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One of the prerequisites for the implementation of modern criminal policy of the 

Republic of Moldova is the strict observance of one of its fundamental principles 

- the principle of legality. Huge impact on quality of this principle renders the 

presence of estimated concepts (elements) in the criminal legislation. It renders 

a huge number of problems arising in practice and in scientifi c fi elds of legal 

activity. 

The main purpose of this article is launching the theory of estimated signs in na-

tional criminal doctrine. We analyzed multiple points of view about the concept, 

traits and species of estimated signs in the criminal law and then we formulated 

our own view of these subjects. Hope that this article will be a good beginning for 

a multispectral research of estimated signs in Republic of Moldova. 

Ambiguitatea reglementărilor din Codul Penal al Re-
publicii Moldova se datorează, în mare parte, utiliză-
rii frecvente a semnelor estimative în cadrul normelor 
de incriminare. Asupra necesităţii reformării dreptului 
penal naţional se vorbeşte în cadrul multiplelor exper-
tize ale Codului Penal (de exemplu, cele efectuate de 
Vincent Coussirat-Coustere, profesor de drept public la 
Universitatea din Lille, de Mariavaleria del Tufo, profe-
sor de drept penal la Universitatea de Napoli, etc.). În 
practica aplicării normelor juridico-penale se constată 
diverse probleme, însă pînă la moment nu a fost ela-
borată modalitatea de abordare a acestora. În contextul 
dat, în viziunea noastră, este necesară o cercetare şti-
inţifi că complexă, care va avea drept scop crearea te-
oriei semnelor estimative în baza legislaţiei penale în 
vigoare.
Teoria menţionată urmează să servească drept bază 
metodologică pentru cercetările ulterioare a diverselor 
probleme legate de utilizarea legislativă a semnelor esti-
mative şi prezintă prin sine un sistem de teze ştiinţifi -
ce despre semnele estimative în drept penal, precum 
şi recomandări metodologice create în baza acestora 

cu privire la formarea şi interpretarea normelor juri-
dico-penale care conţin semne estimative.
Avînd o importanţă doctrinală şi practică deosebită, te-
oria semnelor estimative va permite, în primul rînd, de 
a concentra în jurul său şi de a stabili un ritm comun 
pentru toate cercetările ştiinţifi ce vizînd problematica 
evidenţiată, în al doilea rînd – perfecţionarea tehnicii 
legislative de expunere a materialului juridico-penal cu 
utilizarea semnelor estimative, în al treilea rînd – infl u-
enţarea nemijlocită asupra practicii de aplicare a drep-
tului, stabilind pentru ultima anumite recomandări de 
interpretare corectă, deci de aplicare, a normelor juridi-
co-penale care conţin semne estimative.
Ca şi orice altă teorie, teoria semnelor estimative în 
dreptul penal constă din cîteva componente structural-
sistemice: blocul conceptual; blocul funcţional; blocul 
metodologic.
Blocul conceptual al teoriei, la rîndul său, include noţi-
unea, conţinutul, trăsăturile caracteristice şi modalită-
ţile semnelor estimative.
Blocul funcţional se compune din cauzele utilizării le-
gislative a semnelor estimative şi a funcţiilor acestora în 
procesele de creare şi de aplicare a dreptului.
Blocul metodologic este format din principiile formă-
rii şi interpretării normelor juridico-penale care conţin 
semne estimative.
Urmează să analizăm fi ecare din elemente structural-
sistemice menţionate. Prezenta lucrare are drept obiect 
de studiu blocul conceptual al teoriei.

Noţiunea, conţinutul, trăsăturile 
caracteristice şi modalităţile semnelor 
estimative în legea penală

În teoria dreptului penal nu există o opinie comună pri-
vind noţiunea semnelor estimative ale legii penale. Cu 
părere de rău, cercetătorii naţionali abordează semnele 
estimative doar tangenţial (în mare parte, în cadrul stu-
diilor dedicate componenţelor de infracţiuni concrete, 
în special variantelor agravate ale acestora), însă pro-
blematica vizată este obiectul unor dezbateri aprige şi 
fără sfîrşit în doctrina penală a Federaţiei Ruse. În vizi-
unea noastră, dezbaterile respective sunt legate de:
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1. Gradul înalt de represivitate, severitate a dreptului 
penal în comparaţie cu alte ramuri ale dreptului, pre-
destinaţia funcţională a lui – de a decide, deseori tragic, 
soarta oamenilor;
2. Cerinţa de a respecta strict şi necondiţionat legea pe-
nală, reglementările căreia trebuie să fi e clare, precise, 
fără echivoc, ceea ce nu coraborează într-o măsură oa-
recare cu utilizarea semnelor estimative.
Vom scoate în evidenţa unele poziţii existente în litera-
tura juridică de specialitate privind defi nirea concepte-
lor care constituie obiectul studiului.
V. Kudreavţev considera că semnele estimative sunt 
acele semne, conţinutul cărora „în marea măsură este 
determinat de conştiinţa juridică a subiectului care 
aplică legea, luîndu-se în consideraţie cerinţele Codului 
Penal şi circumstanţele cazului concret”1.
I. Brainin denumea conceptele estimative drept con-
cepte „neconcretizate de legiuitor şi precizate de către 
organul care aplică legea” 2.
M. Kovalev susţinea că elementele estimative sunt „pos-
tulate, care permit de a introduce în ele diverse idei în 
funcţie de poziţia interpretului” 3. 
A. Naumov scrie că conceptele estimative sunt „acele 
semne ale componenţei de infracţiune, care sunt defi -
nite nu de legea penală sau de un alt act normativ, ci de 
conştiinţa juridică a persoanei, care aplică norma ju-
ridică respectivă, reieşind din circumstanţele concrete 
ale cazului” 4.
V. Piteţchi atribuie calitatea estimativă semnelor „care 
dau posibilitatea legiuitorului de a include în sfera 
reglementării juridice un număr mare de fenomene, 
obiecte, stări, care diferă prin proprietăţile sale em-
pirice şi conţinutul cărora în majoritatea cazurilor se 
stabileşte cu luarea în consideraţie a circumstanţelor 
concrete ale cazului penal şi într-o măsură semnifi ca-
tivă este determinat de conştiinţa juridică a celui care 
aplică legea” 5.
N. Kuzneţova menţionează ca fi ind estimative concep-
tele care „sunt reprezentate în dispoziţiile normelor ju-
ridice în mod general şi de aceea la califi care necesită o 
concretizare în funcţie de locul, timpul, mediul şi alte 
circumstanţe de comitere a faptei respective” 6.
N. Lopaşenco scrie că „categoria estimativă este acea 
categorie, care nu este defi nită în legea penală şi în prin-
cipiu admite diverse variante de interpretare” 7.
T. Lesnievski-Kostareva indică faptul că semnele esti-
mative „capătă sensul real doar în procesul de interpre-
tare a lor de către subiectul de aplicare a dreptului şi 
permit să păstreze stabilitatea legii în condiţiile dina-
mismului, schimbrării relaţiilor sociale reglementate 
prin lege”8.

