţeles, aceste două 
explicaţii se referă doar la unele din aspectele practicii 
de aplicare a răspunderii pentru infracţiunea violare de 
domiciliu (art.179 CP RM). În cadrul studiului de faţă 
ne propunem să examinăm mai multe probleme cu care 
se confruntă practicienii la aplicarea art.179 CP RM.
În conformitate cu alin.(1) art.8 „Dreptul la respecta-
rea vieţii private şi de familie” al Convenţiei Europene 
a Drepturilor Omului, orice persoană are dreptul la res-
pectarea, printre altele, a domiciliului său. De asemenea, 
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ca interesul material să fi e motivul care îl ghidează pe 
făptuitor la săvîrşirea acestei infracţiuni. Motivele vio-
lării de domiciliu sînt: curiozitatea, intenţiile huligani-
ce, năzuinţa de a facilita săvîrşirea unei alte infracţiuni 
etc. Atunci însă cînd motivul constă în satisfacerea 
interesului material (cu excepţia cazului de obţinere a 
recompensei materiale), presupunînd că făptuitorul are 
intenţia să-şi atribuie ilegal toate sau unele prerogative 
ale proprietarului bunului imobil aferent unui domici-
liu, aplicabil va fi  nu art.179 CP RM, ci art.193 CP RM. 
Din acest punct de vedere, sîntem de acord cu I.Dogaru 
şi S.Cercel care susţin că „noţiunea de domiciliu nu este 
dependentă de dreptul de proprietate asupra unei case 
(spaţiu de locuit)”.4 O poziţie similară o adoptă C.Barbu: 
„Libertatea persoanei de a se închide la sine în casă nu 
este un privilegiu al proprietăţii, ci un aspect al libertăţii 
acesteia, un corolar al personalităţii, al libertăţii persoa-
nei de a locui undeva. De aceea, infracţiunea (se are în 
vedere infracţiunea violare de domiciliu – n.a.) nu este 
contra patrimoniului. Aşa se explică de ce nu constituie
această infracţiune… faptul că locatarul poate opune 
dreptul său asupra locuinţei chiar proprietarului”.5 În 
acelaşi făgaş se exprima M.A. Hotca: „Subiect activ al 
infracţiunii (se are în vedere infracţiunea violare de 
domiciliu – n.a.) poate fi  orice persoană fi zică, inclusiv 
proprietarul bunurilor ce constituie spaţiul violat sau 
titularul altui drept referitor la aceste bunuri, dacă a 
transmis dreptul de folosire asupra bunurilor respecti-
ve. De exemplu, proprietarul unui spaţiu locativ, după 
ce l-a închiriat unei persoane fi zice, intră în spaţiul dat 
în locaţiune fără drept şi fără consimţămîntul persoa-
nelor îndreptăţite”.6

Aşadar, respectarea inviolabilităţii domiciliului nu este 
condiţionată de existenţa unui drept de proprietate (sau 
a unui alt drept real) asupra imobilului ales ca domici-
liu. Această concluzie se desprinde şi din decizia fostei 
Comisii Europene a Drepturilor Omului în cauza 
Durini vs Italia.7 Pe cale de consecinţă, putem afi rma că, 
la califi carea faptei conform art.179 CP RM, nu are im-
portanţă statutul victimei: proprietar, chiriaş, membru al 
familiei, care are dreptul de abitaţie etc. Aceasta pentru 
că legea penală se interesează nu de legitimitatea poziţiei 
victimei, dar de ilegalitatea conduitei făptuitorului.
Aceasta nu înseamnă nici pe departe că dreptul la invio-
labilitatea domiciliului este un drept absolut. Acest drept 
poate fi  supus anumitor restricţii, atunci cînd este nece-
sară protecţia drepturilor altuia. Însă, această restrînge-
re trebuie să constituie nu o violare de domiciliu, nu o 
ilegalitate, dar să corespundă prevederilor alin.(2) art.8 
al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi art.54 
al Constituţiei Republicii Moldova. Deci, în esenţă, să se 
realizeze numai în cazurile şi în modul stabilite de lege.
În alt context, aducem ca exemplu următoarea speţă: 
la 10.01.2008, la ora 19.20, U.G. a pătruns în casa lui 

D.B. din satul Călineşti, raionul Făleşti, forţând uşa de la 
intrare. În coridor a fost oprit de stăpâna casei, care i-a 
cerut să părăsească locuinţa. Făptuitorul a refuzat, ce-
rînd lui D.B. să-i dea un pahar ca să bea împreună o sti-
clă cu vin pe care a adus-o. Încrediţindu-se că acesta nu 
vrea să părăsească casa la cerere, D.B. s-a dus la vecini să 
ceară ajutor.8 Observăm că în acest caz nu a fost iden-
tifi cat motivul infracţiunii. Desigur, putem presupune 
că motivul s-a exprimat în intenţiile huliganice. Însă, 
va fi  numai o presupunere. Spre deosebire de instanţa 
de judecată, nu dispunem de probele necesare care să 
infi rme sau să confi rme această supoziţie.
De fapt, instanţa de judecată nu a luat în consideraţie 
unele prevederi cu caracter normativ sau de recoman-
dare. De exemplu, în acord cu alin.(1) art.75 CP RM, la 
stabilirea categoriei şi termenului pedepsei, instanţa de 
judecată ţine cont, inclusiv, de motivul infracţiunii. De 
asemenea, din dispoziţia de la pct.1) alin.(1) art.394 din 
Codul de procedură penală al Republicii Moldova, adop-
tat de Parlamentul Republicii Moldova la 14.03.2003,9 
partea descriptivă a sentinţei de condamnare trebuie să 
cuprindă descrierea, inclusiv, a motivelor infracţiunii. La 
fel, conform pct.3 al Hotărîrii Plenului Curţii Supreme 
de Justiţie „Cu privire la aplicarea în practica judiciară a 
principiului individualizării pedepsei penale”, nr.16 din 
31.05.2004, în conformitate cu principiul individualiză-
rii pedepsei, instanţa de judecată aplică pedeapsa luînd 
în consideraţie, inclusiv, motivul celor comise.10

