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Problema de drept abordată în acest articol este 
dincolo de cele supuse discuţiei practico-ştiinţifice, 
dat fiind faptul că cel mai grav în justiţie este cazul 
în care persoana este privată ori restrânsă de liber-
tate în mod nelegal sau nejustificat.

Cazul în care se comit erori de drept, iar în re-
zultat persoana este privată ori restrânsă de liberta-
te în mod nelegal sau nejustificat, lasă o amprentă 
adâncă şi chiar veşnică asupra destinului omului, 
familiei şi societăţii. Nimic nu e în măsură să justifi-
ce un asemenea caz, de vreme ce, printr-o hotărâre 
ilegală, emisă de autoritatea de stat abilitată să apli-
ce legea, sunt mutilate şi distruse destinele umane 
şi violate valorile ocrotite de lege. Concomitent, per-
soanele trase ilegal la răspundere penală sau con-
travenţională sunt supuse unui tratament inuman şi 
degradant, fiindu-le cauzate traume fizice şi psihice, 
chinuri, umilinţe, frustrări, etc…

Constituţia, în art.53, alin.(2), şi Codul de pro-
cedură penală, în art. 524 şi 525, prevăd dreptul de 
reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite 
ale organelor de urmărire penală şi ale instanţelor 
judecătoreşti, adică legislaţia în vigoare oferă posi-
bilitatea de a intenta o acţiune civilă pentru despă-
gubiri împotriva statului în cazul în care persoana 
este privată ori restrânsă de libertate în mod ilegal 
sau nejustificat.

Deci, soluţionarea problemei cu privire la cazul 
în care persoana este privată ori restrânsă de liber-
tate în mod nelegal sau nejustificat este extrem de 
importantă şi actuală pentru societate, în mod speci-
al – pentru jurisprudenţă, de vreme ce în Republica 
Moldova sintagma constituţională „stat de drept” 
trebuie să aibă acoperire în realitate şi nu să fie doar 
o formulă lipsită de conţinut, folosită formal şi oca-
zional. 

În contextul elaborării subiectului în cauză, 
chiar dacă sunt limitat atât în timp cât şi în spaţiu, 
reieşind din importanţa şi actualitatea problematicii 
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juridice vizate, am considerat oportun să fie aborda-
tă printr-o sinteză de soluţii adoptate în cadrul unui 
proces penal, care s-a finalizat cu o hotărâre defi-
nitivă şi irevocabilă privind condamnarea ilegală a 
persoanei supuse privării şi restrângerii de libertate 
în mod nelegal şi nejustificat. 

Modalitatea de abordare a problemei vizate este, 
credem, relevantă pentru realismul, echilibrul şi 
justeţea soluţiei privind achitarea persoanei trase la 
răspundere penală şi, respectiv, condamnate ilegal, 
iar între extremele cuprinse în hotărârile instanţei 
de fond, de apel şi de recurs, care prefaţează aceste 
rânduri, ea este semnalată sub aspectul practic de 
judecare a cauzei penale în toate fazele procesuale 
de judecată.

În ordinea de idei enunţată, am selectat doar o 
speţă din practica judiciară, care este semnificativă 
problematicii juridice abordate, de aceea, în continu-
are, prezentăm sinteza cu privire la soluţiile adopta-
te în cadrul procesului de judecată respectiv:

1. Prin rechizitoriul, aprobat la 10 iulie 2001, 
D.E. a fost trimisă în judecată, fiind învinui-
tă de săvârşirea infracţiunilor prevăzute de 
art.1231 şi 189, alin. (l) Cod Penal după in-
dicii – sustragere de către o persoană oficia-
lă, în proporţii deosebit de mari, a avutului 
proprietarului ce se afla în administrarea ei, 
prin abuz de serviciu, însuşire şi delapida-
re (art. 1231 CP) şi falsul în actele publice, 
adică înscrierea în actele oficiale de către o 
persoană cu funcţie de răspundere a unor 
date intenţionat false, precum şi falsificarea 
actelor care au cauzat daune considerabile 
intereselor si drepturilor ocrotite de lege ale 
persoanelor fizice (art. 189, alin. (1) CP).

