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Cuvânt înainte
Asigurarea supremaţiei legii reprezintă un deziderat indispensabil pentru o
societate democratică. Curtea Supremă de Justiţie, în baza art. 2 lit. d), art. 16
lit. c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi art. 39 pct. 5) din Codul de procedură penală, asigură unificarea practicii judiciare în scopul ocrotirii
drepturilor omului.
Curtea Europeană a Dreptuilor Omului pune un accent sporit pe existenţa în
sistemul de drept intern al statelor a unei practici judiciare uniforme, atrăgând
atenția asupra faptului dacă dreptul intern prevede un mecanism eficient pentru
unificarea practicii judiciare. În acest sens, un rol important îl are Curtea Supremă de Justiție.
Hotărârile explicative penale incluse în rezenta culegere au fost elaborate cu
scopul înlăturării carenţelor legislative şi a problemelor pe care le generează jurisprudenţa neunitară în materie penală. Reţinem faptul că sugestiile cuprinse în
hotărârile explicative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie au trecut testul timpului, în sensul că au fost elaborate ca urmare a consolidării unei vaste practici
judiciare.
Întrucât justiţia este realizată prin intermediul instanţelor judecătoreşti de
către judecători, pe cale de consecinţă, pentru a fi îndeplinit în mod corect şi
responsabil actul de dreptate, magistrarții au nevoie de o uniformizare a practicii judiciare. Din aceste considerente, hotărârile de îndrumare în materie penală ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie incluse în prezenta culegere au ca
prim scop realizarea efectivă a principiului constituţional al egalităţii cetăţenilor în faţa Legii. Astfel, respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire
fundamentală a statului, care oferă o primă poziţie fiinţei umane în cadrul valorilor ocrotite de stat. Or, principiul constituţional expus supra ar fi grav afectat
dacă soluţiile instanţelor judecătoreşti, în cauze similare, ar fi diferite sau chiar
contradictorii.
Precizăm că hotărârile Plenului Curţii Supreme de Justiţie în materie penală incluse în prezenta culegere nu afectează principiul respectării legii de către
judecător. Acest principiu nu are şi nu poate să aibă semnificaţia unei aplicări
diferite a aceleiaşi dispoziţii legale, în funcţie exclusivă de subiectivitatea interpretării atribuită şi aparţinând unor judecători diferiţi.
Editarea acestui volum de hotărâri explicative în materie penală a fost determinată de necesitatea asigurării securităţii raporturilor juridice în scopul prevenirii practicii divergente/neuniforme. Totodată, menționăm că practica judi-
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ciară constituie un reper obiectiv pentru interpretarea conținutului unei norme
penale și care poate contribui la aplicarea previzibilă a acesteia.
Recomandările hotărârilor incluse în prezentul volum urmăresc sporirea
calității actului justiției, consolidarea securității raporturilor juridice şi înlăturarea oricăror dubii în procesul de aplicare a legii.
Coordonatorii ediției
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HOTĂRÂREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

Cu privire la aplicarea legislaţiei referitoare la răspunderea penală
pentru abuzul de putere sau abuzul de serviciu, excesul de putere sau
depăşirea atribuţiilor de serviciu, precum şi neglijenţa în serviciu
nr. 7 din 15.05.2017
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2017, nr.6, pag.13
***
În scopul aplicării corecte şi uniforme a legislaţiei, care reglementează examinarea cauzelor penale, privind abuzul de putere sau abuzul de serviciu, excesul
de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu, precum şi neglijenţa în serviciu
(art.327-329 CP), în conformitate cu art.2 lit.e) şi art.16 lit.c) din Legea cu privire
la Curtea Supremă de Justiţie, Plenul
EXPLICĂ:
1. Infracţiunile, prevăzute la art.327-329 CP, constituie fapte prejudiciabile,
care aduc atingere activităţii de serviciu în sfera publică, dar care nu sunt legate
nemijlocit de corupţie, având menirea de a proteja, în plan principal, bunul mers
al activităţii serviciului, în care persoana publică şi persoana cu funcţie de demnitate publică îşi desfăşoară activitatea, prin îndeplinirea atribuţiilor de serviciu cu
responsabilitate, competenţă, eficienţă, promptitudine şi corectitudine, fără abuzuri şi excese, cât şi apărarea intereselor publice, a drepturilor şi intereselor legale
ale persoanei fizice sau ale persoanei juridice.
