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SuMMaRy

In this article, making a synthesis of judicial prac-
tice based on documentary material accumulated 
through my professional activity, we wanted to 
open a scientific discussion on the importance and 
usefulness of separate opinion exposed on giving 
judgment, considering that this institution of Cri-
minal Procedural Law is an essential element in 
ensuring and promoting the independence of the 
judge in deliberations.
The approach to the problem is flagged as rele-
vant to realism, balance and importance of sepa-
rate opinion on the fair settlement of the case, the 
aim being legal challenge and stimulate research 
of this topic for the benefit of jurisprudence and 
legislation.
From this perspective, we suggest for reading and 
analysis considerations of an separate opinion in 
a decision of the court of appeal in a criminal case 
recently held. We also propose the modification 
of the content of Article 340, para. (3) of Criminal 
Procedural Code in the following formula: „If the 
decision is taken by the majority, the separate opi-
nion of judge is attached and this will be mentio-
ned in the enacting part of de decision”.

Key-words: separate opinion, judgment, discussi-
ons, legal framework, lex ferenda/future law, euro-
pean jurisprudence.

SuMaR

Prin acest articol, efectuând o sinteză a practicii jude-
cătoreşti în baza materialului documentar acumulat pe 
parcursul activităţii profesionale, propunem iniţierea 
discuţiei practico-ştiinţifice cu privire la importanţa 
şi utilitatea opiniei separate expuse la darea hotărâ-
rii judecătoreşti, considerând că această instituţie a 
dreptului procesual-penal constituie un element esen- 
ţial în asigurarea şi promovarea independenţei şi 
imparţialităţii judecătorului la deliberare.
Abordarea problemei este marcată ca fiind relevantă 
realismului, balanţei şi importanţei opiniei separate în 
cazul soluţionării echitabile a cauzei, scopul fiind pro-
vocarea juridică ce stimulează cercetarea subiectului în 
folosul jurisprudenţei şi al legislaţiei.
Din această perspectivă, sugerăm citirea şi analizarea 
consideraţiilor opiniei separate asupra deciziei Curţii 
de Apel cu privire la o cauză penală examinată recent. 
De asemenea, propunem modificarea Art. 340 paragr. 
(3) din Codul de procedură penală, după cum urmează: 
„Dacă decizia este luată de către majoritate, opinia se-
parată a judecătorului este anexată şi despre aceasta se 
va menţiona în partea dispozitivă a deciziei”.
Cuvinte-cheie: opinie separată, hotărâre judecătoreas-
că, discuţii, cadru legal, lege ferenda, jurisprudenţa eu-
ropeană.

Independența și imparțialitatea judecătorului la de-
liberare, ca parte de suprastructură judiciară, reprezintă 
trăsături de baza ale actului de justiție, care se manifestă 
în condiții de interdependență colegială în timpul adop-
tării hotărârii judecătorești, hotărâre bazată pe totalita-
tea legăturilor umano-materiale și juridico-psihologice, 
care mobilizează și propulsează conlucrarea judecători-
lor completului de judecată pentru un scop bine definit, 

obiectiv și unic – pronunțarea hotărârii judecătorești le-
gale, întemeiate și motivate. 

În acest areal complex și conjunctural de coexis-
tență a interdependenței menționate, în cazul în care 
în deliberare hotărârea nu poate fi luată în unanimita-
te, sub imperiul eticului de personalitate și caracterului 
profesional individual, se conturează opinia separată a 
judecătorului, care, fiind anexată la hotărârea adoptată, 
face parte din rezultatul deliberării propriu-zise.

Cadrul legal de reglementare a opiniei separate a ju-
decătorului își are sediul în articolele 339, alin.(7) și 340, 
alin.(3) Cod de procedură penală. Potrivit prevederilor 
articolului 339, alin. (7) Cod de procedură penală, în ca-
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zul în care unul din judecătorii completului de judecată 
are o opinie separată, el o expune în scris, motivând-o, 
fiind totodată obligat să semneze hotărârea adoptată 
cu majoritatea de voturi, iar potrivit prevederilor arti-
colului 340, alin. (3) Cod de procedură penală, dacă la 
adoptarea hotărârii a fost expusă o opinie separată, des-
pre aceasta se informează cei prezenți la pronunțare, iar 
opinia se anexează la hotărâre. 

Se observă că legea nu prevede expres cine dintre 
judecătorii completului de judecată redactează hotă-
rârea în cazul în care este expusă opinia separată, sub 
aspectul invocării în partea descriptivă a considerente-
lor motivate puse la baza soluției pronunțate. Însă, efec- 
tuând o interpretare judiciară logico-sistemică a norme-
lor de drept procesual-penal menționate, rezultă cu cer-
titudine că această activitate importantă revine numai 
judecătorilor care au adoptat hotărârea cu majoritatea 
de voturi, iar judecătorul rămas în minoritate numai o 
semnează. Altfel spus, cine adoptă hotărârea judecăto-
rească acela o și motivează.

