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Sugestii pe marginea hotărîrilor Plenului Curţii Supreme de Justiţie

DE CE ESTE OPORTUNĂ ADOPTAREA UNEI NOI 
HOTĂRÎRI EXPLICATIVE A PLENULUI 
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE CONSACRATE 
PRACTICII JUDICIARE ÎN CAUZELE PENALE 
PRIVIND INFRACŢIUNILE ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI AUTO? 

(Partea I)

This article is backing the adoption of a new explanatory resolution of the Ple-

num of the Supreme Court of the Republic of Moldova, concerning the judicial 

practice for penal cases related to transportation off ences (art.264, 2641, 265, 

266, 269 and 276 PC RM). There are brought important arguments to consolidate 

the idea of the signifi cance of a new explanatory resolution. Then are analyzed 

the fi rst 18 items of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Moldova, 

nr.20 from 08.07.1999 „About the judicial practice regarding the legislation ap-

plication in point of penal cases examination related to the trespassing of road 

traffi  c security rules and of means of transport exploitation rules”. Thereby, there 

are disclosed serious explanations concerning this project. All the suggestions are 

strongly scientifi cally underlined by the previous published articles touching the 

transportation off ences. 

Scopul acestui articol constă în elaborarea proiectului 

unei noi hotărîri explicative a Plenului Curţii Supreme 

de Justiţie a Republicii Moldova consacrate practicii 

judiciare în cauzele penale privind infracţiunile în do-

meniul transportului auto (art.264, 2641, 265, 266, 269 

şi 276 CP RM). Invocăm următoarele considerente în 

sprijinul acestei idei: 

1) în condiţiile aplicării legii penale în vigoare, sînt ine-

fi ciente sau insufi ciente mai multe explicaţii din cadrul 

Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Repu-

blicii Moldova  „Despre practica judiciară cu privire 

la aplicarea legislaţiei în cadrul examinării cauzelor 

penale referitor la încălcarea regulilor de securitate a 

circulaţiei şi de exploatare a mijloacelor de transport”, 

nr.20 din 08.07.19991 (în continuare – Hotărîrea Plenu-

lui nr.20/1999). Astfel, de exemplu, necesită precizări 

recomandarea referitoare la locul încălcării regulilor de 

securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor 

de transport de către persoana care conduce mijlocul 

de transport: „Pentru responsabilitatea în baza art.177 

CP RM din 1961, nu importă locul unde a fost săvîrşită 

infracţiunea. Acesta poate fi  automagistrală, stradă, cur-

te, teritoriu al întreprinderii, cîmp şi alte locuri, unde este 

posibilă circulaţia mijloacelor de transport” (pct.6). Ne-

cesită revizuire următoarea explicaţie: „Conducătorul 

mijlocului de transport, care după săvîrşirea accidentu-

lui auto a părăsit persoana accidentată în pericol pentru 

viaţă, urmează să poarte răspundere conform cumulului 

de crime (art.177, alin.(2) art.114 CP RM din 1961). 

Dacă acţiunile lui nu pot fi  încadrate în componenţa 

infracţiunii, prevăzute de art.177 CP RM din 1961, dar 

viaţa persoanei accidentate a fost pusă în pericol în urma 

accidentului rutier săvîrşit de către acest conducător al 

mijlocului de transport, lăsarea cu bună-ştiinţă fără aju-

tor a pătimitului impune răspunderea în baza alin.(2) 

art.114 CP RM din 1961” (pct.9). Se impune actuali-

zarea următoarelor recomandări: „prin „alte mijloace 

de transport mecanice” înţelegem orice mecanism pus 

în mişcare cu ajutorul unui motor cu volumul de lucru 

nu mai mic de 50 cm3, şi care este subiect al regulilor de 

securitate a circulaţiei rutiere şi de exploatare a mijloa-

celor de transport” (pct.2); „În cazurile în care accidentul 

rutier a fost săvîrşit în stare de ebrietate, constatarea stă-

rii de ebrietate a subiectului se efectuează în baza exa-

minării medicale, efectuate în conformitate cu Ordinul 

Ministerului Sănătăţii nr.88 din 17.05.1994 referitor la 

expertiza medicală pentru constatarea stării de ebrieta-

te”; „Prin „stare de ebrietate” se subînţelege o stare sur-

venită atît în urma consumului de alcool, cît şi a folosirii 

drogurilor, substanţelor toxice şi a altor substanţe ce pro-

voacă turmentarea, care are drept urmare formarea unei 

stări psihofunctionale neobişnuite” (pct.11). Se impune 

completarea următoarelor explicaţii: „Subiecţi juridici 

(art.178 CP RM din 1961) pot fi  persoane din categoria 

strict determinată, responsabile pentru starea tehnică a 

mijloacelor de transport, în special, colaboratori ai între-

prinderilor de transport cu orice formă de proprietate, 

care au obligaţiunea specială de a asigura controlul pri-

vind starea tehnică a mijloacelor de transport, de aseme-

nea conducători ori posesori ai mijloacelor de transport 

individuale, care i-au permis altei persoane sa exploateze 

transportul, deşi ştiau ca el avea defecte tehnice” (pct.21); 

„Urmează să se ţină cont de faptul că subiect juridic al 

crimei prevăzute de art.179 CP RM din 1961 pot fi  bi-

cicliştii, pietonii, pasagerii, conducătorii mopedelor, per-

soanele care mînă vitele, conducătorii transportului cu 

tracţiune animală” (pct.24) etc.;

2) lipsesc cu desăvîrşire explicaţiile cu privire la unele 

aspecte controversate, legate de califi carea infracţiuni-

lor în domeniul transportului auto: identifi carea crite-
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riilor de stabilire a legăturii cauzale în cazul infracţiunii 

prevăzute la art.264 CP RM; stabilirea (in)oportunităţii 

califi cării suplimentare în baza alin.(1) art.2641 CP RM, 

în cazul aplicării răspunderii în conformitate cu alin.(2), 

(4) sau (6) art.264 CP RM; defi nirea conceptului „pune-

rea în exploatare a mijloacelor de transport cu defecte 

tehnice vădite”, utilizat în art.265 CP RM; relevarea în-

călcărilor care nu pot intra sub incidenţa noţiunii „altă 

încălcare gravă a regulilor de exploatare a mijloacelor 

de transport, ce asigură securitatea circulaţiei”, noţiune 

utilizată în dispoziţia art.265 CP RM; explicarea faptu-

lui dacă răspunderea persoanei conform art.265 CP RM 

poate fi  pusă sau nu în dependenţă de faptul dacă a fost 

tras sau nu la răspundere penală conducătorul mijlocu-

lui de transport care a provocat producerea urmărilor 

prejudiciabile prevăzute la art.264 CP RM; explicarea 

faptului că infracţiunea specifi cată la art.269 CP RM 

este o infracţiune săvîrşită exclusiv în domeniul trans-

portului auto, că această infracţiune nu poate fi  comisă 

în domeniul transportului feroviar, aerian sau naval; sta-

bilirea regulilor extremei necesităţi în cazul infracţiuni-

lor în domeniul transportului auto etc.; 

3) există mai multe deosebiri între conţinutul normativ 

al infracţiunilor în domeniul transportului auto prevă-

zute la art.264, 2641, 265, 266, 269 şi 276 CP RM şi con-

ţinutul normativ al faptelor infracţionale specifi cate la 

art.177, 1772, 1773, 178 şi 179 CP RM din 1961. Astfel, de 

exemplu, în legea penală anterioară lipsesc coresponden-

ţii alin.(1), (3) şi (4) art.2641, art.266 şi 276 CP RM. La fel, 

lipsesc prevederi similare celor din art.13412 CP RM;

4) a suferit schimbări cadrul normativ complementar 

cadrului normativ care stabileşte răspunderea pentru 

infracţiunile în domeniul transportului auto. Avem în 

vedere că, la momentul adoptării Hotărîrii Plenului 

nr.20/1999, era în vigoare Codul cu privire la contraven-

ţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S. Moldove-

neşti din 29 martie 1985.2 La moment, este în vigoare 

Codul contravenţional al Republicii Moldova, adoptat 

de Parlamentul Republicii Moldova la 24.10.20083;

5) a suferit schimbări cadrul normativ extrapenal, de 

referinţă pentru normele care stabilesc răspunderea 

pentru infracţiunile în domeniul transportului auto. 

În acest plan, menţionăm că, la momentul adoptării 

Hotărîrii Plenului nr.20/1999, era în vigoare Regula-

mentul circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărîrea Gu-

vernului nr.552 din 07.08.19954. Ulterior, a fost adoptat 

Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.713 din 27.07.19995. La moment, este 

în vigoare Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.357 din 13.05.20096 (în 

continuare – RCR). De asemenea, Hotărîrea Plenului 

nr.20/1999 nu refl ectă existenţa altor acte normative în 

materie: Ordinul Ministerului Transporturilor şi Gos-

podăriei Comunale cu privire la aprobarea Normelor de 

parcurs şi exploatare a anvelopelor pentru mijloacele de 

transport auto, nr.124 din 29.07.20057; Concepţia Siste-

mului informaţional automatizat „Registrul de stat al ac-

cidentelor rutiere”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului 

nr.693 din 21.06.20078; Hotărîrea Guvernului nr.1073 

din  01.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumu-

rile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau gabari-

te ce depăşesc limitele admise9; Hotărîrea Guvernului 

nr.1452 din 24.12.2007 pentru aprobarea Regulamentu-

lui cu privire la permisul de conducere, organizarea şi 

desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului 

de conducere şi condiţiile de admitere la trafi cul rutier10; 

Hotărîrea Guvernului nr.296 din 16.04.2009 cu privire 

la aprobarea Regulamentului privind modul de testare 

alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea 

stării de ebrietate şi a naturii ei11 etc.;

6) este imperioasă asigurarea unei mai sporite coerenţe 

şi ordonări logice explicaţiilor privitoare la infracţiuni-

le în domeniul transportului auto. De exemplu, în Ho-

tărîrea Plenului nr.20/1999, în pct.1, se defi neşte noţiu-

nea  „încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau 

de exploatare a mijloacelor de transport”. La această no-

ţiune se revine în pct.3 al hotărîrii nominalizate. Aceas-

ta, după ce în pct.2 al Hotărîrii Plenului nr.20/1999 se 

formulează defi niţia noţiunii „mijloace de transport”. 

De asemenea, pare a fi  ruptă de context recomanda-

rea din pct.15 al hotărîrii enunţate: „În cazurile în care 

este evidentă infl uenţa condiţiilor drumurilor asupra 

accidentului rutier, instanţele judecătoreşti urmează să 

verifi ce aceste condiţii. În legătură cu aceasta instanţe-

lor judecătoreşti li se recomandă să cerceteze minuţios 

circumstanţele accidentului rutier din punctul de vede-

re al infl uenţării condiţiilor drumurilor asupra acestor 

accidente, inacţiunilor serviciilor rutiere în asigurarea 

securităţii circulaţiei rutiere. Constatînd vinovăţia pro-

prietarului sau a administratorului drumului, acesta, 

în cazul încălcării modului de întreţinere, reparare, 

exploatare şi a stării tehnice a drumurilor, poartă doar 

răspundere materială pentru pagubele cauzate parti-

cipanţilor la trafi c, în baza art.13 al Legii drumurilor”. 