2. În procesul cercetării judecătoreşti, instanţa trebuie să stabilească caracterul şi cercul atribuţiilor de serviciu ale inculpatului, circumstanţele obiective, care
evidenţiază faptele persoanei publice, respectiv, persoanei cu funcţie de demnitate publică, în raport cu atribuţiile de serviciu, scopul şi/sau motivele conduitei
acestora.
3. Infracţiunile, prevăzute la art.327-329 CP, sunt infracţiuni cu subiect special: persoană publică sau persoană cu funcţie de demnitate publică. Din aceste raţiuni, la examinarea cauzelor penale, privind abuzul de putere sau abuzul
de serviciu, excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu, precum şi
neglijenţa în serviciu, instanţele de judecată trebuie să constate, dacă inculpatul
dispune sau nu de calităţile speciale, cerute de art.327-329 CP, invocându-se prevederile actului normativ, care îi incubă calitatea de persoană publică sau persoa-
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nă cu funcţie de demnitate publică ori a actului, în virtutea căruia i s-a delegat
acest statut. Dacă se constată că inculpatul nu se atribuie la nici una dintre aceste
persoane, instanţa va pronunţa o sentinţă de achitare sau, după caz, o sentinţă de
încetare a procesului penal.
3.1. În acord cu alin.(2) art.123 CP, prin „persoană publică” se înţelege:
funcţionarul public, inclusiv funcţionarul public cu statut special (colaboratorul
serviciului diplomatic, al serviciului vamal, al organelor apărării, securităţii naţionale şi ordinii publice, altă persoană, care deţine grade speciale sau militare);
angajatul autorităţilor publice autonome sau de reglementare, al întreprinderilor
de stat sau municipale, al altor persoane juridice de drept public; angajatul din
cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică; persoana autorizată sau învestită de stat să presteze, în numele acestuia, servicii publice sau să îndeplinească
activităţi de interes public.
Noţiunea „funcţionar public” este subsecventă faţă de noţiunea „persoană
publică”, utilizată în alin.(1) art.327, alin.(1) art.328 şi alin.(1) art.329 CP, iar interpretarea ei se regăseşte în sfera cadrului normativ extrapenal. Sintagma „funcţionar public cu statut special”, întrebuinţată în alin.(2) art.123 CP, nu întotdeauna desemnează un funcţionar public, în sensul strict al legii. În unele cazuri,
această sintagmă se referă la persoane, care se asimilează unui funcţionar public
şi care deţin grade speciale sau militare. Instanţele vor reţine că, deşi colaboratorul organelor apărării este persoană publică, conform alin.(2) art.123 CP, în cazul
normelor de incriminare, prevăzute la art.327-329 CP, acesta nu poate fi subiect
al infracţiunii. În ipoteza în care colaboratorul organelor apărării comite abuz de
putere, exces de putere sau inacţiune la exercitarea puterii ori manifestă atitudine
neglijentă faţă de serviciul militar, la încadrare, se va reţine numai art.370 sau 378
CP. Aceasta deoarece art.370 CP este o normă specială faţă de art.327 sau 328 CP,
respectiv, art.378 CP este o normă specială, în raport cu art.329 CP.
Noţiunea „angajatul autorităţilor publice autonome sau de reglementare, al
întreprinderilor de stat sau municipale, al altor persoane juridice de drept public”,
de asemenea, este de factură extrapenală. Astfel, în acord cu Anexa nr.1 (Capitolul I, Secţiunea a II-a) a Hotărârii Guvernului privind punerea în aplicare a
unor acte legislative, nr.1001 din 26.12.2011, autorităţile publice autonome sunt:
1) Curtea de Conturi; 2) Oficiul Avocatului Poporului; 3) Comisia Electorală
Centrală; 4) Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal;
5) Consiliul Coordonator al Audiovizualului; 6) Consiliul Concurenţei; 7) Serviciul de Informaţii şi Securitate; 8) Autoritatea Naţională de Integritate; 9) Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat; 10) Consiliul pentru Prevenirea şi Eliminarea
Discriminării şi Asigurarea Egalităţii; 11) Centrul Naţional Anticorupţie. De remarcat că personalul administrativ-tehnic, care activează în cadrul acestor autorităţi (personalul tehnic; personalul care desfăşoară activităţi auxiliare), nu se
consideră persoane publice, potrivit dispoziţiei de la alin.(2) art.123 CP.