2. Conform sentinţei Judecătoriei Ciocana, din 
1 noiembrie 2002, D.E. a fost condamnată pe 
art. 123/1 CP, prin art. 42 CP, la 5 (cinci) ani 
privaţiune de libertate, fără confiscarea ave-
rii, cu privarea de dreptul de a exercita acti-
vităţi sau de a ocupa funcţii de răspundere 
pe termen de 5 (cinci) ani şi pe art. 189, alin.
(l) CP la 1 (unu) an privaţiune de libertate, 

,,Mai bine să scape 99 de vinovaţi, decât să 
fie condamnat un inocent”. 

(James Joyce, scriitor irlandez)
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cu privarea de dreptul de a practica activi-
tăţi sau de a ocupa funcţii de răspundere pe 
termen de 5 (cinci) ani, iar prin aplicarea art. 
39 CP – definitiv la 5 (cinci) ani privaţiune 
de libertate, fără confiscarea averii, cu pri-
varea dreptului de a exercita şi de a practica 
activităţi sau de a ocupa funcţii de răspun-
dere pe termen de 5 (cinci) ani.

Acţiunea civilă a fost admisă: s-a încasat de la 
D.E. în beneficiul lui A. Iu. şi A.S. 1929756,60 lei în 
contul recuperării prejudiciului material pricinuit 
prin infracţiune.

3.  Conform deciziei Tribunalului Chişinău din 
12 decembrie 2002, s-a respins, ca fiind de-
pus peste termen, apelul apărătorului incul-
patei – avocatul N.V. şi a fost admis parţial 
apelul apărătorului inculpatei – avocatului 
D.I., casată sentinţa Judecătoriei Ciocana din 
01 noiembrie 2002 în partea acţiunii civile, 
în partea condamnării pe art.123/1 CP şi în 
partea pedepsei aplicate pe art. 189, alin.(l) 
CP şi pronunţată o nouă hotărâre, potrivit 
ordinii stabilite pentru prima instanţă:
-  D.E. a fost recunoscută vinovată pe art. 

184, alin. (l) CP, şi pedepsită la 2 (doi) ani 
privaţiune de libertate cu privarea drep-
tului de a ocupa funcţii de răspundere pe 
termen de 2 (doi) ani, recunoscută vino-
vată şi pe art. 189, alin. (l) CP, este pedep-
sită la 1 (unu) an privaţiune de libertate, 
cu privarea dreptului de a ocupa funcţii 
de răspundere pe termen de 1 (unu) an;

-  D.E. a fost absolvită de pedepsele apli-
cate în baza articolelor 184, alin. (1) şi 
189, alin.(l) CP, în temeiul articolului 2 al 
Legii privind amnistia unor categorii de 
persoane, din 25 iulie 1998.

Acţiunea civilă a fost lăsată fără examinare.
Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei.
4. Conform deciziei Colegiului penal al Curţii 

de Apel a Republicii Moldova din 18 februa-
rie 2003:
-  s-a respins, ca fiind nefondate, recursu-

rile procurorului şi părţilor vătămate – 
A. Iu. şi A. S.;

-  s-a admis recursul apărătorului inculpa-
tei – avocatul D.I., s-a casat decizia Tribu-
nalului Chişinău din 12 decembrie 2002 
şi sentinţa Judecătoriei Ciocana din 01 
noiembrie 2002 în cauza penală D.E., iar 
prin rejudecare a pronunţat o nouă hotă-
râre, prin care D.E. a fost achitată pe arti-
colele 123/1 şi 189, alin. (l) CP, în temeiul 
articolului 279, alin.(3), pct. l CPP – nu s-a 
constatat existenţa faptului infracţiunii;

-  s-a respins acţiunea civilă în mărime de 
1929756,60 lei în temeiul articolului 280, 
alin.(2), pct. l CPP (dosarul penal nr. 1-r-
112/03).

