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infracţiunii specifi cate la art.1921 CP RM (de exemplu, 
atunci cînd făptuitorul urmăreşte să se elibereze de chel-
tuielile de transport, sau cînd făptuitorul urmăreşte ex-
tragerea unor cîştiguri materiale, utilizînd mijlocul de 
transport pentru prestarea unor servicii de transport, 
sau cînd răpirea mijlocului de transport este săvîrşită 
la comandă, în schimbul unei remuneraţii materiale 
etc.). Oricum, prezenţa interesului material nu presu-
pune prezenţa obligatorie a scopului de sustragere. Aşa 
cum şi scopul de sustragere nu condiţionează prezen-
ţa obligatorie a interesului material. Astfel că interesul 
material poate fi  atestat şi în cazul infracţiunilor care 
presupun lipsa scopului de sustragere, cum este răpirea 
mijlocului de transport.

În acest plan, nu putem să nu fi m de acord cu S.Brînză, 
care susţine: „…dacă făptuitorul a urmărit interesul 
material la săvîrşirea omorului, iar acest interes s-a re-
alizat, răspunderea se va aplica în conformitate cu lit.
b) alin.(2) art.145 şi cu o altă normă din Codul penal. 
Cînd spunem „o altă normă din Codul penal”, avem în 
vedere, de cele mai dese ori, o normă care stabileşte răs-
punderea pentru una din infracţiunile contra patrimo-
niului (de exemplu, furt, jaf, tîlhărie, şantaj etc.). Însă, 
norma penală respectivă poate stabili răspunderea şi 
pentru o infracţiune care nu face parte din grupul celor 
contra patrimoniului. Ne referim la: sustragerea sau ex-
torcarea substanţelor narcotice sau psihotrope (art.2174 
CP RM); profanarea mormintelor, presupunînd însuşi-
rea obiectelor ce se afl ă în mormînt sau pe el (art.222 CP 
RM); răpirea mijlocului de transport (art.273 CP RM) 
(sublinierea ne aparţine – n.a.); răpirea mijlocului de 
transport cu tracţiune animală, precum şi a animalelor 
de tracţiune (art.274 CP RM); sustragerea documente-
lor, imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor, prevăzută 
la art.360 CP RM; jefuirea celor căzuţi pe cîmpul de 
luptă (art.389 CP RM) etc. Nu toate aceste infracţiuni 
presupun scopul de cupiditate. Dar acesta nici nu este 
obligatoriu. Interesul material poate să implice sau să 
nu implice scopul de cupiditate”.1 Acum, întrucît răpi-
rea mijlocului de transport este o infracţiune contra pa-
trimoniului, devine evident că interesul material poate 
fi  atestat şi în cazul infracţiunilor care presupun lipsa 
scopului de sustragere. Aşa cum este răpirea mijlocului 
de transport.

Problema privind scopul infracţiunii este una de sem-
nifi caţie cardinală în cazul infracţiunii prevăzute la 
art.1921 CP RM. Tocmai de rezolvarea acestei probleme 
depinde delimitarea exactă a infracţiunii analizate de 
sustragerea mijlocului de transport.

În acest plan, în pct.2 al Hotărîrii Plenului Curţii Supre-
me de Justiţie nr.23 din 28.06.2004 se menţionează că 

„nu formează componenţa de sustragere faptele ilegale 
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În continuare, va fi  cercetată latura subiectivă a infrac-

ţiunii prevăzute la art.1921 CP RM.

Înainte de toate, vom consemna că răpirea mijlocului 

de transport este săvîrşită cu intenţie directă. Faptul 

că infracţiunea analizată este o infracţiune formală, 

alături de faptul că intenţia este califi cată de un scop 

special, exclud posibilitatea evoluării intenţiei indirecte 

în cazul răpirii mijlocului de transport. Deci, săvîrşind 

răpirea mijlocului de transport, făptuitorul îşi dă seama 

de caracterul prejudiciabil al acţiunii sale, o prevede şi 

doreşte săvîrşirea ei.

În cele mai frecvente cazuri, ca motive ale infracţiunii 

în cauză apar: dorinţa de a face o plimbare cu mijlocul 

de transport, dorinţa de a demonstra abilităţiile de con-

ducere a mijlocului de transport, năzuinţa de a folosi 

mijlocul de transport la săvîrşirea unei alte infracţiuni 

etc. Nu se exclude nici interesul material ca motiv al 

Sugestii pe marginea hotărîrilor Plenului Curţii Supreme de Justiţie
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care sînt îndreptate nu spre însuşirea, ci spre folosinţa 

temporară a bunurilor. Folosinţa temporară a bunuri-

lor o va aprecia instanţa de judecată, ţinînd seama că 

făptuitorul nu urmăreşte scopul de cupiditate, deoarece 

nu doreşte să treacă bunurile în stăpînirea sa defi nitivă. 

În funcţie de circumstanţele cauzei, asemenea fapte pot 

fi  califi cate conform art.196, 238, 273 (a se citi – 1921 – 

n.a.), 274 (a se citi − 1922 – n.a.) etc. ale Codului penal”.

Într-adevăr, în dispoziţia art.1921 CP RM (ca şi în dis-

poziţiile art.1922 şi 275 CP RM), este prezentă sintag-

ma „fără scop de însuşire”. De fapt, se are în vedere 

sintagma „fără scop de sustragere”. Ne dăm seama de 

aceasta din varianta în limba rusă a textului art.1921 şi 

1922 CP RM, în care se utilizează sintagma „без цели 

хищения”. În continuare, pentru a nu nesocoti voinţa 

legiuitorului, dar, totodată, pentru a scoate în evidenţă 

traducerea defectuoasă din limba rusă în limba romînă, 

vom utiliza formula de compromis „fără scop de însu-

şire (sustragere)”.

Din cele relevate mai sus rezultă că nu art.1921 CP RM, 

dar normele cu privire la sustragere se aplică în cazul în 

care făptuitorul îşi realizează scopul de însuşire (sustra-

gere). De exemplu, într-o speţă, V.S. a fost condamnat 

în baza art.1231 CP RM din 1961, pentru sustragerea în 

proporţii deosebit de mari din avutul proprietarului. În 

fapt, în iunie 1999, a sustras pe ascuns dintr-un garaj de 

pe str. Nicolae Dimo, mun. Chişinău, automobilul apar-

ţinînd lui V.A., cauzînd victimei daune cifrate la 55000 

lei.2 Într-un alt asemenea caz, R.G. a fost condamnat în 

baza alin.(l) art.195 CP RM. În fapt, P.L. i-a încredinţat 

lui R.G. automobilul său, pentru a presta servicii de ta-

ximetrie. Abuzînd de încrederea acordată, în iunie 2003 

R.G. a însuşit automobilul încredinţat şi l-a înstrăinat 

pentru piese de schimb unei alte persoane, cauzînd astfel 

victimei un prejudiciu de 25000 lei.3

Aşadar, care este înţelesul noţiunii „fără scop de însu-

şire (sustragere)” în contextul infracţiunii de răpire a 

mijlocului de transport? Pentru a răspunde la aceas-

tă întrebare, vom menţiona că, în opinia lui S.Brînză, 

„esenţa „folosinţei temporare” (despre care se vorbeşte 

în pct.2 al Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie 

nr.23 din 28.06.2004 – n.a.) constă în aceea că bunurile 

sînt luate pentru un timp anumit, şi anume – pentru o 

perioadă nesemnifi cativă de timp sau pentru un timp 

strict determinat”.4

Pentru a oferi răspunsul exhaustiv la întrebarea for-

mulată mai sus, este cazul să relevăm înţelesul noţiu-

nii „scop de însuşire (sustragere)”, opusă noţiunii „fără 

scop de însuşire (sustragere)”.

Astfel, în doctrina penală s-au profi lat două accepţiuni 

ale sensului noţiunii „scop de însuşire (sustragere)”. 

Într-o primă accepţiune, scopul de însuşire (sustragere) 

presupune că făptuitorul urmăreşte să obţină, pe cale 

ilegală, posibilitatea reală de a poseda, folosi şi dispu-
ne de bunurile victimei ca şi cum acestea ar fi  bunurile 
făptuitorului.5 În cea de-a doua accepţiune, scopul de 
însuşire (sustragere) presupune că făptuitorul urmăreş-
te să treacă bunurile: 1) în folosul său; 2) în folosul altor 
participanţi la infracţiune; 3) în folosul altor persoane 
care se afl ă cu făptuitorul în anumite relaţii cu caracter 
personal sau patrimonial.6

Susţinem prima dintre accepţiunile specifi cate mai sus. 
Este lipsit de relevanţă în al cui folos urmează să fi e tre-
cute bunurile sustrase. Este la discreţia făptuitorului să 
dispună aşa cum îşi doreşte de bunurile care au aparţi-
nut victimei. Esenţial este că făptuitorul se comportă de 
parcă ar fi  proprietarul acelor bunuri, arogîndu-şi rolul 
pe care trebuie să-l îndeplinească victima. Prin com-
portamentul său, făptuitorul demonstrează că a trecut 
bunurile în stăpînirea sa defi nitivă. Nu pentru o peri-
oadă nesemnifi cativă de timp sau pentru un timp strict 
determinat. Dorinţa de a dispune de bunurile victimei, 
mai puţin dorinţa de a poseda sau de a folosi aceste bu-
nuri, este în măsură să mărturisească cel mai pregnant 
despre prezenţa scopului de însuşire (sustragere), opus 
scopului de folosinţă temporară.

Aşadar, în concluzie, noţiunea „fără scop de însuşire 
(sustragere)”, utilizată în art.1921 CP RM, trebuie in-
terpretată în felul următor: făptuitorul urmăreşte să-şi 
treacă mijlocul de transport în posesie pentru o peri-
oadă nesemnifi cativă de timp sau pentru un timp strict 
determinat, nu să-şi treacă mijlocul de transport în stă-
pînire defi nitivă, nu să exercite în privinţa mijlocului 
de transport toate prerogativele pe care le poate avea un 
proprietar (mai cu seamă, prerogativa de dispunere).

Din cele menţionate reiese că, în cazul răpirii mijlocu-
lui de transport, făptuitorul are posibilitatea reală de a-l 
poseda, folosi şi dispune. Însă, recurge la doar primele 
două din prerogativele nominalizate. La prerogativa de 
dispunere făptuitorul renunţă, deşi are posibilitatea re-
ală de a o realiza. În plus, în cazul răpirii mijlocului de 
transport (spre deosebire de sustragerea mijlocului de 
transport), mijlocului de transport îi este rezervat rolul 
nu de sursă de venituri infracţionale, dar de instrument 
de extragere a veniturilor infracţionale (de exemplu, 
atunci cînd mijlocul de transport este răpit pentru a 
fi  săvîrşită sustragerea şi a face posibilă transportarea 
ulterioară a bunurilor sustrase, după care mijlocul de 
transport este restituit victimei).

În contextul analizat, să ne amintim că infracţiunea de 
răpire a mijlocului de transport poate forma concurs cu 
infracţiunea de distrugere sau deteriorare intenţionată a 
bunurilor (cu precizarea că se are în vedere distrugerea 
sau deteriorarea mijlocului de transport anterior răpit). 
Nu este oare o contradicţie în această afi rmaţie, odată 
ce distrugerea sau deteriorarea mijlocului de transport 

constituie o formă de dispunere de acesta? Formulînd 
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răspunsul la această întrebare, vom deosebi două si-
tuaţii: 1) dacă intenţia de distrugere sau deteriorare a 
mijlocului de transport apare ulterior săvîrşirii luării 
mijlocului de transport, nefi ind legată de intenţia de lu-
are a mijlocului de transport, atunci cele săvîrşite con-
stituie concursul infracţiunilor specifi cate la art.1921 
şi 197 CP RM; 2) dacă intenţia de distrugere sau de-
teriorare a mijlocului de transport este manifestată în 
paralel cu intenţia de luare a mijlocului de transport, 
atunci cele săvîrşite reprezintă concursul dintre sustra-
gerea mijlocului de transport şi infracţiunea prevăzută 
la art.197 CP RM. În această din urmă situaţie, luînd 
în consideraţie conexiunea în planul laturii subiective 
dintre cele două infracţiuni, putem afi rma următoarele: 
sustragerea mijlocului de transport reprezintă infrac-
ţiunea-mijloc; infracţiunea-scop este cea prevăzută la 
art.197 CP RM.