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Sunt autorităţi publice de reglementare: Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică; Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei; Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice. Nu sunt persoane publice, în sensul dispoziţiei
de la alin.(2) art.123 CP, cei ce fac parte din personalul contractual al celor trei
autorităţi publice de reglementare, care desfăşoară activităţi auxiliare.
Prin prisma dispoziţiei de la alin.(2) art.123 CP, angajatul întreprinderii de
stat sau municipale, al altor persoane juridice de drept public este salariatul care
se asimilează funcţionarilor publici, indiferent de nivelul ierarhic, cu excepţia salariaţilor care desfăşoară activităţi auxiliare (de exemplu, însoţitorul de vagon,
poştaşul etc.). Prin „alte persoane juridice de drept public” se înţelege: instituţiile
publice şi autorităţile publice, enumerate în Anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului
privind punerea în aplicare a unor acte legislative nr.1001 din 26.12.2011, precum şi cele care nu sunt enumerate în acest act normativ (de exemplu, Agenţia
Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, Serviciul de Supraveghere de Stat a
Sănătăţii Publice, Consiliul de Mediere, Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat etc.), cu excepţia autorităţilor publice autonome sau de
reglementare.
Noţiunea „angajatul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică” trebuie raportată la prevederea de la alin.(1) art.5 al Legii cu privire la statutul
personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr.80 din
07.05.2010. Astfel, şeful de cabinet, consilierul, asistentul şi secretarul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică sunt persoane publice, în temeiul
alin.(2) art.123 CP.
În sensul alin.(2) art.123 CP, „persoane autorizate sau învestite de stat să presteze, în numele acestuia, servicii publice” sunt acele persoane, care prestează servicii notariale.
În corespundere cu alin.(2) art.123 CP, sunt „persoane autorizate sau învestite
de stat să îndeplinească activităţi de interes public”: auditorul; avocatul; executorul judecătoresc; expertul judiciar; interpretul şi traducătorul, antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii,
organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi sau de
executorii judecătoreşti; mediatorul; mandatarul autorizat etc. Nu este exclus să
existe şi alte persoane autorizate sau învestite de stat să îndeplinească activităţi de
interes public, persoane care să intre sub incidenţa noţiunii de la alin.(2) art.123
CP. În astfel de situaţii, instanţele de judecată vor analiza confirmarea în textul
unui act normativ că astfel de persoane îndeplinesc cumulativ următoarele două
condiţii:
a) sunt autorizate sau învestite de stat să-şi desfăşoare activităţile;
b) activităţile, pe care le desfăşoară, sunt activităţi de interes public.
Reprezentantul statului în societăţile comerciale, cu cotă de participare a sta-
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tului, este o persoană publică, făcând parte din categoria de persoane autorizate
sau învestite de stat să îndeplinească activităţi de interes public.
Instanţele vor reţine că odată cu intervenţia Legii pentru modificarea art.123
din Codul penal al Republicii Moldova nr.318 din 20.12.2013, prin care consilierul local a fost exclus din categoria persoanelor cu funcţie de demnitate publică
(alin.(3) art.123 CP), acestuia i se va atribui calitatea de persoană publică. Chiar
dacă nu există vreo prevedere expresă, care i-ar incuba respectiva calitate, o interpretare sistemică ne permite să deducem că consilierul local are statut de persoană publică. În acest caz, în acord cu prevederile alin.(1) art.112 din Constituţia
RM, autorităţile administraţiei publice, prin care se exercită autonomia locală în
sate şi oraşe sunt, printre altele, consiliile locale alese. De aici deducem că consilierii locali acţionează în regim de putere publică, iar potrivit alin.(1) art.5 din Legea privind statutul alesului local nr.768 din 02.02.2000, mandatul consilierului
începe efectiv din momentul validării. Remarcăm, astfel, că învestirea în funcţie a
consilierului local se face prin modalitatea alegerii, ca urmare a votului exprimat
de fiecare cetăţean, ce are exerciţiul drepturilor electorale, urmată de o procedură ce implică validarea mandatului, adică confirmarea acestuia. Odată confirmat
mandatul, consilierul local va îndeplini activităţi în interesul unei unităţi administrativ-teritoriale. În acest sens, consilierii locali sunt cei care soluţionează şi
gestionează, în numele şi în interesul colectivităţii ce o reprezintă, treburile publice, motiv din care, potrivit alin.(2) art.123 CP, consilierul local este persoana învestită de stat (prin efectul validării) să îndeplinească activităţi de interes public.