În cazul în care judecătorul care are opinie separată 
expune și considerentele motivate din cuprinsul hotărâ-
rii, sunt vădit afectate principiile prevăzute la articolele 
26 și 27 Cod de procedură penală, care reglementează 
independența judecătorilor și supunerea lor numai le-
gii, precum și libera apreciere a probelor. Asemenea caz 
nu este compatibil cu activitatea de judecată, de vreme 
ce frământările interioare cu care se confruntă judecăto-
rul atunci când expune motivele soluției, contrar voinței 
și raționamentului juridic promovat, macină gândirea 
pro-activă și slăbește abilitatea de analiză și apreciere a 
probelor administrate în cauză, lucru inadmisibil la re-
dactarea hotărârii judecătorești.

În această ordine de idei, se mai observă că legea 
nu prevede expres obligativitatea mențiunii cu privire 
la opinia separată a judecătorului în partea dispozitivă 
a hotărârii judecătorești, dar această lacună legislativă 
nicidecum nu împiedică judecătorul, în procedura de-
liberării, să opteze pentru achitarea inculpatului atunci 
când ceilalți judecători, care fac parte din completul de 
judecată, pledează pentru soluția de condamnare, sau 
să opteze pentru pedepsirea inculpatului cu închisoa-
re, atunci când majoritatea pledează pentru pedeapsa 
non-privativă de libertate etc.

În asemenea cazuri, judecătorul își exercită dreptul 
suveran la adoptarea hotărârii în cauza judecată, toto-
dată fiind exprimată personalitatea sa din punct de ve-
dere a capacităților profesionale și morale, astfel încât 
este inadmisibil să nu-și expună opinia separată, din co-
moditate sau din alte motive nejustificate, atunci când 
se pronunță pentru o altă soluție în deliberare. Dacă 
judecătorul tace acolo unde are o altă opinie cu privi-
re la soluția adoptată, atunci comportamentul său este 
dezaprobat, dat fiind că nu sunt aplicate, la modul cores-
punzător, conștiința juridică și dialectica gândirii juridice, 
astfel fiind pusă în pericol propria lui convingere formată 
în urma cercetării tuturor probelor administrate în cauză.

 Lipsa apărării poziției personale la luarea hotărârii 

judecătorești sau neutralitatea, cu lăsarea unor chesti-
uni de examinare pe seama colegilor din completul de 
judecată, alunecă pe un teren sensibil în care este con-
testată valoarea autentică a activității judecătorului la 
înfăptuirea actului de justiție. 

 Pornind de la prevederile articolului 26, alin.(3) Cod 
de procedură penală, judecătorul nu trebuie să fie pre-
dispus să accepte concluziile pe care nu le concepe, pre-
cum și să delibereze împotriva propriei convingeri for-
mate pe baza probelor cercetate în ședința de judecată, 
totodată fiind obligat să se opună în asemenea situație.

Prin urmare, opinia separată a judecătorului este 
părerea deosebită, promovată la deliberare, a judecăto-
rului rămas în minoritate față de soluția majorității com-
pletului de judecată, care adoptă hotărârea.

Chiar dacă nu creează consecințe juridice obligatorii, 
opinia separată a judecătorului determină și exprimă, în 
modul cel mai sintetic și mai potrivit nevoilor curente, 
problemele de drept ivite cu ocazia deliberării, iar, pe 
cale de consecință, sporește valoarea și calitatea hotă-
rârii judecătorești irevocabile. Concomitent, între extre-
mele cuprinse în hotărârea adoptată, pe de o parte, și 
opinia separată expusă, pe de altă parte, pot fi analizate 
și apreciate punctele de vedere ale judecătorilor com-
pletului de judecată, în rezultatul deliberării.

Iată de ce opinia separată, după conținut și scop, are 
menirea de a fi o supapă pentru semnalizarea proble-
melor de drept cu care se confruntă completul de jude-
cată în deliberare, de vreme ce există frecvente cazuri în 
care instanța ierarhic superioară adoptă soluția promo-
vată de judecătorul rămas în minoritate.

Este și cazul când trebuie să amintim că jurispru-
dența Curții Europene pentru Drepturile Omului, a Curții 
Constituționale, Curții Supreme de Justiție din Republi-
ca Moldova și a instanțelor judecătorești ierarhic inferi-
oare cuprinde multiple cazuri în care sunt expuse opinii 
separate ale judecătorilor, cu un conținut interesant și 
bogat în argumente juridice.