În alt context, în literatura de specialitate este exprimat 
următorul punct de vedere: „Este posibilă stabilirea li-
mitei maxime de durată a folosirii bunurilor străine, a 
cărei depăşire ar însemna transformarea folosinţei tem-
porare a bunurilor în trecerea bunurilor în stăpînirea 
defi nitivă, adică în sustragere. În calitate de astfel de 
limită ar putea servi expirarea termenului de şase luni 
din momentul scoaterii de facto a mijlocului de trans-
port din posesia victimei. De exemplu, în conformita-
te cu art.228 al Codului civil al Federaţiei Ruse, dacă, 
după trecerea a şase luni din momentul afi şării anunţu-
lui despre bunul găsit, nu va fi  stabilit proprietarul aces-
tuia, cel care a găsit bunul obţine dreptul de proprietate 
asupra acestuia.7

Considerăm cel puţin forţată această interpretare prin 
analogie: termenul de şase luni – stabilit în art.228 al 
Codului civil al Federaţiei Ruse, dar şi în art.324 şi 325 
al Codului civil al Republicii Moldova – se referă la do-
bîndirea în condiţiile legii a dreptului de proprietate 
asupra bunului găsit, nu la răpirea mijlocului de trans-
port. Dacă sprijinim punctul de vedere prezentat mai 
sus, ar trebui, în consecinţă, să-i recunoaştem dreptul 
de proprietate asupra mijlocului de transport celui care 
l-a răpit înainte cu cel puţin şase luni. Ceea ce este cu 
totul inadmisibil.

Este cunoscut exemplul specifi cat în art.244 al Codu-
lui penal al Spaniei,8 conform căruia fapta se transfor-
mă din răpire a mijlocului de transport în sustragere a 
mijlocului de transport după expirarea a 48 de ore din 
momentul scoaterii mijlocului de transport din posesia 
victimei, dacă făptuitorul nu va restitui victimei mijlo-
cul de transport în aceeaşi stare în care l-a găsit în mo-
mentul răpirii.

Recunoaştem că fi xarea unui asemenea termen extinc-
tiv în art.1921 CP RM ar simplifi ca mult procesul deli-

mitării infracţiunii de răpire a mijlocului de transport 

în raport cu sustragerea mijlocului de transport. Dar, 

ca orice termen prezumtiv, nu întotdeauna ar refl ecta 

veridic atitudinea psihică a făptuitorului faţă de ceea ce 

comite. În această privinţă, prezintă interes următorul 

caz din practica judiciară: G.I. a fost condamnat în baza 

lit.a) alin.(3) art.273 CP RM. Astfel, la 02.06.2004, apro-

ximativ la ora 12.00, G.I. a răpit din curtea unei vile din 

aproprierea satului Făureşti, mun. Chişinău, scuterul de 

modelul „Aprilia-Leonardo-125” ce aparţinea lui G.S. 

Ulterior, făptuitorul l-a abandonat. Tot el, la 25.06.2004, 

prin culegere de chei, a pătruns într-un garaj de pe str. 

Tineretului, or. Cricova, mun. Chişinău, de unde a răpit 

acelaşi scuter. S-a plimbat cu acesta, pînă l-a deteriorat. 

Sentinţa de condamnare a fost atacată cu apel de către 

procuror, care a solicitat condamnarea lui G.I. în baza 

alin.(2) art.195 CP RM şi lit.a) alin.(3) art.273 CP RM. 

În motivarea apelului, procurorul a declarat că instanţa 

de fond neîntemeiat a reîncadrat acţiunile lui G.I. din 

25.06.2004: din sustragere a scuterului în răpire a aces-

tuia. Or, din materialele cauzei reiese că G.I. l-a sustras 

şi nu l-a răpit, deoarece s-a folosit de el mai mult de trei 

săptămîni. Prin decizia Colegiului penal al Curţii de Apel 

Chişinău, apelul procurorului a fost admis, a fost casată 

sentinţa instanţei de fond şi pronunţată o nouă hotărîre, 

prin care G.I. a fost condamnat în baza alin.(2) art.195 

şi lit.a) alin.(3) art.273 CP RM. Nefi ind de acord cu ho-

tărîrea instanţei de apel, G.I. a declarat recurs ordinar, 

solicitînd casarea deciziei Colegiului penal al Curţii de 

Apel Chişinău, dispunerea rejudecării cauzei, cu adopta-

rea unei noi hotărîri, prin care să fi e menţinută sentinţa 

instanţei de fond. Prin decizia Colegiului penal al Curţii 

Supreme de Justiţie, recursul ordinar declarat de G.I. a fost 

respins ca inadmisibil, fi ind considerat vădit neînteme-

iat. În recursul în anulare, G.I. a solicitat casarea deciziei 

Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău şi a deciziei 

Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie, precum şi 

reîncadrarea acţiunilor sale de la alin.(2) art.195 CP RM 

la lit.a) alin.(3) art.273 CP RM, motivînd că fapta de ră-

pire a scuterului „Aprilia-Leonardo-125” din 25.06.2004 

a fost califi cată greşit, deoarece pe parcursul urmăririi 

penale şi a examinării judecătoreşti a cauzei nu a fost 

dovedită intenţia sa de a sustrage mijlocul de transport. 

În fi ne, verifi cînd argumentele recursului în anulare în 

raport cu materialele cauzei, Plenul Curţii Supreme de 

Justiţie l-a considerat pasibil de admis, indicînd că in-

stanţele de apel şi de recurs ordinar au constatat corect 

starea de fapt şi vinovăţia condamnatului în baza cumu-

lului de probe administrate şi examinate în instanţe.9 În 

alţi termeni, s-a recunoscut că folosirea scuterului mai 

mult de trei săptămîni este acea circumstanţă care do-

vedeşte prezenţa scopului de însuşire (sustragere). De 

ce trei săptămîni, nu două sau nu şase? Care este su-

portul juridic al unei asemenea soluţii de califi care ce 

se dovedeşte de a fi  cel puţin ciudată? (În plus, nu este 

clar, de ce scuterul a fost considerat avînd calitatea de 
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mijloc de transport? Care circumstanţe demonstrează 
prezenţa acestei calităţi?10).

În aceste condiţii, considerăm că prezenţa scopului de 
însuşire (sustragere) a mijlocului de transport au po-
tenţialul s-o demonstreze nu durata folosirii mijlocului 
de transport, dar următoarele circumstanţe: vînzarea – 
integrală sau piesă cu piesă – a mijlocului de transport 
unor terţe persoane; falsifi carea elementelor de identi-
fi care, a numărului de înmatriculare, a certifi catului de 
înmatriculare sau a altor documente de rigoare vizînd 
mijlocul de transport; modifi carea aspectului mijlocu-
lui de transport (de exemplu, vopsirea într-o altă culoa-
re a mijlocului de transport, înlocuirea oglinzilor retro-
vizoare, a anvelopelor, a scaunelor etc.); descompletarea 
mijlocului de transport; ascunderea meticuloasă a mij-
locului de transport etc. În cele mai frecvente cazuri, 
nu una, dar mai multe asemenea circumstanţe laolal-
tă sînt necesare în vederea probării sigure a prezenţei 
scopului de însuşire (sustragere). Insufi cienţa sau lipsa 
circumstanţelor, exemplifi cate mai sus, demonstrează 
lipsa scopului de însuşire (sustragere), deci denotă apli-
cabilitatea art.1921 CP RM.

Unii autori menţionează că nu întotdeauna analiza 
minuţioasă a circumstanţelor săvîrşirii faptei permi-
te formularea unui răspuns fără echivoc la întrebarea: 
făptuitorul a săvîrşit răpirea mijlocului de transport sau 
sustragerea mijlocului de transport? De exemplu, V.I. 
Julev afi rmă: „Unica circumstanţă care delimitează cele 
două infracţiuni este ascunsă în mintea făptuitorului”.11 
Într-o manieră asemănătoare se pronunţă V.I. Ploho-
va: „Sînt similare sustragerii situaţiile în care cel care 
răpeşte mijlocul de transport este reţinut în momentul 
deplasării cu acesta. Sau cînd mijlocul de transport este 
găsit în garajul făptuitorului sau lîngă casa acestuia. Sau 
cînd făptuitorul este reţinut în mijlocul de transport pe 
care nu-l poate exploata din cauze tehnice. În astfel de 
împrejurări, este difi cil a delimita răpirea mijlocului de 
transport de sustragerea mijlocului de transport. Luînd 
în consideraţie interpretarea noţiunii „scopul de însu-
şire (sustragere)”, consacrată în teorie şi practică, va fi  
practic imposibil a atesta în asemenea împrejurări pre-
zenţa scopului de însuşire (sustragere)”.12 

Care sînt posibilele efecte nefaste ale unei asemenea 
stări de lucruri? Prima constă în aceea că, în majoritatea 
cazurilor, cele săvîrşite se vor califi ca, fără a se intra în 
detalii, în baza art.1921 CP RM, nu în baza normelor cu 
privire la sustragere. Alta constă în aceea că cei abilitaţi 
cu reţinerea făptuitorului au posibilitatea să manipule-
ze artifi cial asupra duratei afl ării mijlocului de trans-
port în folosinţa făptuitorului, prin aceasta infl uenţînd 
arbitrar asupra alegerii soluţiei de califi care: art.1921 CP 
RM sau normele cu privire la sustragere?

Un alt asemenea efect nefast este confuzia pe care o 

provoacă unele soluţii pronunţate de instanţele judecă-

toreşti din lipsa unei motivări clare a alegerii califi cării 

celor săvîrşite fi e în baza art.1921 CP RM, fi e în baza 

normelor cu privire la sustragere. Iată un astfel de exem-

plu: la 8.01.2007, afl îndu-se între orele 20.00 şi 06.30 pe 

str. Moldavscaia, mun. Bălţi, B.V. şi C.A. au sustras au-

tomobilul ce aparţinea lui V.V. După ce automobilul s-a 

defectat în timpul călătoriei, cei doi l-au părăsit în apro-

piere de satul Mărăndeni, raionul Făleşti. În noaptea de 

25.01.2007 spre 26.01.2007, afl îndu-se pe str. Hotinului, 

mun. Bălţi, B.V. şi C.A. au sustras automobilul ce aparţi-

nea lui S.R. După care s-au deplasat cu acest automobil 

în satul Grozasca, raionul Ungheni. În ianuarie 2007, 

afl îndu-se pe str. Păcii, mun. Bălţi, B.V. şi C.A. au încer-

cat să răpească automobilul ce aparţinea lui D.V. Însă, 

din cauza că n-au putut să-l pornească, l-au abandonat. 

În ianuarie 2007, afl îndu-se pe str. Păcii, mun. Bălţi, B.V. 

şi C.A. au încercat să răpească automobilul lui D.C. Însă, 

deoarece n-au putut pătrunde în automobil, nu şi-au dus 

intenţia pînă la capăt.13

Întrebarea care se impune în urma analizei acestei speţe 

este următoarea: după care criterii s-a stabilit prezenţa 

în unele cazuri a sustragerii mijlocului de transport, iar 

în alte cazuri prezenţa răpirii mijlocului de transport? 

Pentru că, dacă încercăm să percepem logica celor care 

au califi cat faptele săvîrşite, ar reieşi că nu este posibilă 

tentativa la sustragerea mijlocului de transport: odată 

ce făptuitorii n-au reuşit să pătrundă în mijlocul de 

transport sau nu le-a reuşit să-l pornească, cele săvîr-

şite ar urma să fi e califi cate automat în baza art.27 şi 

1921 CP RM. Această manieră de deducţie atrage prin 

simplitatea sa, dar nu neapărat şi prin corectitudinea 

sa. De fapt, este un exemplu de incriminare obiectivă, 

cînd califi carea se efectuează în funcţie de ceea ce se 

exteriorizează, nu în funcţie de ceea ce intenţionează 

să săvîrşească făptuitorul. Or, este foarte posibil ca făp-

tuitorul să fi  urmărit scopul de însuşire (sustragere) a 

mijlocului de transport. Şi doar constrîns de anumite 

împrejurări (de exemplu, producerea unui accident în 

timpul deplasării, a unei pene datorate defecţiunii mij-

locului de transport sau s-a terminat combustibilul în 

rezervor etc.) decide, nu de bunăvoie, să abandoneze 

mijlocul de transport. În mod regretabil, nu au fost 

prezentate probe care să confi rme temeinicia aplicării 

răspunderii pentru răpirea mijlocului de transport sau 

pentru sustragerea mijlocului de transport. S-a ignorat 

că prezenţa sau lipsa scopului de însuşire (sustragere) 

trebuie verifi cată cu deosebită meticulozitate. Prezen-

ţa scopului de însuşire (sustragere) trebuie ireproşabil 

confi rmată sau infi rmată. Doar studierea circumstanţe-

lor exemplifi cate supra poate contribui la confi rmarea 

sau infi rmarea prezenţei scopului de însuşire (sustrage-

re). O cale mai facilă nu există. 