3.2. În conformitate cu alin.(3) art.123 CP, prin „persoană cu funcţie de
demnitate publică” se înţelege una din următoarele categorii de persoane:
1) persoana al cărei mod de numire sau de alegere este reglementat de Constituţia Republicii Moldova;
2) persoana care este învestită în funcţie, prin numire sau prin alegere, de
către Parlament, Preşedintele Republicii Moldova sau Guvern, în condiţiile legii;
3) altă persoană cu funcţie de demnitate publică, stabilită prin lege;
4) persoana căreia persoana cu funcţie de demnitate publică i-a delegat împuternicirile sale.
Instanţele de judecată se atenţionează că până la intervenţia Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.152 din 01.07.2016, printre persoanele cu funcţie de demnitate publică nu se numărau „alte persoane cu funcţie
de demnitate publică, stabilite prin lege”, adică în actele legislative extrapenale de
referinţă. În primul rând, se are în vedere Anexa Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcţie de demnitate publică nr.199 din 16.07.2010, care enumeră lista persoanelor cu funcţie de demnitate publică. O asemenea remaniere legislativă
are ca efect lărgirea spectrului de persoane, care pot să deţină această calitate, cu
impact asupra încadrării juridice a infracţiunilor prevăzute la art.327 şi 328 CP.
Astfel, până la intrarea în vigoare a Legii pentru modificarea şi completarea unor
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acte legislative nr.152 din 01.07.2016, nu puteau fi traşi la răspundere penală, în
conformitate cu prevederile de la lit.b) alin.(2) art.327 CP sau, după caz, lit.b)
alin.(2) art.328 CP, următoarele persoane: primarii; preşedintele, vicepreşedintele
raionului; preşedintele, prim-vicepreşedintele, vicepreşedintele, secretarul ştiinţific general al Academiei de Ştiinţe a Moldovei etc. După modificările amintite,
operate în alin.(3) art.123 CP, sus-numitele autorităţi sunt considerate persoane
cu funcţie de demnitate publică, în sensul legii penale.
3.3. Instanţele vor ţine seama că de justa apreciere a calităţii subiectului depinde şi diferenţierea răspunderii penale; or, comiterea abuzului de putere sau
abuzului de serviciu ori excesului de putere sau depăşirii atribuţiilor de serviciu,
de către persoana cu funcţie de demnitate publică, implică imputarea variantelor
agravate ale numitelor infracţiuni, şi anume: lit.b) alin.(2) art.327, respectiv lit.b)
alin.(3) art.328 CP.
Deşi persoana cu funcţie de demnitate publică nu este subiect special al uneia dintre variantele agravate ale infracţiunii de neglijenţă în serviciu, aceasta va
evolua ca subiect al infracţiunii de neglijenţă în serviciu, în varianta-tip (alin.(1)
art.329 CP). Cu toate că persoana cu funcţie de demnitate publică nu este prevăzută expres, în calitate de subiect al infracţiunii, stipulate la art.329 CP, în virtutea
unui raport de parte-întreg între noţiunile de „persoană publică” şi „persoana cu
funcţie de demnitate publică”, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare, de către o persoană cu funcţie de demnitate publică, a obligaţiilor de serviciu, ca rezultat al unei atitudini neglijente sau neconştiincioase faţă de ele, dacă
aceasta a cauzat daune, în proporţii mari, intereselor publice sau drepturilor şi
intereselor, ocrotite de lege, ale persoanelor fizice sau juridice, faţă de o asemenea
persoană se va aplica răspunderea, în baza art.329 CP. Coraportul de parte-întreg
între noţiunile de „persoană publică” şi „persoana cu funcţie de demnitate publică” decurge din prevederile alin.(2) art.2 al Legii cu privire la statutul persoanelor
cu funcţii de demnitate publică nr.199 din 16.07.2010, potrivit cărora „funcţia de
demnitate publică este o funcţie publică ...”, în coroborare cu alin.(2) art.123 CP,
în care se indică că persoana publică este, printre altele, un funcţionar public.
3.4. Subiect al infracţiunilor, stipulate la art.327-329 CP, se va considera inclusiv şi persoana publică ori persoana cu funcţie de demnitate publică, care a fost
învestită în funcţie, cu încălcarea cerinţelor sau restricţiilor, prevăzute de legislaţie, privind numirea, alegerea, delegarea împuternicirilor acesteia (de exemplu,
lipsa stagiului de muncă necesar, prezenţa antecedentelor penale, lipsa studiilor
superioare speciale etc.).