5. Conform Hotărârii Plenului Curţii Supreme 
de Justiţie din 25 noiembrie 2003, s-a ad-
mis parţial recursul în anulare, declarat de 
Procurorul General, s-a casat parţial decizia 
Colegiului Penal al Curţii de Apel din 18 fe-
bruarie 2003, decizia Colegiului penal al Tri-
bunalului Chişinău din 12 decembrie 2002 
şi sentinţa Judecătoriei sect. Ciocana, mun. 
Chişinău, din 1 noiembrie 2002, în privinţa 
D.E., cu rejudecarea cauzei şi pronunţarea 
unei noi hotărâri, după cum urmează:
-  D.E., în baza art. 189 al. (l), 184 al. (l) 

C.P.C. (în redacţia Legii din 24 martie 
1961), este achitată din lipsa elementelor 
infracţiunii;

-  conform art. 387 alin.(2) p.2 C.P.P., nu se 
pronunţă asupra acţiunii civile;

s-a exclus din partea descriptivă a deciziei Cole-
giului penal al Curţii de Apel din 18 februarie 2003 
referirea la hotărârea Plenului Curţii Supreme de 
Justiţie din 23 octombrie 2000, decizia Colegiului 
civil al Curţii Supreme de Justiţie din 5 iulie 2000 şi 
decizia Colegiului civil al Tribunalului Chişinău din 
27 septembrie 1999.

În rest, decizia Colegiului penal al Curţii de 
Apel din 18 februarie 2003 a fost menţinută (dosarul 
nr.4-1 r/a-15/2003).

6. Conform Hotărârii Plenului Curţii Supreme 
de Justiţie din 25 octombrie 2004, a fost ad-
misă cererea declarată de persoana achitată 
E.D. cu privire la reformularea părţii de-
scriptive a Hotărârii Plenului Curţii Supre-
me de Justiţie din 25 noiembrie 2003 în cauza 
E.D., din motivul că în partea descriptivă a 
hotărârii au fost strecurate fraze care pun la 
îndoială nevinovăţia ei şi, în acest sens, din 
textul părţii descriptive a hotărârii Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie din 25 noiembrie 
2003 în cauza E.D. s-a exclus următoarele 
formulări:

„În decizia Tribunalului din 27 septembrie 1999 
nimic nu se menţionează despre procesul-verbal 
nr.2 al adunării generale din 22 aprilie 1998, falsifi-
cat de către D.E.

Despre faptul că procesul-verbal din 22 aprilie 
1998 a fost falsificat de D.E. mărturisesc un şir de 
probe, necătând la aceia că ea nu recunoaşte acest 
fapt.

Părţile vătămate, soţii A. au declarat că D.E. a 
falsificat procesul-verbal din 22 aprilie 1998, fără a 
convoca adunarea generală a asociaţilor, că ea in-
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venta pretexte şi colecta semnături de la foştii deţi-
nători de cote în patrimoniu.

Ei au mai spus că o parte din foştii asociaţi 
(P.,U., M., P., ş.a.) nu s-au prezentat la întrunire, nu 
au semnat nici un document, însă semnăturile lor 
figurau în liste.

Prin falsul în actul menţionat ei au fost depose-
daţi de proprietate în valoare de 1929756,6 lei.

Martorii P., Z., D., C. ş.a. au spus că la 22.04.1998 
li s-a comunicat că sunt necesare semnăturile lor 
pentru a fi mărit fondul statutar al asociaţiei. Per-
soanele veneau pe rând, la diferite ore. Adunarea 
foştilor asociaţi nu a avut loc.

Martora I. a declarat că la 22.04.1998 ea a întoc-
mit procesul-verbal la indicaţia directoarei D.E.

Martorii N., S. ş.a. au spus că, în genere, la 
22.04.1998 adunarea nu a avut loc.

După cum reiese din materialele dosarului, în 
şedinţa de judecată au fost interogaţi toţi martorii 
care au semnat listele anexate la procesul-verbal din 
22.04.1998.