Tocmai deoarece această cale pare unora prea anevo-

ioasă, au propus excluderea din legea penală a normei 
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care stabileşte răspunderea pentru răpirea mijlocului 

de transport.14 Nu este o recomandare pe care o spriji-

nim. Excluderea art.1921 CP RM va înrăutăţi starea de 

lucruri, întrucît va avea ca efect crearea unei lacune. Nu 

poate fi  aplicată răspunderea pentru sustragerea mijlo-

cului de transport celui care urmăreşte folosinţa tempo-

rară a acestuia. Excluderea art.1921 CP RM nu ar putea 

infl uenţa asupra înţelesului noţiunii „scopul de însuşire 

(sustragere)”. Cu sau fără acest articol în legea penală, 

scopul de însuşire (sustragere) urmează a fi  diferenţiat 

în raport cu scopul de folosinţă temporară. Iată de ce, 

este necesară păstrarea art.1921 CP RM.

Trebuie să se înţeleagă că norma penală cu privire la 

răpirea mijlocului de transport nu este o invenţie a le-

giuitorului moldovean. Şi nici măcar a altor legiuitori 

din spaţiul ex-sovietic. Există sufi ciente exemple, cînd 

legislaţiile penale de factură occidentală conţin aseme-

nea norme: art.224 din Codul penal al Spaniei; §248 b 

din Codul penal al Germaniei;15 art.141 bis din Codul 

penal al Elveţiei;16 §260 din Codul penal al Norvegiei;17 

art.278 din Codul penal al Poloniei;18 alin.(1) §293 din 

Codul penal al Danemarcei;19 art.223.9 din Codul penal 

– Model american20 etc.

Cineva ar putea susţine că există exemple de altă natu-

ră. Este adevărat. De exemplu, furtul, care are ca obiect 

un vehicul, săvîrşit în scopul de a-l folosi pe nedrept, 

este prevăzut la art.230 al Codului penal al Romîniei.21 

Totuşi, la o analiză mai atentă, se poate remarca o di-

ferenţă de terminologie, nu de esenţă. Or, în contextul 

legii penale române, furtul unui autovehicul este incri-

minat diferit în funcţie de scopul urmărit de făptuitor: 

1) scopul folosinţei pe nedrept, urmărit în cazul infrac-

ţiunii prevăzute la art.230 al Codului penal român; 2) 

scopul însuşirii pe nedrept, urmărit în cazul infracţi-

unii specifi cate la art.228 al Codului penal român. Că 

diferenţa este de terminologie, nu de esenţă, ne-o de-

monstrează afi rmaţia lui I.Pascu: „Scopul folosirii pe 

nedrept nu implică voinţa făptuitorului de a face bunul 

luat un bun al său, de a-l apropia, de a face acte de dis-

poziţie cu privire la acesta, ci voinţa făptuitorului de a 

întrebuinţa numai în mod temporar bunul, ceea ce va 

permite posesorului sau detentorului acelui bun de a 

reintra, după un timp, în stăpînirea acestuia. De regulă, 

dovada că s-a urmărit acest scop rezultă mai totdeauna 

din abandonarea autovehiculului de către făptuitor, de 

bunăvoie, după folosirea lui”.22

Din aceeaşi perspectivă, nu putem trece cu vederea opi-

nia aparţinînd lui A.N. Ignatov: „În practică, este foar-

te difi cilă probarea scopului de însuşire (sustragere) în 

cazul în care făptuitorul este reţinut asupra unui mijloc 

de transport străin. Este aproape imposibilă respinge-

rea afi rmaţiei făptuitorului că mijlocul de transport a 

fost luat pentru un timp anume sau pentru efectuarea 

unei ori cîtorva călătorii. În aceste condiţii, în planul 

perfecţionării cadrului legislativ, accentul trebuie pus 

nu pe disocierea faptelor avînd scopul însuşirii (sustra-

gerii) mijlocului de transport de faptele avînd scopul 

folosinţei temporare a mijlocului de transport. Accen-

tul ar trebui pus pe stabilirea unei pedepse apropiate ca 

mărime atît pentru sustragerea mijlocului de transport, 

cît şi pentru răpirea mijlocului de transport (aşa cum, 

de exemplu, s-a procedat în Codul penal al Republicii 

Uzbekistan)”.23

Aşadar, încă o propunere extrem de atractivă: nivelăm 

gradul prejudiciabil al răpirii mijlocului de transport cu 

cel al sustragerii mijlocului de transport şi problemele 

vor dispare de la sine. Aşa să fi e oare? Nu, dacă luăm în 

consideraţie unele prevederi ale legii penale. Astfel, de 

exemplu, în acord cu alin.(1) art.7 CP RM, la aplicarea 

legii penale se ţine cont, printre altele, de gradul pre-

judiciabil al infracţiunii săvîrşite. De asemenea, după 

cum reiese din art.15 CP RM, gradul prejudiciabil al 

infracţiunii se determină conform semnelor ce caracte-

rizează, inclusiv, latura subiectivă.

Mai mult, potrivit pct.3 al Hotărîrii Plenului Curţii 

Supreme de Justiţie „Cu privire la aplicarea în practica 

judiciară a principiului individualizării pedepsei pena-

le”, nr.16 din 31.05.2004, „în conformitate cu principiul 

individualizării pedepsei, instanţa de judecată aplică 

pedeapsa luînd în consideraţie caracterul şi gravitatea 

infracţiunii săvîrşite, motivul şi scopul celor comise 

(sublinierea ne aparţine – n.a.), personalitatea vinova-

tului, caracterul prejudiciabil şi mărimea daunei cauza-

te, circumstanţele ce atenuează sau agravează răspun-

derea, ţinîndu-se cont de infl uenţa pedepsei aplicate 

asupra corectării vinovatului, precum şi de condiţiile 

de viaţă ale familiei lui”.24

Din cele menţionate rezultă că, oricît şi-ar dori unii, nu 

putem totuşi face abstracţie de faptul că scopul folosin-

ţei temporare denotă un pericol social comparativ mai 

redus decît scopul însuşirii (sustragerii). Necesitatea 

diferenţierii răspunderii penale ne impune să atestăm 

gradul prejudiciabil comparativ mai redus al răpirii 

mijlocului de transport în raport cu sustragerea mijlo-

cului de transport. Deci, în concluzie, nu putem susţine 

recomandarea formulată de A.N. Ignatov.

În acelaşi timp, sugerăm legiuitorului moldovean să 

ajusteze sancţiunile din art.1921 CP RM, diferenţiindu-

le adecvat faţă de sancţiunile din normele care stabilesc 

răspunderea pentru sustrageri. Astfel, sancţiunea din 

alin.(1) art.1921 CP RM trebuie să fi e comparativ mai 

redusă faţă de sancţiunile din alin.(1) art.186, alin.(1) 

art.187, alin.(1) art.190 CP RM şi alin.(1) art.191 CP 

RM. La rîndul său, sancţiunea din alin.(2) art.1921 CP 

RM trebuie să fi e comparativ mai redusă faţă de sancţiu-

nea din alin.(2) art.186, alin.(2) art.187, alin.(2) art.190 

CP RM şi alin.(2) art.191 CP RM. În fi ne, sancţiunea 



R evista Institu tului  Naţional al Justiţiei  nr.1 ,  2010

4 6 I 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

din alin.(3) art.1921 CP RM trebuie să fi e comparativ 
mai redusă faţă de sancţiunea din alin.(1) art.188 CP 
RM. În mod regretabil, situaţia pe care o observăm la 
moment, în planul comparării sancţiunilor din art.192 
1 CP RM cu cele din normele cu privire la sustragere, 
este una anormală. Aceasta deoarece ar reieşi că gradul 
prejudiciabil al răpirii mijlocului de transport este mai 
sporit faţă de gradul prejudiciabil al sustragerii mijlo-
cului de transport. În aceste împrejurări, intervenţia 
legiuitorului este imperioasă.

După ce am analizat problema privind delimitarea ră-
pirii mijlocului de transport de sustragerea mijlocului 
de transport, să trecem la examinarea problemei pri-
vind concursul dintre cele două fapte.

Astfel, în conformitate cu pct.32 al Hotărîrii Curţii Su-
preme de Justiţie nr.23 din 28.06.2004, acţiunile per-
soanei, care a săvîrşit răpirea mijloacelor de transport 
în scopul sustragerii ulterioare a bunurilor afl ate în ele 
(a aparatului de radio, a casetofonului, a casetelor etc.) 
sau a unor părţi ale mijloacelor de transport, vor fi  în-
cadrate atît în baza normei care prevede răspunderea 
pentru răpirea mijlocului de transport, cît şi a normei 
care prevede răspunderea pentru sustragere.

La această explicaţie se referă speţele următoare: la 
19.01.2008, aproximativ la ora 24.00, C.S. se afl a în ca-
litate de pasager în automobilul aparţinînd S.R.L. „M.” 
ce acordă servicii de transport pasagerilor. La volanul 
acestuia se afl a şoferul taximetrist Gh.V. După ce Gh.V. 
a ieşit din automobil, C.S. l-a răpit. După ce a parcurs 
cu el aproximativ 200 de metri, acesta nu s-a isprăvit cu 
conducerea automobilului, l-a tamponat de un pilon de 
beton şi l-a deteriorat. Apoi a sustras din automobil case-
tofonul în valoare de 1000 de lei;25 la 1.07.2007, aproxi-
mativ la ora 21.00, C.A. a pătruns în remorca camionu-
lui care aparţinea S.R.L. „D.-A.” din satul Pîrliţa, raionul 
Ungheni, din care a luat pe ascuns 8324 lei, bani încasaţi 
de şoferul camionului, P.M., de pe urma comercializă-
rii produselor întreprinderii respective. Ulterior, C.A. a 
descuiat uşa camionului şi a pornit motorul acestuia. În 
timpul deplasării, C.A. nu s-a isprăvit cu conducerea ca-
mionului şi l-a tamponat de gardul gospodăriei lui P.M. 
din or. Ungheni.26

Considerăm că nu are importanţă ordinea de succesiu-
ne a faptei de sustragere şi a faptei de răpire a mijlocului 
de transport, care formează concursul de infracţiuni. De 
aceea, acţiunile persoanei care a săvîrşit sustragerea bu-
nurilor afl ate în mijlocul de transport, sau a unor părţi 
ale mijloacelor de transport, urmată de răpirea mijlo-
cului de transport vor fi , de asemenea, încadrate atît în 
baza normei care prevede răspunderea pentru răpirea 
mijlocului de transport, cît şi a normei care prevede 
răspunderea pentru sustragere. Dovadă este următorul 
caz din practica judiciară: C.A. a fost condamnat în baza 

lit.b) alin.(2) art.186 şi lit.b) alin.(2) art.273 CP RM. În 

fapt, la 24.05.2005, aproximativ la ora 03.00, C.A., îm-

preună cu V.O., prin alegerea cheilor, a pătruns într-un 

automobil care se afl a lîngă casa nr. 30/5 de pe str. Ion 

Pelivan, mun. Chişinău, de unde a sustras pe ascuns 20 

casete audio şi 10 litri de benzină „AI 92”. După aceas-

ta, a răpit automobilul respectiv. Ulterior, colaboratorii 

de poliţie au încercat să oprească automobilul cu care se 

deplasau cei doi făptuitori. Însă, ei au ignorat cerinţele 

acestora, intenţionînd să se ascundă. Drept urmare, au 

pierdut controlul asupra automobilului, lovindu-se de 

bordură şi deteriorînd automobilul.27

Doar în aparenţă se referă la explicaţia din pct.32 al Ho-

tărîrii Curţii Supreme de Justiţie, nr.23 din 28.06.2004 

următoarea speţă: la 21.06.2007, aproximativ la ora 

12.00, N.Ţ. a profi tat de circumstanţa că M.N. dormea şi 

i-a sustras din buzunar cheile de la automobilul acestuia. 