E. Iliuk consideră că la insufi cienţa de semne, care pre-
cizează şi concretizează conceptul estimativ, „acestea 
sunt adăugate de către organul „de interpretare””9.
M. Stoiakin susţine că semnele estimative sunt acelea, 
conţinutul cărora este stabilit prin legarea de situaţii so-
ciale concrete şi aplicarea cărora cauzează necesitatea 
atragerii temeiurilor suplimentare pentru califi carea 
juridică10.
A. Malinovski este de părerea că conceptul estimativ 
reprezintă „o generalizare de fenomene şi procese ale 
realităţii juridice, care se fi xează în legislaţie prin indi-
carea doar a semnelor cu caracterul cel mai general ale 
fenomenului sau procesului. Semne particulare, speci-
fi ce ale conceptului estimativ lipsesc în legislaţie şi se 
stabilesc atît prin interpretarea normei juridice, cît şi 
prin diverse precizări şi explicaţii date de practica judi-
ciară şi actelele subordonate legii”11.
Pe lîngă cele menţionate mai sus, în vederea unei cer-
cetări mai aprofundate a esenţei semnelor estimative 
şi stabilirea trăsăturilor lor caracteristice, vom aduce 
unele defi niţii date conceptelor estimative de către re-
prezentanţii altor ramuri ale ştiinţei juridice. Astfel, S. 
Vilineanski defi neşte drept concepte estimative acele 
concepte, care acordă subiectului de aplicare a dreptu-
lui „posibilitatea liberii aprecieri a faptelor cu luarea în 
calcul a particularităţilor individuale” 12.
T. Kaşanina propune următoarea defi niţie a conceptului 
estimativ: „...reglementarea expusă în norma juridică, 
în care se stabilesc cele mai generale semne, poprietăţi, 
calităţi, legături şi relaţii a diverselor obiecte, fenome-
ne... neprecizată de legiuitor pentru concretizarea aces-
teia prin intermediul evaluării în procesul de aplicare a 
dreptului şi pentru reglementarea individuală subnor-
mativă a raporturilor juridice în virtutea caracteruuli 
său general” 13.
M. Baru susţine că conceptele estimative reprezintă „o 
modalitate deosebită de exprimare a voinţei legiuitoru-
lui, care crează condiţii pentru apropierea practicii de 
creare a dreptuuli cu cea de aplicare a dreptului” 14.
V. Jerebkin afi rmă că conceptele estimative sunt „ter-
mini ale ştiinţei juridice care nu pot fi  defi niţi prin lege, 
teorie sau practica judiciară” 15.
V. Ignatenko defi neşte conceptele estimative ca fi ind 
nişte „concepte juridice care nu pot fi  determanate par-
ţial sau total în texte legale şi concretizarea cărora se re-
alizează de către subiectul de aplicare a dreptului, luîn-
du-se în consideraţie situaţia concretă şi în baza unui 
grad anumit de intimă convingere” 16.

