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La 22.03.2012, Parlamentul Republicii Moldova a 
adoptat Legea privind prevenirea şi combaterea cri-
minalităţii organizate. [1]

Legea reglementează măsuri specifi ce de preve-
nire şi combatere a criminalităţii organizate, aplicate 
de autorităţile cu atribuţii în domeniu pentru a asigu-
ra protejarea persoanei, a societăţii şi a statului împo-
triva acţiunilor ilegale ale grupărilor şi organizaţiilor 
criminale. În lege sunt explicate noţiunile „crimina-
litate organizată”, „activitate criminală organizată”, 
„prevenire a criminalităţii organizate”, „infracţiune 
cu caracter transnaţional” (art.2), sfera de acţiune a 
legii - infracţiunile, care, conform Codului Penal, se 
consideră comise de un grup sau o organizaţie (aso-
ciaţie) criminală (art.3), cât si principiile de bază ale 
prevenirii si combaterii criminalităţii organizate 
(art.4), desemnate structurile competente.

Cei iniţiaţi în această materie, făcând cunoştinţă 
cu textul Legii, constată uşor că în ea nu este nimic 
„nou sub soare”. Aşa ori altfel, unele din aceste ac-
tivităţi sunt prevăzute în alte acte normative şi efec-
tuate de către organele abilitate până la adoptarea 
acestei legi, atât doar că fi ecare dintre ele o făceau în 
mod separat, conform competenţelor. Legea încearcă 
să conjuge aceste eforturi prin formele de organiza-
re, instituţionalizare, coordonare şi cooperare, atât la 
nivel intern, cât şi internaţional, ridicând în acest fel 
şi nivelul responsabilităţii fi ecăruia pentru această 
activitate, dându-i un caracter sistemic.

În Lege (art.5) este indicat că controlul, conduce-
rea şi coordonarea executării prezentei legi sunt exer-
citate de Procuratură în condiţiile Legii cu privire la 
Procuratură, ale Codului de Procedură Penală şi ale 
altor legi.

Deşi nu este prevăzut de Legea în speţă, prin Ho-
tărârea de Guvern din 04.05.2012, a fost creat Consi-
liul Naţional de Coordonare a activităţilor de preve-
nire şi combatere a criminalităţii organizate. [2]

Prevenirea şi combaterea infracţionalismului, în 
condiţiile separaţiei ramurilor puterii de stat, este o 
sarcină a executivului, din care considerente Guver-
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nul nu că a avut dreptul, dar a fost chiar obligat să 
creeze un astfel de Consiliu, mai ales că este vorba 
despre criminalitatea organizată, care a luat amploa-
re şi, în ciuda tuturor măsurilor întreprinse, galo-
pează nestigherit prin ţări şi continente, Republica 
Moldova fi ind şi ea atrasă în acest fenomen social 
(antisocial).

În Lege sunt stipulate prevederi şi instituţii juri-
dice noi, care depăşesc cadrul legal existent, deci şi 
competenţa Procuraturii în problemele de control, 
conducere şi coordonare, ale cărei atribuţii (deşi în 
Lege nu este specifi cat) intervin mai degrabă atunci 
când este vorba despre prevenirea specială şi comba-
terea infracţiunilor de către un grup sau organizaţie 
criminală concretă, după ce a fost depistată, pentru 
demascarea tuturor membrilor ei şi tragerea lor la 
răspundere penală.

Dacă e să vorbim la nivel organizatoric şi profi lac-
tic despre prevenirea criminalităţii la general, atunci 
aceasta este o atribuţie a tuturor organelor de drept, 
a executivului în întregime, din care motive crearea 
Consiliului Naţional în frunte cu Primul Ministru 
este o necesitate. Rămâne doar de făcut o distincţie în 
ce priveşte competenţa celor 2 instituţii ce au funcţie 
de coordonare, pentru a se evita dublajul.

Să constatăm că determinat de modul de organi-
zare şi control de către Consiliul Naţional, caracterul 
sistemic al acestei activităţi, onorarea obligaţiunilor 
de către fi ecare organ statal desemnat în Lege va 
avea consecinţe pozitive în acest segment de luptă cu 
criminalitatea.

Mai sus, am menţionat că majoritatea din preve-
derile acestei legi sunt stipulate în alte acte normative 
(legi, hotărâri de Guvern, regulamente, instrucţiuni, 
ordine, ş.a.) şi, într-un anumit mod, ele se executau. 
De ce, totuşi, nu au dat rezultate, iar Parlamentul a 
fost forţat să mai adopte o Lege specială? Numai de 
aceea că este o cerinţă a organismelor internaţionale, 
cărora trebuie să le raportăm, iar în realitate mai mult 
nu trebuie să întreprindem nimic? În cazul dat, nici 
nu o să se schimbe nimic: noi cu alte noastre, lumea 
interlopă - cu ale ei.