Conducînd automobilul respectiv, N.Ţ. nu s-a isprăvit cu 

conducerea acestuia şi l-a tamponat de gardul gospodă-

riei lui R.V., deteriorînd gardul şi automobilul.28 În cazul 

dat, infracţiunea de răpire a mijlocului de transport nu 

formează concurs cu sustragerea. Luarea cheilor de la 

victimă constituie nu altceva decît pregătirea pentru ră-

pirea mijlocului de transport. Luarea cheilor nu este un 

scop în sine, pentru că este îndreptată nemijlocit spre 

răpirea mijlocului de transport. În contextul analizat, 

merită atenţie explicaţia de la pct.20 al Hotărîrii Ple-

nului Judecătoriei Supreme a Federaţiei Ruse nr.25 din 

9.12.2008. În conformitate cu aceasta, răpirea mijlocului 

de transport presupune lipsa scopului de a însuşi (sus-

trage) – integral sau în parte – mijlocul de transport.

Aşadar, răpirea mijlocului de transport presupune lipsa 

scopului de a însuşi (sustrage) chiar şi în parte mijlo-

cul de transport. Dacă scopul făptuitorului constă în a 

însuşi (sustrage) roţile, portierele, scaunele, farurile, re-

morca ori alte părţi ale mijlocului de transport, ori ra-

diocasetofonul, amplifi catorul, televizorul, sistemul de 

navigaţie, combina muzicală etc. încastrat(ă) în bordul 

mijlocului de transport sau constituind în alt mod un 

tot unitar cu acesta, atunci deplasarea făptuitorului cu 

mijlocul de transport trebuie privită ca tentativă la sus-

tragerea acestor părţi componente. Răpirea mijlocului 

de transport îşi pierde individualitatea, întrucît este sub-

ordonată scopului de însuşire (sustragere) a unor părţi 

ale mijlocului de transport. De aceea, nu va fi  necesară 

califi carea suplimentară conform art.1921 CP RM.

Alta este situaţia în cazul în care se sustrag bunuri care 

se afl ă în mijlocul de transport, dar care nu reprezintă 

părţi ale acestuia. În acest caz, infracţiunea de răpire 

a mijlocului de transport va forma concursul cu sus-

tragerea unor asemenea bunuri. Din astfel de bunuri 

fac parte: bagajele; lucrurile personale; roţile de rezer-

vă; combustibilul din rezervor; aparatajul audio-video, 

aparatele de telefon sau tehnica de calcul avînd o exis-

tenţă autonomă etc. 
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După A.A. Şcerbakov, răpirea mijlocului de transport 

se „transformă” în sustragerea mijlocului de transport, 

dacă scopul de însuşire (sustragere) apare după ce mij-

locul de transport a fost răpit.29 Ipoteza dată nu este de-

scrisă precis de autorul nominalizat. De aceea, ridică 

semne de întrebare. Ipoteza trebuie privită dint-un alt 

unghi: analizate trebuie nu părţile întregului, dar între-

gul. Întregul este sustragerea mijlocului de transport, 

activitate care, în ipoteza descrisă, parcurge cîteva etape 

sub aspectul conceperii scopului infracţiunii. Doar con-

ceperea de către făptuitor a scopului însuşirii (sustrage-

rii) nu ar putea forma o infracţiune aparte, alături de 

răpirea mijlocului de transport. În acelaşi timp, conce-

perea de către făptuitor a scopului însuşirii (sustragerii) 

denotă că activitatea psihică a făptuitorului are continu-

itate. Că acest scop este conceput sub imperiul aceleiaşi 

intenţii infracţionale, sub care a fost conceput scopul 

folosinţei temporare. Deci, scopul nu s-a schimbat. El s-

a modifi cat, a suferit o transformare. Această transfor-

mare demonstrează că făptuitorul obţine posibilitatea 

reală de a folosi şi a dispune de mijlocul de transport. 

Adică, atestă că îşi găseşte consumarea sustragerea mij-

locului de transport. Atît timp cît făptuitorul urmărea 

scopul intermediar de folosinţă temporară, activitatea 

infracţională nu putea fi  considerată consumată.

Concluzia este următoarea: dacă, în contextul executării 

aceleiaşi intenţii infracţionale, scopul de folosinţă tem-

porară se transformă în scop de însuşire (sustragere), 

atunci cele săvîrşite reprezintă sustragerea mijlocului 

de transport. Nu este necesară califi carea suplimentară 

în baza art.1921 CP RM.

Sub un alt aspect, după cum s-a menţionat anterior, în 

frecvente cazuri, dovada că s-a urmărit tocmai scopul 

folosinţei temporare a mijlocului de transport se ex-

primă în abandonarea acestuia de către făptuitor, de 

bunăvoie, după folosirea mijlocului de transport. De 

exemplu, într-o speţă, L.I. a fost condamnat în baza lit.

a) alin.(3) art.273 CP RM. În fapt, la 2.04.2005, acesta a 

pătruns pe ascuns în ograda unei case de pe str. Moloca-

nilor, mun. Chişinău, de unde a luat automobilul aparţi-

nînd lui Z.V. La 9.05.2005, L.I. i-a restituit victimei cheile 

de la automobil, comunicîndu-i unde se găseşte acesta.30

Cum însă ar trebui califi cate cele săvîrşite, dacă mijlo-

cul de transport i se restituie victimei în schimbul unei 

remuneraţii? În pct.27 al Hotărîrii Plenului Judecătoriei 

Supreme a Federaţiei Ruse nr.25 din 9.12.2008 se explică 

că răspunderea se aplică pentru sustragere, dacă făptui-

torul ia mijlocul de transport, avînd intenţia să-l restitu-

ie ulterior victimei în schimbul unei remuneraţii.

Sîntem de acord cu această recomandare: răspunderea 

trebuie aplicată pentru sustragerea mijlocului de trans-

port, nu pentru răpirea mijlocului de transport, deoare-

ce voinţa făptuitorului implică dispunerea de mijlocul 

de transport. Or, restituirea mijlocului de transport că-

tre victimă este, în percepţia făptuitorului, o înstrăinare 

a mijlocului de transport care aparţine lui, deci un act 

de dispoziţie asupra acestuia.

Însă, recomandarea reprodusă mai sus nu oferă răspun-

sul la următoarele întrebări: 1) care trebuie să fi e cali-

fi carea în cazul realizării intenţiei victimei de a restitui 

mijlocul de transport în schimbul unei remuneraţii?; 2) 

care trebuie să fi e califi carea în cazul în care făptuito-

rul obţine de la victimă remuneraţia, însă nu-i restituie 

acesteia mijlocul de transport?

Considerăm că, în ambele cazuri, sustragerea mijlo-

cului de transport (sub formă de furt, jaf, tîlhărie sau 

escrocherie) formează concursul cu infracţiunea de es-

crocherie. Precizăm că, în ambele cazuri, mijlocul de 

transport evoluează ca mijloc de săvîrşire a infracţiunii 

de escrocherie. În acelaşi timp, banii cu titlu de remu-

neraţie îndeplinesc rolul de obiect material al infracţi-

unii de escrocherie.

În cele două cazuri, diferă doar circumstanţele cu pri-

vire la care se realizează înşelăciunea: 1) în primul caz, 

înşelăciunea se referă la persoana făptuitorului: victima 

este convinsă că făptuitorul doreşte s-o ajute, că nu are 

nici o legătură cu sustragerea anterioară a mijlocului de 

transport pe care din întîmplare l-a găsit abandonat; 2) 

în cel de-al doilea caz, înşelăciunea se referă la promisi-

unile făptuitorului: în momentul asumării angajamen-

tului de restituire a mijlocului de transport, făptuitorul 

are intenţia să obţină de la victimă remuneraţia, fără 

a-şi îndeplini acel angajament.

Acelaşi gen de concurs de infracţiuni îl vom atesta în 

ipoteza în care făptuitorul restituie victimei mijlocul de 

transport, solicitînd acesteia acoperirea „cheltuielilor 

suplimentare” legate de pretinsa revendicare a mijlocu-

lui de transport de la infractori, reparare a mijlocului 

de transport, staţionare a mijlocului de transport la o 

parcare cu plată etc. În această ipoteză, înşelăciunea din 

cadrul escrocheriei se referă la persoana făptuitorului , 

care îşi atribuie calitatea falsă de intermediar, de repre-

zentant al intereselor victimei în faţa celor care anterior 

au săvîrşit sustragerea.

Aşadar, în oricare din situaţiile exemplifi cate mai sus, 

infracţiunea prevăzută la art.186 187, 188, 190 sau 191 

CP RM formează concursul cu infracţiunea prevăzută 

la art.190 CP RM.

Nu putem fi  de acord cu A.A. Şcerbakov, care afi rmă 

că acest concurs de infracţiuni ar trebui suplimentat cu 

infracţiunea de şantaj.31 Or, nici în art.189 CP RM, nici 

în art.163 din Codul penal al Federaţiei Ruse, printre 

formele de constrîngere a victimei nu vom găsi ame-

ninţarea de a nu restitui victimei bunurile acesteia. Nu 

poate fi  acceptată opinia autorului în cauză de a echi-

vala această formă de constrîngere cu ameninţarea de 
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distrugere sau deteriorare a bunurilor victimei. Nu ne 

permite regula fi xată la alin.(2) art.3 CP RM, care inter-
zice interpretarea extensivă defavorabilă a legii penale.

În alt context, este necesar să menţionăm că subiectul 
infracţiunii, specifi cate la art.1921 CP RM, este persoa-
na fi zică responsabilă care la momentul săvîrşirii faptei 
a atins vîrsta de 16 ani.

Vîrsta minimă a răspunderii penale de 14 ani nu poate 
fi  concepută în raport cu subiectul infracţiunii anali-
zate. În conformitate cu alin.(2) art.21 CP RM, pentru 
infracţiunea prevăzută la alin.(2) sau (3) art.273 CP RM 
sînt pasibile de răspundere persoanele care au vîrsta în-
tre 14 şi 16 ani. Reiese că, operînd amendamentele din 
18.12.2008, legiuitorul „a uitat” să facă rema nierile co-
respunzătoare în art.21 CP RM, referindu-se la vîrsta 
minimă a subiectului infracţiunii specifi cate la alin.(2) 
sau (3) art.1921 CP RM. Nu facem decît să profi tăm de 
această lipsă de atenţie a legiuitorului, interpretînd le-
gea penală în favoarea făptuitorului şi afi rmînd că nu 
sînt pasibile de răspundere în baza art.1921 CP RM per-
soanele care au vîrsta între 14 şi 16 ani.

Atenţionăm că o problemă similară o constituie nere-
fl ectarea în art.21 CP RM a abrogării art.195 CP RM şi 
a completării art.186 CP RM cu alin.(4) şi (5), a art.187 
CP RM cu alin.(4) şi (5), a art.188 CP RM cu alin.(4) 
şi (5), a art.189 CP RM cu alin.(5) şi (6), a art.190 CP 
RM cu alin.(4) şi (5), a art.191 CP RM cu alin.(4) şi (5), 
precum şi a art.192 CP RM cu alin.(3) şi (4).

După ce am analizat cele patru elemente constitutive 
ale infracţiunii de răpire a mijlocului de transport, să 
ne focalizăm atenţia asupra examinării circumstanţe-
lor agravante ale acestei fapte infracţionale.

Astfel, în primul rînd, la lit.a) alin.(2) art.1921 CP RM 
se stabileşte răspunderea pentru răpirea mijlocului de 
transport, săvîrşită de două sau mai multe persoane.

Această circumstanţă agravantă este aplicabilă în orica-
re din următoarele trei ipoteze:

1) infracţiunea este săvîrşită de doi sau mai mulţi coau-
tori;

2) infracţiunea este săvîrşită de o persoană avînd sem-
nele subiectului infracţiunii, împreună cu o persoa-
nă care nu are astfel de semne;

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

În una din publicaţiile anterioare32 au fost prezentate 
argumentele de rigoare de ce toate cele trei ipoteze con-
semnate mai sus, şi nu doar prima, privesc circumstan-
ţa agravantă pe care o analizăm. De aceea, nu le vom 
repeta.

Cercetării vor fi  supuse aspectele mai particulare ale să-

vîrşirii de două sau mai multe persoane anume a răpirii 

mijlocului de transport.

