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Sumar
În cadrul articolului respectiv, autorul dezvoltă esenţa fap-

tului social de atac de tip raider şi importanţa incriminării sale. 
Pentru dreptul naţional conceptul de atac de tip raider este 
nou şi creează confuzii. Se analizează opiniile expuse în doc-
trină, iniţiativele legislative şi actele normative în vigoare a mai 
multor state în vederea stabilirii unei poziţii obiective asupra 
fenomenului şi a modalităţilor legale de contracarare. 
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Summary
The raider attack - new socio-judicial phenomen that 

target the enterprise
Within this article the author develop the essence of the 

social fact of raider attack and the importance of its incrimi-
nation. For domestic law the raider attack concept is new and 
creates confusions. In order to establish an objective position 
on the phenomenon and on the legal ways of counteracting, 
are analyzed the opinions exposed in the doctrine, the legisla-

tive initiatives and the normative acts in force of more states.

Key-words: raider attack, enterprise, fi nancial institutions, 

property rights.

În contextul evoluţiei relaţiilor sociale, în mediul 

de afaceri, cel politic şi al instituţiilor de informare în 

masă din Republica Moldova au luat naştere, relativ 

recent, largi discuţii referitoare la un nou fenomen 

cu conotaţie juridică – atacurile de tip raider. Exis-

tenţa acestora reprezintă un pericol semnifi cativ 

pentru valorile şi relaţiile sociale. 

Fiind, totuşi, la o etapă incipientă de cercetare 

juridică în materia respectivă şi în lipsa unui cadru 

normativ cu titulatură expresă, de cele mai dese ori  

fenomenului indicat, cu aparenţă infracţională, îi 

sunt atribuite diverse forme de materializare a con-

duitei juridice cu caracter absolut legal şi justifi cat. 

Astfel, în vederea stabilirii unei clarităţi asupra situa-

ţiei, se impune necesitatea efectuării unei cercetări 

doctrinare, pentru început.

Etimologic, termenul raider provine din Marea 

Britanie, unde, în secolul XVII, astfel erau denumi-

te vasele militare maritime care de sine stătător 

îndeplineau diferite sarcini militare, exprimate, de 

obicei, în distrugerea vaselor comerciale străine. 

Termenul mai semnifi că o persoană care realizea-

ză o intervenţie ilegală şi, de obicei, crudă, cu scop 

acaparator.1

În plan juridico-economic, noţiunea de raider 

s-a înrădăcinat în SUA, prin care, în anii 1920-1930 

se înţelegea achiziţionarea de succes a pachetului 

de acţiuni de control, de cele mai multe ori în con-

trapunere cu managementul şi o parte din acţiona-

rii întreprinderii, iar ulterior - reorganizarea şi vân-

zarea întreprinderii cu obţinere de profi t.2

În SUA, actualmente, în calitate de raider este 

denumită partea care atacă în cadrul procedurilor 

de fuziune a întreprinderilor (mergers & acquisiti-

ons). Persoanele care efectuează procedura raide-

rului la comandă se numesc raideri. În occident nu 

există o conotaţie criminală în această noţiune, în 

măsura în care ea reprezintă un gen de afacere juri-

dică cu un înalt grad de inteligenţă. În SUA, raiderul 

reprezintă o formă normală de dezvoltare a aface-

rii, formă de reorganizare a unei persoane juridice 

din contul fuzionării sau contopirii sale cu o altă 

persoană juridică. Nu există o atitudine de neîncre-

dere faţă de acest proces. Procedura se realizează 

în scopul dezvoltării luptei concurenţiale, acapară-

rii pieţei de desfacere, obţinerii unor noi produse, 

care pot cuceri piaţa doar prin promovarea din par-

tea unei companii puternice, vertical-consolidate.3 

Aceasta - în condiţiile în care în SUA dezvoltarea 

1 Гаджиомаров Р.А. „Проблемы борьбы с рейдерством в Рос-

сии”, www.sibac.info;
2 Зенкин А.Н. „Криминалистическое понятие незаконного за-

хвата предприятия и его уголовно-правовой аспект”, pag.3.
3 http://vbiz.com.ua/content/view/119/22/.
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relaţiilor economiei de piaţă încă în prima jumătate 

a secolului trecut a generat apariţia şi consolidarea 

tranzacţiilor de vânzare-cumpărare instantanee a 

întreprinderilor, în cadrul burselor, în baza cotelor 

participative (acţiunilor).