Totuşi, lucrurile trebuie să se schimbe, în caz con-
trar ne vor cere socoteală aceleaşi structuri internaţi-
onale, cu care dorim să ne integrăm. Chiar dacă va fi  
executată întocmai legislaţia în vigoare, inclusiv Le-
gea nou adoptată, aceste mecanisme sunt sufi ciente 
pentru a face faţă cerinţelor? In majoritatea cazurilor 
- da! Dar sunt situaţii, cazuri în care actualul cadru 
legal poate fi  neputiincios în a preveni, a curma sau a 
combate activitatea infracţională a unor grupări sau 
organizaţii criminale concrete. Şi aceasta nu numai 
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din cauza că Parlamentul, adoptând acceastă Lege, nu 
a ţinut cont de situaţia criminogenă reală, de caracte-
rul crimei organizate destul de periculos, de practica 
altor state în tendinţa de a o preveni şi combate, şi 
nu a „deblocat” unele principii ale dreptului penal 
şi procesual penal pentru a da posibilitate organelor 
competente să poată preveni, curma şi combate acest 
fenomen social în orice situaţie, ci şi datorită faptului 
că în Lege se găsesc unele principii şi norme juridi-
ce care contravin însuşi scopului acestei Legi, sunt 
în coliziune cu unele principii ale legislaţiei penale 
(Codului Penal, Codului Procesual Penal în vigoare), 
iar unele articole din Lege par chiar confuze.

Astfel, în art.2 al Legii se dă explicaţie noţiunilor 
generale, în primul rând  -noţiunii „criminalitatea or-
ganizată”, ca fenomen social care cuprinde grupările şi 
organizaţiile criminale, activitatea lor criminală, care, 
conform art. 1 al Legii, se cere prevenită şi combătută.

Anume această reglementare juridico-penală tre-
buie să fi e sfera de acţiune a Legii, însă, în art.3, se 
spune că sub incidenţa Legii cad infracţiunile care se 
consideră comise de un grup sau o organizaţie crimi-
nală. Deci, dacă aceleaşi infracţiuni nu ar fi  comise de 
aceste grupări şi organizaţii, ele nu ar fi  obiectul pre-
ocupării Legii. De aici concluzia că nu infracţiunile 
din Partea Specială a Codului Penal cad sub inciden-
ţa Legii, ci grupările şi organizaţiile criminale, activi-
tatea lor criminală sub toate formele, care săvârşesc 
sau pot săvârşi orice infracţiune.

Politica oricărui stat, a Republicii Moldova in-
clusiv, este îndreptată la prevenirea şi combaterea 
infracţionalismului în general, cât şi a oricărui gen de 
infracţiune, a unei infracţiuni luată în parte. Legisla-
ţia în vigoare ne obligă în acest sens.

Însă, caracterul organizat al criminalităţii, 
transfrontalier şi transnaţional, componenţa nomi-
nală a grupărilor şi organizaţiilor criminale, gradul 
de înzestrare tehnico- materială, nivelul de conspira-
ţie, profesionalismul şi cruzimea de care dau dovadă 
membrii acestor grupări şi organizaţii la săvârşirea 
crimelor, „colaborarea” internaţională şi de alt ordin 
dau posibilitate ca aceste grupări şi organizaţii să ac-
tiveze timp îndelungat, prezentând un pericol deose-
bit pentru societate, iar prin instrumentele obişnuite 
deseori este imposibil ca astfel de crime să fi e desco-
perite, iar făptaşii - identifi caţi şi traşi la răspundere. 
Anume în scopul prevenirii şi combaterii lor efi ciente 
a şi fost adoptată prezenta Lege.

Unul dintre principiile de bază ale prevenirii şi 
combaterii criminalităţii organizate este cel al inevi-
tabilităţii pedepsei. Constatăm că este un principiu 
fundamental: cel care a săvârşit o infracţiune trebuie 
pedepsit - este o cerinţă generală pentru toate cate-
goriile de infracţiuni, cât şi pentru toate categoriile 
de infractori.

Legislaţia penală şi procesual penală reglemen-
tează procedura tragerii infractorilor la răspundere 
penală. Totodată, aceeaşi legislaţie prevede şi insti-

tutul liberării de răspundere penală sau de pedeapsă 
penală, chiar dacă făptaşii au săvârşit infracţiuni.

Este o politică a statului, care se conduce de mai 
multe principii, atât judiciare, cât şi extra judiciare, prin 
care se fac unele abateri, în anumite condiţii, de la dis-
poziţiile generale, din considerente de oportunitate.