În practica judiciară s-a considerat că răpirea mijlocu-

lui de transport este săvîrşită de două sau mai multe 

persoane în următoarele cazuri: în noaptea de 19 spre 

20 aprilie 2008, S.V. şi S.S., prin spargerea lacătului, au 

pătruns în salonul automobilului aparţinînd lui R.B. Au 

tăiat fi rele electrice, deteriorînd lacătul de pornire a mo-

torului. Însă, acţiunile lor, îndreptate spre răpirea auto-

mobilului, nu şi-au produs efectul, deoarece au fost reţi-

nuţi de proprietarul automobilului33; la 25.02.2005, R.E. 

şi V.O. au răpit automobilul aparţinînd lui B.M., parcat 

în faţa blocului locativ nr.90 de pe str. Maria Cebotari, 

or. Ungheni. La 17.04.2005, cei doi au răpit automobilul 

aparţinînd lui B.I., parcat în faţa blocului locativ nr.66 de 

pe str. Romană, or. Ungheni. La 15.05.2005, R.E. şi V.O. 

au răpit automobilul aparţinînd lui B.A., parcat în faţa 

blocului locativ nr.10 de pe str. Decebal, or. Ungheni34; 

la 19.09.2005, T.I., prin înţelegere prealabilă cu B.M., 

prin pătrundere, au răpit automobilul care aparţinea lui 

V.A35; la 23.05.2006, în jurul orei 24.00, S.A. şi M.I. au 

pătruns pe teritoriul îngrădit şi păzit al S.R.L. „I.E.” din 

mun. Chişinău. Urmărind scopul răpirii mijlocului de 

transport, prin forţarea geamului de la uşa stîngă, cei doi 

au pătruns în microbuzul care aparţinea lui V.B. L-au 

împins după poartă, dar, din cauze independente de vo-

inţa lor, nu au putut porni motorul. De aceea, au părăsit 

locul comiterii infracţiunii.36

Din aceste exemple se desprinde că lipsa sau prezenţa 

înţelegerii prealabile dintre făptuitori nu poate infl uen-

ţa califi carea celor săvîrşite în baza lit.a) alin.(2) art.1921 

CP RM, dar poate fi  luată în consideraţie la individua-

lizarea pedepsei.

De asemenea, reţinem că făptuitorii pot realiza simul-

tan şi integral latura obiectivă a răpirii mijlocului de 

transport. Dar, la fel de posibil este ca făptuitorii să o 

realizeze succesiv şi parţial (de exemplu, unul dintre 

făptuitori să aplice faţă de victimă violenţa sau ame-

ninţarea cu violenţa, pentru ca, la următoarea etapă, 

celălalt făptuitor să poată săvîrşi răpirea propriu-zisă a 

mijlocului de transport).

Infracţiunea prevăzută la lit.a) alin.(2) art.1921 CP RM 

poate fi  săvîrşită cu sau fără repartizarea rolurilor între 

făptuitori. În această ordine de idei, este justă explicaţia 

de la pct.24 al Hotărîrii Plenului Judecătoriei Supreme 

a Federaţiei Ruse nr.25 din 9.12.2008, potrivit căreia 

circumstanţa agravantă, pe care o analizăm, se aplică 

în raport cu toţi făptuitorii, indiferent cine dintre ei a 

condus mijlocul de transport răpit.

În fi ne, ne raliem poziţiei lui A.I. Korobeev, în con-

formitate cu care pasagerii, care se afl ă în mijlocul de 

transport răpit, nu pot fi  raportaţi la persoanele care 

săvîrşesc răpirea mijlocului de transport.37 Mai mult, 

deoarece de cele mai dese ori astfel de pasageri sînt su-

puşi constrîngerii, trebuie să-i considerăm victime ale 
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infracţiunii specifi cate la art.164 CP RM. Anume ale 

infracţiunii prevăzute la art.164 CP RM, nu ale infrac-

ţiunii specifi cate la art.166 CP RM. Din acest punct de 

vedere, nu pare a fi  exactă soluţia de califi care din urmă-

toarea speţă: C.L. a fost condamnat în baza lit.f) alin.(2) 

art.166 şi lit.c) alin.(2) art.273 CP RM. În fapt, în luna 

august 2005 (data exactă nu a fost stabilită), aproxima-

tiv la ora 24.00, afl îndu-se pe str. Lenin, satul Copceac, 

raionul Ciadîr-Lunga, C.L. a săvîrşit un atac asupra lui 

T.Gh., care se afl a lîngă automobilul său. C.L. l-a doborît 

la pămînt şi, ameninţîndu-l cu un cuţit, a impus victi-

ma să intre în portbagajul automobilului, unde l-a în-

chis. Aşezîndu-se la volanul automobilului, s-a îndreptat 

spre satul Musait, raionul Taraclia, privîndu-l ilegal de 

libertate pe T.Gh. timp de 3 ore. Apoi a adus victima în 

salonul automobilului şi a continuat sa-l reţină timp de 

aproximativ 24 de ore, adică pînă cînd victima a reuşit 

sa fugă.38 La califi care, s-a scăpat din vedere că, odată 

cu mijlocul de transport, făptuitorul a deplasat şi victi-

ma. Iar deplasarea victimei este tocmai acea principală 

diferenţă specifi că, care particularizează infracţiunea 

specifi cată la art.164 CP RM, în raport cu infracţiunea 

prevăzută la art.166 CP RM.

În altă privinţă, dacă răpirea mijlocului de transport, 

săvîrşită de două sau mai multe persoane, presupune 

atragerea unui minor la activitatea criminală sau insti-

garea acestuia să săvîrşească răpirea mijlocului de trans-

port, atunci prevederea de la lit.a) alin.(2) art.1921 CP 

RM trebuie aplicată alături de prevederea de la art.208 

CP RM. Din acest punct de vedere, considerăm înte-

meiată soluţia de califi care din următoarea speţă: S.V. 

a fost condamnat în baza art.27, lit.b) alin.(2) art.273 şi 

alin.(1) art.208 CP RM. În fapt, la 04.03.2007, aproxi-

mativ la ora 01.00, S.V. şi minorul P.A., ambii în stare de 

ebrietate şi urmărind scopul de a răpi mijlocul de trans-

port, s-au apropiat de automobilul ce aparţinea lui M.V. 

Acesta era parcat fără supraveghere în faţa centrului co-

mercial „Elat”, situat în mun. Chişinău, str. Decebal 99. 

Astfel, mai întîi S.V., forţînd geamul, l-a deschis, a pă-

truns în salonul automobilului şi a încercat să pornească 

motorul. Apoi P.A., la îndemnul lui S.V., care, în virtutea 

circumstanţelor cazului, putea şi era obligat să prevadă 

faptul că P.A. este minor, de asemenea, a încercat să por-

nească motorul acestui automobil. Însă, cei doi au fost 

reţinuţi de către proprietarul automobilului.39 

Privitor la ipoteza analizată, susţinem că nu se atestă 

concurenţa dintre o parte şi un întreg între art.208 şi 

lit.a) alin.(2) art.1921 CP RM. Se atestă concursul între 

infracţiunile corespunzătoare. Aceasta deoarece atrage-

rea unui minor la activitatea criminală sau instigarea 

acestuia la răpirea mijlocului de transport nu poate fi  

privită ca parte a săvîrşirii răpirii mijlocului de trans-

port de două sau mai multe persoane. Or, mai întîi, mi-

norul este atras la activitatea criminală sau instigat să 

săvîrşească răpirea mijlocului de transport. După care, 

împreună cu minorul sau prin intermediul acestuia, 

este săvîrşită răpirea mijlocului de transport. Aşadar, 

ne-am putut convinge că cele două infracţiuni care for-

mează concurs sînt distincte şi neconcomitente.

O altă circumstanţă agravantă a răpirii mijlocului de 

transport este cea prevăzută la lit.b) alin.(2) art.1921 

CP RM. Conform acestei prevederi legale, răspunderea 

pentru infracţiunea în cauză se agravează, dacă răpi-

rea mijlocului de transport este însoţită de violenţa 

nepericuloasă pentru viaţă sau sănătatea victimei sau 

de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe. 

Prin „violenţa nepericuloasă pentru viaţa sau sănăta-

tea victimei” vom înţelege fi e cauzarea intenţionată a 

leziunii corporale care nu a avut drept urmare nici de-

reglarea sănătăţii, nici pierderea capacităţii de muncă, 

fi e aplicarea intenţionată a loviturilor sau săvîrşirea al-

tor acţiuni violente care au cauzat o durere fi zică, dacă 

acestea nu au creat pericol pentru viaţa sau sănătatea 

victimei. 

La ipoteza analizată se referă următoarea speţă: B.V. a 

fost condamnat în baza lit.c) alin.(2) art.273 CP RM. În 

fapt, la 22.11.2007, aproximativ la ora 04.00, afl îndu-

se în stare de ebrietate în or. Durleşti, mun. Chişinău, 

în scopul de a răpi mijlocul de transport, prin aplicarea 

violenţei nepericuloase pentru viaţa şi sănătatea persoa-

nei, ameninţîndu-1 cu aplicarea violenţei, B.V. l-a scos 

cu forţa, apucîndu-1 de haină, pe M.N. din automobilul 

care îi aparţinea acestuia. Ulterior, s-a deplasat cu acest 

automobil într-o direcţie necunoscută. După puţin timp, 

la intersecţia străzilor Cartuş şi Dimo, or. Durleşti, mun. 

Chişinău, a abandonat automobilul.40

În cadrul infracţiunii specifi cate la lit.b) alin.(2) art.1921 

CP RM violenţa şi ameninţarea, nominalizate mai sus, 

îndeplinesc rolul de modalităţi ale acţiunii adiacente. 

Nici violenţa, nici ameninţarea nu constituie un scop 

în sine. De aceea, este obligatoriu să fi e aplicate anu-

me în scopul răpirii mijlocului de transport. Din aces-

te considerente, califi carea se va face în baza art.27 şi 

lit.b) alin.(2) art.1921 CP RM, în cazul în care violenţa 

nepericuloasă pentru viaţa sau sănătatea victimei, fi e 

ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe este 

îndreptată nemijlocit spre răpirea mijlocului de trans-

port, însă, din cauze independente de voinţa făptuito-

rului, nu şi-a produs efectul.

În altă privinţă, la lit.c) alin.(2) art.1921 CP RM se sta-

bileşte răspunderea agravată pentru răpirea mijlocului 

de transport, săvîrşită prin pătrundere în garaj, în alte 

încăperi sau spaţii îngrădite ori păzite.

În practica judiciară această circumstanţă agravantă a 

fost reţinută în următoarele cazuri: la 16.04.2008, apro-

ximativ la ora 17.00, P.V. a răpit automobilul aparţinînd 

lui D.I. de pe teritoriul garajului în care activa făptuitorul, 
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garaj în care automobilul a fost adus pentru reparaţie. 

Deplasîndu-se spre una din staţiile de prestare a servici-

ilor auto de pe şoseaua Balcani, mun. Chişinău, P.V. nu 

s-a isprăvit cu conducerea automobilului şi s-a izbit de 

un copac, deteriorînd automobilul41; la 18.02.2008, G.D., 

lucrînd în calitate de maistru la un autoservice, situat 

pe str. Sarmizegetusa, mun. Chişinău, urmărind scopul 

răpirii mijlocului de transport, afl îndu-se pe teritoriul 

autoservice-ului nominalizat, care era îngrădit şi păzit, a 

răpit automobilul care aparţinea lui C.I. Cu automobilul 

răpit a părăsit locul comiterii infracţiunii.42 

Considerăm că, în ambele cazuri, făptuitorilor le-a fost 

reţinută, neîntemeiat, circumstanţa agravantă analiza-

tă. Argumentele sînt două la număr: 1) pătrunderea 

nu a avut un caracter ilegal, ambii făptuitori îndepli-

nindu-şi obligaţiile de muncă în spaţiile respective. Or, 

ilegalitatea pătrunderii presupune că „făptuitorul nu 

trebuie să posede dreptul de apariţie în genere sau în 

anumite momente …, atunci cînd el se afl ă totuşi acolo, 

în pofi da interdicţiei sau fără ştirea şi consimţămîntul 

persoanelor abilitate, fi e pe calea înşelării acestora”.43 Că 

pătrunderea este o intrare ilegală se accentuează şi în 

pct.29 al Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie 

nr.23 din 28.06.2004. Esenţa ilegală a pătrunderii nu 

poate suferi schimbări, indiferent dacă aceasta priveşte 

sustragerea sau răpirea mijlocului de transport; 2) le-

giuitorul a înţeles să agraveze, la lit.c) alin.(2) art.1921 

CP RM, răspunderea nu pentru răpirea mijlocului de 

transport din garaj, din alte încăperi sau spaţii îngră-

dite ori păzite. Răspunderea este agravată pentru răpi-

rea mijlocului de transport săvîrşită prin pătrundere în 

asemenea încăperi sau spaţii. Altfel spus, legiuitorul a 

pus accentul pe metoda de săvîrşire a infracţiunii, nu 

pe locul săvîrşirii infracţiunii. Iată de ce, nu se va aplica 

circumstanţa agravantă examinată în cazurile în care 

intenţia de răpire a mijlocului de transport apare la făp-

tuitor după ce acesta a intrat în încăperile sau în spaţiile 

respective. Instanţa de judecată nu a examinat această 

circumstanţă de o semnifi caţie majoră.