Este lesne de observat că această recomandare priveş-

te legătura cauzală în cazul infracţiunii de încălcare a 

regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a 

mijloacelor de transport de către persoana care condu-

ce mijlocul de transport. În pct.14 al Hotărîrii Plenului 

nr.20/1999 se oferă explicaţii vizînd efectuarea exper-

tizei autotehnice. Iar în pct.16 al hotărîrii în cauză este 

luată în vizor problema individualizării pedepsei pen-

tru infracţiunea de încălcare a regulilor de securitate a 

circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport 

de către persoana care conduce mijlocul de transport. 

Astfel că apare ca evidentă lipsa consecutivităţii logice 

în prezentarea materialului explicativ.
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Şi asemenea exemple pot continua.

În cele ce urmează vom efectua analiza noastră par-

curgînd consecutiv recomandările din cadrul Hotărîrii 

Plenului nr.20/1999.

• Astfel, în pct.1 al hotărîrii enunţate se stabileşte: „Răs-

punderea penală conform art.177 CP RM din 1961 sur-

vine numai în cazurile în care sînt încălcate regulile de 

securitate a circulaţiei rutiere şi de exploatare a mijloa-

celor de transport, tractoarelor sau a altor maşini auto-

propulsate, în legătură cu care fapt apar urmări stipulate 

în acest articol, care trebuie sa fi e în raport de cauzalitate 

cu comiterea încălcării acestor reguli. Încălcarea regulilor 

circulaţiei rutiere şi de exploatare a mijloacelor de trans-

port este o acţiune sau inacţiune a conducătorului mijlo-

cului de transport, legată de încălcarea unei sau a cîtorva 

prevederi ale Regulamentului circulaţiei rutiere, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.552 din 07.08.1995 şi pus 

în aplicare de la 1 ianuarie 1996 sau a altor acte legisla-

tive ce reglementează securitatea circulaţiei şi exploatării 

transportului. Prin încălcarea regulilor de exploatare de 

asemenea se înţeleg încălcările ce pot conduce la conse-

cinţele prevăzute în dispoziţia art.177 CP RM din 1961, 

în special, încălcarea regulilor de transportare a pasa-

gerilor sau a încărcăturilor, exploatarea mijloacelor de 

transport defectate din punct de vedere tehnic”. 

Considerăm că trebuie oferite explicaţii distincte, în 

puncte aparte ale preconizatei hotărîri explicative, cu 

privire la 1) conţinutul legăturii cauzale în cazul in-

fracţiunii prevăzute la art.264 CP RM (corespondentul 

art.177 CP RM din 1961) şi 2) înţelesul noţiunii „încăl-

carea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploa-

tare a mijloacelor de transport”. 

Cu privire la primul aspect, este cazul ca în proiec-

tul noii hotărîri explicative a Plenului Curţii Supreme 

de Justiţie a Republicii Moldova, consacrate practi-

cii judiciare în cauzele penale privind infracţiunile în 

domeniul transportului auto, să fi e formulate urmă-

toarele explicaţii: „Lipsa legăturii cauzale între fapta 

prejudiciabilă şi urmările prejudiciabile semnifi că lip-

sa temeiului de aplicare a răspunderii în baza art.264 

CP RM. Legătura cauzală în cazul infracţiunii prevă-

zute la art.264 CP RM este prezentă dacă:

– încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau 

de exploatare a mijloacelor de transport a precedat 

producerea urmărilor prejudiciabile;

– încălcarea respectivă a fost cauza necesară produ-

cerii urmărilor prejudiciabile;

– încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau 

de exploatare a mijloacelor de transport a creat un 

pericol real de producere a urmărilor prejudicia-

bile;

– încălcarea respectivă a transformat posibilitatea 

producerii urmărilor prejudiciabile în realitate”.

Această recomandare trebuie să includă, într-o vari-

antă ajustată şi actualizată, explicaţiile formulate la 

moment în pct.15 al Hotărîrii Plenului nr.20/1999. În 

opinia noastră, aceste explicaţii trebuie enunţate în fe-

lul următor: „Singurul fapt de încălcare a regulilor de 

securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloace-

lor de transport nu este sufi cient. Se poate întîmpla că 

urmările prevăzute în art.264 CP RM să fi e în legă-

tură cauzală cu faptele altor participanţi la trafi c, cu 

o forţă invincibilă a naturii, cu defecţiunile ascunse 

ale mijlocului de transport etc. În asemenea cazuri, 

încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de 

exploatare a mijloacelor de transport nu poate să fi e 

considerată temei de aplicare a art.264 CP RM.

Totodată, este posibil ca urmările prevăzute în art.264 

CP RM să fi e în legătură cauzală cu fapta conducă-

torului mijlocului de transport. Iar, în acelaşi timp, 

fără a fi  infl uenţată semnifi cativ, derularea legăturii 

cauzale să fi e însoţită de prezenţa următorilor fac-

tori: starea drumului, podului, trecerea la nivel cu 

calea ferată etc. nu corespund regulilor, normelor, 

standardelor din domeniul construcţiilor; defectele 

tehnice ascunse ale mijlocului de transport nu au fost 

descoperite în timpul efectuării testării tehnice etc. În 

toate aceste cazuri, în acord cu alin.(2) art.76 CP RM, 

astfel de împrejurări pot fi  considerate circumstanţe 

atenuante”.

Argumentele în sprijinul unei asemenea interpretări le-

am prezentat în cadrul unor publicaţii ştiinţifi ce.12 De 

asemenea, am luat în consideraţie experienţa altor state 

în conceperea modelului interpretativ cu privire la le-

gătura cauzală în cazul infracţiunii specifi cate la art.264 

CP RM. De exemplu, în pct.14 al Hotărîrii Plenului 

Judecătoriei Supreme a Federaţiei Ruse „Cu privire la 

practica judiciară în cauzele referitoare la infracţiuni-

le, legate de încălcarea regulilor de circulaţie rutieră şi 

de exploatare a mijloacelor de transport, precum şi de 

dobîndirea lor ilegală în lipsa scopului de sustragere”, 

nr.25 din 9.12.2008, se menţionează: „A se recomanda 

instanţelor judecătoreşti, la stabilirea circumstanţelor 

care contribuie la săvîrşirea infracţiunii prevăzute la 

art.264 din Codul penal al Federaţiei Ruse (corespunde 

cu art.264 CP RM) (necorespunderea stării drumurilor, 

podurilor, trecerilor la nivel cu calea ferată etc. reguli-

lor, normelor, standardelor, altor reglementări în mate-

ria construcţiilor; exploatarea mijloacelor de transport 

cu defecte care au trecut testarea tehnică de stat etc.), să 

adopte încheieri (decizii) interlocutorii, atrăgînd aten-

ţia organizaţiilor şi persoanelor cu funcţie de răspun-

dere corespunzătoare asupra circumstanţelor şi faptelor 

de încălcare a legii, care necesită adoptarea unor măsuri 

de prevenire a acestora. În astfel de cazuri, instanţele 

judecătoreşti pot privi asemenea împrejurări în calitate 

de circumstanţe care atenuează pedeapsa”.13
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În cele ce urmează ne vom axa atenţia asupra înţelesului 

noţiunii „încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei 

sau de exploatare a mijloacelor de transport”. Conside-

răm neevoluată şi aproximativă defi niţia acestei noţiuni, 

formulată în pct.1 al Hotărîrii Plenului nr.20/1999. De 

aceea, propunem propria viziune asupra semantismu-

lui noţiunii „încălcarea regulilor de securitate a circu-

laţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport”: „În 

sensul art.264 CP RM, prin „încălcarea regulilor de 

securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor 

de transport” trebuie de înţeles încălcarea regulilor de 

securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor 

de transport, fi xate în: Legea privind siguranţa trafi -

cului rutier; Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.357 din 13.05.2009 (în 

continuare – RCR); Regulile de testare tehnică obliga-

torie a autovehiculelor şi remorcilor acestora, aproba-

te prin Hotărîrea Guvernului nr.1047 din 8.11.1999 

cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional 

automatizat de căutare „Automobilul” în Registrul de 

stat al transporturilor şi introducerea testării obliga-

torii a autovehiculelor şi remorcilor acestora; Regula-

mentul Ministerului Transporturilor şi Telecomunica-

ţiilor din 9.12.1999 cu privire la asigurarea securităţii 

circulaţiei rutiere la întreprinderile, instituţiile, or-

ganizaţiile ce efectuează transporturi de pasageri şi 

mărfuri; Ordinul Ministerului Transporturilor şi 

Gospodăriei Comunale cu privire la aprobarea Nor-

melor de parcurs şi exploatare a anvelopelor pentru 

mijloacele de transport auto, nr.124 din 29.07.2005; 

Hotărîrea Guvernului nr.1073 din  01.10.2007 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea, 

controlul şi efectuarea pe drumurile publice a trans-

porturilor cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limi-

tele admise etc.

În special, încălcarea regulilor de securitate a circula-

ţiei se poate exprima în: traversarea trecerii la nivel cu 

calea ferată, în cazul în care barierele se afl ă în pozi-

ţia coborîtă sau în curs de coborîre (încălcarea reguli-

lor fi xate la alin.(2) pct.24 RCR); mersul cu spatele în 

intersecţii, la trecerile pentru pietoni, în tuneluri, pe 

poduri, viaducte, rampe şi sub acestea, la trecerile la 

nivel cu calea ferată şi la o distanţă mai mică de 50 m 

de la acestea, în locurile în care vizibilitatea drumului 

este mai mică de 100 m (cel puţin într-o direcţie, dacă 

conducătorul vehiculului nu este ajutat de o persoană 

afl ată în afara vehiculului), în locurile de dislocare a 

staţiilor vehiculelor de rută (încălcarea regulii fi xa-

te la alin.(2) pct.41 RCR); omisiunea de a lăsa liber 

un spaţiu (distanţă) faţă de vehiculul precedent care, 

în caz de frînare bruscă, i-ar crea posibilitatea să 

oprească evitînd coliziunea (încălcarea regulii fi xate 

la pct.49 RCR); reducerea bruscă a vitezei şi oprirea 

imediat după executarea depăşirii, dacă acesta nu 

este un caz excepţional (încălcarea regulii fi xate la 

pct.51 RCR); omisiunea depăşirii vehiculelor numai 

pe partea stîngă (ca excepţie, vehiculele ai căror con-

ducători au semnalizat intenţia de a schimba direcţia 

spre stînga şi au început efectuarea acestei manevre, 

precum şi tramvaiele se depăşesc pe partea dreaptă, 

dacă pentru aceasta există spaţiu sufi cient) (încăl-

carea regulii fi xate la alin.(1) pct.52 RCR); intrarea 

în intersecţie în cazul în care circulaţia este blocată 

în direcţia de mers şi, ca urmare, conducătorul va fi  

forţat să oprească, astfel creînd obstacole vehiculelor 

ce se deplasează pe drumul intersectat (încălcarea re-

gulii fi xate la pct.57 RCR); nereducerea vitezei şi ne-

asigurarea că nu se apropie nici un tren la apropierea 

de trecerea la nivel cu calea ferată  (încălcarea regulii 

fi xate la pct.61 RCR); neluarea măsurilor adecvate 

care vor exclude pornirea de la sine a vehiculului sau 

utilizarea lui în lipsa conducătorului, înainte de pă-

răsirea vehiculului de către conducător (încălcarea 

regulii fi xate la alin.(1) pct.71 RCR); omisiunea de a 

scoate vehiculul imediat în afara carosabilului sau de 

a-l deplasa cît mai aproape de bordură şi neanunţa-

rea asistenţei tehnice, în cazul în care vehiculul rămî-

ne în pană (încălcarea regulii fi xate la alin.(1) pct.74 

RCR etc.