Conţinutul semnelor estimative ale legii penale

Fiind îndreptată spre descoperirea trăsăturilor specifi -
ce ale semnelor estimative, perceperea conţinutului lor 
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reprezintă caracterizarea logico-juridică a conceptelor 
juridico-penale.
Caracterizarea logico-juridică reprezintă o analiză com-
plexă a conceptelor estimative în legea penală, orientată 
la stabilirea ansamblului trăsăturilor lor logice şi juridi-
ce şi efectuată în scopul cunoaşterii mai aprofundate a 
esenţei fenomenului juridico-penal abordat.
La efectuarea analizei enunţate, o să reieşim din ur-
mătoarea defi niţie a conceptelor estimative ale legii 
penale, formulată prealabil: reprezintă o categorie a 
conceptelor juridico-penale, caracterizate prin structu-
ra neexhaustivă a conţinutului său şi inglobatoare prin 
volumul său a unei multitudini de fenomene şi obiecte. 
Din defi niţia indicată se vede că trăsăturile conceptelor 
estimative sunt structura neexhaustivă a conţinutului şi 
volum imprecis.
Conţinutul unui concept reprezintă prin sine un obiect 
logic (o entitate logică), în care pot fi  evidenţiate ele-
mentele componente. Elementele structurale ale conţi-
nutului unui concept sunt acele trăsături esenţiale ale 
obiectului, care în ansamblu reprezintă conţinutul de 
bază a conceptului; ele împreună sunt sufi ciente, iar fi -
ecare în parte este necesar pentru a evidenţia clasa re-
spectivă de obiecte, adică de a delimita obiectele date 
de altele. Clasa obiectelor generalizate în concept se 
numeşte volumul acestuia. 
Atît conceptele juridico-penale estimative, cît şi ne-
estemative, indubitabil, posedă asemenea conţinut şi 
volum. Însă există un moment separat, care determină 
sepcifi cul conceptelor estimative în comparaţie cu cele 
neestimative: structura conţinutului lor. Astfel, conţi-
nutul conceptelor neestimative se stabileşte la nivel le-
gislativ, a practicii de aplicare a dreptului sau a teoriei 
ştiinţifi ce şi este cunoscut cert subiectului de aplicare 
a dreptuuli încă pînă la momentul aplicării concep-
telor respective. Fiind strict fi xat, conţinutul concep-
telor formalizate nici într-un caz nu este schimbat de 
către subiectul de aplicare nici în partea lărgirii, nici 
în partea îngustării, deci, reprezintă prin sine o struc-
tură logică închisă, exhaustivă. Legiuitorul, formulînd 
normele juridice cu utilizarea acestor concepte, con-
tribuie la soluţionarea problemelor „de limbă” ale re-
alizării dreptului şi, în special, a problemei înţelegerii 
uniforme a dreptului şi utilizării aceloraşi concepte 
juridice.
Conţinutul conceptelor estimative, în mod invers, ne-
fi ind descoperit în lege, este stabilit de teoria ştiinţifi că 
sau practica de aplicare a dreptului. Şi, indiferent de 
cantitatea semnelor evidenţiate de acestea, semnele re-
spective niciodată nu vor epuiza conţinutul conceptului 
estimativ. El permanent va rămîne deschis şi la el „în-
totdeauna va putea să fi e adăugat încă un semn esenţi-
al nou, în baza căruia un obiect individual va putea fi  

atribuit la clasa defi nită de conceptul respectiv”. Astfel, 
structura conţinutului conceptelor estimative se deose-
beşte de conţinutul conceptelor neestimative, fi ind prin 
sine deschisă şi neexhaustivă.
Vom demonstra acest lucru recurgînd la un exemplu. 
Din legea penală nu rezultă ce urmează a fi  înţeles prin 
„deosebita cruzime”. Teoria dreptului penal, bazîndu-
se pe practica judiciară, formulează doar unele semne 
care caracterizează conceptul menţionat, fără a-l disci-
fra pe deplin. Astfel, pct.15 al Hotărîrii Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în 
cauzele despre omorul premeditat”, nr.9 din 15.11.1993, 
stabileşte: „Califi cind omorul premeditat conform pct.6 
art.88 CP RM din 1961, se va lua in consideraţie fap-
tul că noţiunea de „cruzime deosebită” se îmbină atît 
cu metodele omorului, cît şi cu alte circumstanţe, care 
demonstrează manifestarea unei cruzimi deosebite de 
către vinovat. Semnul unei cruzimi deosebite există în 
cazurile în care înainte de a curma viaţa sau în proce-
sul săvirşirii omorului victima a fost supusă torturilor, 
schingiuirilor sau s-a săvirşit o batjocură asupra jertfei 
sau omorul a fost săvîrşit prin metoda, care cu buna şti-
inţă a vinovatului este îmbinată cu pricinuirea unor su-
ferinţe deosebite victimei (aplicarea unui număr mare 
de leziuni corporale, utilizarea unei toxine cu acţiune 
chinuitoare, arderea de viu, înecarea, înăbuşirea, lipsi-
rea îndelungată de hrană, apă etc.). O cruzime deose-
bită se poate manifesta, de asemenea, şi prin săvirşirea 
omorului în prezenţa rudelor apropiate ale victimei, 
cînd vinovatul îşi dădea seama că prin acţiunile sale le 
pricinuieşte mari suferinţe”.
Semnele enumerate nu defi nesc complet conceptul „de-
osebită cuzime”, în noţiunea căruia practica judiciară şi 
teoria dreptului penal pot include noi semne.
Totodată, este necesar să menţionăm un lucru impor-
tant în viziunea noastră: includerea fi ecărui semn în 
structura conţinutului conceptului estimativ abordat 
are menirea de a detalia, concretiza conţinutul de 
bază. Astfel, pentru a recunoaşte omorul prin arderea 
de viu ca fi ind săvîrşit cu deosebită cruzime, nu sunt 
necesare alte semne complementare. Circumstanţele 
comiterii omorului în situaţia dată sugerează cores-
punderea faptului infracţional care realmente a avut 
loc cu conţinutul noţiunii acestuia, elaborate de teoria 
dreptului penal şi practica judiciară. Deci, semnele ce 
caracterizează conţinutul conceptului estimativ com-
portă un caracter de detaliere şi sunt exclusiv alterna-
tive.
Conceptul nu-şi pierde calitatea sa estimativă în cazul 
unei concretizări relative, adică elementul estimativ din 
anumite motive nu este lichidat de subiectul concreti-
zării (legiuitor, organul care aplică norma juridică, cer-
cetătorul ştiinţifi c).
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Conţinutul şi volumul conceptului se regăsesc într-o le-
gătură strictă, care poate fi  caracterizată în general prin 
formula: conţinutul strict determinat duce la reprezen-
tarea la fel de strictă a volumului şi invers, conţinutul 
neclar (ca în cazul conceptelor estimative) întotdeau-
na este legată de volumul nedeterminat. Vom examina 
prin intermediul unui exemplu legătura conţinutului 
conceptului estimativ cu volumul acestuia.
Vom reveni la semnul de califi care a omorului „deose-
bita cruzime”, referindu-ne doar la un singur semn care 
caracterizează conceptul estimativ în cauză: aplicarea 
unui număr mare de leziuni corporale. Urmează să ţi-
nem cont de următoarele:
1) Modalitatea omorului şi alte circumstanţe denotă 