În mod regretabil, în următorul caz din practica judici-

ară nu este clar cînd a apărut la făptuitor intenţia de a 

răpi mijlocul de transport – înainte de a intra sau după 

ce el a intrat în încăperile sau spaţiile îngrădite ori pă-

zite: B.G. a fost condamnat în baza lit.a) alin.(3) art.273 

CP RM. În fapt, la 29.08.2006, aproximativ la ora 10.00, 

împreună şi prin înţelegere prealabilă cu o altă persoană, 

rămasă neidentifi cată, avînd acces liber în gospodăria lui 

E.R. din satul Mereşti, raionul Hînceşti, a răpit automo-

bilul lui M.G., care se afl a în vizită la acesta. Deplasîn-

du-se cu el, B.G. a săvîrşit accident rutier.44 Or, tocmai 

pentru că B.G. avea acces liber în gospodăria lui E.R., 

era deosebit de important să se precizeze momentul de 

apariţie la el a intenţiei de a răpi mijlocul de transport, 

în raport cu momentul în care a intrat în gospodăria 

acestuia. Este foarte posibil că numai după ce B.G. a in-
trat în gospodăria lui E.R. şi a remarcat acolo prezenţa 
automobilului ce aparţinea lui M.G. la el a apărut in-
tenţia de a răpi acest mijloc de transport. Într-o astfel 
de ipoteză, nu sînt temeiuri de a agrava răspunderea 
în baza lit.a) alin.(3) art.273 (lit.c) alin.(2) art.1921) CP 
RM. În lipsa altor circumstanţe agravante, răspunderea 
ar fi  trebuit aplicată conform alin.(1) art.273 (alin.(1) 
art. 1921) CP RM.

Nu este obligatoriu ca pătrunderea să implice escala-
darea sau efracţia. Pătrunderea poate fi  realizată şi prin 
acces liber. Dar, şi în acest caz pătrunderea trebuie să 
aibă, bineînţeles, un caracter ilegal. Acest aspect ni-l 
ilustrează următoarea speţă: P.G. a fost pus sub învinui-
re în baza lit.a) alin.(3) art.273 CP RM. La 07.04.2007, 
aproximativ la ora 04.00, în scopul de a răpi mijlocul de 
transport, prin acces liber a pătruns într-un garaj ampla-
sat pe str. Milescu Spătarul, mun. Chişinău. Acolo a in-
trat în salonul automobilului ce aparţinea lui S.I., după 
care, pornind motorul cu ajutorul cheilor ce se afl au în 
automobil, a părăsit locul comiterii infracţiunii.45

În alt context, considerăm că noţiunea „alte încăperi sau 
spaţii îngrădite ori păzite” trebuie interpretată asemănă-
tor cu modul de interpretare a noţiunii „alt loc pentru 
depozitare” (noţiune utilizată la lit.c) alin.(2) art.186, lit.
d) alin.(2) art.187 şi la lit.d) alin.(2) art.188 CP RM). În 
acest sens, prin „alte încăperi sau spaţii îngrădite ori pă-
zite” vom înţelege încăperile sau sectoarele de teritoriu, 
care sînt destinate, adaptate sau special utilate pentru 
staţionarea mijlocului de transport şi care sînt înzestrate 
în acest scop cu anumite accesorii ce împiedică pătrun-
derea în ele (mecanisme de zăvorîre, gard, îngrăditură 
etc.), sau sînt asigurate cu pază (paznici, mecanisme de 
semnalizare, cîini de pază, camere video sau senzori de 
supraveghere etc.), pentru a împiedica accesul la mijlo-
cul de transport. În acest context, este justă reţinerea la 
califi care a agravantei analizate în următoarea speţă: K.S. 
a fost condamnat în baza art.15 alin.(6) art.182 CP RM 
din 1961. În fapt, la 01.05.1998, aproximativ la ora 21.40, 
fi ind în stare de ebrietate alcoolică, K.S. a pătruns în par-
carea auto situată în apropiere de piaţa „Roada Gliei” de 
pe bd. Mircea cel Bătrîn 25, mun. Chişinău. Prin aceasta, 
a încercat să săvîrşească răpirea unui automobil de model 
Moskvici 2140.46

Nu pot fi  considerate încăperi îngrădite ori păzite hu-
sele auto, prelatele sau alte asemenea învelitoare pentru 
mijlocul de transport. Aceasta pentru că nu au calităţi-
le unui edifi ciu, ale unei construcţii, iar menirea lor se 
exprimă doar în protejarea mijlocului de transport de 
praf, umezeală, grindină etc. Nu în staţionarea mijlocu-
lui de transport.

Nu întîmplător am accentuat mai sus că prin „alte în-

căperi sau spaţii îngrădite ori păzite” vom înţelege în-

căperile sau sectoarele de teritoriu care sînt, înainte 
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de toate, destinate, adaptate sau special utilate pentru 

staţionarea mijlocului de transport. Din aceste consi-

derente, întreaga curte a casei, ca şi întregul teritoriu al 

unei întreprinderi, instituţii sau organizaţii, nu poate fi  

considerat spaţiu îngrădit ori păzit în sensul prevederii 

de la lit.c) alin.(2) art.1921 CP RM. Or, menirea curţii 

unei case sau a teritoriului unei întreprinderi, instituţii 

sau organizaţii nu poate fi  considerată staţionarea mij-

loacelor de transport. Doar anumitor segmente din ase-

menea locaţii le poate fi  rezervată o atare menire. 

Această precizare este extrem de importantă în vederea 

înţelegerii corecte a momentului începerii săvîrşirii in-

fracţiunii prevăzute la lit.c) alin.(2) art.1921 CP RM, dar 

şi a liniei de demarcaţie dintre pregătirea şi tentativa la 

această infracţiune. Din acest punct de vedere, nu pu-

tem fi  de acord cu reţinerea la califi care a agravantei exa-

minate în următoarele speţe: D.G. a fost condamnat în 

baza lit.d) alin.(2) art.273 CP RM. În fapt, la 08.06.2008, 

aproximativ la ora 21.00, afl îndu-se în satul Parcova, ra-

ionul Edineţ, a intrat în ograda gospodăriei lui V.J., de 

unde a răpit automobilul acestuia, cu care, deplasîndu-se 

pînă la marginea satului, a deraiat într-un şanţ47; O.N. 

şi Ş.V. au fost condamnaţi în baza lit.a) alin.(3) art.273 

CP RM. În fapt, la 23.05.2006, în jurul orei 00.30, cei 

doi au pătruns în curtea gospodăriei lui P.A., amplasată 

pe str. Mihai Eminescu din localitatea Biruinţa, raionul 

Sîngerei, de unde au răpit automobilul acestuia;48 B.G. 

a fost condamnat în baza lit.a) alin.(3) art.273 CP RM. 

În fapt, la 14.10.2003, aproximativ la ora 10.00, afl în-

du-se în stare de ebrietate în satul Suvorovca, raionul 

Făleşti, B.G. a pătruns pe ascuns în ograda lui C.A., de 

unde a răpit automobilul ce aparţinea lui C.V. Cu acesta 

s-a deplasat în satul Ţambula, raionul Sîngerei, iar după 

masă l-a adus înapoi49; la 27.04.2006, aproximativ la ora 

23.30, C.A., prin înţelegere prealabilă cu R.I., N.D. şi alte 

persoane rămase neidentifi cate, au pătruns în gospodă-

ria lui M.V. din or. Orhei, str. Ion Neculce, de unde, pe as-

cuns, au răpit automobilul care aparţinea lui A.V50; R.P. 

a fost condamnat în baza lit.a) alin.(3) art.273 CP RM. 

În fapt, la 03.08.2004, R.P., împreună cu o altă persoa-

nă rămasă neidentifi cată, au pătruns în curtea unei case 

de pe str. Buiucani, com. Dumbrava, mun. Chişinău, de 

unde au răpit un microbuz, pe care ulterior l-au deterio-

rat într-un accident51; la 29.12.2004, aproximativ la ora 

02.00, urmărind scopul răpirii mijlocului de transport, 

S.I. a pătruns în gospodăria lui F.A. din satul Nicoreni, 

raionul Drochia. Apoi, de lîngă sarai, a răpit motocicleta 

de model „Minsk”.52 

În toate aceste cazuri (care, trebuie să recunoaştem, sînt 

îngrijorător de multe), din lipsă de informaţii sufi cien-

te, putem doar să presupunem dacă pătrunderea a fost 

făcută în spaţii îngrădite ori păzite în sensul prevederii 

de la lit.c) alin.(2) art.1921 CP RM ori în spaţii care nu 

sînt menite pentru staţionarea mijloacelor de transport. 

Dacă aceste îndoieli sînt de neînlăturat, în virtutea prin-

cipiului in dubio pro reo, vom fi  nevoiţi să atestăm lipsa 
de temeiuri sufi ciente pentru agravarea răspunderii po-
trivit lit.c) alin.(2) art.1921 CP RM.

O formulare vagă, susceptibilă de interpretări, este uti-
lizată în următoarea speţă: A.V. a fost condamnat în 
baza lit.a) alin.(3) art.273 CP RM. În fapt, la 10.03.2006, 
aproximativ la ora 02.00, împreună cu S.V., рrin înţele-
gere prealabilă, au pătruns pe teritoriul îngrădit al gos-
podăriei lui C.M. din satul Braicău, raionul Donduşeni, 
de unde au răpit automobilul aparţinînd victimei.53 Din 
lipsă de claritate în descrierea faptei, rămîne să presu-
punem doar dacă sintagma „teritoriul îngrădit al gos-
podăriei” se referă la gospodăria lui C.M. în întregime 
sau numai la acel segment al gospodăriei acestuia desti-
nat pentru staţionarea mijloacelor de transport.

Încheiem analiza infracţiunii de răpire a mijlocului de 
transport cu examinarea circumstanţei agravante de la 
alin.(3) art.1921 CP RM. Avem în vedere ipoteza cînd 
răpirea mijlocului de transport este însoţită de violen-
ţa periculoasă pentru viaţa sau sănătatea victimei sau 
de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe.

Considerăm că, în sensul alin.(3) art.1921 CP RM, prin 
„violenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea victi-
mei” trebuie de înţeles violenţa soldată cu vătămarea 
uşoară sau medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii, 
ori care, deşi nu a cauzat asemenea urmări, comportă 
la momentul aplicării sale, datorită metodei de operare, 
un pericol real pentru viaţa sau sănătatea victimei.

