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În Preambulul Constituţiei Republicii Moldova, dar 
şi în al.3 al art.1 din Constituţie se constată că Repu-
blica Moldova este un stat de drept, democratic, în 
care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, 
libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi 
pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sînt 
garantate.

Deci statul garantează, ca valoare în societate, drepta-
tea. O garantează prin ajustarea cadrului legislativ, 
care trebuie să aibă reglementări aplicarea cărora va 
duce de fiecare dată la triumful dreptăţii în societate 
în întregime, dar şi în cazul unui individ aparte. Este 
un lucru dificil, deoarece interesele societăţii (nemai-
vorbind de cele ale statului) nu de fiecare dată cores-
pund cu cele ale unei persoane aparte, iar actul nor-
mativ regulatoriu este unul general, impersonal. În 
plus, în linii mari, legea este conservatoare, rămîne în 
urma relaţiilor sociale, a dezvoltării personalităţii, şi, 
în multe cazuri, nu poate contribui la o justiţie echita-
bilă, corectă, la protejarea demnităţii persoanei.

De aceea, se impune ca normele juridice să fie mai 
flexibile, iar cei care le aplică să aibă împuterniciri 
de a lua o astfel de decizie încît ea să fie şi legală şi 
dreaptă. Asemenea reglementări pot avea loc doar 
prin introducerea unei noi categorii juridice de rea-
lizare a dreptului – „dreptul discreţionar” – care, fi-
ind clar ca scop, reglementat juridic şi corect aplicat 
în practică la soluţionarea unor cazuri concrete, nu 
va contravine principiului legalităţii, dar va duce la 
triumful dreptăţii.

„Dreptul discreţionar” este un fenomen juridic (rea-
litate juridică) bazat pe normele de drept materiale, 
care impun, admit sau prevăd luarea deciziilor la ale-
gerea din mai multe variante posibile şi de alternati-

„drePTul dIscreŢIONar” 
ÎN FaZa urMĂrIrII PeNale

In the present work we touch on the rea-
lization of the principle of inevitability in 
juridical responsibility for the committed 
offences. At the same time, in various sta-
tes of the world, alongside this principle, 
there is applied the „discretionary law”, 
which permits the organs of prosecution 
not to sue the offender at law, and the law 
instances to condone and free him from pe-
nal punishment. „The discretionary law” 
in legal prosecution is illustrated by the 
author by examples of its application in 
different countries (Great Britain, FRG, 
France, etc.). 

vă de către subiectul de drept ce are împuternicirile 
corespunzătoare în acest sens şi, totodată, un meca-
nism juridic care reglementează aplicarea normelor 
de drept cu utilizarea acestor împuterniciri la solu-
ţionarea cazurilor concrete, în aşa fel încît deciziile 
adoptate să fie juste, conforme scopului urmărit, fi-
nalităţii legii.

Luarea deciziilor discreţionare este proprie oricărui 
organ statal. În funcţie de locul său în ierarhia struc-
turii autorităţilor publice, sarcinile şi competenţa lui, 
aria discreţionară poate fi mai restrînsă sau, din con-
tra, mai extinsă.

În activitatea lor, organele procuraturii, ca organe 
autonome în componenţa autorităţii judecătoreşti, 
dispune de un anumit nivel discreţionar la luarea 
deciziilor.

Dacă normele ce reglementează activitatea procuro-
rului au un caracter imperativ, categoric, absolut de-
terminat, discreţia la luarea deciziilor lipseşte, ele vor 
fi pronunţate strict conform normei concrete. În rest, 
procurorul are posibilitatea de a alege, din mai multe 
variante şi soluţii alternative, decizia cea mai justă, 
echitabilă, rezonabilă. Posibilitatea de a alege o atare 
decizie şi este esenţa „dreptului discreţionar”. Însă 
posibilitatea de a alege nu este şi o obligativitate de a 
alege. Acest proces este lăsat la discreţia procuroru-
lui, care se conduce de lege, de circumstanţele cauzei 
concrete, dar şi de propria convingere intimă, care, în 
totalitatea lor, duc la pronunţarea deciziei, ale cărei 
consecinţe vor atinge scopul urmărit. Scopul urmărit 
este determinat de finalitatea legii, de sensul legisla-
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ţiei în întregime, dar şi de interesul public, bazat pe 
principiul echităţii sociale. Oricum, decizia discreţi-
onară trebuie să satisfacă cerinţele legitime ale omu-
lui, să nu atingă drepturile şi libertăţile garantate de 
Constituţie, să fie pentru om, nu în detrimentul inte-
reselor legitime ale acestuia.