manifestarea cruzimii deosebite de către făptuitor;
2) Cauzarea unui număr mare de leziuni corporale 

victimei nu are drept scop lipsirea ei mai rapidă de 
viaţă, ci invers, este îndreptată spre cauzarea de sufe-
rinţe, care nu sunt necesare pentru lipsirea de viaţă a 
victimei.

Prezintă interes doar caracteristica externă, obiectivă, 
adică în esenţă forma manifestării unuia din semnele 
complementare ale conţinutului conceptului deosebita 
cruzime şi anume coraborarea omorului cu cauzarea 
unui număr mare de leziuni corporale.
Douăzeci de plăgi, cauzate cu cuţitul sau arma de foc, 
cu siguranţă pot fi  tratate ca un număr mare de le-
ziuni. Dar cincisprezece? Zece? Putem pune întreba-
rea mai concret: cîte plăgi reprezintă un număr mare? 
Cert este că nu putem indica astfel de număr. Aceasta, 
desigur, nu înseamnă că numărul de leziuni rămîne a 
fi  „mare” chiar dacă este egal cu unu. Însă conceptul 
de „număr mare” este unul imprecis, fără limite strict 
determinate. 
Dacă douăzeci de plăgi cauzate cu cuţitul reprezintă 
un număr mare, atunci cinci plăgi cu siguranţă nu sunt 
sufi cient de multe. Astfel, în jurul la cinci plăgi se regă-
seşte un cîmp destul de larg de incertitudine, cînd este 
imposibil de a determina precis dacă numărul de plăgi 
este mare sau mic.
Dar acesta este doar unul din semne, care defi nesc în 
mod alternativ „deosebita cruzime”. Totodată „deose-
bita cruzime” reprezintă un concept imprecis după vo-
lum din motivul că conţinutul acestuia este neexhaustiv, 
deschis pentru alte semne. Repsectiv, volumul acestui 
concept se poate lărgi oricînd în mod automat.
Astfel, în cazul conceptelor imprecise după volum nu 
este clar care lucruri cad sub incidenţa acestora şi care 
- nu.
Uneori, se reuşeşte lichidarea conceptelor imprecise. 
De rugulă, aceasta se întîmplă în situaţiile care nece-
sită univocitate. Se poate, în special, de a recurge la o 

decizie de compromis şi de a introduce în locul con-
ceptului nedeterminat un concept cu limite strict de-
terminate. Astfel, de exemplu, Codul Penal al RSSM 
din 24.03.1961 în art.103 conţinea expresia „persoa-
na care nu a împlinit vîrsta de şaisprezece ani”, spre 
deosebire de Codul Penal al RSSFR din 27.10.1960, 
care, în componenţa de infracţiune similară, utiliza 
conceptul de „persoană care nu a împlinit puberita-
tea”. Sintagma utilizată de legiuitorul moldav în Codul 
Penal precedent (dar şi în actualul Cod Penal, art.174) 
este atît de strictă, încît persoanele care au împlinit 
16 ani nu întrunesc semnele victimei infracţiunii, iar 
persoanele care sunt mai tinere cel puţin cu o zi de 
vîrsta nominalizată, corespund exigenţelor articolului 
enunţat. 
Astfel, conceptele estimative ale legislaţiei penale se 
caracterizează, pe de o parte, prin neexhaustivitate şi 
caracterul deschis al structurii conţinutului, iar pe de 
altă parte – prin imprecisia volumului.
Ţinînd cont de aceste trăsături logice, este necesară 
stabilirea locului conceptelor estimative în sistemul 
conceptelor juridice, iar pentru aceasta vom recurge la 
clasifi carea celor din urmă.
În literatura juridică se propune împărţirea conceptelor 
juridice în următoarele categorii:
1) Concrete şi abstracte (în funcţie de conţinutul lor)17;
2) Strict-determinate şi relativ-determinate (în funcţie 

de gradul de determinare)18. 