Însă, în speţa exemplifi cată mai sus stabilirea motivu-
lui infracţiunii are importanţă nu doar în planul indi-
vidualizării pedepsei. Presupusa atestare a intenţiilor 
huliganice în cele săvîrşite comportă semnifi caţie şi sub 
aspectul califi cării faptei.
Or, reiterăm poziţia pe care am exprimat-o anterior: 
„A spune că infracţiunea e săvîrşită cu intenţii huliga-
nice înseamnă, de fapt, a afi rma că prin această infracţi-
une se încalcă grosolan ordinea publică…, se manifestă 
cinism sau obrăznicie deosebită. Şi viceversa: a spune că 
prin infracţiune se încalcă grosolan ordinea publică…, 
se manifestă cinism sau obrăznicie deosebită înseam-
nă, de fapt, a afi rma că acea infracţiune e săvîrşită cu 
intenţii huliganice”.11 E adevărat că, între timp, expresia 
„cu intenţii huliganice” a fost exclusă din prevederile 
de la lit.c) alin.(2) art.145, lit.h) alin.(2) art.151 şi de la 
lit.i) alin.(2) art.152 CP RM. Acum, în cazul infracţiu-
nilor corespunzătoare, stabilirea intenţiilor huliganice 
ca motiv al infracţiunii contează doar la individualiza-
rea pedepsei. Nu şi la califi carea faptei.
Dar nu aceeaşi se poate susţine în privinţa infracţiunii 
de huliganism (art.287 CP RM) şi a faptei de huliganism 
nu prea grav, prevăzute la art.354 din Codul contraven-
ţional al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul 
Republicii Moldova la 24.10.2008.12 În ipoteza aces-
tor două fapte, intenţiile huliganice constituie motivul 
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inerent, deci semnul obligatoriu al laturii subiective 
a respectivelor fapte. Iată de ce, în context, revine în 
prim-plan explicaţia de la subpct.13) pct.10 al Hotărîrii 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la prac-
tica judiciară în cauzele penale despre huliganism”, nr.4 
din 19.06.2006: „Huliganismul, însoţit de pătrunderea 
sau rămînerea ilegală în domiciliul sau în reşedinţa unei 
persoane fără consimţămîntul acesteia, ori de refuzul de 
a le părăsi la cererea ei, sau de percheziţiile şi cercetările 
ilegale, trebuie califi cat conform art.287 şi 179 CP RM”.
Se referă oare această explicaţie la speţa reprodusă mai 
sus? Şi la această întrebare instanţa de judecată a evitat 
să răspundă. Este posibil ca acţiunile lui U.G. să cadă 
sub incidenţa art.354 din Codul contravenţional. Dar, la 
fel de posibil este să fi e aplicabil art.287 CP RM. Aceasta 
în cazul în care, prin conţinutul lor, acţiunile lui U.G. 
s-ar deosebi printr-un cinism sau obrăznicie deosebită. 
În mod regretabil, la examinarea cauzei nu s-a ajuns la 
o concluzie privind prezenţa sau lipsa acestei caracte-
ristici alternative a infracţiunii de huliganism, stabili-
te în art.287 CP RM. În legătură cu aceasta, opţiunea 
pentru aplicarea art.287 CP RM sau a art.354 din Codul 
contravenţional ar fi  urmat să se facă după examina-
rea următoarelor circumstanţe: locul, timpul, metoda, 
intensitatea, durata, condiţiile de săvîrşire etc. Tocmai 
examinarea acestor circumstanţe ne ajută să atestăm lip-
sa sau prezenţa caracteristicii „acţiunile care, prin con-
ţinutul lor, se deosebesc printr-un cinism sau obrăznicie 
deosebită”. Deci, implicit, ne ajută să determinăm alături 
de care faptă formează concursul infracţiunea de violare 
de domiciliu, săvîrşită de U.G.: alături de infracţiunea 
prevăzută la art.287 CP RM sau alături de fapta prevă-
zută la art.354 din Codul contravenţional?
Totodată, într-o altă speţă, instanţa de judecată a reţi-
nut la califi care caracteristica desemnată mai sus: la 
9.06.2006, aproximativ la ora 01.30, G.V., fi ind în stare de 
ebrietate, prin înţelegere prealabilă şi împreună cu mino-
rul P.A., a intrat în gospodăria lui M.V. din satul Costeşti, 
raionul Ialoveni. Încălcînd grosolan ordinea publică şi ex-
primînd o vădită lipsă de respect faţă de societate, G.V. 
şi P.A. au tulburat liniştea publică şi i-au aplicat lovituri 
lui M.V., provocîndu-i dureri fi zice. De asemenea, P.A. a 
spart geamul de la casa victimei şi becul electric, săvîr-
şind acţiuni care prin conţinutul lor se deosebesc printr-o 
obrăznicie deosebită. Tot atunci, G.V., afl ându-se în locu-
inţa lui M.V., i-a sustras bunuri în valoare de 280 lei.13 
În această speţă s-a considerat că infracţiunea prevă-
zută la alin.(1) art.179 CP RM formează concursul nu 
doar cu infracţiunea specifi cată la lit.b) alin.(2) art.287 
CP RM, dar şi cu infracţiunea specifi cată la lit.b), c), d) 
alin.(2) art.186 CP RM. Deci, inclusiv cu furtul săvîr-
şit prin pătrundere în încăpere, în alt loc pentru depo-
zitare sau în locuinţă. Cu această ocazie, amintim că, 
în corespundere cu pct.29 al Hotărîrii Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în 

procesele penale despre sustragerea bunurilor”, nr.23 
din 28.06.2004, în cazul sustragerii săvîrşite prin pă-
trundere în locuinţă nu este necesară califi carea supli-
mentară conform art.179 CP RM.
Prin prisma acestei explicaţii, nu a fost oare excedentară 
califi carea faptelor lui G.V. şi P.A. în baza alin.(1) art.179 
CP RM? Poate era sufi cientă reţinerea la califi care a 
lit.c) alin.(2) art.186 CP RM, care stabileşte răspunde-
rea pentru furtul săvîrşit prin pătrundere în încăpere, 
în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă?
Răspunzând la această întrebare, vom aduce ca argu-
ment următoarea idee: „… infracţiunea examinată (se 
are în vedere sustragerea săvîrşită prin pătrundere în 
încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă –
n.a.) aduce atingere şi relaţiilor sociale cu privire la in-
violabilitatea încăperii, a altui loc pentru depozitare sau 
a locuinţei (a nu se confunda cu inviolabilitatea domici-
liului, care este o noţiune tangentă, iar uneori o noţiune 
mai îngustă)”.14 Această afi rmaţie îşi găseşte valabilitate 
în speţa adusă ca exemplu mai sus: înainte de a pătrun-
de în locuinţă pentru a săvîrşi sustragerea, G.V. şi P.A. 
au intrat neautorizat în gospodăria victimei M.V. Iar în 
conformitate cu pct.11 art.6 din Codul de procedură 
penală, domiciliu se consideră, inclusiv, orice teren pri-
vat. Astfel că violarea de domiciliu subzistă alături de 
sustragerea săvîrşită prin pătrundere în locuinţă, cînd 
ne referim la cele săvîrşite de G.V. şi P.A.
Acesta nu e unicul exemplu cînd cele două infracţiuni 
pot subzista. Un alt exemplu îl aduce E.Visterniceanu: 
dacă domiciliul violat aparţine unei persoane, iar făp-
tuitorul săvârşeşte sustragerea în raport cu o altă per-
soană, care la acel moment se afl ă în domiciliul primei 
persoane; neglijarea faptului că există două victime, 
dar nu ale unei singure infracţiuni, ci ale unor infracţi-
uni diferite, ar însemna încălcarea gravă a principiului 
legali tăţii.15 Nu este exclus ca şi în alte situaţii să se ates-
te concursul dintre infracţiunea de violare de domiciliu 
şi infracţiunea de sustragere săvîrşită prin pătrundere 
în încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă: 
atunci cînd se violează domiciliul comun al mai multor 
per soane, fi ind sustrase bunurile doar ale uneia sau ale 
unora din acele persoane; atunci cînd victima uneia din 
cele două infracţiuni concurente este titularul dreptului 
de proprietate asupra imobi lu lui, iar victima celeilalte 
infracţiuni concurente este titularul unei drept real de-
rivat (drept de abitaţie, drept de servitute, drept de su-
perfi cie) asupra unei părţi a aceluiaşi imobil etc.
Dintr-o altă perspectivă, revenim la problema identifi -
cării motivului infracţiunii prevăzute la art.179 CP RM.
Astfel, într-o speţă, T.V. a fost condamnat în baza alin.(1) 
art.179 şi alin.(1) art.195 CP RM. În fapt, la 30.06.2007, 
aproximativ la ora 16.00, în satul Cureşniţa Veche, ra-
ionul Soroca, T.V., avînd intenţii criminale, a pătruns, 
forţînd geamul, în casa lui I.V. şi a rămas ilegal în ea fără 
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consimţămîntul acestuia.16 Ce vrea să însemne expresia 
„avînd intenţii criminale”? Că T.V. a violat domiciliul 
lui I.V. în vederea săvîrşirii unei alte infracţiuni? Sau 
expresia dată se referă la realizarea intenţiei de săvîrşire 
a infracţiunii violare de domiciliu? 
Lipsa răspunsului la această întrebare provoacă îndoieli 
în privinţa completivităţii califi cării celor săvîrşite de 
T.V. Din acest punct de vedere, sîntem de acord cu T.N. 
Nurkaeva care afi rmă: „Stabilirea corectă a motivului 
şi scopului violării de domiciliu permite relevarea cau-
zelor celor săvîrşite. Iar aceasta poate mărturisi despre 
pregătirea pentru o infracţiune mai gravă (omor, viol 
etc.)”.17 În alţi termeni, năzuinţa de a facilita săvîrşi-
rea unei alte infracţiuni se poate afl a printre motivele 
infracţiunii specifi cate la art.179 CP RM. Putem doar 
presupune dacă a fost sau nu acesta motivul care l-a 
ghidat pe T.V. să comită infracţiunea. Dacă e acesta, 
atunci este incompletă califi carea celor săvîrşite de T.V. 
(în eventualitatea în care motivul respectiv şi-a găsit 
materializarea în întreprinderea unor acţiuni pregăti-
toare sau de executare).
Într-un alt caz din practica judiciară, motivul infracţi-
unii violare de domiciliu a fost identifi cat. Însă, identi-
fi carea a fost defectuoasă: D.I. a fost acuzat de săvîrşirea 
infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.179 CP RM. În fapt, 
la 9.02.2008, D.I., afl înd despre prezenţa lui E.P. în vizită 
la M.N. şi acţionând în scop de răzbunare, a pătruns în 
locuinţa lui M.N. A rămas ilegal în locuinţa lui M.N., 
refuzând s-o părăsească la cererea acesteia.18 Din cele 
consemnate reiese că infracţiunea violare de domiciliu 
ar fi  fost săvîrşită din răzbunare. Aşa să fi e?
De exemplu, O.S. Kapinus este de părere că răzbunarea, 
ca motiv al infracţiunii, exprimă năzuinţa făptuitorului 
de a obţine satisfacţie pentru răul pe care victima l-a 
pricinuit în trecut făptuitorului.19 Într-o manieră asemă-
nătoare noţiunea de răzbunare e defi nită de S. Brînză:
„… la baza acesteia se afl ă supărarea şi nemulţumirea 
de faptele altei persoane, însoţite de năzuinţa de a primi 
satisfacţie pentru prejudiciile pricinuite”.20