Atragem atenţia asupra ultimei părţi a acestei defi niţii: 
violenţa periculoasă pentru viaţa sau sănătatea victimei 
se atestă, inclusiv, în cazul în care, deşi nu s-a cauzat 
vătămarea uşoară sau medie a integrităţii corporale sau 
a sănătăţii, totuşi violenţa dată comportă, la momentul 
aplicării sale, datorită metodei de operare, un pericol 
real pentru viaţa sau sănătatea victimei. Ca exemplu în 
acest sens poate fi  adusă următoarea speţă: M.I. şi L.V. 
au fost condamnaţi în baza art.15 alin.(5) art.182 CP RM 
din 1961. În fapt, M.I. şi L.V., înţelegîndu-se în prealabil, 
la 02.01.1999, aproximativ la ora 21.00, însoţindu-şi ac-
ţiunile cu violenţă periculoasă pentru viaţă şi sănătate, 
au urmărit răpirea mijlocului de transport aparţinînd 
lui I.M. Astfel, cei doi au atacat victima care se afl a în 
automobilul său, pe str. Dragoş Vodă, or. Călăraşi. L-au 
lovit cu pumnii în cap şi cu cuţitul în gît. Însă, nu şi-au 
dus intenţia pînă la capăt din motive independente de 
voinţa lor, deoarece I.M. avea la gît un fular, care l-a pro-
tejat de lovitura cuţitului. Totodată, el a opus rezistenţă, 
a chemat în ajutor şi ambii făptuitori au fugit.54 Aşadar, 
nu este neapărat să se aducă efectiv atingere sănătăţii 
persoanei, pentru a putea fi  aplicată răspunderea în 
baza alin.(3) art.1921 CP RM. Or, respectiva atingere 
se poate realiza chiar potenţial. Accentuăm că, în speţa 

exemplifi cată mai sus, s-a reţinut la califi care tentativa 
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la răpirea mijlocului de transport nu pentru că nu s-a 
realizat efectiv atingerea sănătăţii persoanei. În realita-
te, s-a considerat că fapta şi-a întrerupt executarea la 
etapa de tentativă, întrucît făptuitorii nu au izbutit să 
realizeze răpirea mijlocului de transport.

În alt plan, comparînd sancţiunile de la art.151 şi 
art.1921 CP RM, ne putem da seama că vătămarea in-
tenţionată gravă nu intră sub incidenţa prevederii de 
la alin.(3) art.1921 CP RM. Iată de ce, dacă răpirea 
mijlocului de transport este însoţită de vătămarea in-
tenţionată gravă, califi carea se va face în baza art.151 
şi art.1921 (cu excepţia alin.(3)) CP RM. Consemnăm 
această excepţie, pentru a nu se admite reţinerea de 
două ori la califi care a aceleiaşi acţiuni de violenţă. Sub 
acest aspect, nu putem fi  de acord cu soluţia de califi ca-
re din cazul următor: G.V. şi P.A. au fost condamnaţi în 
baza alin.(4) art.151 şi lit.b) alin.(3) art.273 CP RM. În 
fapt, la 25.03.2004, aproximativ la ora 23.00, prin înţele-
gere prealabilă, în scopul răpirii mijlocului de transport, 
afl îndu-se în or. Sîngera, mun. Chişinău, l-au atacat pe 
taximetristul A.V. Aplicînd violenţa periculoasă pentru 
viaţă şi sănătate, i-au provocat vătămare gravă pericu-
loasă pentru viaţă, care a dus la decesul victimei. După 
care, cu automobilul răpit, au plecat de la locul infracţi-
unii la discotecă în satul Văratic.55

La califi care, s-a admis reţinerea de două ori a acele-
iaşi acţiuni de violenţă în următoarea speţă: G.I. a fost 
condamnat în baza lit.h) alin.(3) art.145 şi lit.b) alin.(3) 
art.273 CP RM. În fapt, în noaptea de 28.05.2008, afl în-
du-se, în stare de ebrietate alcoolică, la gunoiştea de la 
marginea com. Băcioi, mun. Chişinău, în urma unei cer-
te spontan apărute, G.I. l-a atacat pe S.E. În continuare, 
i-a aplicat lovituri cu picioarele şi pumnii. După ce victi-
ma a căzut, i-a aplicat cu un cuţit unsprezece lovituri în 
regiunea toracelui, abdomenului şi a gîtului, în urma că-
rora S.E. a decedat pe loc. Ulterior, G.I. a urcat la volanul 
automobilului aparţinînd victimei. În timpul deplasării, 
a fost surprins la 28.05.2008, aproximativ la ora 11.00, 
pe str. Independenţei, com. Bacioi, mun. Chişinău, de că-
tre colaboratorii poliţiei. Aceştia au încercat să-1 opreas-
că, însă G.I. a ignorat cerinţele colaboratorilor de poliţie, 
continuînd deplasarea. În rezultat, automobilul a părăsit 
carosabilul, fi ind deteriorat.56 Considerăm că, în cazul 
dat, califi carea trebuia să se facă în baza lit.h) alin.(3) 
art.145 şi alin.(1) art.273 CP RM. Violenţa asupra lui 
S.E. a fost aplicată o singură dată, în cadrul infracţiunii 
de omor. În mod fi resc, în cadrul infracţiunii de răpire 
a mijlocului de transport, nu avea cum să mai fi e aplica-
tă violenţa: victima decedase. Din aceste considerente, 
se prezintă ca lipsită de justeţe reţinerea la califi care a 
agravantei specifi cate la lit.b) alin.(3) art.273 CP RM.

În alt context, în cazul ameninţării cu violenţa pericu-
loasă pentru viaţa sau sănătatea victimei, în sensul pre-
vederii de la alin.(3) art.1921 CP RM, se are în vedere 

ameninţarea cu vătămarea gravă, dar şi ameninţarea cu 

omor. În acest caz, nu va fi  necesară califi carea supli-

mentară în baza art.155 CP RM.

* * *

Făcînd o sinteză a celor menţionate mai sus, propunem 
următorul Proiect de hotărîre explicativă a Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie:

Proiect

HOTĂRÎREA 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie a 

Republicii Moldova cu privire la practica judiciară 
în cauzele penale referitoare la 

răpirea mijlocului de transport (art.1921 CP RM)

Examinînd practica judiciară în cauzele referitoare la 
răpirea mijlocului de transport, în vederea asigurării 
aplicării corecte şi uniforme de către toate instanţele 
judecătoreşti a prevederilor art.1921 CP RM, în baza lit.
e) art.2, lit.c) art.16 din Legea cu privire la Curtea Su-
premă de Justiţie, Plenul 

Hotărăşte

A explica următoarele:

1. Răpirea mijlocului de transport este o acţiune care 
presupune succesiunea a două acte: 1) deposedarea, 
adică scoaterea mijlocului de transport din posesia 
victimei; 2) imposedarea, adică trecerea mijlocului de 
transport în posesia şi folosinţa făptuitorului. Dacă de-
posedarea nu este urmată de imposedare, cele săvîrşite 
urmează a fi  califi cate în baza art.27 şi 1921 CP RM.

Răpirea mijlocului de transport poate fi  săvîrşită pe as-
cuns sau deschis, ori pe calea înşelăciunii sau abuzului 
de încredere.

2. Prin „mijloc de transport” se înţelege toate tipurile 
de automobile, tractoare şi alte tipuri de maşini auto-
propulsate, tramvaiele şi autobuzele, precum şi motoci-
cletele şi alte mijloace de transport mecanice. Prin „alte 
tipuri de maşini autopropulsate” se înţelege maşinile 
care circulă ocazional pe drumurile publice, fi ind desti-
nate unor lucrări de construcţie, agricole, silvice, mini-
ere sau de alt gen (de exemplu, excavatoare, buldozere, 
autogredere, autoscrepere, combine de recoltare etc.). 
Prin „alte mijloace de transport mecanice” se înţelege 
orice mecanism dotat cu motor cu ardere internă sau 
electric, care este subiect al regulilor de securitate a cir-
culaţiei rutiere şi exploatare a mijloacelor de transport. 
Capacitatea cilindrică a motorului cu ardere internă 
trebuie să depăşească 50 cm3. Puterea motorului, atît a 
celui cu ardere internă, cît şi a motorului electric, trebu-
ie să depăşească 4 kW. Viteza constructivă a respectivu-

lui mecanism trebuie să depăşească 45 km/h.*

* Explicaţiile cu privire la mijloacele de transport, utilate cu motor electric, 

pot fi  utilizate pentru interpretare ofi cială numai cu condiţia că explicaţii 

similare vor completa Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.20 

din 8.07.1999.
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3. Nu poate constitui obiectul material al infracţiunii 

prevăzute la art.1921 mopedul, scuterul, ciclomotorul, 

bicicleta cu motor şi alte asemenea vehicule care nu în-

deplinesc măcar una din condiţiile specifi cate mai sus. 

Pentru răpirea unor astfel de vehicule, nu poate fi  aplica-

tă nici răspunderea penală, nici cea contravenţională.

4. Nu oricare luare neautorizată a mijlocului de trans-

port implică tragerea la răspundere conform art.1921 

CP RM. Pentru aplicarea acestei norme, este necesar 

ca mijlocul de transport să fi e străin pentru făptuitor. 

Mijlocul de transport este străin făptuitorului, iar răpi-

rea are un caracter ilegal, dacă mijlocul de transport nu 

aparţine făptuitorului (sau, eventul, membrilor famili-

ei acestuia), nu i-a fost încredinţat acestuia în legătură 

cu munca prestată, nu-i revine ca unuia dintre titularii 

proprietăţii comune etc. Nerespectarea modului de fo-

losire a mijlocului de transport, avînd statut de bun co-

mun, constituie temeiul de aplicare a art.1921 CP RM.

Totodată, nu se aplică art.1921 CP RM în cazul în care 

făptuitorului îi era permis să se folosească de mijlocul 

de transport fără acordul proprietarului sau al celor-

lalţi coproprietari. În acest caz, folosirea mijlocului de 

transport poate atrage răspunderea pentru samavol-

nicie, în baza art.352 CP RM sau a art.335 din Codul 

contravenţional. Aceasta însă doar cu condiţia dispută-

rii, contestării acţiunilor făptuitorului din partea acelui 

proprietar sau acelor coproprietari.

Doar răspunderea disciplinară poate fi  aplicată pentru 

folosirea neautorizată, în interes personal, a mijlocului 

de transport încredinţat făptuitorului în legătură cu 

munca prestată. Pe de altă parte, se aplică răspunderea 

în baza art.1921 CP RM în privinţa făptuitorului care 

are numai acces la mijlocul de transport, fără ca acesta 

să-i fi  fost încredinţat în legătură cu munca prestată.

5. Fapta va fi  califi cată în baza art.1921 CP RM chiar şi 

în cazul în care mijlocul de transport a fost răpit de la 

un posesor nelegitim, de exemplu de la persoana care a 

răpit sau a sustras anterior acel mijloc de transport.

Dacă victima răpirii mijlocului de transport sau o altă 

persoană, care acţionează în interesul victimei, reven-

dică pe căi ilegale mijlocul de transport afl at în pose-

sia nelegitimă a făptuitorului, va lipsi temeiul aplicării 

art.1921 CP RM. Însă, nu se exclude răspunderea pen-

tru alte fapte (de exemplu, pentru samavolnicie).

6. Infracţiunea de răpire a mijlocului de transport se 

consideră consumată din momentul deplasării şi, ca 

efect, al schimbării localizării mijlocului de transport. 

Pentru califi care, nu contează procedeul prin care se re-

alizează deplasarea mijlocului de transport: deplasarea 

cu mijlocul de transport avînd motorul în funcţiune; 

deplasarea mijlocului de transport cu ajutorul unui eva-

cuator auto sau elicopter; transportarea într-un alt mij-

loc de transport; remorcarea; împingerea manuală etc.

Pentru a considera consumată infracţiunea prevăzută 

la art.1911 CP RM, nu are importanţă distanţa la care 

a fost deplasat mijlocul de transport. Această circum-

stanţă poate conta numai sub aspectul individualizării 

pedepsei.

În cazul în care răpirea mijlocului de transport este să-

vîrşită într-un garaj, în altă încăpere sau alt spaţiu în-

grădit sau păzit, infracţiunea trebuie considerată con-

sumată din momentul ieşirii complete a mijlocului de 

transport din acea încăpere sau acel spaţiu. Dacă, din 

cauze independente de voinţa făptuitorului, activitatea 

infracţională se întrerupe în momentul părăsirii acelei 

încăperi sau acelui spaţiu, cele săvîrşite se califi că în 

baza art.27 şi 1921 CP RM.

7. Răpire a mijlocului de transport trebuie considera-

tă şi forţarea victimei să conducă mijlocul de transport 

sub infl uenţa constrîngerii exercitate de făptuitor. În 

acest caz, răpirea mijlocului de transport trebuie consi-

derată consumată din momentul începerii constrînge-

rii victimei (marcate, de exemplu, prin modifi carea de 

către făptuitor a itinerarului iniţial). Totodată, în cazul 

dat, răspunderea urmează a fi  aplicată nu doar în baza 

art.1921 CP RM, dar şi în baza art.164 CP RM.