Aspectul ilegal al atacurilor de tip raider este în-

vederat apriori în statele blocului ex-sovietic, unde, 

odată cu destrămarea URSS, consolidarea statalită-

ţii independente şi trecerea de la economia planifi -

cată la cea de piaţa, mediul de afaceri a trecut prin 

variate provocări şi, în primul rând, acţiuni îndrep-

tate spre preluarea controlului asupra afacerilor.

Atacurile de tip raider sunt caracterizate de doc-

trinarii ruşi V.V. Aleoşin şi E.V. Jolobov drept cumul 

unical de infracţiuni etapizate, care atentează la di-

ferite grupuri de relaţii sociale şi, practic, reprezintă 

metoda de obţinere a controlului asupra activităţii 

economice a subiectului antreprenoriatului în sco-

pul obţinerii patrimoniului său.4 Conceptual, nu 

suntem de acord cu scopul indicat, având în vedere 

că practica denotă posibilitatea urmăririi şi a altor 

fi nalităţi în cazul întreprinderii faptelor de atac de 

tip raider, pe care le vom dezvălui pe parcurs.

Tarhanova Z. E. defi neşte fenomenul raider prin 

caracterizarea subiectului nemijlocit ca fi ind un 

profesionist angajat, care utilizează metode crimi-

nale de acaparare a proprietăţii străine, şi anume 

prin: falsifi care de acte şi de hotărâri judecătoreşti, 

distrugerea registrului, totul ce oferă posibilitatea 

de a prelua pachetul de control al acţiunilor - acti-

vele, mărfurile, valorile patrimoniale mobile.5

Macroeconomistul rus Mihail Deleaghin consi-

deră că fenomenul raider reprezintă preluarea ile-

gală şi duşmănoasă a afacerii prin intermediul unui 

confl ict de afaceri special iniţiat, în timp ce speci-

alistul din domeniul fi nanţelor Gherman Gref este 

de părere că există raider legal, care presupune re-

distribuirea proprietăţii în mod legal în benefi ciul 

proprietarilor cu abilităţi de administrare mai efi ci-

ente.6

Bogatova E. R. propune diferenţierea fenome-

nului atacurilor de tip raider în sensurile larg şi în-

gust al cuvântului, aşa precum acest fenomen exis-

tă în realitate. Ea consideră că, în general, astfel de 

atacuri sunt indispensabil legate de acţiuni şi pro-

cese duşmănoase vizavi de proprietarii de bază ai 

întreprinderii în scopul obţinerii controlului asupra 

4 Алёшин В.В., Жолобов Е.В. „Природа рейдерского захвата в 

уголовно-правовом аспекте” Revista „Уголовный процесс”, 

Moscova, 2009, nr. 8, pag. 44.
5 Тарханова З.Э.  „Функционирование института рейдерства в 

РФ” Vladikavcaz, 2008, pag. 10.
6 Зенкин А.Н. „Криминалистическое понятие незаконного за-

хвата предприятия и его уголовно-правовой аспект”, pag.3.

afacerii. Sensul larg al termenului presupune atacul 

agresiv asupra companiei în scopul preluării aface-

rii sau a unei părţi a acesteia, cu obţinerea contro-

lului asupra afacerii, contrar voinţei proprietarilor. 