La rîndul său, încălcarea regulilor de exploatare a 

mijloacelor de transport se poate concretiza în ne-

respectarea normativelor tehnice, în ale căror ca-

zuri este interzisă exploatarea vehiculelor: pentru 

sistemele de frînare (alin.(1) pct.122 RCR); pentru 

sistemul de direcţie (alin.(2) pct.122 RCR), pentru 

dispozitivele de iluminare, semnalizare luminoasă 

şi sonoră (alin.(3) pct.122 RCR); pentru dispoziti-

vele de ştergere şi de spălare a geamurilor (alin.(4) 

pct.122 RCR); pentru roţi şi pneuri (alin.(5) pct.122 

RCR etc.”.

• În pct.2 al Hotărîrii Plenului nr.20/1999 se stabileşte: 

„Instanţelor judecătoreşti li se explică: potrivit Notei la 

art.177 CP RM, prin „mijloace de transport” pot fi  înţe-

lese toate genurile de automobile, tractoare şi alte tipuri 

de maşini autopropulsate, tramvaie şi troleibuze, precum 

şi motociclete şi alte mijloace de transport mecanice. Prin 

„alte maşini autopropulsate” se subînţelege transportul 

care circulă în mod ocazional pe drumurile publice, fi ind 

destinat executării unor lucrări de construcţie, agricole, 

silvice sau altor activităţi (macarale, excavatoare, com-

bine de recoltare etc.). Prin „alte mijloace de transport 

mecanice” înţelegem orice mecanism pus în mişcare cu 

ajutorul unui motor cu volumul de lucru nu mai mic de 

50 cm3 şi care este subiect al regulilor de securitate a cir-

culaţiei rutiere şi de exploatare a mijloacelor de trans-

port. În unele cazuri, pentru determinarea parametrilor 

tehnici ai mijloacelor de transport, se efectuează experti-

za tehnică”.
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Considerăm că în proiectul noii hotărîri explicative a 

Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Mol-

dova, consacrate practicii judiciare în cauzele penale 

privind infracţiunile în domeniul transportului auto, 

noţiunea „mijloc de transport”, împreună cu noţiuni-

le subsecvente „alte tipuri de maşini autopropulsate” şi 

„alte mijloace de transport mecanice”, trebuie defi nite în 

maniera în care le-am propus pentru proiectul hotărîrii 

Plenului Curţii Supreme de Justiţie consacrate practicii 

judiciare în cauzele privitoare la răpirea mijlocului de 

transport (art.1921 CP RM).14 Aceasta este necesar în 

vederea asigurării uniformizării practicii judiciare cu 

privire la infracţiunile avînd mijlocul de transport în 

calitate de obiect material sau de mijloc de săvîrşire a 

infracţiunii. Or, noţiunea „mijloace de transport”, defi -

nită în art.132 CP RM, are acelaşi înţeles atît în art.1921 

CP RM, cît şi în art.264, 2641, 265 şi 266 CP RM. 

Pe cale de consecinţă, propunem următoarea explica-

ţie pentru proiectul noii hotărîri explicative a Plenului 

Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, con-

sacrate practicii judiciare în cauzele penale privind in-

fracţiunile în domeniul transportului auto: „În art.264, 

2641, 265 şi 266 CP RM, prin „mijloc de transport” 

se înţelege toate tipurile de automobile, tractoare şi 

alte tipuri de maşini autopropulsate, tramvaiele şi 

auto buzele, precum şi motocicletele şi alte mijloace de 

transport mecanice. Prin „alte tipuri de maşini auto-

propulsate” se înţelege maşinile care circulă ocazional 

pe drumurile publice, fi ind destinate unor lucrări de 

construcţie, agricole, silvice, miniere sau de alt gen (de 

exemplu, excavatoare, buldozere, autogredere, auto-

screpere, combine de recoltare etc.). Prin „alte mijloa-

ce de transport mecanice” se înţelege orice mecanism 

dotat cu motor cu ardere internă sau electric, care este 

subiect al regulilor de securitate a circulaţiei rutiere 

şi de exploatare a mijloacelor de transport. Capacita-

tea cilindrică a motorului cu ardere internă trebuie să 

depăşească 50 cm3. Puterea motorului, atît a celui cu 

ardere internă, cît şi a motorului electric, trebuie să 

depăşească 4 kW. Viteza constructivă a respectivului 

mecanism trebuie să depăşească 45 km/h.

Nu poate constitui mijloc de transport, în sensul 

art.264, 2641, 265 şi 266 CP RM, mopedul, scuterul, ci-

clomotorul, bicicleta cu motor şi alte asemenea vehicu-

le care nu îndeplinesc măcar una din condiţiile specifi -

cate mai sus. Dacă urmările indicate în art.264 CP RM 

sînt provocate de către conducătorii de moped, scuter, 

ciclomotor, bicicletă cu motor sau alte asemenea vehi-

cule, ca urmare a încălcării de către aceştia a regulilor 

privind menţinerea ordinii şi securităţii circulaţiei, se 

va aplica nu art.264 CP RM, dar art.269 CP RM. 

În unele cazuri, pentru determinarea parametrilor 

tehnici ai mijloacelor de transport, se efectuează ex-

pertiza tehnică”.

• În pct.3 al Hotărîrii Plenului nr.20/1999 se indică: 

„Dacă instanţa judecătorească conchide că în acţiunile 

făptuitorului există o componenţă a infracţiunii, în sen-

tinţă urmează să se indice de încălcarea căror reguli de 

circulaţie rutieră şi/sau de exploatare a mijloacelor de 

transport persoana este recunoscută vinovată, în ce mod 

s-au manifestat concret aceste încălcări şi dacă consecin-

ţele survenite se afl ă în legătură de cauzalitate cu încăl-

cările indicate”.

Este oportună păstrarea unei asemenea explicaţii, cu 

operarea unor ajustări avînd scopul extrapolării ei asu-

pra interpretării art.269 CP RM. De aceea, venim cu 

iniţiativa formulării următoarei recomandări în proiec-

tul noii hotărîri explicative a Plenului Curţii Supreme 

de Justiţie a Republicii Moldova, consacrate practicii 

judiciare în cauzele penale privind infracţiunile în do-

meniul transportului auto: „Luînd în consideraţie că 

art.264 şi 269 CP RM sînt norme de trimitere, în pro-

cesul califi cării urmează să se stabilească cu exactita-

te care anume reguli de securitate a circulaţiei sau de 

exploatare a mijloacelor de transport / reguli privind 

menţinerea ordinii şi securitatea circulaţiei au fost 

încălcate de către făptuitor. De asemenea, urmează a 

se releva în ce anume se exprimă încălcarea regulilor 

respective”.

• Datorită remanierilor pe care le-a suferit cadrul nor-

mativ penal şi cel extrapenal, necesită revizuire expli-

caţia de la pct.4 al Hotărîrii Plenului nr.20/1999: „Nu 

pot fi  trase la răspundere penală persoanele care, deşi au 

încălcat regulile de circulaţie şi de exploatare a mijloace-

lor de transport, dar nu au pricinuit părţii vătămate le-

ziuni corporale uşoare, daună materială sau morală. În 

asemenea caz, poate surveni răspunderea administrativă 

potrivit art.124 al Codului cu privire la contravenţiile 

administrative”.

Pentru proiectul noii hotărîri explicative a Plenului 

Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, con-

sacrate practicii judiciare în cauzele penale privind in-

fracţiunile în domeniul transportului auto, propunem 

următoarea recomandare: „Infracţiunea prevăzută la 

art.264 CP RM se consideră consumată din momentul 

producerii uneia din următoarele urmări prejudicia-

bile: vătămarea medie a integrităţii corporale sau a 

sănătăţii (alin.(1) sau (2) art.264 CP RM); vătăma-

rea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori 

decesul persoanei (alin.(3) sau (4) art.264 CP RM); 

decesul a două sau al mai multor persoane (alin.(5) 

sau (6) art.264 CP RM). Dacă încălcarea regulilor de 

securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor 

de transport nu implică producerea unor asemenea 

urmări, aplicabile sînt art.228, 235, 236, 237, 238, 

239, 240, 241, 242, 244 sau altele din Codul contra-

venţional.
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În procesul de califi care a faptei în baza art.264 

CP RM, urmează să se indice litera concretă din le-

gea penală.15 În ipoteza prevăzută la alin.(3) sau (4) 

art.264 CP RM, individualizarea pedepsei trebuie fă-

cută în funcţie de urmarea prejudiciabilă care anume 

s-a produs: 1) vătămarea gravă a integrităţii corpora-

le sau a sănătăţii; 2) decesul unei persoane. În ipoteza 

prevăzută la alin.(5) sau (6) art.264 CP RM, indivi-

dualizarea pedepsei urmează să se facă în funcţie de 

numărul de victime decedate”.

• În pct.5 al Hotărîrii Plenului nr.20/1999 se menţio-

nează: „Acţiunile învinuitului care concomitent au avut 

drept urmare consecinţe prevăzute în diferite alineate ale 

art.177 CP RM din 1961 şi/sau în art.124 al Codului cu 

privire la contravenţiile administrative, se încadrează 

conform unuia din alineatele art.177 CP RM din 1961, 

care prevăd cea mai gravă din consecinţele survenite. În 

asemenea cazuri, nu se intentează procedura adminis-

trativă. Totodată, în sentinţă urmează sa se indice con-

cret toate urmările parvenite în urma accidentului rutier. 

Faptele cu diferite consecinţe urmează a fi  califi cate prin 

cumulul de infracţiuni numai în cazurile în care ele sînt 

săvîrşite în diferite perioade de timp”.