Conform art.1 CPP al Republicii Moldova, proce-
sul penal reprezintă activitatea organelor de urmă-
rire penală şi a instanţelor judecătoreşti, unul din 
scopurile căreia este ca orice persoană care a săvîr-
şit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei 
sale. Cu alte cuvinte, este vorba despre realizarea 
principiului inevitabilităţii răspunderii juridice 
pentru infracţiunile săvîrşite, ceea ce înseamnă că 
orice infractor trebuie urmărit penal, trimis în ju-
decată pentru a fi tras la răspundere, condamnat. 
Urmărirea penală este una dintre funcţiile de bază 
ale procuraturii.

Toate deciziile adoptate de procuror trebuie să fie nu 
doar legale şi întemeiate, ci şi echitabile.

Echitatea este o categorie etică, dar şi de drept. În 
literatura juridică ea este caracterizată ca principiu 
fundamental de formare, dezvoltare şi funcţionare a 
dreptului.

„Echitatea, fiind un fenomen etico-social, capătă o în-
semnătate de principiu al dreptului în măsura în care 
ea se încadrează în procesul de reglementare juridi-
că, în elemente ca „proporţionalitate”, „dimensiuni 
egale” ş.a., care sînt proprii însăşi construcţiei instru-
mentelor juridice”1. 

Echitatea, ca o categorie juridică, se realizează prin 
intermediul aplicării „dreptului discreţionar”.

Totodată, în diferite state ale lumii, fie mai pe larg, 
fie mai limitat, de rînd cu principiul inevitabilităţii 
răspunderii penale, pentru infracţiunile săvîrşite se 
aplică   „dreptul discreţionar”, care dă posibilitate 
organelor de urmărire penală, în anumite situaţii, 
de a nu urmări penal infractorul, iar instanţele de 
judecată – de a-l elibera de răspundere sau pedeap-
să penală. Aceste posibilităţi sînt prevăzute de legea 
penală şi procesual penală, iar organele de urmărire 
penală şi instanţele de judecată au împuterniciri dis-
creţionare în acest sens.

Iniţial, „dreptul discreţionar” în faza urmăririi pe-
nale a fost formulat în sistemul de drept anglo-sa-
xon, apoi şi-a găsit aplicare în ţările sistemului de 
drept continental (romano-german). În cele din 

urmă, acest drept a fost reflectat în documentele in-
ternaţionale2.

În Marea Britanie, organele de urmărire penală au 
împuterniciri legale de a urmări sau de a nu ur-
mări penal infractorii, conducîndu-se de principiul 
oportunităţii, adică au împuterniciri discreţionare. 
Această practică cu rădăcini seculare are la bază 
două institute: preîntîmpinarea poliţienească (poli-
ce caution) şi mediaţia (mediation). Preîntîmpinarea 
poliţienească este o alternativă a urmăririi penale 
pentru persoanele care au săvîrşit crime negrave, 
sau de către minori, şi se aplică pe larg (conform 
statisticii, în 1995 numai în Anglia şi Uels au fost 
făcute 120000 de astfel de preîntîmpinări minorilor 
care n-au atins vîrsta de 18 ani)3. 

După părerea savanţilor englezi, „preîntîmpinarea”, 
ca alternativă a urmăririi penale, curmă perspectiva 
acestor minori de a deveni infractori cu carieră, redu-
ce cheltuielile statului şi volumul de lucru al judecă-
torilor4. 

Asemenea împuterniciri discreţionare au organele 
de urmărire penală şi în alte state ce fac parte din sis-
temul de drept anglo-saxon. În unele dintre ele (Aus-
tralia), „preîntîmpinările” sînt însoţite de anumite 
condiţii, în altele – nu. Principalul este ca infractorul 
să-şi recunoască vina. 

În SUA împuterniciri discreţionare are procurorul. 
El decide să pornească urmărirea penală ori nu, ţi-
nîndu-se cont de interesele statului. Gravitatea in-
fracţiunii săvîrşite nu contează. Deşi în ultimii ani 
s-a purces la codificarea legilor penale şi procesual 
penale, precedentul ocupă un loc de frunte la luarea 
deciziilor5. 

În sistemul de drept continental, problemele ce ţin de 
urmărirea penală se soluţionează prin intermediul le-
gilor codificate; puterea discreţionară a procurorului 
este mult restrînsă şi depinde de principiul ce stă la 
baza urmăririi penale: legalităţii sau oportunităţii.