3.5. Sfera de incidenţă a art.327 şi 328 CP va fi exclusă, dacă există alte norme
de incriminare, care indică asupra subiecţilor speciali – persoana publică sau persoana cu funcţie de demnitate publică. În cazul dat, aplicarea răspunderii penale,
în conformitate cu lit.f) alin.(3) art.158, lit.e) alin.(2) art.165, lit.c) alin.(3) art.206
CP etc., exclude calificarea suplimentară, în baza art.327 şi 328 CP, întrucât co-
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miterea traficului de organe, ţesuturi şi celule umane, a traficului de fiinţe umane
ori a traficului de copii, de către o persoană publică sau de către o persoană cu
funcţie de demnitate publică, presupune fie folosirea situaţiei de serviciu (caz în
care se atestă un abuz de putere sau un abuz de serviciu), fie depăşirea vădită a limitelor drepturilor şi atribuţiilor, acordate prin lege (caz în care se atestă un exces
de putere sau o depăşire a atribuţiilor de serviciu). Astfel, se impune o concurenţă
de norme, în sensul art.118 CP, motiv din care art.327 CP sau, după caz, art.328
CP – privite ca părţi ale unui întreg, se absorb de prevederile de la lit.f) alin.(3)
art.158, lit.e) alin.(2) art.165, lit.c) alin.(3) art.206 CP.
4. Pentru existenţa infracţiunii de abuz de putere sau abuz de serviciu (art.327
CP) este necesară existenţa prealabilă a unui serviciu, în care persoana publică,
respectiv, persoana cu funcţie de demnitate publică, îşi desfăşoară activitatea şi
în competenţele căreia intră efectuarea actelor de natura celor care ocazionează
săvârşirea abuzului împotriva intereselor publice ori private.
4.1. În corespundere cu art.327 CP, folosirea situaţiei de serviciu presupune comiterea de către persoana publică, respectiv, de către persoana cu funcţie
de demnitate publică, a unor acţiuni sau inacţiuni prejudiciabile, care derivă din
atribuţiile sale de serviciu, fiind în limitele competenţei sale funcţionale. Astfel, la
modalităţile faptice ale abuzului de putere sau abuzului de serviciu (art.327 CP),
printre altele, se referă:
– refuzul de a angaja o persoană, care a promovat concursul pentru ocuparea
postului;
– participarea cu drept de vot sau de decizie, la examinarea şi soluţionarea
problemelor ce vizează un interes personal, inclusiv cel al persoanelor cu
care persoana publică sau persoana cu funcţie de demnitate publică se află
în raporturi de rudenie, afinitate ori în relaţii ostile;
– acordarea, fără just temei, a preferinţei unor persoane fizice sau juridice, la
elaborarea şi emiterea deciziei;
– beneficierea de privilegii, pentru a obţine credite şi împrumuturi, procurarea hârtiilor de valoare, a bunurilor imobile şi a altor bunuri, profitând de
situaţia de serviciu;
– depunerea acordării, fără just temei, de ajutoare materiale, prime salariale
etc.;
– folosirea ilicită, în lipsa scopului de cupiditate, a bunurilor puse la dispoziţie, pentru exercitarea funcţiei;
– folosirea informaţiei recepţionate în exercitarea funcţiei, în interes personal
sau în favoarea unui terţ, în cazul în care această informaţie este confidenţială;
– refuzul sau tergiversarea de a acorda persoanelor fizice sau juridice informaţia permisă, prin acte normative;
– gestionarea resurselor materiale şi financiare publice contrar destinaţiei lor;
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– neasigurarea egalităţii de şanse, în ceea ce priveşte cariera funcţionarilor
publici din subordine;
– acordarea de stimulente materiale sau morale, protejarea unor persoane în
bază de favoritism sau discriminare;
– examinarea şi aplicarea subiectivă a criteriilor de evaluare a competenţei
profesionale pentru personalul din subordine, în cazul în care se propune
sau se aprobă promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii;
– propagarea, în exercitarea atribuţiilor funcţionale, a doctrinei şi ideologiei
partidului sau organizaţiei social-politice, al cărei exponent este;
– refuzul neîntemeiat de a primi sau de a înregistra un act, un document, un
dosar etc.