– Fiind adept al opiniei separate în cazul în care 
aceasta se impune, totuși este necesar de subliniat că, în 
prealabil de a fi expusă, în camera de deliberare trebuie 
să persiste dezbateri colegiale active și constructive cu 
privire la toate chestiunile ce urmează a fi soluționate la 
darea hotărârii. 

 Judecătorii care fac parte din completul de judecată 
sunt, în primul rând, parteneri pentru stabilirea dreptății 
și, acționând în baza unor principii profesionale comune 
și strict determinate, își asumă responsabilitatea și riscu-
rile pentru soluția promovată la deliberare.

Pe această linie de idei, urmărind scopul de a lansa 
discuții practico-științifice în domeniul dreptului, în con-
tinuare invităm la lecturarea unei opinii separate expuse 
într-o cauză recent judecată, care, în contextul proble-
maticii juridice abordate, este semnificativă. 

„1. Prin decizia instanței de apel din 24 februarie 
2015, este respins, ca fiind nefondat, apelul declarat de 
avocat și de inculpat, fiind menținută sentința primei 
instanțe. 
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2. Conform sentinței, inculpatul este recunoscut 
vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de artico-
lul 320, alin.(2) Cod penal și este pedepsit cu amendă 
în mărime de 300 unități convenționale – 6.000 lei, 
cu privarea de dreptul de a exercita funcții publice în 
administrația publică pe termen de 2 ani. 

2.1. Judecând cauza penală, prima instanță a consta-
tat: 

Inculpatul, exercitând funcția de primar, fiind per-
soană cu funcție de răspundere, urmărind scopul nee-
xecutării hotărârii judecătorești, intenționat nu a execu-
tat hotărârea judecătorească din 21.12.2007, menținută 
de instanța de apel și cea de recurs.

La 30.05.2012, 06.06.2012 şi 07.06.2012, executorul 
judecătoresc, întru executarea hotărârii judecătorești 
irevocabile, a formulat cerere privind semnarea şi elibe-
rarea documentelor necesare la autoritatea publică lo-
cală, în persoana inculpatului. Ultimul, însă, a respins-o 
intenţionat, punând la îndoială legalitatea hotărârilor 
judecătoreşti. 

Prin hotărârea primei instanțe din 16 martie 
2012, menținută prin decizia instanței de recurs din 
07.06.2012, primarul, fiind recunoscut vinovat de neexe-
cutarea hotărârii instanței de judecată, a fost sancționat 
cu amendă în mărime de 200 unități convenționale în 
baza articolului 318, alin. (2) Cod contravențional. 

2.2. Judecând cauza penală, prima instanţă a calificat 
fapta constatată în baza articolului 320, alin.(2) Cod pe-
nal: neexecutarea intenţionată de către o persoană cu 
funcţie ce răspundere a hotărârii instanţei de judecată, 
precum şi împiedicarea executării, dacă aceste fapte au 
fost comise după aplicarea sancţiunii contravenţionale.

3. Sentința este atacată în termen cu apel de inculpat 
și de avocatul său.

3.1. În apel se solicită casarea şi pronunţarea unei noi 
hotărâri, potrivit modului stabilit pentru prima instan-
ţă, prin care inculpatul să fie achitat din motivele că nu 
s-au constatat existența faptei infracțiunii și elementele 
infracțiunii imputate.

3.2. În susținerea apelului se invocă: probele puse la 
baza sentinței de condamnare nu dovedesc vinovăția 
inculpatului în săvârșirea infracțiunii imputate. Astfel, 
prima instanță le-a dat o apreciere greșită, motiv pentru 
care se impune reaprecierea probelor respective și achi-
tarea inculpatului.

4. În ședința de judecată în apel, inculpatul și apără-
torul au susținut apelul în sensul declarat, iar procurorul 
s-a pronunțat pentru respingerea apelului, motivând că 
este nefondat, iar sentința este legală și întemeiată. 

5. Consider că apelul este fondat, astfel încât urmea-
ză a fi admis, la bază fiind puse următoarele temeiuri de 
fapt și de drept ce conduc la soluția pentru care pledez.

5.1. Sentința nu cuprinde descrierea faptei criminale 
prevăzute de articolul 320, alin.(2) Cod penal, considera-
tă ca fiind dovedită, cu indicarea locului, timpului, mo-
dului săvârșirii ei, formei și gradului de vinovăție, moti-
velor și rezultatului infracțional.

Analizând partea descriptivă a sentinței, se observă 

că fapta criminală, considerată ca fiind dovedită, cuprin-
de împrejurările constatate în procesul contravențional 
de judecată, finalizat cu decizia definitivă și irevocabilă 
din 7 iunie 2012. 