În unele state, la baza reglementării problemelor le-
gate de urmărirea penală stă principiul legalităţii. 
În Germania, de exemplu, procurorul este obligat, 
independent de orice circumstanţe, să pornească ur-
mărirea penală6. Dar chiar şi în această ţară legisla-
ţia procesual penală prevede anumite situaţii în care 
procurorul are împuterniciri de a nu porni urmărirea 
penală, dacă lipseşte interesul public, sau să înceteze 
urmărirea penală, dacă infracţiunea este neînsem-
nată. Aceste decizii ale procurorului sînt urmate de 
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anumite condiţii pentru infractor şi sînt luate cu con-
simţămîntul judecătorului şi sub controlul lui.

În multe ţări europene ce au la faza de urmărire pe-
nală şi principiul oportunităţii (Franţa, Belgia, Olan-
da ş.a.), „dreptul discreţionar” este legiferat. 

În Olanda, datorită acestui principiu, urmărirea pe-
nală încetează anual în 15-20% din toate cazurile.

În Franţa, procurorul are împuterniciri discreţionare 
largi. Este lăsată la discreţia lui de a aprecia oportu-
nitatea de a porni sau nu urmărirea penală în fiecare 
caz concret.

De asemenea, de către procuror se aplică pe larg me-
diaţia, dacă el consideră că în aşa fel se va pune capăt 
conflictului şi consecinţelor infracţiunii.

În 1999, în Codul de Procedură al Franţei au fost in-
troduse 3 noi articole – 411, 412, şi 413 – care au dat 
noi împuterniciri procurorului. Conform art.411, pro-
curorul, în anumite condiţii, poate refuza urmărirea 
penală pentru săvîrşirea oricărei infracţiuni. Decizii-
le de refuz ale urmăririi penale sînt luate cu consim-
ţămîntul judecătorului şi controlate de el7. 

„Dreptul discreţionar” a fost cunoscut şi procesului 
penal sovietic, conform căruia procurorul, în cazurile 
prevăzute de lege, avea împuterniciri discreţionare în 
faza urmăririi penale de a porni sau refuza urmărirea 
penală sau de a înceta urmărirea penală. În ambele 
cazuri, materialele se trimiteau pentru examinare şi 
luarea măsurilor de influenţă obştească, fie în jude-
cătoriile tovărăşeşti, fie în comisiile pentru minori ori 
în colectivele de muncă. 

La începutul anilor ’90 ai sec. XX, în unele ţări eu-
ropene, inclusiv Republica Moldova, motivîndu-se 
că se admiteau abuzuri, împuternicirile discreţiona-
re ale procurorului în faza de urmărire penală au 
fost cu mult limitate. Doar instanţele de judecată 
trebuie să se pronunţe pe marginea infracţiunii să-
vîrşite şi a pedeapsei pentru infractor. În aşa fel, s-a 
renunţat la principiul oportunităţii în urmărirea pe-
nală, fiind legiferat doar principiul legalităţii (vezi 
„Concepţia reformei judiciare şi de drept”, aprobat 
de Parlamentul RM la 21 iunie 1994). În noul Cod 
Procesual Penal lipseşte articolul (în CPP din 1961 
– art.51) care  prevedea refuzul de a urmări penal 
pentru unele infracţiuni cu luarea altor măsuri de 
înrîurire obştească. Consider că o normă juridică 
cu un astfel de conţinut trebuie reintrodusă. Este o 
practică a majorităţii ţărilor, care demonstrează efi-

cienţa, este în binele interesului public, al statului, 
al celor implicaţi în conflict. În Codul de Procedură 
Penală din 2003 este din nou recunoscut principiul 
oportunităţii în urmărirea penală, indicîndu-se mai 
multe temeiuri şi condiţii, cînd procurorul, în mod 
discreţionar, poate să înceteze urmărirea penală, 
fără a trimite dosarul în judecată. 