4.2. În sensul art.327 CP, abuzul de putere reprezintă o conduită infracţională,
ce poate fi comisă doar de către persoana publică, respectiv, persoana cu funcţie
de demnitate publică, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei autorităţi publice. Celelalte persoane, care nu reprezintă o autoritate publică, comit abuz de
serviciu (de exemplu, angajaţii din cadrul întreprinderii de stat sau municipale).
4.3. Instanţele de judecată vor reţine că încadrarea faptei comise de către persoana publică, respectiv, de către persoana cu funcţie de demnitate publică, în
acord cu art.327 CP, este posibilă, dacă nu există o altă normă specială, în conformitate cu alin.(1) art.116 CP. În limitele Capitolului XV al Părţii Speciale a Codului penal, în raport cu art.327 CP, sunt norme speciale art.324 şi 332 CP. Aceasta
deoarece pretinderea, acceptarea, primirea sau extorcarea remuneraţiei ilicite de
către persoana publică, respectiv, persoana cu funcţie de demnitate publică, dar şi
înscrierea de către aceste persoane, în documente oficiale, a unor date vădit false,
precum şi falsificarea unor astfel de documente constituie o exercitare abuzivă a
atribuţiilor de serviciu. Deci, la calificare, se va reţine doar art.324 sau 332 CP, nu
însă un concurs (ideal) de infracţiuni.
4.4. Infracţiunea de abuz de putere sau abuz de serviciu (art.327 CP) urmează
să fie delimitată de escrocheria, săvârşită cu folosirea situaţiei de serviciu (lit.d)
alin.(2) art.190 CP), precum şi de delapidarea averii străine, săvârşită cu folosirea
situaţiei de serviciu (lit.d) alin.(2) art.191 CP). Astfel, instanţele trebuie să ţină
cont de faptul că prevederile de la lit.d) alin.(2) art.190 CP şi de la lit.d) alin.(2)
art.191 CP, vor fi invocate, atunci când abuzul de putere sau abuzul de serviciu
reprezintă metode de săvârşire a sustragerii şi, din acest punct de vedere, se atestă o concurenţă dintre o parte şi un întreg, potrivit art.118 CP, în care parte din
prezenta normă este art.327 CP. În cazul dat, în ipoteza lit.d) alin.(2) art.190 CP,
făptuitorul foloseşte situaţia sa de serviciu, pentru a realiza acţiunea adiacentă a
faptei prejudiciabile, adică înşelăciunea sau abuzul de încredere. Folosind autoritatea funcţiei ocupate ori anumite atribute de serviciu sau chiar o anumită informaţie, în virtutea competenţei de serviciu, făptuitorul insuflă credibilitate victimei, precum că el acţionează legitim, dobândind bunuri străine. Astfel, victima
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transmite bunul cvasibenevol, ca efect al inducerii în eroare a acesteia, săvârşită
prin prezentarea, ca adevărată, a unei fapte mincinoase sau ca mincinoase, a unei
fapte adevărate, creându-se o reprezentare falsă a realităţii. De exemplu, persoana
publică, care solicită şi primeşte o sumă de bani, ce nu este prevăzută de legislaţie
ori o sumă, care excede cuantumul legalmente consacrat pentru prestarea unor
servicii, executarea unor lucrări etc., săvârşeşte escrocherie, cu folosirea situaţiei
de serviciu (lit.d) alin.(2) art.190 CP), întrucât tocmai la situaţia de serviciu recurge făptuitorul, pentru realizarea înşelăciunii.
În cazul infracţiunii, prevăzute la lit.d) alin.(2) art.191 CP, instanţele vor lua
în calcul faptul că obiectul material al infracţiunii îl poate constitui doar acel bun,
care, până la începerea executării activităţii infracţionale, a fost încredinţat în
administrarea făptuitorului. Astfel, situaţia de serviciu este folosită de făptuitor
tocmai pentru săvârşirea actului de luare ilegală şi gratuită a bunurilor străine,
încredinţate în administrarea lui, în scop de sustragere (cupiditate). Deci, dacă
folosirea situaţiei de serviciu este subsidiară faţă de sustragere, anume lit.d) alin.