Prin sentință, în baza actului de învinuire, în sarci-
na inculpatului s-au reținut acțiunile din 30.05.2012, 
06.06.2012 și 07.06.2012 privind neexecutarea inten-
ționată a hotărârii instanței de judecată, adică acțiunile 
respective se cuprind în perioada de timp de până la fi-
nalizarea procesului contravențional de judecată.

5.2. După cum rezultă din ipoteza și dispoziția normei 
juridice prevăzute la articolul 320 Cod penal, aplicarea 
sancțiunii contravenționale în baza articolului 318, alin.
(2) Cod contravențional este o condiție obligatorie a răs-
punderii penale pentru neexecutarea hotărârii instanței 
de judecată. Altfel spus, răspunderea contravențională 
și răspunderea penală se aplică pentru neexecutarea 
aceleiași hotărâri judecătorești, cu condiția că se aplică 
distinct, la perioade de timp și la împrejurări diferite, 
astfel încât să nu existe o suprapunere de acțiuni ce de-
termină răspunderea contravențională și răspunderea 
penală.

Concluzia respectivă se bazează pe considerentele 
cuprinse în Hotărârea Curții Constituționale nr.13 din 
11 iunie 2013 „Privind excepția de neconstituţionalita-
te a unor prevederi ale articolului 320 din Codul penal 
al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002, în 
redacţia Legii nr.173 din 9 iulie 2010 pentru modificarea 
unor acte legislative”.

5.3. O abordare contrară într-o astfel de situație ju-
ridică, extinsă asupra ansamblului de rapoarte juridice 
– contravențional și penal – afectează grav principiul ge-
neral privind procesul penal prevăzut la articolul 22 Cod 
de procedură penală, ce reglementează dreptul de a nu 
fi urmărit, judecat sau pedepsit de mai multe ori, pre-
cum și principiul de bază al procesului contravențional, 
prevăzut la articolul 380 Cod contravențional, ce regle-
mentează dreptul de a nu fi urmărit sau sancționat de 
mai multe ori.

Acest principiu de drept procesual-penal și de drept 
contravențional, pe lângă faptul că are o conotație 
constituțională (articolele 4, 21 și 25 din Constituție), 
are ca model normele pertinente statuate în Pactul 
internațional al Organizației Naţiunilor Unite cu privire 
la drepturile civile şi politice, ratificat prin Hotărârea Par-
lamentului nr.217 din 28 iulie 1990 „Cu privire la adera-
rea RSS Moldova la Declarația Universală a Drepturilor 
Omului şi ratificarea pactelor internaţionale ale dreptu-
rilor omului”, care prevede în articolul 14, paragraful (7) 
că nimeni nu poate fi urmărit sau pedepsit din pricina 
unei infracţiuni pentru care a fost deja achitat sau con-
damnat printr-o hotărâre definitivă în conformitate cu 
legea şi cu procedura penală a fiecărei țări.

La fel, acest principiu de bază al justiției penale, de-
rivă și din normele statuate în articolul 4 din Protocolul 
nr.7 al Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor 
Omului şi Libertăţilor Fundamentale, ratificat prin Hotă-
rârea Parlamentului nr.1298 din 24 iulie 1997 privind ra-
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tificarea Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului 
şi a Libertăţilor Fundamentale, precum şi a unor proto-
coale adiţionale la aceasta, care stabileşte că nimeni nu 
poate fi urmărit sau pedepsit penal de către jurisdicţiile 
aceluiaşi stat pentru săvârșirea infracţiunii pentru care a 
fost deja achitat sau condamnat printr-o hotărâre defi-
nitivă, conform legii şi procedurii penale ale acestui stat.

De altfel, acest principiu este consacrat în aceiaşi ter-
meni şi în articolul 50 din Carta drepturilor fundamenta-
le a Uniunii Europene, care prevede că nimeni nu poate 
fi judecat sau condamnat în urma comiterii unei infracţi-
uni pentru care a fost deja achitat sau condamnat în ca-
drul Uniunii printr-o hotărâre judecătorească definitivă, 
în conformitate cu legea.

Instituirea principiului non bis in idem, prevăzut în 
tratatele internaţionale la care Republica Moldova este 
parte, a constituit o îndatorire a statului, de aceea legiui-
torul a înglobat acest principiu fundamental în legislaţia 
pertinentă a Republicii Moldova. 

În acest context, prin adoptarea Legii nr.985 din 18 
aprilie 2002 privind Codul penal al Republicii Moldo-
va (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 2003, 
nr.104-110, art.447), în legislaţia penală naţională a fost 
introdus acest principiu la articolul 7 alin.(2) din Codul 
penal, care statuează că nimeni nu poate fi supus de 
două ori urmăririi penale şi pedepsei penale pentru una 
şi aceeaşi faptă.