O parte din martori au declarat că adunarea a avut 
loc pe str. Renaşterii 18, iar alţii – pe str. Diordiţa 2.

Cele menţionate mai sus dovedesc faptul că 
D.E., ca director general al CIC „CHRIS” SRE, a co-
mis abateri de la îndeplinirea obligaţiunilor de ser-
viciu, prevăzute de statutul CIC „CHRIS” privitor 
la organizarea activităţii asociaţiei, organizarea şi 
petrecerea adunărilor generale ale asociaţilor, falsul 
în acte oficiale.

Pentru cele comise, D.E. urmează a fi trasă la răs-
pundere (totuşi, fapta este), dar nu în ordine penală.

De menţionat este faptul că, în situaţia de con-
flict, D.E. a întreprins măsuri neadecvate ilegale, 
îndreptate spre a-i înlătura pe soţii A. de la condu-
cerea CIC „CHRIS” şi de a le îngrădi calea spre a 
pretinde la cota lor din fondul statutar al asociaţiei.

Însă această hotărâre a Plenului nu se referă la 
epizodul de învinuire din aprilie 1998, în care a fost 
implicată D.E.” (dosarul nr.4-1re-209/2004).

7. În cadrul acestui proces penal, cet. D.E. s-a 
aflat de două ori în detenţie: prima dată – 
sub arest preventiv, între 21 decembrie 2001 
şi 24 aprilie 2002, şi a doua oară – după ce a 
fost condamnată, între 1 noiembrie 2002 şi 
12 decembrie 2002.

După pronunţarea hotărârii de achitare, pe mo-
tivul că nu a fost comisă nici o infracţiune, se apre-
ciază că cet. D.E. a fost pus ilegal sub învinuire de 
patru ori. El s-a aflat sub obligaţia de a nu părăsi 
oraşul, fiind astfel limitat în libertatea sa de circu-
laţie timp de 778 de zile. El a fost deţinut ilegal în 
închisoare timp de 169 de zile şi 7 ore, din care 111 
zile s-a aflat în Izolatorul de Detenţie Provizorie al 
Ministerului Afacerilor Interne, unde a fost deţinut 

în condiţii inumane, fapt care a fost confirmat în ra-
portul CPT din anul 2001(Hotărârea CEDO din 10 
iunie 2008 în cauza D. împotriva Moldovei).

8. În urma achitării sale, la 18 februarie 2003, 
cet. D.E. a intentat o acţiune civilă împotri-
va Guvernului în conformitate cu Legea nr. 
1545, solicitând despăgubiri în mărime de 
EUR 461.800 pentru acţiunile ilicite ale orga-
nelor de urmărire penală, ale procuraturii şi 
ale instanţelor judecătoreşti.

În cererea sa de chemare în judecată, reclamantul 
a solicitat despăgubiri pentru o încercare ilicită de a-l 
interoga în calitate de martor, punerea sa sub învinu-
ire de patru ori, o pătrundere ilegală în apartamentul 
său şi percheziţia acestuia, aplicarea ilegală a obliga-
ţiei de nepărăsire a oraşului timp de 778 de zile, de-
tenţie ilegală în spital timp de patru zile şi detenţie 
ilegală în două izolatoare de detenţie provizorie timp 
de 169 de zile. El nu a solicitat despăgubiri pentru 
condiţiile de detenţie sau pentru ingerinţă în dreptul 
său la corespondenţă în timpul detenţiei.