Dar, la o analiză mai atentă, se poate observa că D.I. 
nu a avut nici un motiv să se răzbune pe M.N., al cărei 
domiciliu a fost violat. Răzbunarea a fost îndreptată îm-
potriva lui E.P., afl at în vizită într-un domiciliu străin. 
În realitate, aşa cum afl ăm din speţa respectivă, motivul 
facilitării săvîrşirii unei alte infracţiuni – a infracţiunii 
specifi cate la lit.i) alin.(2) art.152 CP RM – a fost cel 
care l-a determinat pe D.I. să săvîrşească infracţiunea 
violare de domiciliu. Mai mult, dacă răzbunarea este 
motivul adevărat al infracţiunii prevăzute la art.152 
CP RM, pe care a comis-o D.I., nu trebuia să i se fi  re-
ţinut la califi care circumstanţa agravantă „cu intenţii 
huliganice”, specifi cată la lit.i) alin.(2) art.152 CP RM. 
Or, este o axiomă că există o incompatibilitate între 
motivul de răzbunare şi intenţiile huliganice: un motiv 

îl exclude pe celălalt. În acest fel, identifi carea defectu-
oasă a motivului celor săvîrşite de D.I. reprezintă cauza 
supraevaluării nejustifi cate a pericolului social al uneia 
din faptele pe care le-a comis.
Într-o altă speţă, C.V. a fost condamnat în baza alin.(2) 
art.179, lit.d), f) alin.(2) art.187, alin.(1) art.287 şi lit.
a) alin.(2) art.287 CP RM. În fapt, în luna februarie 
2006, C.V., afl îndu-se în stare de ebrietate alcoolică, for-
ţând uşa, a pătruns ilegal în domiciliul lui A.H. din satul 
Sturzovca, raionul Glodeni. La cererea acesteia, a refuzat 
să părăsească domiciliul. Apoi, fără nici un motiv şi din 
intenţii huliganice, încălcînd grosolan ordinea publică şi 
liniştea cetăţenilor, se comporta batjocoritor faţă de A.H. 
Înjosindu-i onoarea şi demnitatea, i-a aplicat acesteia 
multiple lovituri, pricinuindu-i dureri fi zice. În aceeaşi 
noapte, continuîndu-şi acţiunile, C.V. a pătruns ilegal, 
prin forţarea uşii, în domiciliul lui I.P. La cererea aces-
teia, a refuzat să părăsească domiciliul. Apoi, fără nici 
un motiv şi din intenţii huliganice, încălcînd grosolan or-
dinea publică şi liniştea cetăţenilor, s-a comportat batjo-
coritor cu L.P. şi concubinul acesteia, Gh.Ş. Înjosindu-le 
onoarea şi demnitatea, le-a aplicat multiple lovituri, prin 
care le-a pricinuit dureri fi zice. În aceeaşi noapte, C.V. 
a pătruns în locuinţa lui M.M. Din locuinţa acestuia a 
sustras, în mod deschis, bunuri în valoare de 530 lei, ca-
uzându-i victimei daune în proporţii considerabile.21

Această speţă ridică mai multe semne de întrebare.
În primul rînd, este ilogică şi contradictorie formularea 
„fără nici un motiv şi din intenţii huliganice”. Reiterăm 
punctul de vedere pe care l-am exprimat anterior: sub 
aspect semantic, noţiunea „intenţii huliganice” are de 
fapt înţelesul de „motiv huliganic”, întrucît desemnează 
nu altceva decît un impuls lăuntric care îl determină 
pe făptuitor să ia o hotărîre infracţională şi să o adu-
că la realizare; lipsa vreunui pretext (a nu se confunda 
cu motivul) sau lipsa de semnifi caţie a pretextului de 
care se profi tă este o notă cromatică anume a intenţiilor 
huliganice; probabil, tocmai aceasta este cauza din care 
„faimosul” clişeu „infracţiune fără motiv” se mai atestă 
în practica judiciară.22 Iată de ce nu putem susţine că 
C.V. a săvîrşit infracţiunea de huliganism (concurentă 
cu infracţiunea violare de domiciliu) fără vreun motiv. 
A săvîrşit această infracţiune din intenţii huliganice. 
Adică, fi ind determinat de motivul huliganic.
Dar acesta nu e unicul neajuns al soluţiei de califi care 
reţinute în privinţa lui C.V. Printre altele, această so-
luţie cuprinde alin.(1) art.287 şi lit.a) alin.(2) art.287 
CP RM. Cu alte cuvinte, repetarea infracţiunii de huli-
ganism a fost incriminată alături de concursul infracţi-
unilor de huliganism. Este o eroare gravă, avînd ca efect 
supraevaluarea nejustifi cată a pericolului social al celor 
comise de C.V. Trebuia reţinută numai repetarea in-
fracţiunii de huliganism: lit.a) alin.(2) art.287 CP RM, 
fără invocarea alin.(1) art.287 CP RM. Că este aşa ne-o 
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demonstrează, implicit, prevederea de la alin.(1) art.33 
CP RM. În acord cu aceasta, atestarea concursului de 
infracţiuni se face cu excepţia cazurilor cînd săvîrşirea 
a două sau a mai multor infracţiuni este prevăzută în 
articolele Părţii Speciale a Codului penal în calitate de 
circumstanţă care agravează pedeapsa. E adevărat că, la 
momentul comiterii de către C.V. a faptelor consemna-
te mai sus, această regulă încă nu era în vigoare. Însă, cu 
valoare de principiu, ea a funcţionat şi la acel moment. 
Am argumentat aceasta într-un studiu anterior.23