Totodată, prin adoptarea Legii nr.122 din 14 martie 
2002 privind Codul de procedură penală al Republicii 
Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, 
nr.104-110, art.447), în legislaţia procesual-penală a fost 
introdus principiul respectiv la articolul 22 din Codul 
de procedură penală, care prevede că nimeni nu poate 
fi urmărit de organele de urmărire penală, judecat sau 
pedepsit de instanţa judecătorească de mai multe ori 
pentru aceeaşi faptă.

Mai mult, în vederea respectării drepturilor şi liber-
tăţilor fundamentale ale omului în coroborare cu prin-
cipiul menţionat, legiuitorul stabileşte anumite garanţii 
procesuale şi statuează la articolul 275, alin.(1), punctele 
7) şi 8) Cod de procedură penală că urmărirea penală nu 
poate fi pornită, iar dacă a fost pornită nu poate fi efec-
tuată şi va fi încetată în cazurile în care: în privinţa unei 
persoane există o hotărâre judecătorească definitivă în 
legătură cu aceeaşi acuzaţie. 

Prin urmare, efectuând un studiu cognitiv-compa-
rativ al principiului statuat la articolul 22 din Codul de 
procedură penală și la articolul 7, alin.(2) din Codul pe-
nal, prin prisma normelor din articolul14 paragraful (7) 
din Pactul internaţional al Organizaţiei Naţiunilor Unite 
cu privire la drepturile civile şi politice din articolul 4 din 
Protocolul nr.7 al Convenţiei Europene pentru Apărarea 
Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale şi din 
articolul 50 din Carta drepturilor fundamentale a Uni-
unii Europene, se constată anumite condiţii-cadru de 
aplicare a acestui principiu în fond. 

5.4. La fel, o abordare contrară într-o astfel de situație 
juridică, extinsă asupra ansamblului de rapoarte juridi-

ce – contravențional și penal -, este în contradicție și cu 
jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului.

Alături de alte noţiuni, ,,materia penală” are o ac-
cepţiune proprie în jurisprudenţa Curţii, referindu-se, 
în esenţă, la persoana acuzată de săvârșirea unei fapte 
penale (Corneliu Bârsan, Convenţia Europeană a Drep-
turilor Omului, Convenţia pe articole, Ed. C. H. Beck, Bu-
cureşti 2005, p.442).

La baza aprecierii cu privire la natura juridică a con-
travenţiei din perspectiva jurisprudenţei Curţii, înalta 
instanţă de la Stratsbourg a specificat trei criterii: 

a) calificarea faptei conform dreptului naţional;
b) natura faptei;
c) natura şi gradul de severitate al sancţiunii care ur-

mează a fi aplicată făptuitorului/persoanei vino-
vate de comiterea faptei.Fiind luate în considera-
ţie obiectul şi scopul articolului 6 din Convenţie, 
sensul noţiunilor normei respective, Curtea califi-
că contravenția ca aparținând ,,materiei penale”, 
având în vedere cele trei criterii enunţate și subli-
niind că sunt alternative şi nu cumulative: „...pentru 
ca articolul 6 din Convenţie să fie aplicat, este su-
ficient ca contravenţia respectivă să fie de natură 
,,penală” din punct de vedere al Convenţiei sau ar 
trebui ca persoanei declarate vinovată de comite-
rea contravenţiei să-i fie aplicată o sancţiune care, 
prin natura şi gradul de severitate, să se refere la 
sfera ,,penală” (Hotărârea Lutz c. Germaniei din 
25.08.1987, paragraful 55). Acest lucru nu exclude 
să fie luat în consideraţie aspectul cumulativ al cri-
teriilor în cazul în care analiza separată a fiecărui 
criteriu nu face posibilă elaborarea unei concluzii 
clare cu privire la existenţa unor ,,acuzaţii de natură 
penală” (CEDO, Hotărârea Janoscenici c. Suediei din 
23.07.2002, par. 67). 

Pentru prima dată, Curtea a apreciat că contravenția, 
ca faptă prejudiciabilă, intră în sfera noţiunii de „mate-
rie penală” în Hotărârea Ozturk c. Germaniei din 21 fe-
bruarie 1984. Fiind acceptat fenomenul de nepenalizare 
a contravenţiilor, Curtea s-a pronunţat în sensul în care 
Convenţia nu poate fi interpretată ca opunându-se unei 
tendinţe de dezincriminare a unor fapte de o gravitate 
mai redusă (CEDO, Hotărârea Ozturk c. Germaniei din 
21.02.1984, paragraful 49). 