În Codul Penal şi Codul de Procedură Penală ale 
RM, principiul oportunităţii în faza de urmărire pe-
nală, fără a depăşi principiul legalităţii, se aplică pe 
larg şi unele categorii de infractori sunt liberaţi de 
răspundere penală. Principiul oportunităţii se reali-
zează prin utilizarea… „dreptului discreţionar”.

Este cu totul altă situaţie atunci când vorbim des-
pre lupta cu criminalitatea organizată. Grupurile şi 
asociaţiile criminale prezintă un pericol sporit pen-
tru societate, membrii lor săvârşesc crime grave, cu o 
cruzime deosebită.

Principiul umanismului care stă la baza politi-
cii penale a statului în privinţa acestor infractori nu 
poate fi  acceptat. Din aceste considerente, principiul 
inevitabilităţii pedepsei, conform Legii în speţă, nu 
are alternativă: toţi infractorii vor fi  pedepsiţi, aşa şi 
trebuie să se întâmple, dacă organele competente de-
maschează şi organizaţiile criminale, şi membrii lor.

Dar criminalitatea organizată, de rând cu multe 
alte caracteristici, mai are încă una, destul de impor-
tantă: este greu sau chiar imposibil de a o demasca, 
de a-1 identifi ca pe fi ecare membru al ei, în priuml 
rând - pe conducător sau organizator, apoi de a o li-
chida în întregime.

Principiul inevitabilităţii pedepsei al Legii pre-
vede că infractorul trebuie pedepsit în tot cazul, fără 
excepţii. Rezultă că, conform acestui principiu, în pro-
cesul de executare a Legii nu se va aplica institutul de 
liberare de răspundere penală sau pedeapsă penală, 
inserat în Codul Penal şi Codul de Procedură Penală, 
chiar dacă membrii grupărilor şi organizaţiilor crimi-
nale au săvârşit infracţiuni uşoare sau mai puţin grave 
şi ar corespunde cerinţelor art.57 sau alin.6 al art.47 
CP, indiferent de gravitatea infracţiunii. [3]

Actualmente se implementează pe larg colabora-
rea infractorilor cu organele de urmărire penală, în 
scopul anchetării cu succes a infracţiunilor, a demas-
cării tuturor participanţilor infracţiunii, inclusiv a 
mebrilor grupării şi organizaţiilor criminale, tragerii 
lor la răspundere penală. În schimb, acest infractor 
primeşte o pedeapsă mai blândă sau chiar este liberat 
de răspundere penală. Sunt prevederi legale, inclusiv 
în legislaţia penală a RM.

Cât priveşte criminalitatea organizată, apoi, în 
anumite situaţii, fără această colaborare, fără această 
politică a statului, ea nu poate fi  nici prevenită, nici 
combătută. Statul este constrins să meargă la acest 
compromis pentru a evita consecinţe mult mai grave 
decât excepţia de la unele norme generale. În acest 
sens prevederile acestui principiu, dar şi a Legii în 
întregime, nu coroborează cu principiile şi unele nor-
me juridice din Codul Penal şi Procesul Penal. [4]
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Spre exemplu, alin.6 al art.47 CP prevede că 
membrul organizaţiei (asociaţiei) criminale, în anu-
mite condiţii, poate fi  liberat de răspundere penală.

Din cauza unor prevederi defectuoase atât a Co-
dului Penal, cât şi a Codului Procesual Penal - cum ar 
fi : cine determină că un grup de infractori constituie 
fi e un grup, fi e o organizaţie criminal?; cine poate fi  
considerat membru al acestei organizaţii, mai cu sea-
mă în situaţia în care presupusul membru nu a să-
vârşit nici o infracţiune?; care organ este împuternicit 
să-l libereze de răspundere penală?;  conform cărei 
procedure? ş.a. -, alin.6 al art.47 CP e trecut pe linia 
moartă, este unul declarativ.

Considerăm necesară completarea în legislaţie a 
acestor omisiuni, iar Legea în speţă să fi e corelată la 
aceste mecanisme, în caz contrar - va rămâne şi ea în 
mare parte declarativă.

Pentru prima dată în Lege sunt prevăzute mă-
suri specifi ce de combatere a criminalităţii organiza-
te, care în practică s-au aplicat de fi ecare dată atunci 
când apărea necesitatea, dar care erau reglementate 
de acte interne secrete, ci nu de legi.