În legătură cu acelaşi neajuns, apare o altă întrebare: 
de ce concursul de infracţiuni a fost atestat în cazul 
huliganismului şi nu a fost atestat în cazul violării de 
domiciliu? Deoarece este lesne de observat că, de fi eca-
re dată cînd se viola domiciliul, erau comise şi acţiuni 
huliganice. Dacă violarea de domiciliu a fost reţinută o 
singură dată la califi care, este justifi cat să ne întrebăm: 
pentru care caz de săvîrşire a acţiunilor huliganice a 
fost reţinută? Pentru primul, pentru cel de-al doilea sau 
pentru cel de-al treilea? 
Dacă instanţa de judecată ar fi  dat dovadă de consec-
venţă, atunci trebuia se opteze pentru una din următoa-
rele viziuni: 1) există concurs atît în cazul infracţiunilor 
de huliganism, cît şi în cazul infracţiunilor de violare de 
domiciliu; 2) nu există concurs nici în cazul infracţiu-
nilor de huliganism, nici în cazul infracţiunilor violare 
de domiciliu. Oricare altă variantă ar însemna încălca-
rea principiului legalităţii.
Până la urmă, varianta a doua este cea pe care am evi-
denţiat-o mai sus în calitate de variantă corectă: lit.a) 
alin.(2) art.287 CP RM, fără invocarea alin.(1) art.287 
CP RM. Dar şi această variantă este vulnerabilă, cauza 
fi ind exprimărea obscură a instanţei de judecată care 
l-a condamnat pe C.V. Ce ar vrea să însemne expresia 
„continuîndu-şi acţiunile sale”? O asemenea formulare 
intră sub incidenţa noţiunii de infracţiune prelungită, 
defi nită la alin.(1) art.30 CP RM. Or, dacă cele comise 
de C.V. au fost cuprinse de intenţia unică a acestuia, re-
iese că, într-adevăr, a săvîrşit o singură infracţiune de 
violare de domiciliu. Totodată, din aceasta poate rezul-
ta că el a săvîrşit o singură infracţiune de huliganism, 
infracţiune prevăzută la alin.(1) art.287 CP RM. Dacă e 
aşa, atunci iarăşi atestăm o supraevaluare nejustifi cată a 
pericolului social al celor comise de C.V. Dacă nu e aşa, 
deci dacă intenţia infracţională nu a fost unică, atunci: 
1) nu este îndreptăţită utilizarea expresiei „continuîn-
du-şi acţiunile sale”; 2) era necesară atestarea concur-
sului de infracţiune violare de domiciliu, nu a unei sin-
gure infracţiuni violare de domiciliu.
Dar nici aceasta nu e ultima carenţă a soluţiei de califi -
care reţinute în privinţa lui C.V. Astfel, C.V. a fost con-
damnat, inclusiv, în baza alin.(2) art.179 CP RM. Adică, 
pentru violarea de domiciliu săvîrşită cu aplicarea vio-
lenţei. Totodată, aplicarea violenţei constituie şi acţiu-

nea adiacentă din cadrul faptei prejudiciabile de huliga-
nism săvîrşite de C.V. De unde reiese că violenţa a fost 
aplicată atît în contextul infracţiunii de huliganism, cît 
şi în contextul infracţiunii violare de domiciliu. Căci, 
aşa cum rezultă din speţă, la momentul exprimării de 
către făptuitor a refuzului de a părăsi domiciliul victi-
melor, infracţiunea violare de domiciliu se consumase. 
Ceea ce urmează acestui moment se referă exclusiv la 
infracţiunea de huliganism. Care sînt probele din care 
ar reieşi că violenţa a fost aplicată şi înainte ca făptu-
itorul să-şi fi  exprimat refuzul de a părăsi domiciliul 
victimelor? Pentru că, dacă astfel de probe lipsesc, este 
absolut neîntemeiată invocarea agravantei specifi cate la 
alin.(2) art.179 CP RM. Trebuia invocată prevederea de 
la alin.(1) art.179 CP RM.
În continuare, ne vom referi şi la alte cazuri din practica 
judiciară referitoare la infracţiunea violare de domiciliu, 
săvîrşită cu aplicarea violenţei (sau cu ameninţarea apli-
cării ei). În special, ne vom referi la gradul de violenţă 
vizînd violarea de domiciliu săvîrşită cu aplicarea vio-
lenţei. Or, chiar dacă legiuitorul se exprimă la general, 
utilizînd noţiunea „violenţă”, aceasta nu înseamnă că 
intensitatea violenţei, aplicate în contextul infracţiunii 
violare de domiciliu, poate fi  oricît de mare. Limita aces-
tei intensităţi reiese din gradul de pericol social al in-
fracţiunii prevăzute la alin.(2) art.179 CP RM. Iar acest 
grad de pericol social îl exprimă sancţiunea de la alin.(2) 
art.179 CP RM. Cel puţin, aceasta reiese, implicit, din 
alin.(1) art.7 şi din alin.(1) art.75 CP RM. Interpretînd 
sistemic sancţiunea de la alin.(2) art.179 CP RM, ajun-
gem la următoarea concluzie: în sensul dispoziţiei de la 
alin.(2) art.179 CP RM, noţiunea „violenţă” (utilizată în 
sintagma „aplicarea violenţei”, nu şi în sintagma „ame-
ninţarea aplicării violenţei”) presupune vătămarea in-
tenţionată uşoară a integrităţii corporale (în sensul pe 
care îl cunoaştem din art.78 din Codul contravenţional). 
Violenţa de o intensitate mai mare nu poate să intre sub 
incidenţa acestei noţiuni. În caz contrar, s-ar subestima 
gradul de pericol social al violării de domiciliu săvîrşite 
cu aplicarea violenţei. Dacă, în legătură cu infracţiunea 
violare de domiciliu, violenţa aplicată depăşeşte gradul 
de intensitate a vătămării intenţionate uşoare a integrită-
ţii corporale, va fi  necesară califi carea conform regulilor 
concursului de infracţiuni: art.179 (cu excepţia alin.(2)) 
şi art.145, 151 sau art.152 CP RM. Excepţia dată este de-
terminată de necesitatea de a exclude sancţionarea du-
blă a făptuitorului pentru aceeaşi violenţă.
Cît priveşte noţiunea „violenţă” din sintagma „amenin-
ţarea aplicării violenţei” (sintagmă utilizată în alin.(2) 
art.179 CP RM), de această dată gradul de intensitate 
a violenţei poate fi  oricît de mare. Deci, alin.(2) art.179 
CP RM poate fi  aplicat inclusiv în ipoteza violării de 
domiciliu săvîrşite cu ameninţarea cu omor. Precizăm 
că, în această ipoteză, nu este necesară califi carea supli-
mentară în baza art.155 CP RM.
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După aceste clarifi cări, să ne referim nemijlocit la unele 
cazuri relevante din practica judiciară.
De exemplu, T.I. a fost condamnat conform alin.(2) 
art.179 CP RM. În fapt, la 5.05.2007, între orele 21.00-
22.00, T.I. a pătruns forţat şi a rămas în domiciliul lui 
O.A., afl at într-o casă de pe str. Eliberării, or. Orhei. La 
cererea lui O.A. a refuzat să părăsească domiciliul aces-
tuia, aplicîndu-i două lovituri cu pumnii în regiunea spa-
telui. Prin aceasta i-a provocat dureri fi zice. După care, a 
tăiat cu un topor cablul de la telefonul fi x aparţinînd lui 
O.A., astfel ca acesta să nu poată suna la poliţie.24 Din 
descrierea sufi cient de detaliată a violenţei aplicate în 
contextul infracţiunii violare de domiciliu reiese că a 
fost aplicat corect alin.(2) art.179 CP RM. Aceasta în-
trucît violenţa aplicată de T.I. s-a încadrat, după gradul 
său de intensitate, în tiparul faptei descrise la alin.(2) 
art.78 al Codului contravenţional: „Vătămarea intenţi-
onată uşoară a intensităţii corporale, maltratarea, apli-
carea de lovituri, alte acţiuni violente care au provocat 
dureri fi zice (sublinierea ne aparţine – n.a.)”.
O altă situaţie o atestăm în speţa următoare: G.Z. a fost 
condamnat în conformitate cu alin.(2) art.179 CP RM. 
În fapt, la 6.07.2007, în jurul orei 22.30, acesta, afl îndu-
se în stare de ebrietate, a pătruns ilegal în gospodăria lui 
O.I. din satul Bisericani, raionul Glodeni. Aplicînd vio-
lenţă faţă de victimă, a pătruns ilegal în casa acesteia. La 
cererea victimei de a părăsi domiciliul, G.Z. i-a răspuns 
cu refuz.25