În viziunea noastră, prima clasifi care din cele menţio-
nate nu este adecvată pentru atingerea scopului studiu-
lui în cauză: stabilirea esenţei şi specifi cului semnelor 
estimative. Vom lămuri de ce.
Atît în logica formală, cît şi în teoria generală a drep-
tului, la conceptele concrete se atribuie acele concepte 
care caracterizează obiectul în plentitudine (de exem-
plu: persoană, statul, dreptul, infracţiunea, furtul, etc.). 
Conceptele abstracte nu refl ectă obiectul, ci trăsăturile 
acestuia sau relaţiile (vinovăţia, gravitatea, cruzimea, 
graviditatea, etc.).
Această clasifi care a conceptelor juridice, pe de o par-
te, contribuie la concentrarea cercetării în direcţia 
necesară, deoarece permite de a trage concluzia: ca-
racterul estimativ este specifi c nu pentru conceptele 
care refl ectă obiectul în plentitudinea sa, ci pentru 
conceptele create şi utilizate pentru manifestarea tră-
săturilor acestui obiect. De exemplu, nu este estimativ 
conceptul de huliganism (art.287 Cod Penal RM), ci 
conceptele de „acţiuni intenţionate care încalcă gro-
solan ordinea publică”, “acţiuni care, prin conţinutul 
lor, se deosebesc printr-un cinism sau obrăznicie de-
osebită”.
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Pe de altă parte, clasifi carea abordată, fi ind creată pen-
tru alte scopuri decît acelea a studiului în cauză, încur-
că la soluţionarea unor anumite probleme.
Una din astfel de probleme este necesitatea de a delimi-
ta conceptele estimative de alte concepte abstacte, care 
şi-au pierdut caracterul estimativ în virtutea:
a) Defi nirii detaliate şi exhaustive a semnelor care for-

mează conţinutul lor la nivel de act normativ-juridic. 
De exemplu, un concept la prima vedere estimativ ar 
fi  acel de rude apropiate, des utilizat în Codul Penal 
al Republicii Moldova (art.103, art.145 alin.(2) lit.h), 
art.164¹, etc.), însă odată ce art.134 alin.(4) stabileşte 
exact sensul sintagmei menţionate, acesta îşi pierde 
caracterul estimativ;

b) Atragerii la stabilirea corespunderii circumstanţelor 
unei fapte concrete cu semnele care formează conţi-
nutul conceptului estimativ a specialiştilor care deţin 
sufi ciente cunoştinţe într-un anumit domeniu (me-
dici, ecologi, tehnici). Persoanele indicate, răspun-
zînd la întrebările formulate, se conduc în cazurile 
necesare de acte normative legislative sau departa-
mentale (drept exemplu poate servi Regulamentul 
de apreciere medico-legală a gravităţii vătămării 
corporale, din 27.06.2003) şi de fapt prin emiterea 
rapoartelor de expertiză corespunzătoare înlătură 
subiectul de aplicare a dreptului din procesul de sta-
bilire a conţinutului unor concepte juridice;

c) Unei practici stabile de înţelegere a conceptelor re-
spective, problematică fi ind doar demonstrarea co-
respunderii circumstanţelor obiective şi subiective 
ale cazului cu semnele care formează conţinutul 
acestor semne. Însăşi aceste semne în ansamblul său 
reprezintă din punctul de vedere a subiectului de 
aplicare a dreptului o structură de conţinut clară şi 
strict determinată.

Astfel, la conceptele estimative nu se atribuie acele con-
cepte abstracte, conţinutul cărora este stabilit prin lege 
sau alt act normativ, este stabilit de specialiştii într-un 
anumit domeniu sau posedă un conţinut stabil datorită 
practicii de aplicare a dreptului.
Încă o problemă, care apare în contextul stabilirii lo-
cului semnelor estimative în sistemul conceptelor juri-
dice, este problema corelării conceptelor estimative cu 
conceptele concrete, dar lipsite (la fel ca şi cele estima-
tive) de un conţinut fi x.
Conţinutul conceptelor enunţate este deschis din ca-
uza:
a) Imposibilităţii stabilirii lui exacte, deoarece semnele 

care îl formează, la rîndul lor, sunt estimative;
b) Răspîndirii largi şi notorietăţii unor concepte juri-

dice. Termenii, care le desemnează, sunt utilizate pe 
larg în viaţa de toate zilele şi defi nirea lor la nivelul 

legislaţiei ramurale ar duce la aglomerarea inutilă a 
acesteia (persoană, omenirea, munca, an, etc.).

Este necesar să menţionăm că defi nirea neuniformă 
a conceptelor în cadrul actelor juridico-normative 
diferite nu duce la apariţia caracterului estimativ la 
acestea.
Astfel, clasifi carea abordată, deşi a permis să tragem 
concluzia că caracterul estimativ se atribuie doar con-
ceptelor juridice abstracte, totuşi nu este în stare să re-
fl ecte natura conceptelor estimative şi locul lor în siste-
mul conceptelor dreptului penal.
Cea de-a doua clasifi care a conceptelor juridice, efectu-
ată în funcţie de gradul lor de determinare, contribuie 
într-o năsură mai mare la stabilirea locului conceptelor 
estimative în cadrul conceptelor juridice şi a specifi cu-
lui lor.
Potrivit acestei clasifi cări, conceptele absolut-determi-
nate sunt conceptele pentru care este caracteristică cer-
titudinea deplină, stabilitatea conţinutului, atinsă prin 
generalizarea obiectelor unui anumit gen după semne 
comune şi specifi ce ale acestora şi care deosebesc aces-
te obiecte de celelalte, indiferent de faptul ce serveşte 
drept izvor pentru acordarea conceptului caracterului 
exhaustiv – legislaţia, practica de aplicare a dreptului 
sau doctrina.
Conceptele relativ-determinate, în viziunea noastră, 
sunt reprezentate de patru grupe de concepte:
a) Conceptele, conţinutul cărora reprezintă un sistem 