8. Ca tentativă la răpirea mijlocului de transport trebu-

ie califi cate acţiunile celui care încearcă să spargă lacă-

tul mijlocului de transport, să neutralizeze sistemul de 

alarmă al mijlocului de transport, să pornească motorul 

în vederea deplasării mijlocului de transport etc. dacă, 

din cauze independente de voinţa făptuitorului, nu s-a 

izbutit să se realizeze răpirea mijlocului de transport.

Tentativa la infracţiunea prevăzută la art.1921 CP RM 

presupune că acţiunile făptuitorului sînt îndreptate ne-

mijlocit spre săvîrşirea răpirii mijlocului de transport, 

că sînt întreprinse tocmai în scopul răpirii mijlocului 

de transport. Dacă pătrunderea în mijlocul de trans-

port urmăreşte alte scopuri, se va aplica, după caz, fi e 

art.287 CP RM sau art.354 al Codului contravenţional, 

fi e art.179 şi/sau 177 CP RM, fi e art.27 şi lit.c) alin.(2) 

art.186 CP RM, lit.d) alin.(2) art.187 sau lit.d) alin.(2) 

art.188 CP RM etc.

Nu poate fi  aplicată răspunderea în cazul în care ope-

rează una din cauzele care înlătură caracterul penal al 

faptei (de exemplu, cînd, în prezenţa stării de extremă 

necesitate, făptuitorul pătrunde în mijlocul de trans-

port, chiar urmărind scopul de a se deplasa cu el, pen-

tru a salva viaţa, sănătatea, libertatea fi zică etc., dacă 

pericolul iminent nu poate fi  înlăturat altfel).

9. Lipsa scopului de însuşire (sustragere) este esenţia-

lă în vederea aplicării art.1921 CP RM. Aceasta presu-

pune că făptuitorul urmăreşte să-şi treacă mijlocul de 

transport în posesie pentru o perioadă nesemnifi cativă 

de timp sau pentru un timp strict determinat, nu să-şi 

treacă mijlocul de transport în stăpînire defi nitivă, nu 
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să exercite în privinţa mijlocului de transport toate pre-

rogativele pe care le poate avea un proprietar (inclusiv 

prerogativa de dispunere). În cazul răpirii mijlocului de 

transport, făptuitorul are posibilitatea reală de a-l pose-

da, folosi şi de a dispune de el. Totuşi, la prerogativa de 

dispunere, făptuitorul renunţă. 

10. Se va aplica, după caz, art.186, 187, 188, 190 sau 191 

CP RM în cazul în care făptuitorul urmăreşte scopul de 

însuşire (sustragere) a mijlocului de transport. Prezenţa 

scopului de însuşire (sustragere) o demonstrează urmă-

toarele circumstanţe: vînzarea – integrală sau piesă cu 

piesă – a mijlocului de transport unor terţe persoane; 

falsifi carea elementelor de identifi care, a numărului 

de înmatriculare, a certifi catului de înmatriculare sau 

a altor documente de rigoare vizînd mijlocul de trans-

port; modifi carea aspectului mijlocului de transport 

(de exemplu, vopsirea într-o altă culoare a mijlocului 

de transport, înlocuirea oglinzilor retrovizoare, a an-

velopelor, a scaunelor etc.); descompletarea mijlocului 

de transport; ascunderea meticuloasă a mijlocului de 

transport etc.

În cele mai frecvente cazuri, nu una, dar mai multe 

circumstanţe din cele aduse ca exemple sînt necesare 

în vederea probării sigure a prezenţei scopului de în-

suşire (sustragere). Insufi cienţa sau lipsa unor astfel de 

circumstanţe demonstrează lipsa scopului de însuşi-

re (sustragere), deci denotă aplicabilitatea art.1921 CP 

RM. 

Nu oricare abandonare a mijlocului de transport trebu-

ie interpretată în sensul aplicării art.1921 CP RM. Este 

foarte posibil că făptuitorul a urmărit scopul de însuşire 

(sustragere) a mijlocului de transport. Şi doar constrîns 

de anumite împrejurări (de exemplu, producerea unui 

accident în timpul depla sării, a unei pene datorate de-

fecţiunii mijlocului de transport sau terminării com-

bustibilului în rezervor etc.), nu de bunăvoie, decide să 

abandoneze mijlocul de transport. În astfel de cazuri, 

răspunderea se va aplica în baza normelor privind sus-

tragerile, cu sau fără referire la art.27 CP RM.

11. Dacă scopul făptuitorului constă în a însuşi (sus-

trage) părţi ale mijlocului de transport, se va aplica răs-

punderea numai pentru sustragerea acestora. Nu va fi  

necesară califi carea suplimentară în baza art.1921 CP 

RM, chiar dacă făptuitorul se va deplasa cu respectivul 

mijloc de transport.

Totodată, în cazul în care se sustrag bunuri care se afl ă 

în mijlocul de transport, dar nu reprezintă părţi ale 

acestuia, infracţiunea de răpire a mijlocului de trans-

port (în ipoteza deplasării acestuia) formează concur-

sul cu sustragerea acelor bunuri.

12. Dacă, în contextul executării aceleiaşi intenţii in-

fracţionale, scopul de folosinţă tempo rară se transformă 

în scop de însuşire (sustragere), atunci cele săvîrşite re-

prezintă sustragerea mijlocului de transport. Nu este ne-

cesară califi carea suplimentară în baza art.1921 CP RM.

13. Cele săvîrşite reprezintă concursul dintre infracţiu-

nea prevăzută la art.186, 187, 188, 190 sau 191 CP RM 

şi infracţiunea prevăzută la art.190 CP RM, în oricare 

din următoarele trei ipoteze: 1) făptuitorul restituie vic-

timei mijlocul de transport, pe care i l-a luat anterior, în 

schimbul unei remuneraţii; 2) făptuitorul restituie vic-

timei mijlocul de transport, pe care i l-a luat anterior, 

solicitînd acoperirea „cheltuielilor suplimentare” legate 

de pretinsa revendicare a mijlocului de transport de la 

infractori, reparare a mijlocului de transport, staţionare 

a mijlocului de transport la o parcare cu plată etc.; 3) 

făptuitorul obţine de la victimă remuneraţia, însă nu-i 

restituie acesteia mijlocul de transport.

În toate cele trei ipoteze, nu este necesară aplicarea 

art.189 CP RM.

14. Dacă mijlocul de transport este distrus sau dete-

riorat la locul afl ării sale, fără a fi  deplasat, se aplică 

art.197 CP RM sau art.104 al Codului contravenţional. 

În cazul în care distrugerea sau deteriorarea intenţio-

nată a mijlocului de transport succede răpirii acestuia, 

răspunderea în baza art.1921 CP RM se aplică alături 

de răspunderea în baza art.197 CP RM sau art.104 al 

Codului contravenţional. În acest caz, este obligatoriu 

să se probeze că intenţia de distrugere sau deteriorare a 

mijlocului de transport a apărut ulterior săvîrşirii luării 

mijlocului de transport, nefi ind legată de intenţia de lu-

are a mijlocului de transport.

În caz contrar, dacă intenţia de distrugere sau deterio-

rare a mijlocului de transport este manifestată în para-

lel cu intenţia de luare a mijlocului de transport, atunci 

răspunderea în baza art.186, 187, 188, 190 sau 191 CP 

RM se aplică alături de răspunderea în baza art.197 CP 

RM sau art.104 al Codului contravenţional.

15. În cazul în care cel care răpeşte mijlocului de trans-

port încalcă regulile de securitate a circulaţiei sau de 

exploatare a mijloacelor de transport, provocînd ur-

mări de relevanţă penală (vătămare medie sau gravă, 

decesul unei sau al mai multor persoane), răspunderea 

se va aplica în baza art.1921 şi 264 CP RM.

16. Răspunderea în baza lit.a) alin.(2) art.1921 CP RM 

se aplică în următoarele ipoteze: 1) infracţiunea este să-

vîrşită de doi sau de mai mulţi coautori; 2) infracţiunea 

este săvîrşită de o persoană avînd semnele subiectului 

infracţiunii, împreună cu o persoană care nu are astfel 

de semne; 3) infracţiunea este săvîrşită de o persoană 

avînd semnele subiectului infracţiunii, prin interme-

diul unei persoane care nu are astfel de semne.

Lipsa sau prezenţa înţelegerii prealabile dintre făptu-

itori poate fi  luată în consideraţie la individualizarea 

pedepsei.
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Răspunderea în baza lit.a) alin.(2) art.1921 CP RM se 

aplică faţă de toţi făptuitorii, indiferent cine dintre ei a 

condus mijlocul de transport răpit.

17. În sensul prevederii de la lit.b) alin.(2) art.1921 CP 

RM, prin „violenţă nepericuloasă pentru viaţa sau să-

nătatea victimei” se înţelege fi e cauzarea intenţionată 

a leziunii corporale care nu a avut drept urmare nici 

dereglarea sănătăţii, nici pierderea capacităţii de mun-

că, fi e aplicarea intenţionată a loviturilor sau săvîrşirea 

altor acţiuni violente care au cauzat o durere fi zică, dacă 

acestea nu au creat pericol pentru viaţa sau sănătatea 

victimei.

Este obligatoriu ca violenţa nepericuloasă pentru via-

ţa sau sănătatea victimei sau ameninţarea cu aplicarea 

unei astfel de violenţe să urmărească scopul răpirii mij-

locului de transport. Califi carea se va face în baza art.27 

şi lit.b) alin.(2) art.1921 CP RM, în cazul în care violenţa 

nepericuloasă pentru viaţa sau sănătatea victimei sau 

ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe nu a 

fost urmată de realizarea acestui scop, din cauze inde-

pendente de voinţa făptuitorului.

18. În sensul prevederii de la lit.c) alin.(2) art.1921 CP 

RM, pătrunderea trebuie să aibă un caracter ilegal.

Pentru aplicarea răspunderii în conformitate cu lit.

c) alin.(2) art.1921 CP RM, este necesar ca intenţia de 

răpire a mijlocului de transport să existe înainte de 

pătrunderea făptuitorului în garaj, în alte încăperi sau 

spaţii îngrădite ori păzite. Se va aplica răspunderea în 

baza art.1921 (cu excepţia lit.c) alin.(2)) CP RM, în ca-

zul în care intenţia de răpire a mijlocului de transport 

apare la făptuitor după ce a intrat în încăperile sau spa-

ţiile respective.

Prin „alte încăperi sau spaţii îngrădite ori păzite” se 

înţelege încăperile sau sectoarele de teritoriu, care sînt 

destinate, adaptate sau special utilate pentru staţio-

narea mijlocului de transport şi care sînt înzestrate în 

acest scop cu anumite accesorii ce împiedică pătrun-

derea în ele (mecanisme de zăvorîre, gard, îngrăditură 

etc.), sau sînt asigurate cu pază (paznici, mecanisme de 

semnalizare, cîini de pază, camere video sau senzori de 

supraveghere etc.), pentru a împiedica accesul la mijlo-

cul de transport.

Întreaga curte a casei, ca şi întregul teritoriu al unei în-

treprinderi, instituţii sau organizaţii, nu poate fi  consi-

derat spaţiu îngrădit sau păzit. Doar anumite segmente 

din asemenea locaţii, destinate, adaptate sau special uti-

late pentru staţionarea mijlocului de transport, pot avea 

calitatea de spaţii îngrădite sau păzite în sensul preve-

derii de la lit.c) alin.(2) art.1921 CP RM.

Nu pot fi  considerate încăperi îngrădite ori păzite hu-

sele auto, prelatele sau alte asemenea învelitoare pentru 

mijlocul de transport.

19. În sensul prevederii de la alin.(3) art.1921 CP RM, 

prin „violenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea 

victimei” se înţelege violenţa soldată cu vătămarea 

uşoară sau medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii 

ori care, deşi nu a cauzat asemenea urmări, comportă 

la momentul aplicării sale, datorită metodei de operare, 

un pericol real pentru viaţa sau sănătatea victimei.

Califi carea se va face în conformitate cu art.151 şi 

art.1921 (cu excepţia alin.(3)) CP RM, dacă răpirea mij-

locului de transport este însoţită de vătămarea intenţio-

nată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii.

20. Reieşind din principiul individualizării pedepsei, 

potrivit prevederilor art.75-78 CP RM, instanţele jude-

cătoreşti vor aplica în toate cazurile o pedeapsă echi-

tabilă, ţinînd cont de motivul infracţiunii, de persoa-

na celui vinovat, de circumstanţele care atenuează sau 

agravează răspunderea, de alte împrejurări relevante. 
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