Este vorba despre încadrarea controlată în gru-
pul sau organizaţia criminală şi infracţiunea contro-
lată (art.12-14 din Lege). Desigur, este un pas impus, 
dar necesar. Şi se cere legiferat, bine reglementat şi 
strict controlat, deoarece, pe lângă faptul că contravi-
ne mai multor norme de drept, este periculos pentru 
persoanele încadrate. Este o parte componentă a mă-
surilor operative de investigaţie, care are menirea să 
rezolve mai multe probleme în acest domeniu, după 
cum demonstrează practica altor state, deşi acestei 
activităţi i se aduc şi critici.

„În perioada actuală, în condiţiile creşterii cri-
minalităţii, mai cu seamă a celei organizate şi pro-
fesionale, o formă a activităţii de investigaţii, deşi 
nu este prevăzută de lege, a devenit infi ltrarea în 
mediul infractorilor a agentului sub acoperire. Este 
o formă care activează cu succes în multe ţări euro-
pene, în SUA este legalizată. Dacă această persoană 
nu a trecut „hotarul permisului”, ea este eliberată de 
răspundere penală. Ar fi  normal ca această formă să 
fi e legalizată şi în Federaţia Rusă”. [5, p. 182]

„Unii colaboratori ai poliţiei judiciare, făcând 
abuz de independenţa lor procesual-penală, în acti-
vitatea lor operativă de investigaţii racolează agenţii 
informativi din rândul suspecţilor, bănuiţilor şi chiar 
a învinuiţilor, care sunt ulterior liberaţi de răspun-
dere penală în schimbul informaţiei furnizate. Prac-
tica demonstrează inefi cienţa acestei activităţi pentru 
descoperirea crimelor şi buna desfăşurare a anche-
tei”. [6, p.176]

De menţionat că transformarea bănuiţilor şi în-
vinuiţilor în agenţi infromatori, în schimbul liberării 
lor de răspundere penală, a existat întotodeauna în 
perioada sovietică, există şi în prezent. Nu putem fi  
de acord cu cele spuse mai sus - că această activita-
te este inefi cientă. În multe cazuri, ea contribuie la 

descoperirea infracţiunilor şi tragerea la răspundere 
penală a făptaşului.

Dar sunt multe cazuri în care practica fi ind ne-
controlată servea şi serveşte temei de a fi  liberaţi de 
răspundere penală şi acei care nu o merită. Colabo-
ratorii comit abuz, ascund crimele de înregistrare, iar 
infractorii - chipurile „agenţi” - rămân nepedepsiţi.

„În perioada actual, cei ce apălică legea sunt 
descătuşaţi de „directivele de beton” şi „şabloane” 
atunci când constată încălcări ale legislaţiei. Însuşi 
rolul legii se schimbă de la un mecanism de interzi-
cere la unul regulatoriu, stimulatoriu”. [7, p.390]

I.V. Godunov în monografi a sa „Opraнизованная 
преступность от рассвета до заката” concretizează 
trăsăturile organizaţiei criminale:

-  profesionalism;
-  structura ierarhică dirijată centralizat;
-  divizarea funcţiilor (rolurilor) membrilor or-

ganizaţiei;
-  o bază tehnico-materială puternică şi un sis-

tem efi cient de comunicare;
-  reglementarea normativă a activităţii cu obli-

gaţiuni şi responsabilităţi;
-  are o „acoperire” legală.
O componentă importantă a organizaţiei o con-

stituie calitatea membrilor ei.
Experţii ONU au fi xat 17 tipuri de activităţi ai cri-

minalităţii organizate (89).
În ultimii 30 de ani, criminalitatea în lume a crescut 

de 4 ori, în fostul spaţiu sovietic - de 8 ori. [8, p.89, 115]
Cu metodele tradiţionale, adesea este imposibil 

de combătut asemenea  forme ale criminalităţii. Din 
aceste considerente, unele state, pentru a face faţă 
cerinţelor, recurg la anumite proceduri specifi ce, de 
combatere a acestor categorii de infracţiuni, adecvate 
formelor specifi ce de săvârşire a lor.

Este cunoscută organizaţia criminală din SUA 
„Coza nostra”. Pentru a descoperi infracţiunile să-
vârşite de această organizaţie, a identifi ca făptaşii, a 
preîntâmpina noi infracţiuni, a salva vieţi oemenşti, 
şi, în cele din urmă, a lichida unele grupări criminale, 
ce fac parte din această organizaţie, procurorii dis-
pun de vaste împuterniciri discreţionare. Membrul 
organizaţiei, după săvârşirea unei infracţiuni grave, 
inclusiv omoruri, şi este reţinut (arestat), dacă este 
gata să colaboreze cu organele de urmărire penală, 
să contribuie la descoperirea altor infracţiuni, să de-
mascheze pe alţi infractori, să dea informaţie despre 
toată gruparea criminală, să participe la reţinerea şi 
lichidarea ei, este liberat de răspundere penală prin-
tr-o ordonanţă a procurorului, dacă această colabora-
re a fost efi cientă, cu consecinţe pozitive pentru soci-
etate, dar şi pentru unele persoane aparte (cărora, de 
exemplu, le-a fost salvată viaţa).