închis, dar în cadrul căruia unele semne sunt insta-
bile, schimbătoare în funcţie de categoria normelor 
juridice cu privire la care se utilizează conceptul re-
spectiv. Drept exemplu putem aduce conceptul de 
liberare de răspundere penală în legătură cu căinţa 
activă (art.57 Cod Penal). Acesta nu este univoc 
pentru toate infracţiunile şi are un sens deosebit cu 
privire la anumite fapte social periculoase; 

b) Conceptele, în cadrul cărora unele semne se stabi-
lesc reieşind din situaţii concrete. Conţinutul aces-
tor concepte reprezintă un sistem deschis, în cadrul 
căruia pot fi  incluse şi alte semne, în procesul dez-
voltării conceptului respectiv;

c) Conceptele, conţinutul cărora îl formează semnele, 
care, la rîndul lor, sunt semne estimative (actul tero-
rist, huliganismul, etc.);

d) Conceptele general cunoscute şi nedefi nite la nivel 
legislativ (viaţa, boala, etc.).

Astfel, ajungem la concluzia înţelegerii biaspectuale a 
conceptelor estimative, în funcţie de abordarea lor – în 
sens larg sau îngust.
Prin concepte estimative în sens larg urmează să în-
ţelegem toate conceptele relativ-determinate ale drep-
tului penal.
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Conceptele estimative ale legislaţiei penale în sens 
îngust sunt conceptele juridice relativ-determinate, 
menite să descrie nu obiectul în plentitudinea sa, ci 
proprietăţile sau relaţiile acestuia, caracterizate prin 
structura neexhaustivă a conţinutului său şi înglobînd 
în sine o multitudine de fenomene concludente pentru 
dreptul penal.
Defi niţia logico-juridică enunţată a conceptelor juri-
dice refl ectă clar trăsăturile de conţinut ale acestora şi 
reprezintă baza pentru formularea noţiunii semnelor 
estimative ale dreptului penal.

Noţiunea şi trăsăturile caracteristice 
ale semnelor estimative

Analizînd noţiunea menţionată a conceptelor estima-
tive în dreptul penal, am dedus că concluzia că partea 
materială a noţiunii semnelor estimative poate fi  for-
mulată în felul următor: semnele estimative ale dreptu-
lui penal sunt concepte penale neconcretizate în legea 
penală sau alt act normativ-juridic, menite să carac-
terizeze nu obiectul în plentitudinea sa, ci trăsăturile 
şi relaţiile acestui obiect.
În viziunea noastră, este necesar de explicat cauzele 
„neincluderii” în partea materială a noţiunii semnelor 
estimative ale dreptului a penal unor astfel de elemente 
ca neexhaustivitatea structurii conţinutului şi îngloba-
rea în volumul său a multitudinii de fenomene conclu-
dente pentru dreptul penal. Fiind strîns legate între ele, 
aceste trăsături caracteristice ale semnelor estimative îşi 
găsesc refl ectarea doar în cadrul unor situaţii concrete 
de aplicare a dreptului. Aceasta se datorează faptului că 
legiuitorul exprimă semnele estimative prin formule 
generale, delegînd conştient posibilitatea concretizării 
subiectului de aplicare a dreptului în limitele circum-
stanţelor cazului concret. Deci, ar fi  mai efi cient (cel 
puţin pentru a evita utilizarea unei defi niţii prea volu-
minoase) să includem trăsăturile menţionate în partea 
materială a noţiunii semnelor estimative.
Astfel, trăsăturile caracteristice ale semnelor penale es-
timative (sub aspectul noţiunii materiale) sunt:
1) Neconcretizarea în lege sau alt act normativ-juri-

dic;
2) Refl ectarea nu a obiectului în plentitudinea sa, ci a 

proprietăţilor sau relaţiilor acestui obiect.

Ne vom opri succint la fi ecare din aceste trăsături spe-
cifi ce.

Neconcretizarea în lege sau alt act 
normativ-juridic

Această trăsătură de conţinut a semnelor penale esti-
mative se deduce în baza caracterului (trăsăturii) rela-
tiv-determinat a conceptelor estimative juridico-pena-