Având în vedere caracterul autonom al noţiunii ,,ma-
terie penală”, este posibil ca unele domenii să fie anali-
zate de Curte ca aparținând sferei penale, deşi, conform 
dreptului naţional, acestea sunt calificate ca având o 
natură extra-penală. Raţiunea pentru care calificarea 
realizată de dreptul intern nu-i una absolută este pre-
zentată de Curte în cauza Ozturk împotriva Germaniei: 
,,În dreptul intern al multor state părţi la Convenţie ope-
rează distincţia între infracţiune, delicte şi contravenţii. 
Pe de alta parte, ar fi contrar obiectului şi scopului art.6, 
care garantează oricărei persoane dreptul la un proces 
echitabil, dacă statelor le-ar fi permis să excludă din 
câmpul de aplicare al art.6 o întreagă categorie de fapte 
pe motivul că acestea sunt contravenții”.
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În contextul dat, Curtea subliniază că, datorită nu-
mărului mare de infracţiuni uşoare, un stat contractant 
poate găsi raţiuni suficient de convingătoare pentru a 
introduce un sistem prin care organele de jurisdicţie 
să fie degrevate de obligaţia de a sancţiona asemenea 
fapte; statele sunt obligate, însă, să permită persoanei 
interesate să atace actul de sancţionare al autorităţii ad-
ministrative în faţa unei instanţe, care să prezinte toate 
caracteristicele unui tribunal independent şi imparţial, 
aşa cum apare conturată această noţiune în jurispru-
denţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. (CEDO, Ho-
tărârea Lutz c. Germaniei din 23.08.1987, paragraful 57).

Criteriile privind identificarea naturii juridice a fap-
tei au fost preluate de jurisprudenţa Curţii ce vizează 
hotărârile contra Moldovei, astfel încât faptă calificată 
de dreptul naţional ca contravenţie aparţine noţiunii 
autonome de ,,materie penală” (Hotărârea Ziliberbeg c. 
Moldovei din 1 februarie 2005; Hotărârea Guţu c. Mol-
dovei din 7 iunie 2007; Hotărârea Russu c. Moldovei din 
15 august 2008; Hotărârea Hyde Park c. Moldovei din 7 
aprilie 2009; Hotărârea Masaev c. Moldovei din12 mai 
2009; Hotărârea Fomin c. Moldovei din 11 octombrie 
2011; Hotărârea Brega şi alţii c. Moldovei din 24 decem-
brie 2012). 

Întrucât, la faza inițială, Guvernul Republicii Moldova 
a prezentat diferenţa de puncte de vedere cu privire la 
natura juridică a contravenţiei, Curtea fiind obligată să 
verifice respectarea prevederilor Convenţiei în sistemul 
de drept al Republicii Moldova, în Hotărârea Ziliberbeg 
c. Moldovei din 1 februarie 2005 a statuat cu fermitate 
că fapta pentru care a fost sancţionat Zilberberg se află 
sub incidenţa noţiunii autonome de ,,materie penală”.

Pornind de la jurisprudența europeană enun-
țată, potrivit căreia se apreciază că în cauzele con-
travenționale predomină elementele care sugerează că 
este vorba de acuzaţii penale, dat fiind că ele aduc, la fel, 
„acuzaţiile” în sfera penală, în sensul articolului 6 §1 din 
Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Li-
bertăţilor Fundamentale, principiul statuat la art. 22 din 
Codul de procedură penală și la art. 7, alin.(2) din Codul 
penal nu are în vedere numai o dublă condamnare, ci 
şi o dublă sancționare contravențională pentru aceleaşi 
fapte imputate unei persoane, precum și sancționare 
contravențională și sancționare penală pentru una și 
aceeași faptă, adică acest text normativ îşi găseşte apli-
caţie şi atunci când o persoană a făcut obiectul unei ur-
măriri contravenționale soldate cu aplicarea sancțiunii 
în condițiile prevăzute de Codul contravențional și, ulte-
rior, este trasă la răspundere penală. 

În Decizia Zigarella c. Italie din 3 octombrie 2002, 
Curtea a statuat că jurisdicţiile italiene au angajat o 
nouă urmărire, ca rezultat a ignorării existenţei primei 
urmăriri, dar că au pus capăt celei de-a doua imediat ce 
au realizat situaţia astfel creată. Instanţa europeană a 
arătat că este în faţa unei situaţii în care reclamantul a 
fost urmărit de două ori pentru aceeaşi infracţiune, pe 
baza aceloraşi fapte, deoarece acestea se constituiau 
din circumstanţe identice sau din evenimente care sânt 

esenţialmente aceleaşi (A se vedea şi cauza Franz Fis-
cher vs Austria, 37950/97 §29, 29 May 2001).