În acest caz, din cauza caracterului obscur al formulării,
putem doar presupune care a fost gradul de intensitate a 
violenţei aplicate asupra lui O.I. Deci, nu avem de unde 
cunoaşte care soluţie de califi care era aplicabilă în situaţia 
descrisă: 1) alin.(2) art.179 CP RM; 2) art.179 (cu excep-
ţia alin.(2)) şi art.151 sau art.152 CP RM? Pe cale de con-
secinţă, deoarece nu este concretizat gradul de intensita-
te a violenţei aplicate, poate fi  pusă la îndoială legalitatea 
soluţiei de califi care a celor comise de G.Z. În concluzie, 
vom menţiona următoarele: chiar dacă în dispoziţia de la 
alin.(2) art.179 CP RM se utilizează la general termenul 
„violenţă”, aceasta nu înseamnă că la folosirea aceluiaşi 
termen trebuie să se rezume cel care aplică legea penală. 
De fi ecare dată urmează să se consemneze în ce s-a con-
cretizat această violenţă. Doar astfel se poate confi rma 
oportunitatea aplicării alin.(2) art.179 CP RM.
Într-un context asemănător, apare problema oportuni-
tăţii reţinerii concursului dintre infracţiunea violare de 
domiciliu şi infracţiunea de tortură (art.3091 CP RM). 
Or, infracţiunea de tortură este una violentală.
În această privinţă, prezintă interes următoarea speţă: I.V. 
a fost condamnat conform lit.a) alin.(3) art.179 şi lit.b),
c) şi d) alin.(3) art.3091 CP RM (adică, pentru violarea 
de domiciliu, săvîrşită cu folosirea situaţiei de serviciu, şi 
pentru tortura săvîrşită asupra unui minor, de două sau 
mai multe persoane, profi tînd de starea de neputinţă a 

victimei); M.G. a fost condamnat în baza lit.a) alin.(3) 
art.179 şi lit.c) alin.(3) art.3091 CP RM (adică, pentru 
violare de domiciliu, săvîrşită cu folosirea situaţiei de ser-
viciu, şi pentru tortură săvîrşită de două sau mai multe 
persoane); S.N. a fost condamnat conform lit.a) alin.(3) 
art.179 şi lit.c) alin.(3) art.3091 CP RM; M.V. şi N.V. au 
fost condamnaţi în baza lit.a) alin.(3) art.179 CP RM.
În fapt, I.V. exercita funcţia de inspector de circulaţie 
rutieră; M.G. − funcţia de inspector al grupei delicte 
transfrontaliere şi informaţionale; S.N. − funcţia de in-
spector de circulaţie rutieră, toţi trei fi ind deci persoa-
ne cu funcţie de răspundere. La 23.03.2006, între orele 
2.00 şi 2.30, au pătruns ilegal în domiciliul lui N.M. şi 
A.M. Scopul a fost de a-l pedepsi pe minorul A.M., pen-
tru că a fost prezent la incidentul dintre I.V. şi S.V. din 
22.03.2006, fi ind bănuit că a coparticipat la acţiunile lui 
S.V. Aplicînd ilegal forţa fi zică faţă de A.M. şi injurîndu-l 
l-au scos din casă dezbrăcat. Apoi l-au reţinut ilegal, l-au 
încătuşat şi l-au transportat la CRP Basarabeasca.
La 23.03.2006, aproximativ la ora 3.00, I.V., M.G. şi S.N., 
împreună cu M.V. (care exercita funcţia de inspector de 
stat pentru securitatea circulaţiei rutiere) şi N.V. (care 
exercita funcţia de inspector auto de stat), au pătruns 
ilegal în domiciliul lui I.E. Scopul a fost de a-l pedepsi 
pe I.E. pentru că a fost prezent la incidentul dintre I.V. 
şi S.V. din 22.03.2006, fi ind bănuit că a coparticipat la 
acţiunile lui S.V. Pentru a-l scoate din casă pe I.E., i-au 
aplicat ilegal forţa fi zică în prezenţa copiilor minori ai 
victimei. I.E. a fost lovit cu capul de perete, cu pumnii şi 
picioarele în diferite părţi ale corpului. În urma acestor 
acţiuni, I.E. a suferit o dereglare îndelungată a sănătăţii. 
Observînd că starea de sănătate a victimei se agravează, 
I.V. a transportat-o în apropierea Secţiei asistenţă medi-
cală de urgenţă, unde a lăsat-o în stradă.26

Astfel, de această dată violenţa e aplicată nu în contextul 
infracţiunii violare de domiciliu: scopul aplicării violen-
ţei nu este cel al pătrunderii sau rămînerii în domiciliu. 
Violenţa se aplică în contextul torturii, al infracţiunii 
care formează concursul cu violarea de domiciliu. Totuşi, 
nu putem să nu observăm că gradul de intensitate a vio-
lenţei aplicate în primul episod (cînd victima este A.M.) 
diferă de al celei aplicate în episodul al doilea (cînd victi-
mă este I.E.). De fapt, în primul caz, violenţa se soldează 
cu dureri fi zice, deci se încadrează în tiparul vătămării 
intenţionate uşoare a integrităţii corporale. În cel de-al 
doilea caz, violenţa se exprimă în vătămarea intenţionată 
medie a integrităţii corporale sau a sănătă ţii. În legătură 
cu aceasta, ne întrebăm: în cel de-al doilea caz, nu a fost 
oare subestimat gradul de pericol social al celor săvîrşite? 
Nu era oare necesară califi carea suplimentară conform 
art.152 „Vătămarea intenţionată medie a integrităţii cor-
porale sau a sănătăţii” din Codul penal?
Formulăm aceste întrebări deloc întâmplător: într-
un studiu anterior am ajuns la următoarea concluzie: 
„Dacă, în legătură cu infracţiunea de tortură, a fost cau-
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zată vătămarea – gravă, medie sau uşoară – a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii, se impune califi carea conform 
art.151, 152 sau 153 şi art.3091 CP RM. În cazul dat, 
pluralitatea de urmări prejudiciabile implică pluralita-
tea de infracţiuni sub forma concursului de infracţiuni. 
Nu se încalcă principiul non bis in idem, întrucît preju-
diciul cauzat sănătăţii excede cadrul infrac ţiunii de tor-
tură. În acelaşi timp, în astfel de ipoteze, din califi care 
se vor exclude circums tanţele agravante stabilite la lit.e) 
alin.(2) art.151 sau la lit.f) alin.(2) art.152 CP RM”.27