le. Fiind identice în esenţă, trăsăturile enunţate diferă 
doar în sfera de aplicare.
Conţinutul semnelor estimative, nefi ind stabilit în lege, 
se stabileşte nemijlocit în procesul de aplicare a norme-
lor juridico-penale. În acest context, nu contează mă-
sura incertitudinii – în lege pot lipsi toate semnele care 
formează conţinutul conceptului estimativ (de exemplu, 
urmări grave – art.296, art.306 alin.(2), art.307 alin.(2), 
art.308 alin.(4), art.316 alin.(2), art.327 alin.(2) Cod Pe-
nal), dar pot fi  prevăzute anumite trăsături neexhausti-
ve de concretizare (de exemplu, alte acţiuni cu caracter 
sexual – art.173 Cod Penal, alte întruniri – art.184 Cod 
Penal). Caracterul estimativ a unor semne juridico-pe-
nale poate fi  eliminat atît de către legea penală, cît şi 
de alte acte normative ale Republicii Moldova, inclusiv 
şi prin acte normative departamentale (un exemplu în 
acest sens ar putea servi concretizarea în cadrul Regu-
lamentului Ministerului Sănătăţii din 27.06.2003 di-
feritor forme de vătămări a integretăţii corporale sau 
sănătăţii). 
Refl ectarea nu a obiectului în plentitudinea sa, ci a 
proprietăţilor sau relaţiilor acestui obiect. Una din 
probleme legate de cercetarea semnelor estimative este 
necesitatea delimitării acestora de concepte juridice 
similare (după anumite trăsături externe şi interne), 
în special cu acelea care sunt refl ectate prin anumi-
te semne estimative. Trăsătura caracteristică abordată 
contribuie la soluţionarea acestei probleme, deoarece 
caracterul estimativ se atribuie nu la un obiect în plen-
titudinea sa, ci la proprietăţile sau relaţiile obiectului 
respectiv. De exemplu, nu este estimativ conceptul de 
huliganism (art.287 Cod Penal) care refl ectă obiectul în 
plentitudinea sa, dar sunt estimative conceptele menite 
să concretizeze proprietăţile obiectului respectiv - acţi-
unile intenţionate care încalcă grosolan ordinea publică, 
violenţa, opunerea de rezistenţă violentă, acţiunile care, 
prin conţinutul lor, se deosebesc printr-un cinism sau 
obrăznicie deosebită.
Astfel, de pe poziţia defi niţiei materiale semnele estima-
tive ale legii penale reprezintă concepte neconcretizate 
în lege sau alt act normativ-juridic, care sunt menite să 
refl ecte nu obiectul în plentitudinea sa, dar proprietăţi-
le sau relaţiile acestui obiect.
Partea formală a defi niţiei semnelor estimative trebuie 
să conţină, în viziunea noastră, indicaţia asupra faptu-
lui că conţinutul lor se stabileşte de către persoanele 
care aplică norma juridico-penală, în baza circum-
stanţelor concrete ale cazului.
Drept trăsătură caracteristică a normelor juridice care 
conţin semne estimative este faptul că concluzia fi nală 
privind conţinutul acestora se efectuiază în baza exami-
nării circumstanţelor faptice ale cazului. Anume con-
diţiile unei situaţii juridico-penale concrete permit de 
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a stabili domeniul de căutare a criteriilor de evaluare. 
În cadrul efectuării cercetărilor sociologice, una din 
întrebările puse în faţa practicienilor se referea la baza 
de percepere a semnelor estimative. Drept răspuns, 
majoritatea absolută a respondenţilor (60%) au indicat 
circumstanţele concrete ale cazului în care urmează a fi  
aplicată norma estimativă.
Pe lîngă aceasta, trăsătura formală evidenţiată a sem-
nelor estimative – stabilirea conţinutului lor de către 
persoanele care aplică norma juridico-penală, în baza 
circumstanţelor concrete ale cazului – manifestă combi-
narea entităţii obiective şi a celei subiective în procesul 
de interpretare a normei juridico-penale „estimative”. 
Subiectivismul este legat cu capacităţile de interpretare 
a subiectului concret de aplicare a dreptului: concreti-
zînd semnul estimativ, el mai întîi stabileşte semnele 
care îi defi nesc conţinutul, după ce le concretizează cu 
referire la faptul concret. Faptul dat, în schimb, repre-
zintă o circumstanţă obiectivă, care echilibrează entita-
tea subiectivă, limitează sfera de realizare a acesteia.
Unii cercetători, defi nind semnele estimative, menţi-
onează că un rol important la stabilirea conţinutului 
semnului estimativ îl are conştiinţa juridică a subiec-
tului concret de aplicare a dreptului. Fiind de acord 
cu aceşti autori în esenţă, deoarece anume conştiinţa 
deseori acordă criteriile pentru discifrarea sensului 
conceptelor estimative, totuşi nu considerăm că aceas-
ta este o trăsătură specifi că a semnelor estimative din 
două considerente: în primul rînd, conştiinţa juridică 
are o importanţă considerabilă şi la aplicarea normelor 
juridice neestimative; în al doilea rînd, indicarea asupra 
conştiinţei poate duce la crearea aparenţei false precum 
că aceasta este unicul fundament de stabilire a conţinu-
tului semnului estimativ.
În această ordine de idei, unind partea materială cu cea 
formală a noţiunii, tragem concluzia că semnele esti-
mative ale dreptului penal sunt concepte juridico-pe-
nale neconcretizate în lege sau alt act normativ-ju-
ridic, menite să refl ecte nu obiectul în plentitudinea 
sa, ci proprietăţile sau relaţiile acestuia, conţinutul 
cărora este stabilit de către persoana care aplică nor-
ma juridico-penală, în baza circumstanţelor concrete 
ale cazului.

Clasifi carea semnelor estimative

În literatura de specialitate semnele estimative se clasi-
fi că după diverse criterii.
Astfel, A. Malinovski, invocînd gradul diferit de con-
cretizare legislativă, evidenţiază concepte absolut-esti-
mative şi relativ-estimative, care, la rîndul lor, se împart 
în neutre din punct de vedere juridic, nemijlocit juridi-
ce, juridico-psihologice, juridico-economice, juridico-
tehnice, etc.19

A. Cerdanţev afi rmă că în funcţie de criteriile de evalu-
are a situaţiilor şi fenomenelor, defi nite prin concepte 
estimative, acestea din urmă se clasifi că în concepte în-
gust situaţionale şi concepte, a căror criterii de evaluare 
sunt mai largi20.
A. Naumov consideră că, în dependenţă de specifi cul 
conţinutului, toate semnele estimative pot fi  împărţite 
în trei grupe: 1) care stabilesc modalitatea prejudiciului 
cauzat de infracţiune, precum şi gradul de gravitate a 
acestuia; 2) care caracterizează modalitatea violentă de 
comitere a infracţiunii; 3) care caracterizează rea-cre-
dinţă în fapte21.
Iu. Graceova propune clasifi carea conceptelor estimati-
ve după semne obiective şi subiective ale componenţei 
de infracţiune şi evidenţiază concepte estimative utili-
zate la descrierea: modalităţilor de comitere a infrac-
ţiunii, concecinţelor social periculoase, faptelor social 
periculoase, motivelor de comitere a infracţiunilor, 
obiectului infracţiunii, victimei, ambianţa comiterii in-
fracţiunii ş.a.22