Modifi cările aduse cadrului reglementar în materie sînt 

cele care condiţionează formularea următoarei explica-

ţii în proiectul noii hotărîri explicative a Plenului Curţii 

Supreme de Justiţie a Republicii Moldova consacrate 

practicii judiciare în cauzele penale privind infracţiuni-

le în domeniul transportului auto: „Încălcarea reguli-

lor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mij-

loacelor de transport, care a determinat producerea 

urmărilor prejudiciabile prevăzute de cîteva alineate 

ale art.264 CP RM, dar reprezentînd aceeaşi infracţiu-

ne, trebuie califi cată conform acelui alineat al art.264 

CP RM care prevede o pedeapsă mai aspră. 

Regulile concursului de infracţiuni se vor aplica pen-

tru faptele care au determinat producerea mai multor 

urmări prejudiciabile, dacă aceste fapte sînt săvîrşite 

la un timp diferit, iar urmările prejudiciabile surve-

nite constituie rezultatul unor încălcări între care nu 

există nici o legătură.

Dacă în rezultatul aceleiaşi fapte se produc cîteva ur-

mări prejudiciabile, dintre care unele sînt prevăzute 

în art.264 CP RM, iar altele în art. 228, 235, 236, 237, 

238, 239, 240, 241, 242, 244 sau altele din Codul con-

travenţional, se va aplica răspunderea potrivit art.264 

CP RM (şi anume: alineatul din acest articol care pre-

vede pedeapsa mai aspră). În asemenea cazuri, nu se 

intentează procedura administrativă”.

• Pct.6 al Hotărîrii Plenului nr.20/1999 stabileşte: „Pen-

tru responsabilitatea în baza art.177 CP RM din 1961, 

nu importă locul unde a fost săvîrşită infracţiunea. 

Acesta poate fi  automagistrală, stradă, curte, teritoriu al 

întreprinderii, cîmp şi alte locuri, unde este posibilă cir-

culaţia mijloacelor de transport. Nu poate fi  temei pentru 

eliberarea conducătorului auto de răspundere penală în 

cazul în care în acţiunile lui există componenţa infrac-

ţiunii, chiar şi în cazul în care regulile circulaţiei rutiere 

şi/sau de exploatare a mijloacelor de transport au fost 

încălcate şi de către pătimit (conducător auto, pieton, 

pasager ori de către alt participant la trafi c). Asemenea 

circumstanţe pot fi  luate în consideraţie de către instanţa 

judiciară doar ca circumstanţe atenuante”.

La începutul acestui studiu am consemnat că necesită 

precizări această recomandare referitoare la locul încăl-

cării regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploa-

tare a mijloacelor de transport de către persoana care 

conduce mijlocul de transport. Necesitatea operării 

unor asemenea precizări îşi are cauza în următoarele: în 

pct.1 RCR se menţionează că Regulamentul circulaţiei 

rutiere cuprinde normele ce determină circulaţia vehi-

culelor şi pietonilor pe drumurile publice ale Republicii

Moldova, precum şi pe teritoriile adiacente acestora 

(deci, nu mai este de actualitate prevederea din pct.1 

RCR din 27.07.1999, conform căreia Regulamentul cu-

prinde normele ce determină circulaţia vehiculelor şi 

pietonilor pe întreg teritoriul ţării). Totodată, conform 

pct.7 RCR, drum public este orice cale de comunicaţie 

terestră, inclusiv construcţiile artifi ciale şi drumurile 

rudimentare, deschisă pentru circulaţia vehiculelor şi 

a pietonilor, administrată de un organ abilitat; pe lîngă 

carosabile, elemente ale drumului se consideră benzile 

de separare, trotuarele, acostamentele, şanţurile şi de-

corurile.

Prin urmare, este necesar ca proiectul noii hotărîri ex-

plicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Repu-

blicii Moldova, consacrate practicii judiciare în cauzele 

penale privind infrac ţiunile în domeniul transportului 

auto, să conţină următoarea explicaţie: „Articolul 264 

CP RM poate fi  aplicat numai dacă locul, în care a fost 

săvîrşită fapta de încălcare a regulilor de securitate a 

circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de trans-

port, este deschis pentru circulaţia vehiculelor şi a pi-

etonilor, precum şi este administrat de un organ abili-

tat în calitate de drum public sau de teritoriu adiacent 

acestuia. Dacă aceste condiţii nu sînt îndeplinite, se va 

aplica, după caz, art.149 sau art.157 CP RM”.

După cum se poate remarca, pct.6 al Hotărîrii Plenu-

lui nr.20/1999 conţine şi explicaţii care privesc nu locul 

săvîrşirii infracţiunii specifi cate la art.264 CP RM, dar 

latura subiectivă a acestei infracţiuni: „Nu poate fi  temei 

pentru eliberarea conducătorului auto de răspundere pe-

nală în cazul în care în acţiunile lui există componenţa 

infracţiunii, chiar şi în cazul în care regulile circulaţiei 

rutiere şi/sau de exploatare a mijloacelor de transport au 

fost încălcate şi de către pătimit (conducător auto, pieton, 

pasager ori de către alt participant la trafi c). Asemenea 
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circumstanţe pot fi  luate în consideraţie de către instanţa 

judiciară doar ca circumstanţe atenuante”.

În legătură cu aceasta, este cazul ca, aparte, într-un alt 

punct al proiectului noii hotărîri explicative a Plenu-

lui Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 

consacrate practicii judiciare în cauzele penale pri-

vind infracţiunile în domeniul transportului auto, să se 

conţină următoarele explicaţii: „În acele situaţii, cînd 

vinovăţia conducătorului mijlocului de transport lip-

seşte, răspunderea pentru producerea accidentului 

rutier trebuie să o poarte acei participanţi la trafi c 

care se fac vinovaţi de producerea acestuia (alt con-

ducător al mijlocului de transport, pieton, pasager, 

alt participant la trafi c). Astfel, dacă nerespectarea de 

către conducătorul mijlocului de transport a regulilor 

de circulaţie rutieră a avut un caracter nevoit, fi ind 

determinată de acţiunile altor participanţi la trafi c, 

trebuie de reieşit din împrejurările concrete ale celor 

săvîrşite, comparînd caracterul şi gravitatea pericolu-

lui înlăturat cu prejudiciul cauzat realmente, în cores-

pundere cu regulile extremei necesităţi.

În cazul în care urmările prejudiciabile prevăzute la 

art.264 CP RM s-au produs datorită faptelor a două 

sau a mai multor persoane, instanţele judecătoreşti 

urmează să stabilească caracterul încălcărilor admise 

de fi ecare din aceste persoane. În astfel de cazuri, fi eca-

re din persoanele care au avut o contribuţie la rezultat 

răspund autonom pentru fapta proprie. Dacă există o 

vină a victimei sau a unei alte persoane, aceasta va fi  

avută în vedere la individualizarea răspunderii pena-

le a făptuitorului în baza lit.g) alin.(1) art.76 CP RM. 

Totuşi, de la această regulă există o excepţie: nu poa-

te fi  atenuată pedeapsa în baza lit.g) alin.(1) art.76 

CP RM, atunci cînd conducătorul mijlocului de trans-

port nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce-i reveneau în acea 

situaţie concretă faţă de victimă. De exemplu, con-

form pct.11 RCR, conducătorul de vehicul, înainte de 

plecare şi în timpul deplasării, este obligat să se asigu-

re că pasagerii: au cuplat centurile, dacă autovehicu-

lul este echipat cu acestea (lit.b); poartă pe cap casca 

de protecţie prinsă cu cataramă în timpul deplasării 

pe motocicletă (ciclomotor) (lit.c) etc. Neexecutarea 

unor asemenea obligaţii anulează efectul circumstan-

ţei atenuante corespunzătoare”.

În procesul de elaborare a acestei explicaţii ne-am in-

spirat, inclusiv, din recomandările cuprinse de pct.7 al 

Hotărîrii Plenului Judecătoriei Supreme a Ucrainei „Cu 

privire la practica aplicării de către instanţele judecă-

toreşti ale Ucrainei a legislaţiei în cauzele referitoare la 

infracţiunile contra securităţii circulaţiei şi exploatării 

mijloacelor de transport, precum şi contravenţiile ad-

ministrative săvîrşite în domeniul transportului”, nr.14 

din 23.12.2005. 

• În pct.7 al Hotărîrii Plenului nr.20/1999 se specifi că: 

„Subiecţi juridici ai infracţiunii prevăzute de art.177 

CP RM din 1961 pot fi  persoanele fi zice care au atins vîr-

sta de 16 ani. Lipsa permisului de conducere a mijloacelor 

de transport sau privarea de acest permis nu poate servi 

drept temei pentru eliberarea subiectului de responsabili-

tate penală. În acelaşi timp, nu este un semn obligatoriu 

al subiectului nici raportul cu mijlocul de transport, adică 

este el proprietar sau arendator al mijlocului de transport, 

l-a răpit, sau este o oarecare persoană, căreia proprietarul 

i-a predat conducerea unităţii de transport”.

Explicaţia dată este, în multe privinţe, una valoroasă 

sub aspect juridic. Ea trebuie păstrată cu condiţia efec-

tuării unor rectifi cări, legate în special de modifi cări-

le din legislaţie. În acest plan, sugerăm ca următoarea 

recomandare să fi e formulată în proiectul noii hotărîri 

explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Re-

publicii Moldova consacrate practicii judiciare în cau-

zele penale privind infracţiunile în domeniul transpor-

tului auto: „Subiectul infracţiunii prevăzute la art.264 

CP RM este persoana fi zică responsabilă care, la mo-

mentul săvîrşirii faptei, a atins vîrsta de 16 ani. În afa-

ră de aceasta, subiectul trebuie să aibă calitatea specia-

lă de persoană care conduce mijlocul de transport.

De menţionat că calitatea cerută subiectului în art.264 

CP RM este determinată de natura activităţii pe care o 

efectuează persoana (conducerea unui mijloc de trans-

port), iar nu de existenţa unei abilitări pentru desfăşu-

rarea acestei activităţi. Este sufi cient ca făptuitorul să 

conducă de facto un mijloc de transport, chiar dacă 

această calitate nu se sprijină pe o recunoaştere ofi cială. 

Lipsa permisului de conducere nu poate servi ca temei 

pentru liberarea făptuitorului de răspundere penală. 

Nu contează la califi carea conform art.264 CP RM nici 

dacă făptuitorul este sau nu proprietar al mijlocului de 

transport, nici dacă l-a răpit sau dacă proprietarul i-a 

predat sau nu conducerea mijlocului de transport. 

Aplicarea art.264 CP RM nu exclude aplicarea art.232 

„Conducerea vehiculului de către o persoană care nu 

are asupra sa permis de conducere” şi a alin.(1) art.233 

„Conducerea vehiculului în stare de ebrietate produsă 

de alcool, predarea conducerii lui către o persoană care 

se afl ă în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte 

substanţe” din Codul contravenţional.