(2) art.191 CP, nu însă lit.d) alin.(2) art.190 CP, se va reţine la încadrare, întrucât
dispare din tablou înşelăciunea sau abuzul de încredere. De exemplu, dacă făptuitorul primeşte bani, fiind învestit cu acest drept, având chiar obligaţia de a încasa
sume de bani pentru prestarea de servicii, pentru executarea de lucrări etc., însă
omite de a-i contabiliza, trecându-le definitiv în sfera sa de stăpânire, atunci cele
comise vor constitui delapidare a averii străine, săvârşită cu folosirea situaţiei de
serviciu (lit.d) alin.(2) art.191 CP).
Dacă însă abuzul de putere sau abuzul de serviciu, deşi este comis în interes
material şi care a cauzat daune patrimoniale (considerabile), nu este legat de luarea gratuită a bunurilor, în scop de cupiditate, de exemplu, se folosesc temporar
bunuri fără intenţia de a le trece definitiv în sfera sa de stăpânire; se beneficiază,
fără just temei, de ajutoare materiale, prime salariale; se gestionează resursele materiale şi financiare publice, contrar destinaţiei lor, bunăoară pentru organizarea
de recepţii, cele comise vor constitui abuz de putere sau abuz de serviciu, în varianta agravată, prevăzută la art.327 alin.(2) lit.b1) CP.
4.5. Folosirea situaţiei de serviciu apare pe post de variantă agravată şi în alte
componenţe de infracţiuni, precum cele de la: lit.b) alin.(2) art.177, lit.a) alin.(2)
art.178, lit.a) alin.(3) art.179, alin.(2) art.1801, lit.d) alin.(3) art.217, lit.d) alin.
(3) art.2171, lit.c) alin.(2) art.2173, lit.c) alin.(2) art.2174, lit.c) alin.(2) art.241,
lit.c) alin.(2) art.243, lit.c) alin.(5) art.248 CP etc. Deoarece abuzul de putere
sau abuzul de serviciu constituie metoda de săvârşire a faptelor incriminate la
lit.b) alin.(2) art.177, lit.a) alin.(2) art.178, lit.a) alin.(3) art.179, alin.(2) art.1801,
lit.d) alin.(3) art.217, lit.d) alin.(3) art.2171, lit.c) alin.(2) art.2173, lit.c) alin.(2)
art.2174, lit.c) alin.(2) art.241, lit.c) alin.(2) art.243, lit.c) alin.(5) art.248 CP etc.,
toate aceste norme reprezintă „întregul”, în raport cu art.327 CP, care este „partea”. În definitiv, apelând la regula de calificare, prevăzută la alin.(2) art.118 CP, la

Hotărâri explicative în materie penală ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

15

încadrare, se va reţine doar lit.b) alin.(2) art.177, lit.a) alin.(2) art.178, lit.a) alin.
(3) art.179, alin.(2) art.1801, lit.d) alin.(3) art.217, lit.d) alin.(3) art.2171, lit.c) alin.
(2) art.2173, lit.c) alin.(2) art.2174, lit.c) alin.(2) art.241, lit.c) alin.(2) art.243, lit.c)
alin.(5) art.248 CP etc.
5. Spre deosebire de infracţiunea de abuz de putere sau abuz de serviciu
(art.327 CP), în cazul excesului de putere sau depăşirii atribuţiilor de serviciu
(art.328 CP), persoana publică, respectiv, persoana cu funcţie de demnitate publică, comite unele acţiuni, în competenţele căreia sau în competenţa exclusivă
a căreia nu intră efectuarea actelor de natura celor care ocazionează depăşirea
limitelor drepturilor şi atribuţiilor, acordate de lege, împotriva intereselor publice
ori private. Astfel, instanţele de judecată vor reţine că linia de demarcaţie dintre
infracţiunile, prevăzute la art.327 şi 328 CP rezidă tocmai în fapta prejudiciabilă.
Datorită acestui fapt, mecanismul de cauzare de daune interesului public sau privat (individual) este diferit: în baza alin.(1) art.327 CP, daunele considerabile se
produc, ca efect al abuzului de împuterniciri, fără a-şi întrece competenţa funcţiei, iar în cazul alin.(1) art.328 CP, daunele considerabile se produc, ca efect al
excesului/depăşirii competenţei funcţiei.
Deoarece actele de executare ale celor două infracţiuni nu reprezintă o omogenitate materială, acestea nu sunt susceptibile de reunire într-o acţiune unică,
motiv din care se exclude concursul ideal dintre art.327 şi 328 CP.