Sensul îngust al cuvântului presupune acelaşi fapt, 

dar prin utilizarea metodelor criminale.7

Politicienii ucraineni Iulia Timoşenko şi Serghei 

Mişcenco, din postura lor de deputaţi ai Radei 

Ucrainei, în cadrul proiectului de lege „privind in-

troducerea modifi cărilor şi completărilor la unele 

acte legislative ale Ucrainei privitor la stabilirea răs-

punderii penale pentru acapararea întreprinderilor 

(raider)” din anul 2007, au defi nit atacul raider ca 

fi ind comanda şi/sau organizarea atacării asupra 

întreprinderii, instituţiei, organizaţiei în scopul pre-

luării acesteia, fapt care a condus la încălcarea acti-

vităţii ei normale, precum şi atacarea întreprinderii, 

instituţiei, organizaţiei în scopul preluării acesteia, 

realizată de un grup organizat.8

Suntem de părerea că, în acest sens, autorii indi-

caţi limitează semnifi cativ cercul de acţiuni pentru 

care raiderii ar fi  putut traşi la răspundere penală. 

Decanul facultăţii de drept a Academiei „Ştefan 

cel Mare” a MAI al RM, domnul V. Ursu, constată că 

termenul raider se aplică în vederea descrierii ab-

sorbţiei companiilor, fi e a preluării proprietăţii stră-

ine, petrecute cu un anumit volum de încălcări a 

legislaţiei, inclusiv a celei penale.9

Literatura britanică mai operează cu noţiunea 

de raider corporativ, prin care urmează a se înţele-

ge practica desfăşurării înglobării neprietenoase a 

companiilor în scopul obţinerii controlului asupra 

activităţii acestora sau a revânzării, în scopul obţi-

nerii de profi t.10

Iar S. P. Cuşnirenco, prin termenul „atac raider”, 

înţelege activitatea infracţională îndreptată spre 

organizarea şi înfăptuirea preluărilor corporative. 

Preluarea corporativă, la rândul său, se caracteri-

zează a fi  sustragerea pachetului de acţiuni/par-

ticipaţiuni al societăţii, comisă prin înşelăciune în 

scopul obţinerii poziţiei dominante în cadrul între-

prinderii şi a posibilităţii de a infl uienţa activ asupra 

luării hotărârilor, fi e în scopul eliminării ulterioare a 

activelor societăţii.11

7 Богатова Е.Р. „Это страшное слово –рейдерство”  Publicaţia„В 

курсе правово дела” nr. 10, Moscova,2007. 
8 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komitis_site.
9 В.Урсу ”Рейдерство как способ криминального передела 

собственности”, Legea şi viaţa, 10.2011, pag. 5. 
10 OxfordDictionares: British and World English Dictionary.
11 Кушниренко С.П.  „Тезисы лекции для надзирающих проку-

роров на тему „Прокурорский надзор за расследованием 

рейдерства” Академия Генеральной Прокуратуры РФ, Sankt-

Peterburg, 2007.
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În fi ne, A. I. Grigoriev stabileşte esenţa fenome-
nului raider, din punctul de vedere al legii penale, 
ca comiterea acţiunilor îndreptate împotriva voin-
ţei proprietarului privind modifi carea dreptului de 
proprietate asupra patrimoniului întreprinderii şi a 
dreptului de conducere cu acesta.12

Observăm că, deşi ideile citate sunt îndreptate 
în aceeaşi direcţie, nu există o unanimitate exactă 
de opinii vizavi de fenomenul analizat.

În cele din urmă, expunem părerea că fenome-
nul atacurilor de tip raider comportă un caracter 
tridimensional, cu caracteristici specifi ce.

În primul rând, în defi nirea proprie, vorbim des-
pre atacul de tip raider în forma clasică, ca fi ind un 
complex de acţiuni, incriminate de legea penală, 
prin intermediul cărora are loc instituirea controlu-
lui juridic şi/sau fi zic asupra activelor patrimoniale 
şi participaţiunilor în capitalul statutar ale între-
prinderii-ţintă, contrar voinţei şi intereselor orga-
nelor de administrare, a acţionarilor, fondatorilor şi 
angajaţilor.