Reiterăm acest punct de vedere, făcînd o singură preci-
zare: în locul art.153 CP RM (care a fost abrogat), este 
aplicabil alin.(3) art.78 al Codului contravenţional.
Dacă ne întoarcem la speţa exemplifi cată mai sus, vom 
remarca necesitatea califi cării suplimentare a celor să-
vîrşite în episodul al doilea (cînd victimă este I.E.) în 
baza art.152 CP RM (cu excepţia lit.f) alin.(2)). Ne-
cesitatea acestei califi cări suplimentare se impune dat 
fi ind faptul că infracţiunea de tortură aduce atinge-
re relaţiilor sociale cu privire la integritatea fi zică sau 
psihică a persoanei. Însă, această infracţiune nu poate 
aduce atingere relaţiilor sociale cu privire la sănătatea 
persoanei, nici relaţiilor sociale cu privire la integrita-
tea corporală a persoanei.28 Cît priveşte primul episod 
(cînd victimă este A.M.), lipseşte necesitatea unei cali-
fi cări suplimentare. Or, în cazul infracţiunii de tortură, 
urmările prejudiciabile constau tocmai în durerea sau 
suferinţa puternică, fi zică ori psihică. Lui A.M. nu i-au 
fost cauzate leziuni corporale, deci nu i-a fost afectată 
integritatea corporală. Deci, lipseşte necesitatea de a ca-
lifi ca suplimentar cele săvîrşite asupra lui A.M. în baza 
alin.(1) art.78 din Codul contravenţional.
În alt context, dar în legătură cu aceeaşi speţă, observăm 
că I.V., M.G., S.N., M.V. şi N.V. au săvîrşit infracţiunea 
violare de domiciliu cu folosirea situaţiei de serviciu.
Aducem încă o speţă care se încadrează în această ipo-
teză: M.I. şi B.I. au fost învinuiţi de săvîrşirea infracţi-
unii prevăzute la alin.(3) art.179 CP RM. Dat fi ind că 
termenul de prescripţie de tragere la răspundere penală a 
exprirat, prin sentinţă judecătorească a fost încetat proce-
sul penal de învinuire a celor doi în baza alin.(1) art.179 
CP RM. În fapt, la 28.03.2005, între orele 9.30 şi 10.00, 
M.I. şi B.I., angajaţi ai unităţii de distribuţie a S.A. „RED-
SUD”, îndeplinind dispoziţia de a efectua verifi carea con-
torului electric amplasat în casa lui M.D. din satul An-
drusul de Jos, raionul Cahul, au intrat cu permisiunea lui 
M.D. în domiciliul acestuia. M.I. şi B.I. au intrat abuziv 
în încăperi şi anexe, în care nu erau amplasate instala-
ţii ce aparţin unităţii de distribuţie respective, invocînd 
necesitatea verifi cării instalaţiilor de consum a energiei 
electrice, în vederea întocmirii unui proces-verbal privind 
consumul fraudulos de energie electrică. Cererea lui M.D. 
de a părăsi domiciliul, adresată celor doi făptuitori, a fost 
ignorată de ei. M.I. şi B.I. s-au afl at în domiciliul lui M.D. 

aproximativ încă 30 de minute, timp în care au întocmit 
respectivul proces-verbal. Cît priveşte recalifi carea faptei 
din alin.(3) art.179 la alin.(1) art.179 CP RM, Colegiul 
penal al Curţii Supreme de Justiţie motivează în felul ur-
mător: recalifi carea dată are ca premisă circumstanţa că 
făptuitorii nu dispuneau de posibilitatea de a se folosi 
de situaţia de serviciu. M.I. şi B.I. erau angajaţi ai unei 
persoane juridice private şi efectuau acţiuni de control 
în baza contractului încheiat cu M.D., nefi ind învestiţi 
de lege cu dreptul de a intra în domiciliul persoanelor. 
Totodată, în actele procedurale ale organului de urmă-
rire penală nu se indică circumstanţa agravantă concre-
tă incriminată făptuitorilor, indicîndu-se doar alin.(3) 
art.179 CP RM. Pe cînd acest alineat are două litere: 
a) cu folosirea situaţiei de serviciu; b) de un grup crimi-
nal organizat sau de o organizaţie criminală.29

Sîntem de acord că era necesară concretizarea preve-
derii normative aplicate în privinţa lui M.I. şi B.I. Or, 
în acord cu alin.(1) art.113 CP RM, califi carea infrac-
ţiunii presupune determinarea şi constatarea juridică a 
corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile 
săvîrşite şi semnele componenţei de infracţiune pre-
văzute de norma penală. Evident, organul de urmărire 
penală a nesocotit această regulă.
În acelaşi timp, pune în gardă prima parte a motivării 
aparţinînd Colegiului penal al Curţii Supreme de Justi-
ţie. Într-adevăr, M.I şi B.I. erau angajaţii unei persoane 
juridice private. Însă, de aici nu reiese că nu s-au putut 
folosi de situaţia lor de serviciu. În acest plan, în pct.18 al 
Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire 
la practica judiciară în procesele penale despre sustrage-
rea bunurilor”, nr.23 din 28.06.2004, se arată că, în situa-
ţia escrocheriei sau delapidării averii străine cu folosirea 
situaţiei de serviciu, ca subiect al infracţiunii poate să 
apară, inclusiv, o persoană care gestionează o organiza-
ţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală. 
În conformitate cu art.124 CP RM, prin „persoană care 
gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă 
organizaţie nestatală” se înţelege persoana căreia, în or-
ganizaţia indicată sau într-o subdiviziune a acesteia, i se 
acordă, permanent sau provizoriu, prin numire, alegere 
sau în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi şi obli-
gaţii în vederea exercitării funcţiilor sau acţiunilor admi-
nistrative de dispoziţie ori organizatorico-economice.
Nu putem susţine că M.I. şi B.I. săvîrşeau acţiunile de 
control exclusiv în baza contractului încheiat cu M.D. 
Dreptul de a realiza aceste acţiuni le-a fost acordat de 
către angajator, adică de către S.A. „RED-SUD”. Acel 
contract se referă la furnizarea energiei electrice către 
M.D., privit în calitate de consumator. Nu acest con-
sumator, ci S.A. „RED-SUD”, în calitate de organizaţie 
comercială, le-a acordat angajaţilor M.I. şi B.I. drepturi 
şi obligaţii în vederea exercitării unor funcţii sau acţi-
uni administrative de dispoziţie. Despre aceasta măr-
turiseşte şi circumstanţa că făptuitorii îndeplineau o 
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dispoziţie de verifi care a contorului electric (la concret –
dispoziţia de lucru nr.208419230).
Din cele evocate mai sus reiese că, săvîrşind infracţi-
unea violare de domiciliu, M.I. şi B.I. s-au folosit de 
situaţia lor de serviciu. Or, potrivit pct.18 al Hotărîrii 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la prac-
tica judiciară în procesele penale despre sustragerea bu-
nurilor”, nr.23 din 28.06.2004, prin „folosirea situaţiei 
de serviciu” se înţelege săvîrşirea unor acţiuni sau inac-
ţiuni care decurg din atribuţiile de serviciu ale făptuito-
rului şi care sînt în limitele competenţei sale de serviciu. 
Aşadar, M.I. şi B.I. au săvîrşit infracţiunea prevăzută la 
lit.a) alin.(3) art.179 CP RM. Se prezintă ca neînteme-
iată recalifi carea celor săvîrşite de M.I. şi B.I. în baza 
alin.(1) art.179 CP RM.
Totodată, aplicarea lit.a) alin.(3) art.179 CP RM exclu-
de califi carea suplimentară conform art.335 „Abuzul de 
serviciu” din Codul penal. Aceasta nu doar pentru că 
M.I. şi B.I. au săvîrşit infracţiunea violare de domiciliu 
din motivul interpretării incorecte a obligaţiilor de ser-
viciu. Deci, nu din interes material sau din alt interes 
personal, motiv indispensabil în cazul infracţiunii pre-
văzute la art.335 CP RM. Cauza adevărată a excluderii 
califi cării suplimentare conform art.335 CP RM constă 
în operarea regulii fi xate la art.118 CP RM: regula cali-
fi cării infracţiunilor în cazul concurenţei dintre o parte 
şi un întreg. De aceea, chiar dacă ar fi  existat interesul 
material sau alt interes personal, oricum s-ar fi  aplicat 
numai lit.a) alin.(3) art.179 CP RM.
În continuarea demersului nostru ne vom axa atenţia 
asupra posibilităţii existenţei concursului ideal dintre 
infracţiunea prevăzută la lit.a) alin.(3) art.179 CP RM şi 
infracţiunea exces de putere sau depăşire a atribuţiilor 
de serviciu (art.328 CP RM).
Astfel, într-o speţă, M.V. şi R.O. au fost condamnaţi 
în baza alin.(2) art.179 şi lit.a) alin.(2) art.328 CP RM 
(adică, pentru violare de domiciliu, săvîrşită cu aplicarea 
violenţei sau cu ameninţarea aplicării ei, şi pentru exces 
de putere sau depăşire a atribuţiilor de serviciu, însoţită 
de aplicarea violenţei). În fapt, cei doi exercitau funcţia 
de inspector de sector. Afl îndu-se în exerciţiul funcţiei, la 
3.10.2005, aproximativ la ora 18.30, au pătruns ilegal în 
domiciliul lui Ş.C. Aceasta deşi M.V. şi R.O. cunoşteau că 
Ş.C. nu a săvîrşit nici o faptă socialmente periculoasă pen-
tru care să poată fi  tras la răspundere. Prin aceasta M.V. 
şi R.O. şi-au depăşit în mod vădit limitele drepturilor şi 
atribuţiilor acordate prin lege, cauzînd daune în proporţii 
considerabile intereselor publice, precum şi drepturilor şi 
intereselor ocrotite de lege ale lui Ş.C. Au diminuat auto-
ritatea MAI, ignorînd grosolan prevederile pct.19 art.13 
al Legii cu privire la poliţie. De asemenea, nu au informat 
în termenul necesar de 24 de ore judecătorul de instruc-
ţie despre pătrunderea în domiciliul lui Ş.C. Pe Ş.C. l-au 
adus forţat la CPS Botanica, unde au aplicat forţa fi zi-