La 1 septembrie 2004, Judecătoria Râşcani a de-
cis în favoarea reclamantului şi a declarat inter alia că 
„La 11 august 1999, împotriva reclamantului a fost 
pornită urmărirea penală....[descrierea procedurilor]. 
La 18 februarie 2003, Curtea de Apel l-a achitat pe re-
clamant pe motivul că nu a fost comisă nici o infracţi-
une. Astfel, reclamantul a fost pus ilegal sub învinui-
re de patru ori. El s-a aflat sub obligaţia de a nu părăsi 
oraşul, fiind astfel limitat în libertatea sa de circulaţie 
timp de 778 de zile. El a fost deţinut ilegal în închi-
soare timp de 169 de zile şi 7 ore, din care 111 zile 
s-a aflat în Izolatorul de Detenţie Provizorie al Mi-
nisterului Afacerilor Interne. Este evident faptul că, 
în timp ce a fost învinuit ilegal pentru comiterea unei 
infracţiuni, cet. D.E. şi familia sa au îndurat suferinţe 
psihice. Mai mult, avocatul său a declarat că recla-
mantul a fost deţinut în condiţii inumane în Izolato-
rul de Detenţie Provizorie al Ministerului Afacerilor 
Interne, fapt care a fost confirmat în raportul CPT din 
anul 2001. Nu există îndoială că aceste circumstanţe 
au intensificat suferinţele sale morale”.

Instanţa judecătorească a acordat reclamantului 
suma totală de MDL 150.000 (echivalentul a EUR 
10.289 la acea dată).

Atât reclamantul, cât şi Guvernul au contestat 
această hotărâre cu apel. 

Reclamantul a susţinut că suma acordată era prea 
mică şi nu acoperea prejudiciul moral real suferit de 
el. De asemenea, el a declarat că instanţa nu i-a acor-
dat despăgubiri pentru pătrunderea ilegală şi perche-
ziţia apartamentului său, precum şi pentru detenţie 
ilegală într-un spital timp de patru zile. Reclamantul 
nu a menţionat condiţiile de detenţie şi pretinsa inge-
rinţă în corespondenţa sa în timpul detenţiei sale. 
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Guvernul a susţinut că reclamantul nu a prezen-
tat probe în sprijinul declaraţiilor sale precum că el a 
îndurat suferinţe morale. El a fost deţinut o perioadă 
relativ scurtă şi a fost achitat în baza unor probe noi, 
pe care el le-a prezentat. Mai mult, despăgubirea ar fi 
trebuit să fie plătită din banii acumulaţi din impozite.

La 12 octombrie 2004, Curtea de Apel Chişinău a 
respins cererile de apel, constatând că reclamantul a 
fost pus de patru ori ilegal sub învinuire, că liberta-
tea sa de circulaţie a fost limitată timp de 778 de zile 
şi că el a fost deţinut ilegal în închisoare timp de 169 
de zile. Curtea de Apel a constatat că prima instanţă 
a aplicat corect prevederile articolului 1 al Legii nr. 
1545. Ea nu a menţionat nimic despre condiţiile de 
detenţie sau pretinsa ingerinţă în corespondenţa re-
clamantului în timpul detenţiei.

Guvernul a depus recurs la Curtea Supremă de 
Justiţie. El a susţinut inter alia că suma acordată re-
clamantului a fost exagerată, din cauză că contribu-
abilii erau cei ce trebuiau să o plătească, şi nu per-
soanele direct responsabile de cauzarea suferinţei 
reclamantului.

La 1 decembrie 2004, Curtea Supremă de Justiţie 
a declarat inadmisibilă cererea de recurs a Guvernu-
lui, constatând că prima şi a doua instanţă au aplicat 
corect prevederile Legii nr. 1545. Ea a reiterat că dna 
D.E. a fost urmărită penal ilegal şi că acest fapt a fost 
demonstrat prin decizia de achitare pronunţată de 
Curtea de Apel la 18 februarie 2003.(Decizia CEDO 
din 11 aprilie 2006 cu privire la admisibilitatea ce-
rerii nr.1579/02 depusă la 14 ianuarie 2002 de E.D. 
împotriva Republicii Moldova).

Parcurgând materialul documentar, conform sin-
tezei efectuate mai sus, cazul relevat, de rând cu alte 
cazuri similare, confirmă, spre regret, că în activitatea 
instanţelor de judecată, a procurorilor, ofiţerilor de 
urmărire penală şi de exercitare a activităţii operative 
de investigaţii se comit erori de drept care afectea-
ză drepturile şi libertăţile consfinţite şi garantate de 
Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 
Libertăţilor Fundamentale, de alte tratate internaţio-
nale, de Constituţia Republicii Moldova, de Codul de 
procedură penală, de Codul contravenţional, de alte 
legi naţionale. Aceste erori de drept conduc inevitabil 
la cazuri similare cu cel reflectat în sinteză, ceea ce 
este inadmisibil întru-un stat de drept.