Această categorie a fenomenului analizat se 
dovedeşte a fi  cea mai periculoasă şi presupune 
folosirea schemelor ilegale de preluare a proprie-
tăţii cu utilizarea metodelor violente, infracţionale, 
precum: şantajul, tulburarea de posesie prin ocu-
parea şi acapararea fi zică a clădirii, teritoriului între-
prinderii, privării ilicite de libertate a muncitorilor, 
administraţiei, acţionarilor, coruperea reprezentan-
ţilor organelor de stat, falsifi carea de hotărâri ju-
decătoreşti, de acte administrative, acte statutare 
ale întreprinderii, registre ale întreprinderii, proce-
se-verbale ale adunării acţionarilor etc. În doctrina 
ştiinţifi că rusă această categorie de atacuri mai este 
denumită atacuri raider de tip negru.

A doua categorie a fenomenului analizat o con-
stituie atacurile raider de tip cenuşiu, care, în fapt, 
se încadrează în defi niţia înaintată supra, doar că în 
acest caz acţiunile de preluare a controlului asupra 
întreprinderii manifestă un caracter combinat – for-
mal legale, dar şi ilegale, precum: determinarea re-
prezentanţilor puterii judecătoreşti la pronunţarea 
unor hotărâri judecătoreşti, crearea atmosferei în 
care devine imposibil desfăşurarea de mai departe 
a procesului de lucru la întreprindere, distribuirea 
materialelor compromiţătoare în instituţiile mass-
media, presiunea neformală asupra persoanelor cu 
responsabilitate, utilizarea resurselor administrati-
ve, tergiversarea termenelor în baza unor motive 

nejustifi cative, diferite operaţiuni de destabilizare, 

distragere a atenţiei etc.

12 Григорьев А.И. „Уголовно-правовые аспекты оценки рейдер-

ства”,  http://www.samoupravlenie.ru/35-10.php

Cea de a treia categorie o constituie atacurile 

raider de tip alb, care presupun acţiuni ce formal 

se încadrează în limitele legii, deşi prejudiciază 

interesele administraţiei, ale unor acţionari, ale 

colectivului de muncă. Printre acestea ar fi : utili-

zarea lacunelor legislative, manipularea opiniei 

publice, ademenirea reprezentanţilor puterii de 

stat prin intermediul comunicării neformale, sti-

mularea activităţii de protest în rândul angajaţilor 

întreprinderii, expedierea în adresa concurenţilor, 

structurilor criminale, organelor de drept, fi scale şi 

de control a informaţiei compromiţătoare despre 

conducerea întreprinderii, acţionarilor sau fonda-

torilor săi.

În orice caz, toate aceste trei categorii de acte vi-

zează preluarea controlului asupra întreprinderii cu 

anumite scopuri ulterioare, în dezacord cu voinţa, 

în primul rând, a proprietarilor majoritari ai între-

prinderii, iar după caz - şi a administraţiei curente, a 

colectivului de muncă. 

De rând cu cele trei tipuri enunţate ale feno-

menului raider, se impun procedurile legale şi de 

bună voinţă de fuzionare, contopire sau preluare a 

întreprinderii, în baza unui contract de achiziţie a 

afacerii, de exemplu. Acestea sunt relaţii civile pure, 

fără implicarea criminalului sau a neglijării voinţei 

proprietarilor.

Totuşi, fi ind o categorie complexă de relaţii ci-

vile privitoare la schimbarea titularului de drept 

asupra unei proprietăţi, fenomenul atacurilor rai-

der este privit diferenţiat în doctrină,  sub aspectul 

incriminării penale.