Nu mai este necesară păstrarea explicaţiei cu care se 

încheie pct.7 al Hotărîrii Plenului nr.20/1999: „Acţiu-

nile persoanei în vîrstă de la 14 pînă la 16 ani, care a 

săvîrşit din imprudenţă un accident rutier ce s-a soldat 

cu decesul victimei, se califi că drept omor din impru-

denţă potrivit art.93 CP RM din 1961”. Aceasta întrucît, 

în conformitate cu art.21 CP RM, subiectul infracţiu-

nii specifi cate la art.149 CP RM (corespunde cu art.93 

CP RM din 1961) are vîrsta minimă a răspunderii 
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penale de 16 ani. Astfel că lipseşte temeiul tragerii la 

răspundere penală a persoanei în vîrstă de pînă la 

16 ani, care a săvîrşit fapta de încălcare a regulilor de se-

curitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de 

transport, soldată cu decesul victimei din imprudenţă.

În altă ordine de idei, este necesar ca proiectul noii ho-

tărîri explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie 

a Republicii Moldova, consacrate practicii judiciare în 

cauzele penale privind infracţiunile în domeniul trans-

portului auto, să conţină o explicaţie care să priveas-

că criteriul de delimitare a infracţiunilor prevăzute la 

art.264 şi 382 CP RM, criteriu vizînd calitatea specia-

lă a subiectului infracţiunii: „Nu se va aplica art.264 

CP RM, dacă urmările prejudiciabile prevăzute de 

acest articol sînt provocate de încălcarea regulilor de 

conducere sau de exploatare a maşinilor de luptă, spe-

ciale sau de transport. În acest caz, făptuitorul trebuie 

să fi e nu pur şi simplu persoana care conduce astfel de 

maşini. El trebuie să aibă şi calitatea de militar. De 

aceea, se va aplica art.382 CP RM”.

• Pct.8 al Hotărîrii Plenului nr.20/1999 stabileşte: „În 

caz de încălcare a regulilor circulaţiei rutiere şi/sau de 

exploatare a mijloacelor de transport în timpul instruirii 

cursanţilor, răspunderea o poartă instructorul auto, daca 

el nu a întreprins la timp măsuri pentru a preveni con-

secinţele menţionate în art.177 CP RM din 1961, dar nu 

persoana ce efectuează pregătirea practică”.

Şi această explicaţie urmează a fi  păstrată cu condiţia 

efectuării unor ajustări de rigoare. Prin urmare, este 

necesar ca proiectul noii hotărîri explicative a Plenu-

lui Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 

consacrate practicii judiciare în cauzele penale privind 

infrac ţiunile în domeniul transportului auto, să conţină 

următoarea recomandare: „În cazul încălcării reguli-

lor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mij-

loacelor de transport în timpul instruirii persoanei ce 

efectuează pregătirea practică, răspunderea o poartă 

instructorul auto, dacă el nu a întreprins la timp mă-

suri pentru a preveni urmările prejudiciabile specifi -

cate în art.264 CP RM, nu însă persoana ce efectuează 

pregătirea practică”.

Această regulă îşi găseşte confi rmarea în pct.7 RCR: 

prin „conducător” se înţelege,   inclusiv, persoana care 

efectuează instruirea în conducerea autovehiculului.

Totuşi, recomandarea pe care am formulat-o mai sus 

necesită o completare care să privească excepţia de la re-

gulă, adică situaţia cînd instructorul auto a întreprins la 

timp toate măsurile necesare pentru a preveni urmările 

prejudiciabile specifi cate în art.264 CP RM: „Dacă per-

soana ce efectuează pregătirea practică nu a respectat 

indicaţiile instructorului auto şi a încălcat regulile de 

securitate a circulaţiei, ea este cea care poate fi  trasă 

la răspundere în baza art.264 CP RM”. Într-adevăr, 

fapta instructorului auto se va considera săvîrşită fără 

vinovăţie, dacă acesta nu îşi dădea seama de caracterul 

prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, nu a prevă-

zut posibilitatea survenirii urmărilor ei prejudiciabile 

şi, conform circumstanţelor cauzei, nici nu trebuia sau 

nu putea să le prevadă.

• În pct.9 al Hotărîrii Plenului nr.20/1999 se explică: 

„Conducătorul mijlocului de transport, care după săvîr-

şirea accidentului auto a părăsit persoana accidentată 

în pericol pentru viaţă, urmează sa poarte răspundere 

conform cumulului de crime (art.177, alin.(2) art.114 

CP RM din 1961). Daca acţiunile lui nu pot fi  încadrate 

în componenţa infracţiunii prevăzute de art.177 CP RM, 

dar viaţa persoanei accidentate a fost pusă în pericol în 

urma accidentului rutier săvîrşit de către acest condu-

cător al mijlocului de transport, lăsarea cu buna-ştiinţă 

fără ajutor a pătimitului impune răspunderea în baza 

alin.(2) art.114 CP RM din 1961. Însă, în cazul dece-

sului imediat al persoanei accidentate, cînd făptuitorul 

era conştient de acest fapt, răspunderea în baza alin.(2) 

art.114 CP RM din 1961 se exclude. Concomitent, dacă 

în cauză se va constata că decesul sau vătămarea persoa-

nei accidentate au fost provocate intenţionat de învinuit, 

fapta va fi  califi cată ca infracţiune intenţionată contra 

vieţii şi sănătăţii populaţiei. În cazurile în care făptuito-

rul a săvîrşit consecvent două infracţiuni independente, 

una dintre care este contra securităţii circulaţiei rutiere şi 

exploatării mijloacelor de transport, iar alta – împotriva 

vieţii şi sănătăţii populaţiei, acţiunile lui constituie cu-

mulul infracţiunilor indicate”.

Observăm că această explicaţie se referă la trei aspecte 

calitativ diferite:

1) părăsirea locului accidentului rutier;

2) manifestarea intenţiei faţă de urmările prejudiciabi-

le specifi cate în art.264 CP RM;

3) concursul dintre infracţiunea prevăzută la art.264 

CP RM şi una din infracţiunile specifi cate în Capi-

tolul II al Părţii Speciale a Codului penal.

Caracterul eterogen al acestor aspecte ne obligă să pro-

punem recomandări distincte, în puncte aparte, pentru 

fi ecare din ele.

Vom începe cu primul din aspectele analizate – pără-

sirea locului accidentului rutier. La începutul studiului 

nostru am menţionat că necesită revizuire următoarea 

explicaţie: „Conducătorul mijlocului de transport, care 

după săvîrşirea accidentului auto a părăsit persoana 

accidentată în pericol pentru viaţă, urmează să poar-

te răspundere conform cumulului de crime (art.177, 

alin.2 art.114 CP RM din 1961). Dacă acţiunile lui nu 

pot fi  încadrate în componenţa infracţiunii prevăzute 

de art.177 CP RM din 1961, dar viaţa persoanei ac-

cidentate a fost pusă în pericol în urma accidentului 

rutier săvîrşit de către acest conducător al mijlocului 
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de transport, lăsarea cu bună-ştiinţă fără ajutor a pă-

timitului impune răspunderea în baza alin.(2) art.114 

CP RM din 1961”. De asemenea, am remarcat că Ho-

tărîrea Plenului nr.20/1999 nu include explicaţii privi-

toare la infracţiunea de părăsire a locului accidentului 

rutier. E şi fi resc, odată ce în Codul penal din 1961 nu 

a existat un corespondent al art.266 „Părăsirea locului 

accidentului rutier” din Codul penal.

Pe cale de consecinţă, propunem ca în unul din puncte-

le proiectului noii hotărîri explicative a Plenului Curţii 

Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, consacrate 

practicii judiciare în cauzele penale privind infracţiuni-

le în domeniul transportului auto, să fi e formulate ur-

mătoarele explicaţii legate de interpretarea şi aplicarea 

art.266 CP RM: „În sensul art.266 CP RM, prin „pă-

răsirea locului accidentului rutier” se înţelege acţiu-

nea de plecare a făptuitorului de la locul accidentului 

rutier cu mijlocul de transport al său ori al unei alte 

persoane, ori plecarea pe jos de la locul respectiv, în 

pofi da interdicţiei de rigoare din RCR.

 În sensul art.266 CP RM, noţiunea de accident ru-

tier are următorul înţeles: evenimentul produs ca 

urmare a încălcării regulilor de securitate a circula-

ţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport, în 

care au fost implicate unul sau mai multe mijloace 

de transport afl ate în circulaţie, în urma căreia a re-

zultat vătămarea gravă sau decesul unei ori al mai 

multor persoane.

 În sensul art.266 CP RM, prin „locul accidentului 

rutier” se înţelege segmentul de drum public sau un 

alt loc în care s-a produs accidentul rutier, în rezul-

tatul circulaţiei mijlocului de transport şi al intrării 

acestuia în coliziune cu persoane, cu alte mijloace de 

transport, cu alte bunuri mobile sau imobile. În alţi 

termeni, luînd în consideraţie contextul infracţiunii 

prevăzute la art.266 CP RM, se are în vedere locul 

în care încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei

sau de exploatare a mijloacelor de transport pro-

voacă urmările indicate la alin.(3) şi (5) art.264 

CP RM.

Pentru califi carea faptei conform art.266 CP RM este 

esenţială stabilirea situaţiei-premisă: încălcarea de că-

tre făptuitor a regulilor de securitate a circulaţiei sau 

de exploatare a mijloacelor de transport, dacă această 

încălcare a provocat urmările indicate la alin.(3) sau 

(5) art.264 CP RM. Articolul 243 din Codul contra-

venţional stabileşte răspunderea pentru părăsirea de 

către vinovat a locului în care s-a produs accidentul 

rutier. În acest caz, situaţia-premisă se exprimă în 

încălcarea de către făptuitor a regulilor de securitate 

a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de trans-

port, dacă această încălcare nu a provocat urmările 

indicate la alin.(3) sau (5) art.264 CP RM.

Infracţiunea prevăzută la art.266 CP RM se consideră 

consumată din momentul părăsirii locului accidentu-

lui rutier. 

Latura subiectivă a infracţiunii de părăsire a locului 

accidentului rutier se caracterizează prin intenţie di-

rectă. Ca motive ale infracţiunii examinate pot fi  nu-

mite: laşitatea; teama de a fi  supus răspunderii; indi-

ferenţa etc. Cît priveşte scopul infracţiunii prevăzute 

la art.266 CP RM, acesta nu poate consta în: transpor-

tarea persoanei accidentate la unitatea medicală; co-

municarea la unitatea medicală sau la poliţie despre 

producerea accidentului rutier; salvarea vieţii proprii 

(în prezenţa stării de extremă necesitate) etc. Scopul 

urmărit de subiectul infracţiunii de părăsire a locului 

accidentului rutier îl constituie împiedicarea activi-

tăţii de constatare imediată şi completă a încălcărilor 

regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare 

a mijloacelor de transport, precum şi a activităţii de 

identifi care a făptuitorului şi de stabilire a  circum-

stanţelor concrete în care au fost comise încălcările 

respective. 

Subiectul infracţiunii de părăsire a locului acciden-

tului rutier este persoana fi zică responsabilă care, 

la momentul săvîrşirii infracţiunii, a atins vîrsta de 

16 ani. În plus, este o persoană 1) care conduce mijlo-

cul de transport şi 2) care anterior a săvîrşit infracţiu-

nea prevăzută la alin.(3) sau (5) art.264 CP RM”.