Infractorul care a dorit să colaboreze este intero-
gat în condiţii speciale, şi formele de participare la 
investigaţiile făcute simt specifi ce, luându-se toate 
măsurile de protejare atât personale, cât şi a rudelor 
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sale. Ca să nu fi e depistat şi lichidat de alţi membri ai 
mafi ei americane, după proces, dacă este necesar, i se 
face o operaţie chirurgicală, i se schimbă înfăţişarea, 
locul de trai, chiar şi ţara, i se dă alte documente de 
identitate.

Republica Moldova, la nivel legislativ, organizaţio-
nal, dar şi practic, participă la prevenirea şi combaterea 
unor aemenea provocări. Pentru o mai bună activitate, 
care să dea şi rezultate, se cer mai multe eforturi, noi 
forme de colaborare internaţională, dar şi noi forme 
de combatere. Cadrul legislativ nu trebuie să întârzie, 
în primul rând  -  în domeniul activităţii operative de 
investigaţii (Legea în vigoare, pe aceste poziţii, este de-
păşită), dar se cer modifi cări în Codul Penal şi în cel 
Procesual-Penal, care trebuie să prevadă noi proceduri 
de combatere a criminalităţii organizate.

Actualmente, Legea Federaţiei Ruse „Despre acti-
vitatea operativă de investigaţii”, alin.4 al art.18, indi-
că liberarea de răspundere penală a membrului gru-
pării criminale care a colaborat cu organul operativ de 
investigaţii, a contribuit activ la descoperirea infracţi-
unilor, a compensat paguba de pe urma săvârşirii in-
fracţiunii, care nu a avut consecinţe grave. [9]

Colaborarea membrului grupului sau organizaţi-
ei criminale, organizată în condiţiile RM cu scopul de 
a preveni sau curma noile infracţiuni, va corespunde 
principiului (g) din Lege: prioritatea măsurilor de 
prevenire a criminalităţii organizate.

Măsurile de prevenire a săvârşirii infracţiunilor 
se împart în cele cu carater general, adresate tuturor, 
şi cele speciale - orientate către prevenirea anumitor 
categorii de infracţiuni sau către anumite categorii de 
potenţiali infractori.

Este cunoscut faptul că a preveni o infracţiune în-
totdeauna este mai avantajos pentru stat şi societate 
decât lichidarea urmărilor infracţiunii déjà comise. 
Iată de ce se caută noi căi de a preveni infracţiunile 
atât prin metode generale, cât şi speciale.

Liberarea de răspundere penală a infractorului, 
chiar dacă el a săvârşit infracţiuni excepţional de gra-
ve, dar colaborează cu organele de urmărire penală 
în scopul demascării grupărilor criminale şi preve-
nirii noilor infracţiuni (omoruri, acte de terorism, 
banditism, etc.), este şi o măsură de prevenire a unor 
infracţiuni concrete de către infractori concreţi. Deci, 
şi această activitate trebuie să-şi găsească reglemen-
tarea ei legală.

„Este necesar nu războiul cu criminalitatea, ci 
infl uenţa asupra ei prin intermediul dreptului. Pără-
sirea câmpului juridic exclude efi cacitatea luptei cu 
criminalitatea”. [10. p.146]

Dar, aspectului realizării în practică a acestui 
concept din doctrina juridică nu-i este acordată aten-
ţia cuvenită. Lucrul dat se simte mai cu seamă atunci 
când, la nivel teoretic (doctrinal), sunt studiate ches-
tiuni problematice, generate de efi cacitatea normelor 
de drept penal, chemate să combată categorii concre-
te de infracţiuni.

Conform principiilor dialectice, dreptul trebuie 
studiat nu numai din punctul de vedere al staticii 
normelor juridice, dar şi din punctul de vedere al di-
namicii aplicării lor, adică al unităţii lor organice.

Prin această înţelegere a dreptului, obiectul şti-
inţei devine nu numai totalitatea textelor legislative, 
dar şi „practica juridică reală, acţiunile statului, orga-
nizaţiilor şi cetăţenilor referitor la elaborarea norme-
lor obligatorii, îndeplinirea lor, aplicarea altor mijloa-
ce juridice pentru atingerea scopurilor dreptului”.

Anume practica aplicării dreptului probează 
presiunea factorilor sociali concreţi, a schimbărilor în 
societate.