că faţă de victimă, încălcînd astfel prevederile art.15 şi 
16 ale Legii cu privire la poliţie. În rezultat, lui Ş.C. i-au 
fost pricinuite leziuni corporale fără cauzare de prejudi-
ciu sănătăţii. La fel, în privinţa lui Ş.C. a fost întocmit, 
nejustifi cat, un proces-verbal cu privire la contravenţiile 
administrative prevăzute de art.1745 şi 1746 din Codul cu 
privire la contravenţiile administrative.31

Într-un alt caz, S.T. a fost acuzat de comiterea infracţiu-
nilor prevăzute la lit.a) alin.(3) art.179 şi la lit.a) alin.(2) 
art.328 CP RM (adică, pentru violare de domiciliu, să-
vîrşită cu folosirea situaţiei de serviciu, şi pentru exces de 
putere sau depăşire a atribuţiilor de serviciu, însoţită de 
aplicarea violenţei). În fapt, S.T., în calitate de persoană cu 
funcţie de răspundere, exercitîndu-şi atribuţiile de şef de 
post de poliţie, şi-a folosit situaţia de serviciu pentru a in-
tra la 6.08.2003, fără permisiune, în gospodăria lui S.B. şi 
V.B. din satul Baimaclia, raionul Cantemir. Depăşindu-şi
în mod vădit limitele drepturilor şi atribuţiilor acordate 
prin lege, încălcînd prevederile art.3, 14, 15, 23 din Legea 
cu privire la poliţie, a aplicat violenţă faţă de V.B. şi S.B. La 
concret, i-a lovit cu pumnii şi picioarele în cap şi la picioa-
re, cauzîndu-le vătămare uşoară a integrităţii corporale.32

Făcînd o comparaţie, vom menţiona că, în primul caz, 
nu a fost reţinută circumstanţa agravantă „cu folosirea 
situaţiei de serviciu”. Pe cînd, în cel de-al doilea caz, ea 
a fost reţinută. Totuşi, în ambele cazuri pătrunderea în 
domiciliu a fost nejustifi cată. De ce atunci soluţiile de 
califi care sînt neuniforme?
Trebuie de menţionat că în doctrina penală sînt împărţi-
te opiniile vizînd soluţia de califi care în cazul în care vio-
larea de domiciliu este săvîrşită de o persoană cu funcţie 
de răspundere, depăşindu-se în mod vădit limitele drep-
turilor şi atribuţiilor acordate prin lege, dacă aceasta a ca-
uzat daune în proporţii considerabile intereselor publice 
sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoa-
nelor fi zice sau juridice. Astfel, de exemplu, L.Macikovski 
consideră că într-o asemenea ipoteză aplicabilă este nu-
mai norma cu privire la excesul de putere sau depăşirea 
atribuţiilor de serviciu, pentru că „violarea de domiciliu, 
săvîrşită de o persoană cu funcţie de răspundere, cu fo-
losirea situaţiei de serviciu, constituie metoda de săvîr-
şire a infracţiunii exces de putere sau depăşire a atribu-
ţiilor de serviciu”.33 Dimpotrivă, T.N. Nurkaeva34 şi B.V. 
Voljenkin35 sînt de părere că, într-o asemenea ipoteză, se 
aplică numai norma cu privire la violarea de domiciliu 
săvîrşită cu folosirea situaţiei de serviciu; această normă 
trebuie considerată normă specială în raport cu norme-
le care stabilesc răspunderea pentru exces de putere sau 
depăşire a atribuţiilor de serviciu.
Nu împărtăşim nici una din aceste poziţii.
Nu agreem punctul de vedere al lui L.Macikovski, de-
oarece noţiunea „folosirea situaţiei de serviciu” se re-
feră, implicit, nu la excesul de putere sau la depăşirea 
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atribuţiilor de serviciu. Se referă doar la abuzul de pu-
tere sau abuzul de serviciu (ori abuzul de serviciu), ceea 
ce reiese din dispoziţia art.327 şi 335 CP RM, precum 
şi a art.312 „Abuzul de putere sau abuzul de serviciu” 
din Codul contravenţional. Aceasta reiese şi din defi ni-
ţia noţiunii „folosirea situaţiei de serviciu” din pct.18 
al Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu 
privire la practica judiciară în procesele penale despre 
sustragerea bunurilor”, nr.23 din 28.06.2004: „săvîrşirea 
unor acţiuni sau inacţiuni care decurg din atribuţiile de 
serviciu ale făptuitorului şi care sînt în limitele compe-
tenţei sale de serviciu (sublinierea ne aparţine – n.a.)”. 
Nu avem nici un temei să înţelegem altfel noţiunea „fo-
losirea situaţiei de serviciu” în contextul infracţiunii 
violare de domiciliu (sau al oricărei alte infracţiuni 
avînd circumstanţa agravantă corespunzătoare). 
De asemenea, nu avem temei să afi rmăm că între noţi-
unile „exces de putere sau depăşirea atribuţiilor de ser-
viciu” şi „abuz de putere sau abuz de serviciu” ar exista 
o relaţie de tip „întreg-parte”. Sau viceversa. 
Deci, în concluzie, violarea de domiciliu, săvîrşită de o 
persoană cu funcţie de răspundere, cu folosirea situaţiei 
de serviciu, nu poate să constituie metoda de comitere 
a infracţiunii exces de putere sau depăşire a atribuţiilor 
de serviciu. Cu alte cuvinte, este inaplicabilă regula fi -
xată în art.118 „Califi carea infracţiunilor în cazul con-
curenţei dintre o parte şi un întreg” din Codul penal. 
Rezultă că în cele două speţe pe care le analizăm solu-
ţia de califi care nu poate consta în aplicarea exclusivă a 
art.328 CP RM.
Pe de altă parte, nu ne putem ralia nici poziţiilor expri-
mate de T.N. Nurkaeva şi B.V. Voljenkin. Nu este lit.a) 
alin.(3) art.179 CP RM o normă specială în raport cu 
art.328 CP RM. Nu este, întrucît, săvîrşind excesul de 
putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu, făptuitorul 
nu se menţine în limitele competenţei sale de serviciu. 
Făptuitorul depăşeşte în mod vădit aceste limite. Sau, în 
termenii art.328 CP RM, depăşeşte în mod vădit drep-
turile şi atribuţiile acordate prin lege. În aceste condiţii, 
este inaplicabilă regula fi xată în art.116 „Califi carea in-
fracţiunilor în cazul concurenţei dintre normele gene-
rale şi cele speciale” din Codul penal. Rezultă că în cele 
două speţe pe care le examinăm nici lit.a) alin.(3) art.179 
CP RM nu poate reprezenta soluţia de califi care.
Dacă nu sînt funcţionale regulile concurenţei norme-
lor penale, ar trebui să opereze regulile concursului de 
infracţiuni. De aceea, considerăm că în ambele speţe 
pe care le analizăm soluţia de califi care este art.179 (cu 
excepţia lit.a) alin.(3)) şi art.328 CP RM.
Totodată, considerăm că se impune perfecţionarea pre-
vederilor art.179 CP RM. Din cele consemnate mai sus 
se desprinde că la lit.a) alin.(3) art.179 CP RM trebuie să 
se conţină nu sintagma „cu folosirea situaţiei de serviciu”, 