Dacă procedura urmăririi penale şi tragerea la răs-
pundere penală a infractorului este determinată de 
anumite principii şi detaliat reglementată în Codul 
de Procedură Penală al Republicii Moldova, iar şti-
inţa dreptului procesual penal studiază această ac-
tivitate amănunţit, sub toate aspectele, „dreptul dis-
creţionar” în urmărirea penală este slab reglementat 
în legea procesual penală, iar ştiinţa juridică nu-i 
acordă nicio atenţie. În Codul de Procedură Penală 
(art.255) se menţionează că ordonanţele organelor de 
urmărire penală, deci şi ale procurorului, trebuie să 
fie legale şi motivate, dar nu este indicată cerinţa că 
ele trebuie să fie şi drepte, echitabile. Este o omisiune 
ce se cere corectată. Cu toate acestea, ţinînd cont de 
faptul că relaţiile sociale, fiind în continuă schimba-
re, modificare, dezvoltare, depăşesc cadrul legislativ, 
care le reglementează, în caz de apariţie a conflictelor, 
la soluţionarea lor pentru a lua o decizie echitabilă, 
rezonabilă, dreaptă, adesea, în lipsa normei juridice 
regulatorie, se aplică principiile generale, fundamen-
tale ale dreptului. În esenţă, în asemenea situaţii, de 
fapt, se utilizează „dreptul discreţionar”. Altfel nici 
nu poate fi. În caz contrar, s-ar lua nişte decizii doar 
formal legale, dar nedrepte.

Urmărirea penală trebuie să fie bazată pe principiile 
legalităţii, temeiniciei, dar şi a oportunităţii şi echi-
tăţii. Normele penale şi procesual penale trebuie să 
cuprindă prevederi care ar permite aplicarea acestor 
principii, iar cei care aplică aceste norme – să aibă îm-
puternicirile respective. Finalitatea urmăririi penale 
în toate cazurile: decizia luată trebuie să fie dreaptă. 
În anumite cazuri, acest scop poate fi atins doar cu 
aplicarea „dreptului discreţionar”.

Împuternicirile discreţionare – discreţia materială 
(art.53 CP), pe care procurorul le poate aplica în cadrul 
urmăririi penale pe categoriile de infracţiuni menţio-
nate în Capitolul VI a Părţii Generale a Codului Penal 
al Republicii Moldova, sînt prevăzute în art. 285 al Co-
dului de Procedură Penală al Republicii Moldova.

De menţionat că, politica penală şi procesual penală 
a statului are tendinţa de a lărgi hotarele discreţiona-
re ale procurorului în procesul urmăririi penale.



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 .  4  (19) ,  2011,  NR .  1  (20) ,  2012

79

La 12 septembrie 2007, Guvernul Republicii Moldo-
va a adoptat un Plan de măsuri în domeniul com-
baterii criminalităţii, inclusiv un punct ce prevedea 
„eficientizarea pîrghiilor discreţionare ale organelor 
procuraturii” – măsură care se realizează în viaţă. 
Parlamentul Republicii Moldova, adoptînd legi, 
prevede şi noi competenţe, prerogative ale procuro-
rului şi noi împuterniciri discreţionare în procesul 
urmăririi penale. Această extindere discreţionară a 
procurorului îşi are ca fundament şi un nou princi-
piu – cel de colaborare a infractorului cu organele 
de urmărire penală.

La momentul adoptării noului Cod de Procedură Pe-
nală al RM, intrat în vigoare la 12 iunie 2003, procu-
rorul nu avea dreptul de a înceta urmărirea penală cu 
liberarea de răspundere penală. El putea doar, prin 
ordonanţă, să suspende urmărirea penală pe termen 
de un an, iar procesul penal cu liberare de pedeapsă 
penală putea fi încetat după expirarea termenului de 
un an doar de judecătorul de instrucţiune.

Ulterior, Codul de Procedură Penală a fost în mod 
repetat amendat, modificat, completat cu noi preve-
deri, inclusiv art. 285, conform căruia procurorul, de 
rînd cu alte noi împuterniciri, are dreptul de a înceta 
urmărirea penală, cu liberarea de răspundere penală 
în toate cazurile prevăzute de art. 53 Cod Penal, fără 
a trimite dosarul judecătorului de instrucţiune. Mai 
mult, pentru prima dată, legea prevede dreptul pro-
curorului de a înceta urmărirea penală cu tragerea 
infractorului la răspundere administrativă (în afară 
de sancţiunile contravenţionale, care sînt de com-
petenţa judecătorului de instrucţiune, art. 285 – cu 
modificările introduse prin Legea nr. 264-XVI din 28 
iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2006, nr. 170-173, art.781) şi Legea nr. 292-XVI din 21 
decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova, 2008, nr. 28-29 art.82).

Articolul 10 are următorul conţinut: „În cadrul ur-
măririi penale, în condiţiile Codului Penal şi ale Co-
dului de Procedură Penală, procurorul poate decide 
liberarea de răspundere penală a persoanei care a 
săvîrşit o faptă ce conţine elementele constitutive 
ale infracţiunii.