T. Kaşanina susţine că, în funcţie de caracterul propri-
etăţilor generale care constituie conţinutul semnelor 
estimative, acestea pot fi  împărţite în calitative (care 
exprimă calităţile fenomenelor caracterizate în depen-
denţă de orientarea valorică a legiuitorului, dar fără in-
dicarea gradului de corespundere a calităţilor cu această 
orientare valorică) şi cantitative (a căror semne conţin 
anumiţi parametri care refl ectă gradul de manifestare a 
acestor semne, intensitatea lor)23.
S. Şapcenco şi V. Piteţchi de asemenea evidenţiază sem-
ne estimative calitative şi cantitative, dar propun com-
pletarea acestei clasifi cări cu semne combinate, „a căror 
standarde conţin atît trăsături calitative, cît şi cantitati-
ve”, sau cu semne mixte, „care presupun existenţa atît a 
estimării cantitative, cît şi celei calitative”24.
Considerăm că merită atenţie toate poziţiile menţiona-
te mai sus, deoarece fi ecare din ele ne permite să abor-
dăm semnele estimative dintr-un nou punct de vedere 
şi contribuie astfel la o mai bună înţelegere esenţei lor. 
Însă cea din urmă clasifi care, în viziunea noastră, este 
cea mai potrivită în contextul prezentului studiu.
Efecturea oricărei acţiuni ştiinţifi ce, inclusiv şi a celei 
legate de clasifi carea semnelor estimative, trebuie să 
fi e bazată pe stabilirea prealabilă a scopurilor acesteia. 
Unul din scopurile prezentei lucrări este crearea teoriei 
semnelor estimative a legii penale, pentru ca cele mai 
importante idei ale acesteia să-şi găsească realizarea în 
activitatea de aplicare a dreptului. Conducîndu-ne de 
aceste raţionamente, am tras concluzia că cea mai pro-
ductivă calsifi care, care are nu doar valoare teoretică, 
ci şi practică, este clasifi carea semnelor estimative în 
cantitative, calitative şi combinate. Importanţa clasifi -
cării constă în faptul că trăsăturile concrete ale semne-
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lor estimative, refl ectînd proprietăţile considerabile ale 
standardelor, permit de a stabili cu o anumită precizie 
aria de căutare a criteriilor de estimare.
Semne estimative cantitative sunt acelea, a căror cali-
tăţi esenţiale sunt exprimate în lege prin indicarea unor 
trăsături mai mult sau mai puţin valorice (de exemplu, 
distrugerea în masă – art.136 Cod Penal, eschivarea sis-
tematică – art.104 Cod Penal, etc.). Stabilirea conţinu-
tului acestui tip de semne estimative trebuie efectuată 
„luînd în consideraţie criteriile cantitative, care se pot 
exprima”25 în suma bănească, grame sau, pur şi simplu, 
indici cantitativi.
Nu putem fi  de acord cu poziţia autorului T. Kaşanina 
în acest sens. Ultima consideră, că orice concept devine 
cantitativ, dacă conţinutul acestuia îşi găseşte exprima-
re prin indicarea asupra semnului cu un anumit para-
metru al intensităţii lui (de exemplu, deosebita cruzime 
– art.145 Cod Penal). În viziunea noastră, o astfel de 
abordare lichidează toate aspectele pozitive ale clasifi -
cării semnelor estimative, făcînd-o inutilă pentru ac-
tivitatea practică, deoarece nu contribuie la stabilirea 
ariei de căutare a criteriilor de estimare.
Semne estimative calitative, în opinia noastră, sunt 
acele semne estimative, proprietăţile cărora îşi găsesc 
exprimarea prin indicarea asupra caracteristicilor em-
pirice neevaluabile şi care impun subiectul de aplicare a 
dreptului să stabilească nu doar un singur criteriu (can-
titativ) de estimare, ci un ansamblu al acestor criterii 
(de exemplu, ştiri defăimătoare – art.189 Cod Penal, 
pericol sporit – art.373 Cod Penal, ş.a.). Astfel, de exem-
plu, la stabilirea conţinutului unui atare semn estimativ 
cum ar fi  concurs de împrejurări grele (art.371 alin.(5) 
Cod Penal), interpretatorul trebuie să ţină cont de si-
tuaţia concretă care s-a creat; gravitatea împrejurărilor 
care l-au determinat pe militar să părăsească unitatea 
militară; posibilitatea de a ieşi din situaţie pe căi legale 
şi alţi factori.
În sfîrşit, considerăm semne estimative combinate 
acelea, care, avînd o structură complexă, „impun” su-
biectul de aplicare a dreptului să apeleze atît la criterii 
calitative, cît şi cantitative. Drept exemple în acest sens 
pot servi urmări grave (art.296, art.306, art.307, art.308, 
art.316, art.327 Cod Penal) sau proporţii considerabile 
(art.186, 187, 188, 190, 191 Cod Penal).
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