În viaţa reală, infl uenţa juridico-penală asupra 
criminalităţii depinde de diferiţi factori politici, eco-
nomici, sociali şi de altă natură, capătă forme vari-
ate şi este rezultatul unei interacţiuni complicate a 
fenomenelor sociale inegale, atunci când vorbim de 
valoarea lor. 

Datele statistice, jurisprudenţa indică noi căi de 
combatere a criminalităţii, nu numai la nivel doctri-
nal. Refuzul de a pleca de la unele principii penale şi 
norme juridice, stabilite şi aprobate de practica ante-
rioară, în unele cazuri costă scump societatea.

„Numai bând până la fund ceaşca suferinţelor 
şi răului, oamenii deznădăjduiţi se apucă să corec-
teze acea dezordine care îi chinuie, şi încep treptat 
să conştientizeze cele mai simple adevăruri” - C. 
Becaria. Nu este mai bine să preîntâmpinăm o ast-
fel de situaţie? [11, p.64]

Activitatea operativă de investigaţie este una 
care se desfăşoară cu abatere de la mai multe princi-
pii fundamentale de drept, inclusiv penale şi proce-
sual penale.

Conform Legii privind activitatea operativă de 
investigaţii a RM, astfel de măsuri se iau numai în 
cazul cînd pe altă cale este imposibil de a atinge sar-
cinile prevăzute în art.2 al Legii. 

La fel şi în cazul colaborării în schimbul liberării 
de răspundere penală a membrului organizaţiei cri-
minale - se va purcede atunci când restul căilor de 
demascare a organizaţiei şi tragerea membrilor ei la 
răspundere penală au fost epuizate şi nu au aduc re-
zultatele scontate.

Dreptul material, care ar permite şi procedura 
specială aplicată corect, indiscutabil va conduce la 
curmarea activităţii criminale, la pedepsirea infracto-
rilor, dar şi la prevenirea altor crime.

La etapa actuală, necesitatea lărgirii ariei de apli-
care a „dreptului discreţionar” este dictată de pro-
cesul de umanizare a politicii penale a statului, pe 
de o parte, şi a dinamicii şi schimbării structurii şi 
caracterului criminalităţii, pe de altă parte.

Condamnarea în masă a infractorilor, inclusiv 
şi pentru infracţiuni neînsemnate, nu dă rezultatele 
scontate, din contra – poate duce la deformarea so-
cietăţii. Încă Cezar Becoria relata în „Despre crime şi 
pedepse” că scopul pedepsei nu constă în chinuri şi 



R E V I S T A  I N S T I T U T U L U I  N A Ţ I O N A L  A L  J U S T I Ţ I E INR .  3  (22) ,  2012

57

tortură, ci în a-1 împiedica pe vinovat să aducă din 
nou rău societăţii şi să-i oprească şi pe alţii de aceasta. 
De aceea, umanizarea în domeniul răspunderii pena-
le este argumentată de înseşi realităţile existente.

Pe de altă parte, respectarea totală a principiului 
inevitabilităţii răspunderii penale pentru infracţiuni-
le săvârşite în condiţiile de azi nu întpotdeauna este 
posibilă.

După cum menţionează savantul portughez G. Fi-
guieredo Dias, creşterea masivă a criminalităţii a pus 
capăt mitului despre urmărirea formală a tuturor ca-
tegoriilor de crime; justiţia penală, după părerea lui, 
are posibilităţi limitate, care nu permit să fi e urmăriţi 
penal şi condamnaţi toţi infractorii. [12, p.387-394]

Din aceste considerente, astăzi ţările lumii recu-
nosc „dreptul discreţionar” în urmărirea penală, fapt 
recomandat şi de Consiliul Europei. [13]

Principiul umanizării politicii penale vorbeşte şi 
despre manifestarea altui principiu - al toleranţei în 
domeniul dat. Acest din urmă principiu este prevă-
zut ca o abatere admisă de la semnifi caţiile ideale.

În domeniul politicii penale aplicarea principiu-
lui toleranţei înseamnă abaterea admisă de la princi-
piul inevitabilităţii pedepsei.

Totuşi, această politică penală trebuie promovată  
astfel încît ea să fi e în benefi ciul societăţii, să nu con-
travină scopurilor răspunderii juridice, în întregime, 
şi a celei penale, în special, să conducă la instaurarea 
echităţii sociale, preîntâmpinarea de noi infracţiuni.

Sociologii constată că societatea, una sănătoasă, 
poate absoarbe mai multe fenomene sociale negati-
ve. Dar acest proces îşi are limitele sale. Dacă astfel 
de fenomene sunt prea multe, de lungă durată şi nu 
sunt lichidate ele pot îmbolnăvi societatea, care nu le 
mai poate absorbi.