Argumentele întruu susţinerea unei asemenea inter-

pretări le-am prezentat în cadrul unei publicaţii ştiin-

ţifi ce.16

În alt context, manifestarea intenţiei faţă de urmările 

prejudiciabile specifi cate în art.264 CP RM reprezintă 

cel de-al doilea aspect la care se referă explicaţia din 

pct.9 al Hotărîrii Plenului nr.20/1999.

Considerăm insufi cientă recomandarea respectivă. Este 

necesar ca într-un punct aparte al proiectului noii ho-

tărîri explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie 

a Republicii Moldova, consacrate practicii judiciare în 

cauzele penale privind infracţiunile în domeniul trans-

portului auto, să se conţină explicaţii detaliate vizînd 

întreaga latură subiectivă a infracţiunii prevăzute la 

art.264 CP RM. La concret, propunem formularea ur-

mătoarei recomandări: „În cazul infracţiunii prevăzu-

te la art.264 CP RM, faţă de urmările prejudiciabile 

făptuitorul manifestă imprudenţă. Dacă decesul ori 

vătămarea gravă sau medie a integrităţii corporale 

sau a sănătăţii victimei au fost provocate intenţionat, 

atunci se va aplica nu art.264 CP RM, dar art.145, 

151 sau 152 CP RM.

Pentru a se stabili cu exactitate forma şi tipul vinovă-

ţiei manifestate în raport cu urmările prejudiciabile, 

trebuie luate în consideraţie toate circumstanţele rele-

vante ale celor săvîrşite. Astfel, în fi ecare caz concret, 
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momentul de apariţie a pericolului pentru siguranţa 

trafi cului se stabileşte cu luarea în consideraţie a si-

tuaţiei rutiere care a precedat accidentul rutier. Apa-

riţia pericolului pentru siguranţa trafi cului se poate 

atesta doar din momentul în care apare posibilitatea 

obiectivă ca conducătorul mijlocului de transport să 

descopere pericolul. 

La examinarea probelor privind prezenţa sau absen-

ţa posibilităţii tehnice a conducătorului mijlocului de 

transport să evite producerea accidentului rutier pe 

timp de noapte, pe sectoarele de drum neiluminate 

sau în condiţii de vizibilitate redusă, trebuie de reie-

şit din următoarele: în conformitate cu lit.a) alin.(1) 

pct.45 RCR, conducătorul mijlocului de transport 

trebuie să-l conducă în conformitate cu limita de vite-

ză stabilită, ţinînd permanent seama de dexteritatea 

în conducere care i-ar permite să prevadă situaţiile 

periculoase”.

În procesul de elaborare a acestei explicaţii, ne-am in-

spirat, inclusiv, din recomandările cuprinse de pct.8 al 

Hotărîrii Plenului Judecătoriei Supreme a Republicii 

Belarus „Cu privire la practica judiciară în cauzele refe-

ritoare la infracţiunile legate de încălcarea regulilor de 

circulaţie rutieră şi exploatare a mijloacelor de trans-

port (art.317-318, 321 ale Codului penal al Republicii 

Belarus)”, nr.7 din 01.10.2008.

În fi ne, ne vom referi la cel de-al treilea aspect la care 

se referă explicaţia din pct.9 al Hotărîrii Plenului 

nr.20/1999 – concursul dintre infracţiunea prevăzută 

la art.264 CP RM şi una din infracţiunile specifi cate în 

Capitolul II al Părţii Speciale a Codului penal.

Acest aspect are legătură cu primul din aceste aspecte –

părăsirea locului accidentului rutier. De fapt, se are 

în vedere delimitarea infracţiunii prevăzute la art.266 

CP RM, în raport cu faptele infracţionale specifi cate la 

art.162 şi 163 CP RM. În acest registru, propunem ca în 

unul din punctele proiectului noii hotărîri explicative 

a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Mol-

dova, consacrate practicii judiciare în cauzele penale 

privind infracţiunile în domeniul transportului auto, 

să fi e formulate următoarele explicaţii: „Conducătorul 

mijlocului de transport, care după săvîrşirea acciden-

tului rutier a părăsit persoana accidentată în pericol 

pentru viaţă, urmează să poarte răspundere conform 

art.163, alin.(3) sau (5) art.264 şi art.266 CP RM. Ar-

ticolul 266 CP RM nu este o normă specială în raport 

cu articolul 163 CP RM. 

Se va aplica art.163 CP RM în cazul în care subiectul 

este cel care pune victima într-o situaţie periculoa-

să pentru viaţă (prin comiterea accidentului rutier), 

după care o lasă cu bună-ştiinţă fără ajutor. Dimpo-

trivă, se va aplica art.162 CP RM în cazul în care su-

biectul este cel care nu acordă ajutor victimei. Însă, 

nu el a provocat accidentul rutier. Nu el a pus victima 

într-o situaţie periculoasă pentru viaţă.

Dacă decesul victimei s-a produs imediat, ca urmare 

a accidentului rutier, iar făptuitorul este conştient de 

aceasta, nu i se va aplica răspunderea conform art.163 

CP RM. Însă, aceasta nu poate afecta cu nimic oportu-

nitatea aplicării art.266 CP RM”.

În vederea asigurării unei coeziuni logice, este oportun 

ca aceste explicaţii să vină în completarea celor formu-

late în punctul de faţă al prezentului studiu, referitoare 

la interpretarea şi aplicarea art.266 CP RM.

• Pct.10 al Hotărîrii Plenului nr.20/1999 stabileşte: 

„Instanţele judecătoreşti urmează să diferenţieze infrac-

ţiunile contra securităţii circulaţiei rutiere şi exploatării 

mijloacelor de transport de infracţiunile legate de încălca-

rea regulilor securităţii tehnice sau de protecţie a muncii 

la efectuarea lucrărilor cu utilizarea mijloacelor de trans-

port sau de cele contra vieţii şi sănătăţii. În cazul în care 

decesul sau leziunile corporale sînt provocate în urma 

încălcării regulilor de încărcare şi debarcare a încărcă-

turilor, reparaţiei mijloacelor de transport, efectuării lu-

crărilor de construcţie, lucrărilor agricole etc., acţiunile 

persoanelor care au comis astfel de încălcări trebuie sa 

fi e încadrate, în dependenţă de circumstanţele concrete, 

în baza legii ce prevede responsabilitatea pentru infrac-

ţiunile legate de încălcarea regulilor protecţiei muncii şi 

securităţii tehnice ori pentru infracţiunile contra vieţii şi 

sănătăţii populaţiei”.

Explicaţia dată este utilă, însă valoarea ei explicativă este 

redusă din cauza stilului greoi şi sinuos de exprimare. 

De aceea, propunem ca proiectul noii hotărîri explica-

tive a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 

Moldova, consacrate practicii judiciare în cauzele pena-

le privind infracţiunile în domeniul transportului auto, 

să conţină următoarea explicaţie: „Nu este aplicabil 

art.264 CP RM în cazul în care urmările prejudiciabi-

le prevăzute de acest articol se afl ă în legătură cauzală 

cu încălcarea regulilor de protecţie a muncii la efectua-

rea lucrărilor cu utilizarea mijloacelor de transport,  a 

regulilor de încărcare sau descărcare a încărcăturilor, 

de reparaţie a mijloacelor de transport, de efectuare a 

lucrărilor de construcţie, a lucrărilor agricole etc. În 

asemenea ipoteze, se va aplica, după caz, art.149, 157, 

183, 300 sau altele din Codul penal”.

Pentru asigurarea unei consecutivităţi logice, este re-

comandabil ca această explicaţie să vină în dezvoltarea 

celei pe care am formulat-o referitor la unele aspecte 

ale legăturii cauzale în cazul infracţiunii specifi cate la 

art.264 CP RM.

• În pct.11 al Hotărîrii Plenului nr.20/1999 este speci-

fi cat: „În cazurile în care accidentul rutier a fost săvîr-

şit în stare de ebrietate, constatarea stării de ebrietate a 

subiectului se efectuează în baza examinării medicale, 
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efectuate în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănă-

tăţii nr.88 din 17.05.1994 referitor la expertiza medicală 

pentru constatarea stării de ebrietate. Prin „stare de ebri-

etate” se subînţelege o stare survenita atît în urma consu-

mului de alcool, cît şi a folosirii drogurilor, substanţelor 

toxice şi a altor substanţe ce provoacă turmentarea care 

are drept urmare formarea unei stări psihofuncţionale 

neobişnuite. În toate cazurile instanţa va clarifi ca mi-

nuţios temeinicia actelor ce confi rma existenţa stării de 

ebrietate a şoferului în momentul săvîrşirii accidentului 

rutier. Se menţionează: concluzia medicului „consecin-

ţele consumului de alcool” nu poate fi  considerată drept 

stare de ebrietate. În cazurile litigioase, pentru constata-

rea stării de ebrietate, este necesară efectuarea expertizei 

medico-legale respective. În cazul aplicării pedepsei în 

baza alin.(2),(4),(6) art.177 CP RM din 1961, afl area în 

stare de ebrietate nu poate fi  recunoscută circumstanţă 

agravantă potrivit art.38 din acelaşi Cod”.

La începutul studiului nostru am menţionat că se impu-

ne actualizarea mai multor secvenţe din recomandarea 

reprodusă mai sus. Această actualizare este condiţiona-

tă, mai cu seamă, de modifi cările pe care le-a suferit ca-

drul normativ consacrat modului de testare alcoolsco-

pică şi de examinare medicală pentru stabilirea stării de 

ebrietate şi a naturii ei.

Din aceste considerente, venim cu sugestia de a formu-

la următoarea explicaţie în proiectul noii hotărîri expli-

cative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 

Moldova consacrate practicii judiciare în cauzele pena-

le privind infracţiunile în domeniul transportului auto: 

„În sensul art.264 şi 2641 CP RM, noţiunea „stare de 

ebrietate” are înţelesul stabilit în alin.(1) art.13412 

CP RM: starea de dereglare psihofuncţională a orga-

nismului survenită în urma consumului de alcool, de 

substanţe narcotice, psihotrope şi/sau de alte substanţe 

cu efecte similare.

Starea de ebrietate este stabilită în conformitate cu 

Regulamentul privind modul de testare alcoolscopică 

şi examinare medicală pentru stabilirea stării de ebri-

etate şi a naturii ei, aprobat prin Hotărîrea Guvernu-

lui nr.296 din 16.04.2009.

Aplicarea răspunderii conform alin.(2), (4) şi (6) 

art.264 CP RM exclude referirea la lit.j) alin.(1) art.77 

CP RM. Totodată, gradul de ebrietate (nu însăşi ebri-

etatea) trebuie luat în consideraţie la individualiza-

rea pedepselor prevăzute la alin.(2), (4) şi (6) art.264 

CP RM.