Consider că dispoziţia acestui articol trebuie să-şi 
găsească dezvoltare în Codul Penal şi Procesual Pe-
nal. Deşi articolul se numeşte „Aplicarea măsurilor 
alternative urmăririi penale”, ce ar indica că urmări-
rea penală nu se porneşte (se refuză şi se aplică alte 
măsuri), din dispoziţie se înţelege că urmărirea pe-

nală totuşi se porneşte, apoi se poate lua o decizie de 
liberare de răspundere penală.

Activitatea discreţionară a procurorului este ga-
rantată prin lege. Conform Capitolului VIII al Legii 
„Garantarea autonomiei procuraturii”, această auto-
nomie este asigurată inclusiv prin discreţia decizio-
nală acordată prin lege în exerciţiul funcţiei – al. 1 al 
art.56, lit. „d”.

Anumite împuterniciri discreţionare procurorul le 
exercită şi la soluţionarea în fond (discreţie materi-
ală) în cadrul urmăririi penale pe cazurile ce ţin de 
procedura de mediere, împăcare, acordul de recu-
noaştere a vinovăţiei, dar şi în problemele ce ţin de 
ridicarea imunităţii şi tragerea la răspundere penală 
a deputaţilor, judecătorilor, cît şi în cadrul de asisten-
ţă juridică internaţională în materie penală.

Datele statistice demonstrează că procurorii aplică 
cu succes împuternicirile discreţionare în procesul de 
realizare a instituţiilor de recunoaştere a vinovăţiei şi 
suspendarea urmăririi penale condiţionate.

Totodată, aceleaşi date statistice ne orientează la une-
le presupuneri că aici mai sînt rezerve. 

De exemplu, instanţele de judecată emit sentinţe de 
condamnare pe un număr impunător de dosare cu libe-
rare de răspundere penală, cu sentinţe de amendă sau 
executarea pedepsei prin munci în folosul comunităţii.

Consider că aici se ascund mai multe rezerve neuti-
lizate în faza de urmărire penală pentru a suspenda 
condiţionat urmărirea penală. Şi, în aşa fel, procesul 
ar fi mai puţin costisitor pentru stat, benefic pentru 
participanţii la proces, ar micşora volumul de lucru 
al instanţelor.

Pentru a urmări acest proces de emitere a deciziilor 
discreţionare ale procurorului, conforme principiu-
lui oportunităţii şi posibilităţii de analiză a felului 
cum sînt realizate de către ei aceste împuterniciri, ar 
fi necesară ducerea unei evidenţe aparte în rapoarte-
le statistice. Ar fi bine să se ştie care din acordurile de 
recunoaştere a vinovăţiei au fost încheiate la iniţiati-
va procurorului, de care considerente s-a condus el, 
făcînd o astfel de propunere.

Tendinţa de utilizare cît mai largă a „dreptului dis-
creţionar” se păstrează, are justificare atît juridică, cît 
şi reală, faptică, corespunde politicii statului în mate-
rie penală, dreptului internaţional, practicii altor sta-
te. Principiul colaborării statului cu infractorul este 
într-o permanentă extindere.   
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„Dreptul discreţionar”, ca rezultat al politicii statu-
lui, mai urmăreşte scopul – mai pe larg aplicat la faza 
urmăririi penale – de a diminua volumul de lucru al 
instanţelor de judecată, dîndu-le posibilitatea să se 
concentreze asupra dosarelor complicate, cît şi facto-
rul economic – examinarea dosarului în judecată este 
de durată, cu mai multe căi de atac, este una destul 
de costisitoare pentru stat.

În sfîrşit, într-un stat aparte, de rînd cu cele enumerate 
mai sus, aplicarea „dreptului discreţionar” depinde de 
situaţia criminogenă, de structura infracţiunilor, de ca-
tegoriile de infractori, de practica existentă privitor la 
aplicarea principiului oportunităţii, de claritatea nor-
melor juridice care prevăd realizarea acestui principiu, 
de nivelul împuternicirilor discreţionare a organelor 
de urmărire penală, de pregătirea lor profesională.