Unii cercetători, precum Vladimir Alioşin, 

Evgheni Jolobov13 şi Adriana Eşanu, apreciază su-

fi cienţa normelor juridico-penale în vigoare în ve-

derea combaterii penale a atacurilor de tip raider şi 

în legătură cu acest fapt consideră ar fi  neîntemeia-

te propunerile privind completarea legislaţiei cu o 

normă expresă care ar institui răspunderea pentru 

comiterea atacurilor de tip raider. Autorii conside-

ră, bunăoară, că o componenţă de infracţiune se-

parată, din punct de vedere ştiinţifi c, nu se justifi că, 

în măsura în care nu ar cuprinde întreaga gamă de 

acţiuni şi natura atacurilor raider. Apreciem a fi  des-

tul de întemeiată această poziţie, din considerentul 

în care o atare normă specială de incriminare ar ac-

centua atenţia doar asupra metodei de comitere a 

infracţiunii. În virtutea complexităţii fenomenului, 

lupta cu atacurile de tip raider ar fi  mai efi cientă, 

13 Алёшин В. В., Жолобов Е. В. „Природа рейдерского захвата 

в уголовно-правовом аспекте”, Revista „Уголовный процесс”, 

Moscova, 2009, nr. 8, pag. 45.
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dacă aceasta nu s-ar limita doar la condiţiile im-

puse de eventuala normă din Codul Penal, ci s-ar 

racorda la acea amploare care caracterizează feno-

menul în ansamblu.

O altă poziţie doctrinală este promovată de au-

torul rus G. Smirnov14, care vorbeşte despre necesi-

tatea criminalizării unor metode separate specifi ce 

atacurilor de tip raider, ceea ce ar presupune intro-

ducerea în codul penal a unui complex de articole, 

unele dintre care, de fapt, deja există în Codul Penal 

al Republicii Moldova, precum: încălcarea legislaţi-

ei la efectuarea înscrierilor în registrul deţinătorilor 

de valori mobiliare, limitarea concurenţei libere, 

constrângerea de a încheia o tranzacţie sau de a 

refuza încheierea ei. S-ar mai impune necesitatea, 

în opinia autorului menţionat, de a incrimina fap-

te precum: falsifi carea hotărârii adunării generale 

a acţionarilor întreprinderii sau a Consiliului de ad-

ministrare, sau falsifi carea Registrului unic de evi-

denţă a persoanelor juridice. O atenţie deosebită 

în acest sens urmează a fi  acordată şi registratorilor 

independeţi, care în Republica Moldova au fi gu-

rat în vizor în cazurile presupuselor atacuri de tip 

raider. Poziţia dată poartă caracter raţional şi chiar 

necesar. Or, există lacune legislative, inclusiv în Re-

publica Moldova, la capitole precum cele indicate, 

utilizate la comiterea faptelor frauduloase. Aceasta 

- în măsura în care art. 361 din Codul penal al RM, 

de exemplu, nu incriminează faptele de falsifi care 

a documentelor emise în cadrul entităţilor juridice 

private, dacă nu sunt adresate organelor de stat.

În aceeaşi ordine de idei, criminalizarea unor 

metode separate utilizate la comiterea atacurilor 

de tip raider împotriva întreprinderii nu corespun-

de sufi cient procesului de combatere a categoriei 

de fapte analizate, fi ind admisibilă tratamentul ju-

ridic lacunar.

 O altă categorie de persoane familiarizate cu 

problema supusă examinării, precum autorii ruşi 

V. Frolovicev15, M. Musaelian16, politicianul ucrai-

nean I. Timoşenko17, doctrinarul naţional V. Ursu18, 

precum şi mulţi alţii, promovează ideea institui-

rii răspunderii penale pentru nemijlocita faptă de 

14 Смирнов Г. К. ”Проблемы применения и совершенствования 

уголовного законодательства России в сфере противодей-

ствия рейдерству” Revista ”Российская юстиция” nr. 12, 2009.
15 Ya.V. Frolovichev ”Theoretical basis for the criminal law regula-

tion of raiding”, Revista Universităţii ”N.I. Lobacevskii”, 2012, nr. 