Este posibil concursul dintre infracţiunea specifi cată 

la alin.(2), (4) sau (6) art.264 CP RM şi infracţiunea 

prevăzută la alin.(3) art.2641 CP RM. Această posi-

bilitate se atestă atunci cînd infracţiunea prevăzută 

la alin.(2), (4) sau (6) art.264 CP RM este urmată de 

refuzul, împotrivirea sau eschivarea conducătorului 

mijlocului de transport de la testarea alcoolscopică, 

de la examenul medical, în vederea stabilirii stării de 

ebrietate şi a naturii ei sau de la recoltarea probelor 

biologice în cadrul acestui examen medical.

Este posibil concursul dintre infracţiunea specifi cată 

la alin.(2), (4) sau (6) art.264 CP RM şi infracţiunea 

prevăzută la alin.(1) art.2641 CP RM. Aceasta cu con-

diţia că săvîrşirea infracţiunii specifi cate la alin.(2), 

(4) sau (6) art.264 CP RM presupune nu pur şi simplu 

stare de ebrietate a făptuitorului, dar starea de ebri-

etate alcoolică cu grad avansat sau starea de ebrieta-

te produsă de substanţe narcotice, psihotrope şi/sau 

de alte substanţe cu efecte similare. În cazul dat, la 

fel de necesară este condiţia ca urmările prejudicia-

bile nominalizate în art.264 CP RM să nu se afl e în 

legătură cauzală cu fapta de conducere a mijlocului 

de transport de către o persoană care se afl ă în stare 

de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de 

ebrietate produsă de substanţe narcotice, psihotrope 

şi/sau de alte substanţe cu efecte similare. Legătura 

cauzală trebuie să fi e cu o încălcare a regulilor de se-

curitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor 

de transport.

Dacă însă urmările prejudiciabile nominalizate în 

art.264 CP RM se afl ă în legătură cauzală cu încăl-

carea regulilor de securitate a circulaţiei sau de ex-

ploatare a mijloacelor de transport – concretizată în 

conducerea mijlocului de transport de către o persoa-

nă care se afl ă în stare de ebrietate alcoolică cu grad 

avansat sau în stare de ebrietate produsă de substanţe 

narcotice, psihotrope şi/sau de alte substanţe cu efecte 

similare – atunci răspunderea urmează a fi  aplicată 

numai în conformitate cu alin.(2), (4) sau (6) art.264 

CP RM. Nu va fi  necesară califi carea suplimentară în 

baza alin.(1) art.2641 CP RM”.

• Pct.12 al Hotărîrii Plenului nr.20/1999 prevede: „Efec-

tuarea expertizei autotehnice pe parcursul cercetării 

judiciare se fi xează în ordinea stabilită de legislaţia de 

procedură penală. Urmează să se ţină cont de faptul că 

numai decizia pe marginea chestiunilor speciale ţine de 

competenţa expertului. În legătură cu aceasta, fi xînd ex-

pertiza respectivă, instanţa de judecată nu este în drept să 

înainteze expertului chestiuni de drept (vinovăţia sau ne-

vinovăţia conducătorilor de transport) care sînt în exclu-

sivitate de competenţa judecăţii. În cazul în care se pune 

la îndoială exactitatea, temeinicia sau sufi cienţa înche-

ierilor, instanţa, reieşind din cerinţele art.65 şi 264 CPP 

din 1961, poate sa dispună efectuarea unei expertize su-

plimentare sau a unei contraexpertize pentru a constata 

adevărul pe marginea cauzei. Fixînd expertiza, instanţa 

judecătorească trebuie să prezinte date primare bazate pe 

materialele dosarului, care sînt necesare expertului pen-

tru soluţionarea chestiunilor abordate. În cazul în care 
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există probe contradictorii referitoare la circumstanţele 

accidentului rutier, instanţa judecătorească poate să po-

rună expertului să prezinte referitor la ele cîte o încheiere 

separată. Este raţional de a recomanda abordarea ches-

tiunilor despre legătura cauzală dintre acţiunea (inacţi-

unea) conducătorului mijlocului de transport stabilită 

de instanţă cu starea tehnică a unităţii de transport, cu 

condiţiile rutiere, cu faptul accidentului rutier”.

În scopul accesibilizării explicaţiilor în cauză, care pri-

vesc efectuarea expertizei autotehnice în legătură cu să-

vîrşirea infracţiunilor în domeniul transportului auto, 

propunem ca în proiectul noii hotărîri explicative a Ple-

nului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova,

consacrate practicii judiciare în cauzele penale privind 

infracţiunile în domeniul transportului auto, să se con-

ţină următoarea recomandare: „În vederea evitării 

erorilor în procesul de stabilire a faptului de încălcare 

a regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare 

a mijloacelor de transport şi evaluării corecte a aces-

tui fapt, este oportună dispunerea unei expertize auto-

tehnice. Obiectul de cercetare al expertizei autotehnice 

îl pot constitui numai circumstanţele vizînd acţiunile 

întreprinse de facto de către conducătorul mijlocului 

de transport sau un alt participant la trafi c. Nu pot 

fi  puse în sarcina expertului chestiuni de drept (de 

exemplu, vinovăţia sau nevinovăţia conducătorului 

mijlocului de transport).

De exemplu, chestiunile adresate spre soluţionare ex-

pertizei autotehnice pot fi :

– la ce distanţă unul de altul se afl au mijloacele de 

transport în momentul intrării unuia din ele în in-

tersecţie şi al apariţiei pericolului de impact, şi era 

oare sufi cientă această distanţă pentru o oprire prin 

frînare?

– care era viteza de deplasare a mijlocului de trans-

port, dacă lungimea parcursului de frînare pe asfal-

tul uscat a constituit ... metri?

– în care poziţie unul faţă de altul se găseau mijloace-

le de transport în momentul impactului?

– de cît timp a avut nevoie pietonul pentru a parcurge 

cu pas accelerat distanţa de la trotuar pînă la locul 

în care a fost acroşat, şi a fost oare sufi cientă aceas-

tă distanţă pentru a opri mijlocul de transport care 

se deplasa cu viteza de 40 km/h?

– a avut oare conducătorul mijlocului de transport 

posibilitatea tehnică de a evita impactul în cazul 

unei acţionări prompte a frînei la apariţia perico-

lului? etc.

În cazul în care concluziile expertului nu sînt înteme-

iate, există îndoieli în privinţa lor sau a fost încălcată 

ordinea procesuală de efectuare a expertizei, ori dacă 

instanţa de judecată consideră că raportul expertului 

nu este sufi cient de clar sau complet, în conformitate 

cu art.148 CPP, poate fi  dispusă efectuarea unei ex-

pertize autotehnice suplimentare sau a unei contraex-

pertize de către un alt expert sau alţi experţi”.

• La problema efectuării expertizei autotehnice se re-

feră şi explicaţiile din următoarele puncte ale Hotărîrii 

Plenului nr.20/1999: „Adoptînd sentinţa, instanţa jude-

cătorească, în baza analizei tuturor probelor adunate, 

este obligată să indice ce date primare din cele propuse 

expertului pot fi  recunoscute autentice, după aceea să 

aprecieze raportul expertului, luînd in consideraţie faptul 

că, în conformitate cu art.57 CPP din 1961, acest raport 

nu are prioritate faţă de alte dovezi şi se supune apreci-

erii în egală măsură cu alte date, cercetate de judecată” 

(pct.13); „Efectuarea expertizelor autotehnice revine, de 

regulă, Laboratorului central de cercetări ştiinţifi ce ale 

expertizelor judiciare sau specialiştilor licenţiaţi de stat 

pentru efectuarea acestor expertize şi stagiaţi în această 

ramură” (pct.14).

Datorită remanierilor operate în reglementările de ri-

goare, au devenit anacronice anumite secvenţe din aces-

te două explicaţii. Iată de ce, propunem ca în proiectul 

noii hotărîri explicative a Plenului Curţii Supreme de 

Justiţie a Republicii Moldova, consacrate practicii judi-

ciare în cauzele penale privind infracţiunile în dome-

niul transportului auto, să fi e enunţate următoarele re-

comandări: „Judecătorul apreciază probele, constatate 

prin intermediul raportului de expertiză autotehnică, 

conform propriei convingeri, formate în urma exami-

nării lor în ansamblu, sub toate aspectele şi în mod 

obiectiv, călăuzindu-se de lege. Probele, constatate 

prin intermediul raportului de expertiză autotehnică, 

nu pot avea o valoare dinainte stabilită pentru instan-

ţa de judecată”; „Efectuarea expertizelor autotehnice 

revine persoanelor care îndeplinesc cerinţele stabilite 

de art.8 al Legii cu privire la expertiza judiciară, con-

statările tehnico-ştiinţifi ce şi medico-legale”, nr.1086 

din 23.06.2000”.

• În pct.15 al Hotărîrii Plenului nr.20/1999 se indică: 

„În cazurile în care este evidentă infl uenţa condiţiilor 

drumurilor asupra accidentului rutier, instanţele jude-

cătoreşti urmează să verifi ce aceste condiţii. În legătură 

cu aceasta, instanţelor judecătoreşti li se recomandă să 

cerceteze minuţios circumstanţele accidentului rutier din 

punctul de vedere al infl uenţării condiţiilor drumurilor 

asupra acestor accidente, inacţiunilor serviciilor rutiere 

în asigurarea securităţii circulaţiei rutiere. Constatînd vi-

novăţia proprietarului sau a administratorului drumului, 

acesta, în cazul încălcării modului de întreţinere, repara-

re, exploatare şi a stării tehnice a drumurilor, poartă doar 

răspundere materială pentru pagubele cauzate partici-

panţilor la trafi c, în baza art.13 al Legii drumurilor”.

La începutul studiului nostru am remarcat că este rup-

tă de context recomandarea citată mai sus. Este lesne 
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de observat că această recomandare priveşte legătura 

cauzală în cazul infracţiunii de încălcare a regulilor de 

securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor 

de transport de către persoana care conduce mijlocul 

de transport. Mai mult, asupra unora din aspectele 

acestei recomandări ne-am pronunţat deja în studiul 

de faţă.

De aceea, în dorinţa de a evita repetiţiile, conside-

răm că este oportun să completeze explicaţiile pri-

vind legătura cauzală în cazul infracţiunii prevăzute 

la art.264 CP RM următoarea recomandare pe care 

o formulăm pentru proiectul noii hotărîri explicati-

ve a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 

Moldova consacrate practicii judiciare în cauzele pe-

nale privind infracţiunile în domeniul transportului 

auto: „În conformitate cu art.13 al Legii drumurilor, 

nr.509 din 22.06.1995, proprietarul sau administra-

torul drumului poartă răspundere materială pen-

tru  starea tehnică a drumului pe care îl deţine sau 

îl administrează. Proprietarul sau administratorul 

drumului nu poartă răspundere pentru obstacolele 

create circulaţiei şi pentru pagubele aduse partici-

panţilor la trafi c din motive independente de el. Pro-

prietarul sau administratorul drumului nu restituie 

participanţilor la trafi c cheltuielile suplimentare, 

condiţionate de restricţiile de circulaţie legate de 

executarea lucrărilor  planifi cate şi  a lucrărilor de 

restabilire a sectoarelor de drum degradate de avarii 

sau calamităţi naturale.