Cu referire la aplicarea eficientă a sancţiunilor pen-
tru neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive, 
Curtea Europeană a statuat în jurisprudenţa sa că nee-
xecutarea unei obligaţii legale constituie o infracţiune 
instantanee, care este completamente consumată prin 
omisiunea de a îndeplini acţiunea prescrisă de lege. O 
astfel de infracțiune se realizează la un moment dat prin-
tr-un fapt unic. Respectivele raţionamente sunt expuse 
de către Curtea Europeană în decizia Smolickis vs. Le-
tonia din 27 ianuarie 2005, în care Curtea s-a pronunțat 
în privința sancționării repetate a unei persoane pentru 
neexecutarea obligaţiei legale de a depune bilanțul fi-
nanciar. În cauza respectivă, Curtea Europeană a menţi-
onat că persoana a fost sancţionată pentru o infracţiune 
succesivă, ce implică reînnoirea intervenţiei voluntare, şi 
nu pentru o infracţiune continuă ale cărei consecinţe ar 
persista fără o nouă intervenţie a autorului. 

Totodată, Curtea Europeană a specificat că artico-
lul 4 din Protocolul nr. 7 la Convenția Europeană inter-
zice sancționarea repetată a aceleași persoane pentru 
același comportament și nu exclude sancționarea suc-
cesivă, întemeiată pe comportamente manifestate la 
diverse reprize, chiar dacă acestea prezintă în substanţă 
un caracter similar sau identic (decizia Smolickis vs. Le-
tonia şi decizia Raninen vs. Finlanda, din 7 martie 1996).

În accepţiunea Curţii Europene, această concluzie 
este mai mult valabilă în cazul infracțiunilor săvârşite 
prin inacţiune, adică prin omisiunea de a se conforma 
unei obligații legale, cu condiţia ca acţiunea publică să 
nu vizeze fapte comise anterior primei condamnări.

5.5. Aplicând mutatis mutandis, raţionamentele Cur-
ţii Europene la starea de fapt stabilită în speță în baza 
probelor administrate rezultă că prima sancţionare, 
conform prevederilor articolului 318 din Codul contra-
venţional, şi a doua, conform prevederilor articolului 
320 din Codul penal, se referă la una și aceeași perioadă 
de timp (30.05.2012, 06.06.2012 și 07.06.2012).

Deoarece inculpatul s-a obstinat să nu execute ho-
tărârea judecătorească contravențională, devenită exe-
cutorie, cea de-a doua sancţionare, de natură juridică 
penală, urma să se întemeieze pe refuzul său repetat, 
dar distinct, de a se conforma legii, adică, după pune-
rea în executare a deciziei cu privire la aplicarea sancţi-
unii contravenționale, era necesar să fie consemnat un 
nou termen pentru executarea obligaţiei, astfel încât, la 
expirarea acestui nou termen, după caz, inculpatul să 
poată fi din nou tras la răspundere, de data aceasta, – la 
răspundere penală.

O abordare contrară într-o astfel de situaţie – adică, în 
prezența unei obligații legale permanente puse în sarci-
na unei persoane – ar însemna să se ajungă la concluzia 
că o sancţionare contravenţională pentru neexecutarea 
obligaţiei respective îl eliberează pe acesta definitiv şi 
necondiţionat de respectiva obligaţie, ferindu-l de orice 
risc de urmărire penală pe viitor. Or, cu toate că o astfel 
de concluzie poate fi luată în considerare în anumite ca-
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zuri, aceasta nu ar putea fi extinsă asupra ansamblului 
raporturilor juridice – contravențional și penal.

De vreme ce în speță nu se face distincție între cele 
două perioade de referinţă, prin specificarea clară și 
precisă a limitelor temporale respective, condamna-
rea propriu–zisă a inculpatului reprezintă, în principiu, 
sancționarea repetată pentru neexecutarea uneia și 
aceeași obligaţii legale, fapt incompatibil cu principiul 
non bis in idem. 

6. În această ordine de idei, potrivit prevederilor arti-
colului 414, alin. (4) Cod de procedură penală, am optat 
pentru a da o nouă apreciere probelor puse la baza con-
damnării inculpatului și consider că nu este dovedită 
vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii imputate, 
prevăzute de articolul 320 alin.(2) Cod penal.

Inculpatul, pe parcursul procesului penal, a pledat 
nevinovat și a susținut constant că nu este vinovat de 
săvârșirea infracțiunii.

În susținerea versiunii înaintate de inculpat, sunt 
relevante probele prezentate în sprijinul apărării, care 
combat vinovăția lui în săvârșirea infracțiunii reținute 
prin sentință.

Probele prezentate în sprijinul învinuirii, la care se 
face referire ca decisive în sentință, puse la baza soluției 
de condamnare, din punct de vedere al pertinenței, 
concludenții, utilității și veridicității lor, nu prezintă 
garanții de probare certă a vinovăției inculpatului în 
săvârșirea infracțiunii imputate. 