La nivel legislativ, aria aplicării „dreptului discreţi-
onar” se lărgeşte, fiind introduse noi modalităţi de 
încetare a răspunderii penale cu liberarea de răspun-
dere penală condiţionată sau necondiţionată. În anu-
mite situaţii, în dependenţă de gravitatea infracţiunii 
şi caracteristicii făptuitorului, chiar se refuză în por-
nirea urmăririi penale. Totodată, pentru a se exclude 
arbitrariul, abuzurile la luarea deciziilor, această acti-
vitate este supusă unui control nu doar judiciar, ci şi 
din partea societăţii, ea devenind maximum transpa-
rentă. Traducerea în viaţă a „dreptului discreţionar” 
îşi demonstrează eficacitatea, ca fiind o politică raţio-
nală a statului în problemele de combatere şi preve-
nire a criminalităţii.

Deşi statul întreprinde în permanenţă măsuri de 
combatere eficientă a criminalităţii (se adoptă noi 
legi, noi măsuri organizatorice, noi structuri ale or-
ganelor de urmărire penală, pregătirea profesiona-
lă a cadrelor chemate să combată infracţionalismul, 
participarea activă a mass-mediei şi societăţii în acest 
proces), nivelul criminalităţii nu scade, dimpotrivă – 
în anumite state chiar creşte. Au apărut noi categorii 
de infracţiuni în domeniul economic, bancar, vamal, 
financiar, care se săvîrşesc cu ajutorul tehnologiilor 
noi (calculator, internet), trafic de fiinţe umane. Ac-
tele de terorism, corupţia, spălarea banilor au luat 
amploare, au un caracter organizat, transfrontalier. 
După mai multe secole, au reînviat actele de pira-
terie. De aceea, în Codul Penal al diferitor state (în 
Republica Moldova inclusiv) apar nu doar articole 
noi, ci întregi compartimente. Savanţii analizează cu 
atenţie noile componente ale acestor noi infracţiuni, 
le comentează pentru corecta înţelegere, interpretare 
şi aplicare. Deci, dreptul material penal reacţionea-

ză, fie şi cu întîrziere, la aceste schimbări, ţinîndu-se 
cont şi de practica internaţională în materia penală şi 
recomandările făcute în acest sens. Sînt create noi şi 
noi organisme internaţionale (pe lîngă Interpol şi Eu-
ropol) de combatere atît a infracţiunilor la general, cît 
şi a anumitor categorii de crime (terorismul, spălarea 
banilor, corupţia, traficul de fiinţe umane, circulaţia 
ilegală a subtanţelor narcotice ş.a.).

Pentru combaterea eficientă a infracţiunilor, se intro-
duc modificări substanţiale şi de esenţă în Codul de 
Procedură Penală, care, pe de o parte, urmăresc să nu 
fie încălcate drepturile participanţilor la proces (ca 
procesul să fie unul echitabil şi finalizat în termene 
rezonabile), iar, pe de altă parte, organelor de urmă-
rire penală li se acordă noi competenţe, împuterniciri 
în scopul identificării făptaşilor şi tragerii operative 
la răspundere penală. În ultimii ani, majoritatea sta-
telor europene au prevăzut în Codul de Procedură 
Penală largi posibilităţi de colaborare a organelor de 
urmărire penală cu infractorii în scopul urgentării in-
vestigaţiilor, identificării tuturor făptaşilor şi a con-
statării circumstanţelor crimei în schimbul unor pe-
depse mai blînde sau liberării de răspundere penală.

Şi în Republica Moldova politica penală a statului 
în acest sens continuă, exemplul elocvent fiind pre-
vederile al.6 al art.47 Cod Penal, care dă posibilitate 
chiar şi membrilor unei organizaţii criminale de a fi 
liberaţi de răspundere penală indiferent de gravitatea 
infracţiunii în condiţiile dispoziţiei şi ipotezei acestei 
norme juridice. Dar această normă va da rezultatele 
scontate numai dacă va fi lucrativă şi nu una teore-
tizată, declarativă, care nu ţine de aspectele practice 
de aplicare a ei.

Condiţia principală de aplicare a acestei norme în 
practică este ca membrul organizaţiei criminale să 
declare benevol despre existenţa organizaţiei crimi-
nale şi apoi să ajute la descoperirea infracţiunilor să-
vîrşite de ea sau să contribuie la demascarea organi-
zatorilor, a conducătorilor sau a membrilor organiza-
ţiei criminale respective. Această condiţie limitează 
considerabil aplicarea normei în practică, deoarece, 
ţinînd cont de caracteristicele organizaţiei criminale, 
de modul de selectare a membrilor ei, de gradul de 
conspiraţie, de disciplina internă cu pericolul pentru 
viaţă în caz de încălcare a acestei disciplini, doritori 
să declare benevol despre existenţa organizaţiei cri-
minale, cu participarea ulterioară activă la demasca-
rea ei, nu vor fi sau vor fi rar de tot, cazuri unice.