dar expresia „de o persoană cu funcţie de răspundere sau 
de o persoană care gestionează o organizaţie comercia-
lă, obştească sau altă organizaţie nestatală”. În rezultatul 
unei asemenea modifi cări, lit.a) alin.(3) art.179 CP RM 
s-ar aplica nu doar atunci cînd violarea de domiciliu pre-
supune folosirea situaţiei de serviciu. Această prevedere 
s-ar aplica şi atunci cînd violarea de domiciliu presupu-
ne depăşirea vădită a limitelor drepturilor şi atribuţiilor 
acordate prin lege. O asemenea remaniere legislativă 
ar contribui la aplicarea uniformă a răspunderii penale 
pentru infracţiunea de violare a domiciliului. Deci, ar 
avea ca efect reducerea posibilităţii de admitere a erorilor 
judiciare la aplicarea art.179 CP RM.
Finalmente, se cer a fi  formulate următoarele concluzii:
1. Respectarea inviolabilităţii domiciliului nu este con-

diţionată de existenţa unui drept de proprietate (sau 
a unui alt drept real) asupra imobilului ales ca do-
miciliu. Lipsa consimţămîntului proprietarului (sau 
a titularului unui alt drept real) nu este întotdeauna 
relevantă şi nu poate fi  pusă la baza califi cării unei 
fapte conform art.179 CP RM. Nu întotdeauna ace-
eaşi persoană cumulează calităţile de titular al drep-
tului la inviolabilitatea domiciliului şi de titular al 
dreptului de proprietate asupra imobilului aferent 
acelui domiciliu.

2. În conformitate cu principiul individualizării pe-
depsei, la stabilirea categoriei şi termenului pedepsei 
pentru infracţiunea violare de domiciliu, instanţa 
de judecată trebuie să ţină cont, inclusiv, de motivul 
infracţiunii. De asemenea, partea descriptivă a sen-
tinţei de condamnare pentru violarea de domiciliu 
trebuie să cuprindă descrierea, inclusiv, a motivelor 
infracţiunii.

3. Este posibil ca violarea de domiciliu să subziste ală-
turi de sustragerea săvîrşită prin pătrundere în locu-
inţă (de exemplu, atunci cînd, înainte de a pătrunde 
în locuinţă pentru a săvîrşi sustragerea, făptuitorul 
intră neautorizat pe terenul privat aparţinînd victi-
mei; cînd domiciliul violat aparţine unei persoane, 
iar făptuitorul săvîrşeşte sustragerea în raport cu o 
altă persoană, care la acel moment se afl ă în domici-
liul primei persoane; cînd se violează domiciliul co-
mun al mai multor per soane, fi ind sustrase bunurile 
doar a uneia sau ale unora din acele persoane; cînd 
victima uneia din cele două infracţiuni concurente 
este titularul dreptului de proprietate asupra imobi lu-
lui, iar victima celeilalte infracţiuni concurente este 
titularul unei drept real derivat asupra unei părţi a 
aceluiaşi imobil etc.).

4. Pentru a fi  aplicată răspunderea în baza alin.(2) 
art.179 CP RM, este necesar ca violenţa sau ame-
ninţarea cu violenţa să urmărească scopul violării 
de domiciliu şi să se aplice înainte de a se consuma 
violarea de domiciliu;
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5. În sensul dispoziţiei de la alin.(2) art.179 CP RM, 
noţiunea „violenţă” (utilizată în sintagma „aplicarea 
violenţei”, nu şi în sintagma „ameninţarea aplicării 
violenţei”) presupune vătămarea intenţionată uşoară 
a integrităţii corporale (în sensul pe care îl cunoaş-
tem din art.78 din Codul contravenţional). Dacă, în 
legătură cu infracţiunea violare de domiciliu, violen-
ţa aplicată depăşeşte gradul de intensitate a vătămării 
intenţionate uşoare a integrităţii corporale, va fi  ne-
cesară califi carea conform regulilor concursului de 
infracţiuni: art.179 (cu excepţia alin.(2)) şi art.145, 
151 sau 152 CP RM.

6. Chiar dacă în dispoziţia de la alin.(2) art.179 CP RM 
se utilizează la general termenul „violenţă”, aceasta 
nu înseamnă că la folosirea aceluiaşi termen trebuie 
să se rezume cel care aplică legea penală. De fi ecare 
dată, urmează să se consemneze în ce s-a concretizat 
această violenţă. Doar astfel se poate confi rma opor-
tunitatea aplicării alin.(2) art.179 CP RM.

7. Aplicarea lit.a) alin.(3) art.179 CP RM exclude califi -
carea suplimentară conform art.327 sau 335 CP RM 
ori conform art.312 „Abuzul de putere sau abuzul de 
serviciu” din Codul contravenţional.

8. Potrivit pct.18 al Hotărîrii Plenului Curţii Supreme 
de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în proce-
sele penale despre sustragerea bunurilor”, nr.23 din 
28.06.2004, prin „folosirea situaţiei de serviciu” se 
înţelege săvîrşirea unor acţiuni sau inacţiuni care 
decurg din atribuţiile de serviciu ale făptuitorului şi 
care sînt în limitele competenţei sale de serviciu. Nu 
avem nici un temei să înţelegem altfel noţiunea „fo-
losirea situaţiei de serviciu” în contextul infracţiunii 
prevăzute la lit.a) alin.(3) art. 179 CP RM.

9. Violarea de domiciliu, săvîrşită de o persoană cu 
funcţie de răspundere, depăşindu-se în mod vădit 
limitele drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege, 
dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considera-
bile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor 
ocrotite de lege ale persoanelor fi zice sau juridice, 
necesită califi care în baza art.179 (cu excepţia lit.a) 
alin.(3)) şi art.328 CP RM.
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