2(1), pag. 291.
16 Мусаельян М.Ф. ”Об уголовно-правовой борьбе с рейдер-

ством”, Revista ”Адвокат”, 2010, pag. 3; 
17 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komitis_site.
18 В.Урсу ”Рейдерство как способ криминального передела соб-

ственности”, Legea şi viaţa, 10.2011, pag. 5.

atac raider printr-o normă specială în Codul Penal. 

Aceasta ar permite evidenţierea semnalmentelor 

specifi ce ale fenomenului şi, astfel, ar contribui la 

contracararea efi cientă a lui. 

Este o poziţie care a şi determinat necesitatea 

studierii mai aprofundate a fenomenului anume 

sub aspectul incriminării penale. Or, la ora actua-

lă, în materia combaterii preluărilor de tip raider a 

întreprinderilor domină poziţia potrivit căreia acţi-

unile raider se întruchipează a fi  un cumul al unor 

componenţe separate de infracţiuni, motiv pentru 

care califi carea penală se determină a fi  un complex 

al mai multor componenţe de infracţiuni. În legătu-

ră cu aceasta, se creează o imagine eronată despre 

posibilitatea contracarării acţiunilor raider la una 

dintre etapele acaparării proprietăţii şi tragerii la 

răspundere a celor vinovaţi. Acţiunile raider nu se 

identifi că ca un lanţ unic consecutiv de fapte soci-

almente periculoase orientate direct la un scop, ci 

se examinează în calitate de consecinţe ale transfe-

rurilor, fuziunilor, contopirilor întreprinderilor pe 

piaţa economică, cât şi a unor acte dubioase, dacă 

nu chiar ilegale din partea reprezentanţilor pute-

rii de stat. În consecinţă, la sesizarea organelor de 

drept sau în instanţa de judecată, partea vătămată 

- de obicei, administraţia sau acţionari ai întreprin-

derilor - practic nu poate dovedi şi proba plângerea 

asupra faptului că i-au fost vătămate drepturile şi 

interesele legitime şi, în cele mai multe cazuri, i-au 

fost cauzate prejudicii materiale în proporţii mari 

sau deosebit de mari. În legătură cu acest fapt, in-

vestigarea preluărilor de tip raider se ciocneşte de 

defi cienţe enorme, în măsura în care organul de ur-

mărire penală urmează să examineze faptul comi-

terii unui număr mare de infracţiuni, cu califi carea 

potrivit diferitor articole a Codului Penal, iar în fi -

nal - să le combine prin intenţia unică, ceea ce este 

extrem de difi cil de realizat, nemaivorbind despre 

faptul probării acestei intenţii unice. Or, specifi cul 

atacurilor de tip raider este faptul comiterii unor 

acţiuni cu caracter ilegal, dar şi aparent legal, care 

nu întotdeauna pot fi  legate reciproc, chiar şi ca 

metode preparatorii de săvârşire a infracţiunii. Mai 

mult, nu trebuie exclusă nici ipoteza determinată 

de condiţiile realităţii naţionale – că, la comiterea 

atacurilor de tip raider împotriva întreprinderilor, 

pot participa persoane cu funcţii de răspundere, 

persoane publice, persoane cu funcţii de demnita-

te publică din cadrul diferitor organe de stat. Astfel, 

raiderul reprezintă infracţiune comisă de un grup 

de persoane, nu neapărat stabil, care sunt unite 

prin comunitatea de intenţii. 
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Trebuie luat în consideraţie că normele juridice 