Apreciind toate probele în ansamblu, din punct de 
vedere al coroborării lor, conchid că inculpatul nu este 
vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute la articolul 
320, alin.(2) Cod penal: neexecutarea intenţionată de 
către o persoană cu funcţie de răspundere a hotărârii in-
stanţei de judecată, precum şi împiedicarea executării, 
dacă aceste fapte au fost comise după aplicarea sancţi-
unii contravenţionale.

7. Pe cale de consecințe, în baza temeiurilor de fapt 
și de drept relevate, mi-am format convingerea privind 
achitarea inculpatului din motivul prevăzut la articolul 
390, alin.(1), pct.1) Cod de procedură penală: nu s-a con-
statat existența infracțiunii.

Potrivit prevederilor articolelor 8, alin. (3) și 389 Cod 
de procedură penală, sentinţa de condamnare se adop-
tă numai în condiţia în care, în urma cercetării judecă-
toreşti, vinovăţia inculpatului în săvârşirea infracţiunii 
a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate în 
instanţa de judecată, iar concluziile despre vinovăţia 
lui nu pot fi întemeiate pe presupuneri. Toate dubiile în 
probaţiunea învinuirii, care nu pot fi înlăturate, se inter-
pretează în favoarea inculpatului.

Or, în speță, după cum am motivat, nu se constată 
condițiile pentru condamnarea inculpatului, adică vino-
văţia lui în săvârşirea infracţiunii n-a fost confirmată prin 
ansamblul de probe cercetate în ședinţa de judecată, iar 
concluziile respective nu pot fi întemeiate pe presupu-
neri.

8. Am semnat cu respect decizia, dar, cu privire la 
soluţia adoptată, exprim dezacordul cu majoritatea 
completului de judecată, deoarece optez pentru soluția 
prevăzută de articolul 415, alin.(1), pct.2) Cod de proce-
dură penală: admiterea apelului nominalizat, casarea 
sentinței atacate, total, și pronunțarea unei noi hotărâri, 
potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care 
inculpatul să fie achitat de sub învinuirea în săvârșirea 
infracțiunii prevăzute de articolul 320, alin.(2) Cod pe-
nal, în temeiul că nu s-a constatat existența infracțiunii.

9. Vis-a-vis de considerentele relevate, în temeiul ar-
ticolului 339, alin.(7) Cod de procedură penală, expun 
opinie separată, care se anexează la decizia instanței de 
apel. 

În concluzie, evidențiind locul și rolul opiniei separa-
te la darea hotărârii judecătorești în speța rezumată, sub 
aspectul practic în toate fazele procesuale de judecată, 
considerăm oportun și necesar a face următoarele pre-
cizări:

● prin decizia instanței de recurs din 21 iulie 2015 
s-a admis recursul ordinar declarat de inculpat și 
de avocatul său, fiind casată decizia instanței de 
apel din 24 februarie 2015 și dispusă rejudecarea 
cauzei de către aceeași instanță judecătorească, în 
alt complet de judecată; 

● prin decizia instanței de apel din 26 octombrie 
2015 s-a admis apelul declarat de inculpat și de 
avocatul său, fiind casată sentința primei instanțe 
și pronunțată o nouă hotărâre, potrivit modului 
stabilit pentru prima instanță, prin care inculpatul 
este achitat în temeiul că nu s-a constata existența 
infracțiunii. 

Urmare a soluției statuate prin hotărârea judecăto-
rească definitivă, pusă în executare, încheiem, expri-
mând convingerea că modalitatea de abordare a pro-
blemei de drept semnalizate în acest articol este rele-
vantă pentru realismul, echilibrul și importanța opiniei 
separate a judecătorului la soluționarea cauzei.

Fără a avea pretenția de a fi reflectat integral dimen-
siunea reală a problematicii juridice abordate, lucru im-
posibil din motive obiective, admitem că, fie sub aspec-
tul selectării obiectului de examinare practico-științifică, 
fie chiar sub acela al argumentării, publicația propriu-zi-
să nu este la adăpost de critică, fiind menită, în principal, 
să provoace și să stimuleze cercetarea juridică în benefi-
ciul jurisprudenței și legislației.

Din această perspectivă, cu titlu de lege ferendă, 
urmărind scopul de a îmbunătăți cadrul legal existent 
privind opinia separată expusă la darea hotărârii pena-
le, formulăm propunerea de modificare a conținutului 
articolului 340, alin.(3) Cod de procedură penală în ur-
mătoarea redacție legislativă: „ În cazul în care hotărârea 
este adoptată cu majoritate, opinia separată a judecă-
torului se anexează, iar partea dispozitivă va cuprinde 
mențiunea respectivă”.