Criminalitatea este cel mai periculos fenomen ne-
gativ şi se cere combătută, dar este cunoscut faptul 
că acest fenomen nu poate fi  combătut în întregime, 
deoarece predomină criminalitatea latentă, nivelul 
înalt de infracţiuni nedescoperite. Şi aici se adaugă 
numărul infractorilor liberaţi de răspundere penală, 
iar în cazul în care numărul lor este prea mare, el va 
conduce la alte consecinţe negative, în linii mari - la 
nedreptate, pentru că răul trebuie pedepsit. Deci, se 
cere respectată o proporţie între cei pedepsiţi şi cei 
liberaţi de răspundere.

Această politică este realizată de către legislativ, 
executiv şi puterea judiciară transparent, cu partici-
parea şi susţinerea societăţii, controlată de ea. „Drep-
tul discreţionar” are un loc aparte în realizarea aces-
tei politici, el nu trebuie ignorat, dar nici absolutizat, 
pentru a nu nimeri în altă extremă, pentru că răul 
mare - dar şi cel mai puţin grav, dacă alte mijloace de 
corectare nu sunt - trebuie pedepsit.

Realizarea corectă, justifi cată a acestui „drept” 
depinde nu doar de prevederile legale, ci, în mare 
măsură, de acei care îl aplică, care au împuterniciri 
discreţionare şi felul cum să-l utilizeze. 

Realizarea „dreptului discreţionar” atinge inevi-
tabil drepturile şi interesele nu numai ale unor per-
soane aparte şi ale societăţii, dar şi ale statului. De 
aceea, organele cu împuterniciri discreţionare sunt 
obligate să se conducă de prevederile legale, pentru 
a nu admite abuzuri şi nedreptăţi. Asta înseamnă că 
aplicarea corectă a „dreptului discreţionar” poate 
avea loc atunci când realizarea lui în practică va fi  
sufi cient reglementată de actele normative.

Căinţa sinceră şi colaborarea cu organele de ur-
mărire penală în scopul constatării tuturor circum-
stanţelor săvârşirii infracţiunilor şi a persoanelor 
implicate poate servi temei pentru liberarea de răs-
pundere penală.

Regulile minimale standard ONU privind justi-
ţia juvenilă (aprobate prin Rezoluţia Asambleei Ge-
nerale ONU 10/33 din 10 decembrie 1985) prevăd că 
organele care cercetează cazurile cu minori trebuie 
să dispună de împuterniciri discreţionare. Persoa-
nele care anchetează aceste cazuri trebuie să aplice 
raţional aceste împuterniciri, iar activitatea lor să fi e 
controlată. [14]

Deciziile discreţionare de încetare a urmăririi pe-
nale trebuie argumentate nu doar prin una din con-
diţiile care permit această încetare, ci prin cumulul de 
condiţii. La bază trebuie să stea realizarea principiului 
educativ (totalitatea de forme şi metode de reeducare 
şi posibilităţile reale de a fi  corectat minorul infractor).

Unul din principiile de bază a prevenirii şi com-
baterii criminalităţii organizate conform Legii este 
operativitatea. Desigur, după ce a fost identifi cată 
gruparea sau organizaţia criminală, pentru a curma 
săvârşirea altor infracţiuni de către membrii afl aţi 
încă la libertate, demascarea şi tragerea tuturor la 
răspundere trebuie făcută în mod operativ. Însă pro-
cesul de prevenire, aşa cum este descris în Lege, de 
identifi care a grupărilor şi organizaţiilor criminale 
este de durată, altă dată - destul de complicat, ane-
voios, cere de la colaboratorii specializaţi răbdare şi 
o bună pregătire (în statele care se confruntă cu acest 
fenomen, pentru o operaţiune cu succes se cheltuiesc 
mijloace fi nanciare considerabile, acţiunea durează 
ani de zile). Noi trebuie să fi m gata pentru a desfăşu-
ra astfel de operaţiuni, dacă dorim să obţinem rezul-
tate, mai ales în contextul cooperării internaţionale, 
conform principiului (i) al art.4.

Din considerentele expuse, este necesar ca prin-
cipiul colaborării organelor speciale cu membrii gru-
pării sau ai organizaţiei criminale în faza prevenirii 
criminalităţii organizate, dar şi în faza urmăririi pe-
nale, trebuie să fi e fi xat în Lege, să fi e aplicat insti-
tutul liberăririi de răspundere penală sau pedeapsă 
penală, ca rezultat al acestei colaborări. Şi acordul de 
colaborare, şi decizia de liberare de răspundere şi pe-
deapsă penală trebuie să fi e utilizate din consideren-
te de oportunitate, de strictă necesitate.