penale în vigoare reglementează doar acele acţiuni 

ale raiderilor care se comit în limitele unei anumite 

metode de atac. Cu toate acestea, rezultatul fi nal al 

acestor acţiuni, şi anume - instituirea ilegală a con-

trolului asupra activităţii întreprinderii, rămâne fără 

apreciere juridică corespunzătoare, în virtutea lip-

sei în Codul Penal a unei norme speciale care ar sta-

bili răspunderea anume pentru această infracţiune 

socialmente periculoasă. Or, fi nalitatea indicată, ur-

mărită în practica reală - instituirea controlului asu-

pra întreprinderii - denotă că fapta poartă caracter 

material, având ca obiect anume întreprinderea, iar 

condamnarea făptuitorilor pentru fapte incrimina-

te actualmente, realizate ca metode de comitere a 

atacului raider, se denotă a fi  insufi cientă şi pasibilă 

de implicaţii divergente în lipsa scopului realmen-

te fraudulos urmărit, dar neincriminat – instituirea 

controlului asupra întreprinderii.

Astfel, incriminarea faptei potrivit unei norme 

juridice speciale ar servi la simplifi carea procedurii 

de identifi care şi califi care a unor astfel de fapte ce 

atentează la relaţiile sociale cu privire la patrimo-

niul persoanelor. La fel, aceasta va contribui la îm-

bunătăţirea mecanismului de: intentare a urmăririi 

penale, desfăşurare a măsurilor şi acţiunilor proce-

suale în legătură cu posibilitatea conexării faptelor 

comise într-o componenţă unică de infracţiune, 

simplifi carea procedurii de acumulare a probelor şi 

accentuarea procesului de investigaţie asupra latu-

rii obiective a cauzei, atingerea unui nivel mai înalt a 

efectului profi lactic anticorupţional din contul apre-

cierii calitative, de către funcţionari, a componenţei 

şi gradului de răspundere pentru faptele comise. 

Suplimentar, ţine de atribuţia Statului, prin in-

termediul organelor sale, de a urmări mersul eveni-

mentelor sociale şi de a reacţiona atunci când este 

necesar, inclusiv prin incriminare şi condamnare 

penală. Anume din această perspectivă numai în 

ultimii 20 de ani Codurile Penale ale multor state, 

inclusiv al Republicii Moldova, s-au îmbogăţit cu un 

şir de componenţe de infracţiuni noi, ca: infracţiu-

nile cibernetice, diversitatea infracţiunilor econo-

mice, a celor medicale etc.

În această ordine de idei, art.46 din Constituţia 

Republicii Moldova recunoaşte şi protejează pro-

prietatea. Iar în susţinerea normei constituţionale, 

art. 2 alin.(1) din Codul Penal al RM stabileşte că 

unul dintre scopurile legii penale este apărarea îm-

potriva infracţiunilor a persoanei şi proprietăţii. În 

vederea realizării acestei sarcini, de rând cu institu-

irea temeiurilor şi principiilor răspunderii penale, a 

tipurilor de pedepse şi a altor măsuri cu caracter ju-

ridico-penal pentru comiterea faptelor socialmente 

periculoase, însuşi Codul penal stabileşte care fap-

te reprezintă pericol pentru persoană, societate şi 

stat şi, astfel, sunt recunoscute infracţiuni. Reieşind 

din aceasta şi având în vedere lipsa în conţinutul 

Codului penal a articolului care ar stabili răspunde-

rea pentru comiterea atacurilor de tip raider, poate 

fi  trasă concluzia că protecţia juridico-penală a în-

treprinderii, ca persoană juridică, dar şi ca formă de 

proprietate, nu se realizează.

La ora actuală, atacurile de tip raider în ţara 

noastră, de altfel, ca şi în mai multe state învecina-

te, au sporit frica şi neîncrederea populaţiei, în ge-

neral, şi a antreprenorilor, în particular, în protecţia 

proprietăţii subiecţilor mediului de afaceri, cât şi a 

securităţii raporturilor juridice comerciale.