De aceea, este oportun ca în situaţia cînd a fost reţi-
nut un membru al organizaţiei criminale (determina-
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tă conform datelor operative) şi nu a declarat benevol 
de existenţa ei, iniţiativa de a colabora cu organele de 
urmărire penală în scopul demascării organizaţiei şi 
preîntîmpinării de noi inracţiuni în schimbul liberării 
de răspundere penală, să vină şi de la procuror, care, 
prin argumentarea juridică penală şi procesual pena-
lă, şi asigurarea de garanţii, să-l convingă pe infractor 
să colaboreze pentru a curma noi infracţiuni, pentru 
binele societăţii, dar şi în interesul personal – nu va fi 
tras la răspundere penală. Procurorul trebuie să aibă 
împuterniciri discreţionare în aces sens, realizarea 
cărora să depindă doar de procuror şi infractor, ca în 
cazul încheierii acordului de recunoaştere a vinovă-
ţiei, cu excluderea terţilor. Instanţele de judecată vor 
controla doar dacă s-au respectat condiţiile formale, 
procesuale.

Iată de ce şi în cazul aplicării al.6 al art.47 Cod Penal 
se cer anumite detalieri şi garanţii. Sintagma „poate 
fi liberat” nu dă garanţiile scontate, chiar dacă au fost 
îndeplinite toate condiţiile de către infractor. În Co-
dul de Procedură Penală nu este o prevedere expresă 
de liberare de răspundere penală conform art.47, al.6, 
nu este indicat cine are împuterniciri de a libera de 
răspundere penală: procurorul sau judecătorul.

Consider că art.57 Cod Penal trebuie să fie completat 
cu al.3 cu următorul conţinut: „Membru al unei gru-
pări criminale sau al unei organizaţii (asociaţii crimi-
nale) poate fi liberat de răspundere penală, în situaţii 
excepţionale, în cazul încheierii unui acord prejudi-
ciar de colaborare cu organele de urmărire penală, 
scontat cu demascarea grupării sau organizaţiei cri-
minale, curmarea activităţii ei criminale şi tragerii la 
răspundere penală a membrilor ei”.

Iar Codul de Procedură Penală completat cu un ca-
pitol suplimentar: Capitolul III1 „Procedură de ur-
mărire penală, încheierea acordului prejudiciar de 
colaborare cu organul de urmărire penală privind 
unele infracţiuni săvîrşite în condiţii excepţiona-
le”. Deci, această procedură va fi aplicată doar în 
cazuri excepţionale, cînd gruparea ori organizaţia 
criminală activează de mai multă vreme, săvîrşeşte 
infracţiuni grave, deosebit de grave şi excepţional 
de grave, inclusiv omoruri, acte de banditism şi 
terorism şi, în ciuda tuturor măsurilor întreprinse, 
infracţiunile săvîrşite de ea nu pot fi descoperite, 
organizatorii şi conducătorii ei – demascaţi, prezin-
tă un pericol sporit pentru ordinea publică, pentru 
instituţiile statale, pentru viaţa oamenilor, pentru 
bunurile lor etc. Membrul grupării sau organizaţiei 
criminale trebuie să aibă garanţii clare că nu va fi 

tras la răspundere penală şi nici nu va fi divulgată 
persoana lui (numele, prenumele) ca demascator, 
cu toate măsurile de protecţie ulterioară.

De aceea, decizia de a fi liberat de răspundere penală 
trebuie să fie luată de procuror, controlată de procu-
rorul ierarhic superior. Încheierea acordului de cola-
borare să fie aprobat de procurorul ierarhic superi-
or şi toată activitatea să fie verificată de el. Instanţa 
de judecată poate controla legalitatea acestei decizii 
doar la demersurile sau cererile persoanelor intere-
sate. Despre rezultatele anchetării acestor infracţiuni 
Procurorul General informează conducătorul ţării şi 
societăţii. 

În lipsa reglementărilor juridice, organele de urmări-
re penală, în aşa sau alt mod, colaborează cu elemen-
tele lumii criminale în vederea descoperirii infracţiu-
nilor în schimbul liberării de răspundere penală (sau 
nu pornesc contra lor urmărirea penală ori o încetea-
ză din diferite motive). Dar o fac cu încălcarea legii, 
fiind practic greu de a o controla, adesea abuzivă. 