De aceea, de rând cu principiul legalităţii, insti-
tuţiile competente trebuie să se conducă şi de cel al 
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oportunităţii. Considerăm că astfel de decizii pot fi  
adoptate doar de procuror, care trebuie să aibă pute-
re discreţionară în acest sens.

Ţinând cont de materia reglementată, conside-
răm inoportună autorizarea comiterii infracţiunii 
controlate de către judecătorul de instrucţiune. În 
primul rând, este o acţiune improprie judecătorului 
de instrucţiune, a cărui funcţie este controlul judiciar 
în faza de urmrărire penală, în al doilea rând - aceas-
tă activitate a judecătorului de instrucţiune ar con-
traveni principiului confi denţialităţii, fi xat în Lege, 
iar activitatea judecătorului de instrucţiune este una 
publică, transparentă.

Judecătorul de instrucţiune ar putea verifi ca, în 
caz de necesitate, postfactum, legalitatea deciziilor 
privind încadrarea controlată, cât şi a comiterii in-
fracţiunii controlate, autorizate de procuror.

Nu poţi să-ţi imagunezi colaborarea unui mem-
bru al organizaţiei criminale cu organele de urmărire 
penală - în cazul în care el a fost reţinut pentru săvâr-
şirea mai multor infracţiuni, inclusiv grave, deosebit 
de grave şi excepţional de grave, în condiţiile legis-
laţiei în vigoare - în schimbul liberării de răspundere 
penală, aşa cum se practică în alte state.

În primul rând, el a săvârşit mai multe crime, in-
clusiv omoruri, acte de terorism, banditism ş.a., în al 
doilea rând - el nu s-a denunţat benevol. Nu are nici 
un temei ca el să colaboreze cu organele de urmărire 
penală. Chiar dacă ar face-o, oricum va fi  pedepsit, 
legea nu prevede altfel.

Statul se afl ă în stare de extremă necesitate: ori 
face abatere de la unele principii ale dreptului pe-
nal şi încheie cu membrii organizaţiilor criminale un 
acord de colaborare, soldat cu capturarea întregii or-
ganizaţii, în schimbul liberării de răspundere pena-
lă a infractorului, ori nu face acceastă abatere, trage 
infractorul la răspundere penală, iar organizaţia ră-
mâne să activeze în continuare. În astfel de condiţii, 
infractorul nu va contribui la demascarea grupărilor 
sau organizaţiilor criminale, care liber îşi vor conti-
nua activitatea criminală. Numai având garanţia că 
nu va fi  tras la răspundere penală, el ar putea să cola-
boreze cu organele de urmărire penală. Menţionăm: 
pentru aceasta, el trebuie să aibă garanţii.

Membrul organizaţiei criminale, care a colabo-
rat activ cu organele penale, a contribuit la demas-
carea tuturor membrilor acestei organizaţii, mai ales 
a conducătorilor şi organizatorilor ei, a contribuit la 
lichidarea completă a organizaţiei, urmează să fi e 
liberat de răspundere penală, indiferent de faptul 
dacă a anunţat benevol, până la reţinere, sau şi-a dat 
acordul să colaboreze după reţinere. Principalul este 
rezultatul. Din aceste considerente, alin.6 al art.47 CP 
trebuie modifi cat.

Completarea legislaţiei penale cu astfel de preve-
deri este dictată, inpusă de existenţa în societate a cri-
minalităţii organizate. Toată această activitate a sta-
tului trebuie să fi e prevăzută de Codul de Procedură 

Penală, într-o procedură specială. Deciziile în acest 
sens trebuie să ţină numai de competenţa Procuro-
rului General, care, în fi ecare caz aparte, va informa 
conducerea de vârf a ţării despre rezultatele acestei 
proceduri. Iar contestările, dacă vor apărea, trebuie 
să fi e de competenţa Curţii Supreme de Justiţie.

În practica internaţională procurorii sunt acei 
care dispun de împuterniciri discreţionare în proble-
mele combaterii criminalităţii, în primul rând - a celei 
organizate, transnaţionale. Colaborarea internaţiona-
lă în această luptă cere armonizarea acestor împuter-
niciri. Deci, şi legislaţia Republicii Moldova trebuie 
să ofere astfel de drepturi procurorilor.

Considerăm că completarea atât a Legii privind 
prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, 
dar şi a Codului Penal, dar şi a Codului de Procedu-
ră Penală, a Legii cu privire la activitatea operativă 
de investigaţii, a altor acte normative în speţă cu noi 
prevederi, corespunzătoare practicii internaţionale, 
va permite instituţiilor enumărate în Legea menţio-
nată să prevină, dar şi să curme, să combată cu succes 
criminalitatea organizată din societatea noastră. 
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