În acest sens, trebuie de luat în consideraţie că 

pericolul social al unei fapte se oglindeşte în norma 

juridico-penală, care, la rândul său, se materializea-

ză în articolul legii penale. Anume acesta din urmă 

oferă normei juridico-penale stabilitate externă şi 

asigură acţiunea reală. Astfel, se identifi că semnifi -

caţia practică a incriminării faptelor de atac de tip 

raider.

Odată incriminată categoria dată de fapte, va 

permite identifi carea la nivel legislativ a trăsăturilor 

sale specifi ce, ceea ce va conduce la delimitarea sa 

de alte fapte din domeniul economic.

Nu trebuie să trecem cu vederea faptul că o 

eventuală incriminare a atacurilor de tip raider într-

o normă expresă va determina materializarea unui 

scop esenţial al legii penale - prevenţia unor ata-

re acţiuni. Or, din câte observăm, deşi autorităţile 

publice naţionale încearcă să întrepindă măsuri cu 

caracter administrativ şi civil în vederea atingerii 

scopului preventiv vizavi de fenomenul studiat, 

făptuitorii caută soluţii de a le ocoli, fi e legiuitorii 

tind a se abate de la principiile generale de drept în 

procesul de legiferare. Exemplu în acest sens poate 

servi şi modifi cările operate prin Legea nr. 5 din 5 

ianuarie 2012 şi Legea nr. 31 din 7 martie 2013 la 

prevederile art. 15 alin.(1) din Legea instituţiilor fi -

nanciare nr. 550 din 21 iulie 199519, prin care a fost 

instituită regula desfăşurării tranzacţiei de schim-

bare a titularului de acţiuni în cadrul băncilor co-

merciale în limita cotei de participare în capitalul 

social de cinci la sută (5%) doar cu acordul Băncii 

Naţionale a Moldovei. Într-un caz concret, desfăşu-

rat în scurt timp după intrarea în vigoare a normei, 

19 Legea instituţiilor fi nanciare nr. 550 din 21 iulie 1995, MoldLex.
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s-a acţionat inteligent, atunci când, fi ind respectată 

noua regulă, a avut loc tranzacţionarea mai multor 

pachete de acţiuni în limita inferioară cotei de 5 

procente, care vizau o bancă comercială naţională 

cu poziţie impunătoare pe piaţa locală20. 

În altă ordine de idei, la capitolul abordat, tre-

zeşte întrebări proaspăta Hotărâre a Guvernului RM 

din 17 septembrie 201421, prin care a fost avizat po-

zitiv proiectul de lege care impune interdicţii com-

paniilor înregistrate în jurisdicţiile off -shore de a 

participa în calitate de fondatori la înregistrarea în 

Republica Moldova a altor companii . Există rezerve 

la capitolul corespunderii actului normativ indicat 

cu prevederile art. 16 al Constituţiei Republicii Mol-

dova şi ale art. 1 alin.(1) din Codul civil al Republicii 

Moldova, care garantează egalitatea în drepturi a 

persoanelor, în particular, la participarea la rapor-

turile juridice civile.

Exemplele indicate denotă insufi cienţa şi imper-

fecţiunea instrumentelor administrative şi civile în 

lupta cu fenomenul atacurilor raider.

În consecinţă, ideile relatate supra denotă că, în 

condiţiile realităţii Republicii Moldova, fundamen-

tul luptei efi ciente cu fenomenul atacurilor de tip 

raider, ca atentate socialmente periculoase asupra 

întreprinderilor, se identifi că a fi  impunerea inter-

dicţiei la comitere prin norma juridico-penală, ma-

terializată în articolul Codului penal.

20 http://protv.md/stiri/politic/situatie-alarmanta-la-moldova-

agroindbank-7-fi rme-necunoscute-1.html.
21 http://www.publika.md/se-anunta-zile-negre-pentru-compani-

ile-off -shore-care-vor-sa-activeze-in-moldova--ce-masuri-a-in-

treprins-guvernul_2089061.html.
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