Cu toate că în ultima perioadă se fac mai multe mo-
dificări în Codul de Procedură Penală, ce urmăreş-
te scopul de a simplifica unele proceduri, totuşi, în 
mare parte, rămîne prea formalizat, chiar sofisticat, 
fapt care permite infractorilor, cu ajutorul avocaţilor 
(şi aici nu putem să-i acuzăm de nimic), să evite răs-
punderea penală.

Consider că şi aici unele prevederi ar putea avea mai 
multă elasticitate, care ar permite organului de urmă-
rire penală să ia decizia justă, fără a i se imputa în-
călcarea sau derogarea de la unele norme procesuale, 
deşi în cadrul legislaţiei procesuale se cer lărgite îm-
puternicirile discreţionare ale organului de urmărire 
penală, ale procurorului, desigur sub control judiciar. 

După cum am menţionat mai sus, la începutul ani-
lor ’90 „dreptul discreţionar” al procurorului în faza 
urmăririi penale a fost restrîns sau complet anulat, 
motivul fiind abuzul de drept. Deşi actualmente si-
tuaţia s-a schimbat, pericolul de a comite abuzuri 
persistă.

Aplicarea discreţionară a normei de drept nu poate 
fi confundată cu alte forme de realizare a dreptului, 
cum ar fi utilizarea dreptului cu urmărirea penală se-
lectivă, cu tragerea la răspundere penală a doar uno-
ra dintre infractori ş.a.

Tocmai din aceste şi alte cauze, ce nu sînt înţelese şi 
susţinute de societate, legislatorul, pe lîngă motive 
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de ordin conceptual, nu riscă să extindă împuternici-
rile discreţionare ale procurorului. 

Iată de ce această activitate de colaborare în schimbul 
liberării de răspundere penală în condiţiile descrise 
se cere legiferată, reglementată procesual, cu detalie-
rea competenţelor, inclusiv a împuternicirilor discre-
ţionare, cu mecanismele de control corespunzător. În 
acest context, important este coraportul dintre reali-
zarea acestor împuterniciri ale procurorului şi limite-
le controlului judiciar a deciziilor discreţionare luate 
de procuror. Acest coraport cere şi el o reglementare 
mai clară, precisă.

Consider că societatea va susţine aceste amendamen-
te în politica penală a statului, deoarece ea va fi reali-
zată în interesul ei, pentru binele membrilor ei. 

În toate statele, procuratura ocupă un loc aparte în 
structura organelor statale, cu obiective, competenţe 
şi împuterniciri inconfundabile, dar şi cu responsabi-
lităţi corespunzătoare.

Deşi statutul constituţional al procurorilor, dar şi 
sarcinile, atribuţiile diferă de la stat la stat, în esenţă, 
activitatea lor este în a apăra interesele generale ale 
societăţii, ordinea de drept, drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului, şi nu numai prin prisma 
combaterii infracţionalismului, urmăririi penale şi 
acuzării infractorilor în instanţă.

Documentele internaţionale, cum ar fi Recomandă-
rile CE din 1987 şi 2000, Principiile directoare în ac-
tivitatea procurorilor aprobate la Congresul ONU în 
1990 orientează ca aceste instituţii să fie la nivel sta-
tal consolidate, iar rolul lor în edificarea statului de 
drept – amplificat.

Din păcate, din 1990, la noi în republică se face tot 
posibilul ca acestei instituţii să-i fie diminuat rolul 
în soluţionarea problemelor cu care se confruntă so-
cietatea, unele aspecte ale reformării ei sînt în con-
tradictoriu cu recomandările internaţionale. Această 
politică se cere corectată.

În lumea contemporană se înregistrează mai multe 
tendinţe negative, inclusiv diminuarea rolului drep-
tului ca regulator, nihilismul juridic – fenomen nu-
mit de savanţi neliniştea dreptului.

Procuratura, indiferent de sistemul de drept, de aşe-
zarea geografică a statului, de fiecare dată a ripostat 
acestor tendinţe. E timpul ca iarăşi să-şi consolideze 
rîndurile pentru a rezista, a combate tendinţele ne-
gative.

Este necesară o colaborare mai strînsă, mai eficientă 
între porcuraturi, pentru a atinge scopurile comune, 
iar activitatea de zi cu zi să fie exercitată de procu-
rori profesionişti consacraţi. Ei îşi vor onora cu cinste 
şi cu succes obligaţiunile atunci cînd, de rînd cu alte 
instrumente juridice, vor utiliza la soluţionarea ca-
zurilor concrete această categorie juridică – „dreptul 
discreţionar”.
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