În acelaşi timp, se aplică răspunderea conform art.227 

din Codul contravenţional pentru nerespectarea regu-

lilor de întreţinere, de reparaţie şi de reconstrucţie a 

drumurilor, pasajelor şi a comunicaţiilor situate în 

zona drumului, a mijloacelor de dirijare a circulaţiei 

rutiere, nerespectarea termenelor de executare a lucră-

rilor de reparaţie şi de reconstrucţie executate în zona 

drumurilor, neîntreprinderea măsurilor de asigurare 

a securităţii circulaţiei rutiere, precum şi pentru  neîn-

deplinirea lucrărilor de amenajare, de reparare şi de 

curăţare regulată a pistelor pentru pietoni şi a punţi-

lor de trecere, neexecutarea obligaţiilor de întreţinere 

în stare tehnică bună şi în curăţenie a barierelor de la 

marginea drumului sau a căilor de acces la drumul de 

folosinţă generală”.

• Pct.16 al Hotărîrii Plenului nr.20/1999 stabileşte: „În 

cadrul judecării cauzelor penale, instanţele judecătoreşti 

urmează să individualizeze cu stricteţe măsura de pe-

deapsă şi să aplice inculpaţilor pedeapsa pentru infrac-

ţiunile contra siguranţei transporturilor, luînd în consi-

deraţie caracterul şi gradul de pericol social la săvîrşirea 

infracţiunii, personalitatea făptuitorului şi circumstanţele 

care agravează ori atenuează responsabilitatea”. Consi-

derăm lipsită de necesitate reproducerea unei asemenea 

explicaţii în proiectul noii hotărîri explicative consacra-

te practicii judiciare în cauzele penale privind infracţi-

unile în domeniul transportului auto. Aceasta deoare-

ce ea repetă prevederile alin.(1) art.76 CP RM (art.36 

CP RM din 1961), precum şi ale Hotărîrii Plenului 

Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la aplicarea în 

practica judiciară a principiului individualizării pedep-

sei penale”, nr.16 din 31.05.2004.

Necesită revizuire o altă explicaţie din pct.16 al Hotă-

rîrii Plenului nr.20/1999: „Conform art.28 CP RM din 

1961, pentru infracţiunile contra securităţii circulaţiei 

rutiere şi exploatării mijloacelor de transport, instanţele 

judecătoreşti au dreptul să discute chestiunea cu privire 

la aplicarea faţă de inculpat a pedepsei complementare –

privaţiunea de dreptul de a conduce mijloace de trans-

port pe un termen nu mai mic de un an. Reducerea ter-

menului de pedeapsă complementară la un termen nu 

mai mic de un an la stabilirea pedepsei, în baza alin.(4), 

(6) art.177 CP RM din 1961, este posibilă numai dacă 

există circumstanţele prevăzute de art.42 CP RM din 

1961”.

Venim cu sugestia de a formula următoarea explicaţie 

în proiectul noii hotărîri explicative a Plenului Curţii 

Supreme de Justiţie a Republicii Moldova consacrate 

practicii judiciare în cauzele penale privind infracţiuni-

le în domeniul transportului auto: „În acord cu alin.(3) 

art.65 CP RM, pentru infracţiunile în domeniul trans-

portului auto, privarea de dreptul de a ocupa anumite 

funcţii sau de a exercita o anumită activitate poate fi  

aplicată ca pedeapsă complementară în cazurile cînd 

nu este prevăzută în calitate de pedeapsă în norma pe-

nală corespunzătoare, dacă, ţinînd cont de caracterul 

infracţiunii săvîrşite de către făptuitor în timpul în-

deplinirii obligaţiilor de serviciu sau în timpul exerci-

tării unei anumite activităţi, instanţa de judecată va 

considera imposibilă păstrarea de către acesta a drep-

tului de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o 

anumită activitate.

Dacă există circumstanţe atenuante excepţionale, pe-

deapsa pentru infracţiunile în domeniul transportu-

lui auto poate fi  aplicată conform prevederilor art.79 

CP RM. Temei pentru aplicarea unei pedepse mai uşoa-

re decît cea prevăzută de lege, conform art.79 CP RM, 

pot servi numai circumstanţele excepţionale, inclusiv 

cele referitoare la personalitatea făptuitorului. Instan-

ţele de judecată trebuie să studieze multilateral, în de-

plină măsură şi obiectiv, toate circumstanţele şi datele 

prezentate care caracterizează atît negativ, cît şi pozitiv 

persoana inculpatului şi care au o importanţă esenţială 

pentru stabilirea categoriei şi mărimii pedepsei”.

• În pct.18 al Hotărîrii Plenului nr.20/1999 se consem-

nează: „De menţionat că răspunderea conform art.1772 

CP RM din 1961 o poartă colaboratorii întreprinderilor 
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de transport cu orice formă de proprietate, avînd obli-

gaţiunea specială de a asigura controlul privind starea 

tehnica a mijloacelor de transport, care au permis con-

ducerea mijloacelor de transport de către persoane afl ate 

în stare de ebrietate, dacă aceasta a avut urmările men-

ţionate în art.177 CP RM din 1961”.

Într-o anumită măsură, art.1772 CP RM din 1961 poate 

fi  considerat prototipul alin.(2) art.2641 CP RM. Pentru 

a asigura o plenitudine interpretării art.2641 CP RM, în 

cele ce urmează ne propunem să formulăm recoman-

dări pentru toate, fără excepţie, prevederile acestui ar-

ticol: „Cerinţa esenţială pentru aplicarea răspunderii 

conform alin.(1) art.2641 CP RM este ca, în timpul 

conducerii mijlocului de transport, făptuitorul să fi e 

în stare de ebrietate cu grad avansat (în ipoteza ebri-

etăţii produse de băuturi alcoolice) sau în stare de 

ebrietate (în ipoteza ebrietăţii produse de substanţe 

narcotice, psihotrope şi/sau de alte substanţe cu efecte 

similare). 

Potrivit alin.(2) art.13412 CP RM, prin „stare de ebrie-

tate alcoolică cu grad minim” se înţelege starea persoa-

nei care are concentraţia de alcool în sînge de la 0,3 pînă 

la 0,8 g/l şi concentraţia vaporilor de alcool în aerul

expirat de la 0,15 pînă la 0,4 mg/l. Totodată, conform 

alin.(3) art.13412 CP RM, prin „stare de ebrietate al-

coolică cu grad avansat” se înţelege starea persoanei 

care are concentraţia de alcool în sînge de la 0,8 g/l şi 

mai mult şi concentraţia vaporilor de alcool în aerul 

expirat de la 0,4 mg/l şi mai mult. Trebuie să fi e întru-

nite cumulativ condiţia referitoare la concentraţia de 

alcool în sînge şi condiţia referitoare la concentraţia 

vaporilor de alcool în aerul expirat.

Infracţiunea prevăzută la alin.(1) art.2641 CP RM se 

consideră consumată din momentul efectuării condu-

cerii mijlocului de transport de către o persoană care 

se afl ă în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat 

sau în stare de ebrietate produsă de substanţe narco-

tice, psihotrope şi/sau de alte substanţe cu efecte si-

milare. 

Subiectul infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.2641 

CP RM este persoana fi zică responsabilă care, la mo-

mentul săvîrşirii infracţiunii, a atins vîrsta de 16 ani. 

În plus, subiectul are calitatea specială de persoană 

care conduce mijlocul de transport.

În sensul alin.(2) art.2641 CP RM, în esenţă, acţiunea 

de predare a conducerii mijlocului de transport con-

sistă în eliberarea permisiunii – verbale sau scrise –

pentru deplasarea mijlocului de transport.

Infracţiunea prevăzută la alin.(2) art.2641 CP RM se 

consideră consumată din momentul producerii urmă-

rilor preju di ciabile prevăzute în art.264 CP RM. Faţă 

de aceste urmări făptuitorul manifestă imprudenţă.

Subiectul infracţiunii prevăzute la alin.(2) art.2641 

CP RM este persoana fi zică responsabilă care, la mo-

mentul săvîrşirii infracţiunii, a atins vîrsta de 16 ani. 

În plus, subiectul trebuie să aibă o calitate specială: 

conducătorul sau posesorul mijlocului de transport 

care e predat pentru conducere unei alte persoane care 

se afl ă în stare de ebrietate; alte persoane responsabile 

de exploatarea mijloacelor de transport.

În sensul alin.(3) art.2641 CP RM, fără preexistenţa 

solicitării agentului de circulaţie nu există, pentru 

conducătorul mijlocului de transport, obligaţia de a 

se supune, din proprie iniţiativă, testării alcoolscopi-

ce, examenului medical în vederea stabilirii stării de 

ebrietate şi a naturii ei sau recoltării probelor biolo-

gice în cadrul acestui examen. Deci, în lipsa situaţiei-

premisă specifi cate, nu poate fi  concepută nici infrac-

ţiunea prevăzută la alin.(3) art.2641 CP RM.

Infracţiunea în cauză se consideră consumată din mo-

mentul realizării refuzului, împotrivirii sau eschivării 

conducătorului mijlocului de transport de la testarea 

alcoolscopică, de la examenul medical în vederea sta-

bilirii stării de ebrietate şi a naturii ei sau de la re-

coltarea probelor biologice în cadrul acestui examen 

medical.

Subiectul infracţiunii prevăzute la alin.(3) art.2641 

CP RM este persoana fi zică responsabilă care, la mo-

mentul săvîrşirii infracţiunii, a atins vîrsta de 16 ani. 

În afară de aceasta, subiectul are calitatea specială de 

conducător al mijlocului de transport.

În sensul alin.(4) art.2641 CP RM, subiectul nu deţine 

permis de conducere în oricare din următoarele situ-

aţii:

1)  subiectului îi lipseşte în genere permisul de condu-

cere. Se are în vedere inexistenţa permisului de con-

ducere, nu lipsa temporară, de moment, a acestuia;

2) subiectul deţine permis de conducere, însă unul ne-

corespunzător categoriei/ subcategoriei mijlocului 

de transport pe care îl conducea în momentul săvîr-

şirii infracţiunii;

3) subiectul deţine permis de conducere, care este însă 

cu termenul expirat, sau anulat, sau nevalabil din 

alte cauze.

În sensul alin.(4) art.2641 CP RM, subiectul este privat 

de dreptul de a conduce mijlocul de transport atunci 

cînd se afl ă în perioada în care execută pedeapsa prevă-

zută de art.65 CP RM sau sancţiunea contravenţională 

prevăzută de art.35 din Cod contravenţional. Nu se are 

în vedere că subiectul nu-şi poate exercita dreptul de a 

conduce mijlocul de transport pentru că, de exemplu, 

mijlocul de transport i-a fost ridicat, sechestrat, confi s-

cat etc., în baza legii”.

Argumentele întru susţinerea unei asemenea interpretări 

le-am prezentat în cadrul unor publicaţii ştiinţifi ce17.
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