Iată de ce, asemenea cazuri trebuie să reprezinte 
o preocupare urgentă pentru factorii decizionali, în 
vederea elaborării documentelor de politici care să 
abordeze soluţionarea problemei cu privire la: tra-
gerea ilegală a persoanei la răspundere penală sau 
contravenţională, aplicarea măsurii de constrânge-
re – reţinerea, arestarea preventivă, arestarea la do-
miciliu, punerea sub sechestru, precum şi aplicarea 

pedepsei sub formă de închisoare sau a sancţiunii 
contravenţionale – arestul.

Urmărind acest scop, propunem ca sub auspici-
ile Parlamentului să fie creat un grup de lucru for-
mat din parlamentari, judecători, avocaţi, procurori, 
ofiţeri de urmărire penală, savanţi de la instituţiile 
ştiinţifice şi de învăţământ superior de profil, repre-
zentanţi ai instituţiei financiare de stat şi ai societăţii 
civile – specialişti în domeniul dreptului, în vederea 
efectuării unei analize practico-ştiinţifice a conse-
cinţelor juridice, sociale şi financiare în cazul în care 
în procesul penal se pronunţă hotărâri ilegale care 
afectează grav dreptul omului la un proces echita-
bil, dreptul la libertate şi la siguranţa persoanei.

Acest grup de lucru urmează să investigheze 
cazurile în care, după reţinere şi/sau după aresta-
rea preventivă a persoanei, se pronunţă ordonanţa 
procurorului privind scoaterea persoanei de sub 
urmărirea penală sau de încetare a urmăriri penale, 
precum şi cazurile de aplicare ilegală ori nejustifica-
tă a arestării preventive sau de pronunţare a hotărâ-
rilor de condamnare ilegală a persoanei arestate în 
cauzele penale şi contravenţionale, casate în modul 
prevăzut de lege. În consecinţă, investigaţia practi-
co-ştiinţifică respectivă, trebuie să fie finalizată cu 
identificarea soluţiilor de rigoare privind rezolvarea 
problemei abordate, cu determinarea obiectivelor şi 
domeniului de intervenţie juridică, stabilind mijloa-
cele necesare realizării acestor obiective. 

În această ordine de idei, urmărind scopul de a 
soluţiona cazuri în care persoana este privată ori re-
strânsă de libertate în mod nelegal sau nejustificat 
semnalizată, formulăm un demers practico-ştiinţi-
fic, prin care să fie declanşat în mediul profesional 
şi academic un proces amplu şi complex privind 
efectuarea unor studii competente în baza analizei 
statistice şi generalizării practicii judiciare, pentru 
ca, în final, să fie elaborate lucrări de valoare certă 
şi incontestabilă, care să cuprindă cauzele, formele 
de manifestare, efectele erorii judiciare şi soluţiile 
de corectare, evitare şi prevenire a acestor erori ju-
diciare, inadmisibile într-un stat de drept,dar, care, 
spre regret, totuşi sunt comise, în unele cazuri, de 
organul de urmărire penală, de procuratură şi de 
instanţa judecătorească. În acest context, reiterăm 
opinia expusă în articolul elaborat şi publicat recent 
cu genericul „Activitatea practico-ştiinţifică, parte 
componentă a activităţii judecătoreşti”, potrivit că-
ruia, practica judiciară trebuie să fie cu un pas în-
aintea doctrinei şi legislaţiei, iar creaţiile ştiinţifice, 
în majoritatea lor absolută, urmează a fi rezultatul 
examinării, sintetizării şi interpretării soluţiilor ju-
risprudenţionale, care, la rândul lor, să fie un cata-
lizator eficient al procesului de legiferare din Repu-
blica Moldova. 