5.1. La stabilirea depăşirii limitelor competenţei, în corespundere cu art.328
CP, instanţele se vor conduce de prevederi, care circumstanţiază drepturile şi atribuţiile inculpatului şi, în mod obligatoriu, sunt consacrate sau derivă dintr-o lege
sau dintr-un act normativ subordonat legii (din actele emise de Guvern, de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale). Aceasta deoarece, în spiritul
de care este animată incriminarea (mens legis), sintagma „acordate prin lege” din
dispoziţia alin.(1) art.328 CP este utilizată în sensul său comun de „legislaţie”,
presupunând, prin aceasta, şi actele normative subordonate legii.
Sarcinile de bază, atribuţiile de serviciu, împuternicirile şi responsabilităţile
specifice funcţiei publice sunt stipulate şi în fişele de post. Însă ele nu pot fi invocate, pentru a fundamenta depăşirea drepturilor şi atribuţiilor inculpatului, întrucât fiind o anexă a actului de numire în funcţie (un act juridic), fişa de post nu
se integrează în sistemul legislaţiei. Doar în subsidiar, fişele de post pot fi invocate
alături de actele normative, cu condiţia ca sarcinile şi atribuţiile, stipulate în fişa
de post, să nu contravină competenţei funcţiei publice, consacrate în legislaţie.
5.2. Pentru reţinerea la încadrare a art.328 CP, este important ca depăşirea
limitelor drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege să aibă un caracter vădit.
Dacă există dubii, rezultate din contradicţiile reglementării competenţei funcţiei
deţinute, iar persoana publică, respectiv, persoana cu funcţie de demnitate publică, admite că uzurpează atribuţii sau că săvârşeşte unele acţiuni, fără a respecta
anumite cerinţe impuse de lege etc., deci fără a avea certitudinea că răspunderea
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penală nu va surveni, deoarece nu au fost depăşite în mod vădit limitele drepturilor şi atribuţiilor, acordate prin lege.
5.3. Fapta prejudiciabilă, incriminată la art.328 CP, nu poate fi omisivă; or,
doar forma activă, reprezentată de sintagma „săvârşirea unor acţiuni”, este consacrată la descrierea preceptului incriminator.
5.4. Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu se poate realiza
alternativ, prin una dintre următoarele modalităţi faptice:
1) Săvârşirea unor acţiuni, ce nu intră în competenţa sa funcţională, dar a
unei alte persoane publice, respectiv, persoane cu funcţie de demnitate publică –
uzurparea de atribuţii ale unei alte persoane, indiferent dacă activează în acelaşi
sistem departamental sau nu, ori dacă se află în raporturi de subordonare sau de
egalitate, prin aceasta făptuitorul depăşind vădit limitele prerogativelor sale, de
exemplu:
– anularea de către conducătorul organului de urmărire penală a unei ordonanţe ilegale a ofiţerului de urmărire penală, întocmit în procesul exercitării
funcţiei, prin aceasta arogându-şi atribuţiile procurorului, în cadrul urmăririi penale (pct.8) alin.(1) art.52 al Codului de procedură penală);
– examinarea de către procurorul care conduce urmărirea penală sau exercită
nemijlocit urmărirea penală a plângerii împotriva acţiunilor, inacţiunilor şi
actelor efectuate sau dispuse de el însuşi, prin aceasta însuşindu-şi atribuţiile
procurorului ierarhic superior (alin.(3) şi alin.(4) art.2991 din Codul de procedură penală);
– emiterea de către primarul unui oraş a autorizaţiei de construire a unei magistrale de transport şi comunicaţie, amplasată pe terenuri ale mai multor
unităţi administrativ-teritoriale, prin aceasta atribuindu-şi competenţa preşedintelui raionului (alin.(2) art.21 al Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie nr.163 din 09.07.2010) etc.
2) Săvârşirea unor acţiuni de către persoana publică, respectiv, persoana cu
funcţie de demnitate publică, cu încălcarea unor cerinţe sau circumstanţe speciale
ori excepţionale, indicate în lege – comiterea unor acţiuni care sunt în competenţa funcţională a persoanei publice, respectiv, persoanei cu funcţie de demnitate
publică, însă cu nerespectarea unor împrejurări, condiţii impuse de lege, pentru
adoptarea unui astfel de comportament, de exemplu:
– aplicarea armei de foc, bunăoară de către personalul care deţine grade şi
statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în timpul acţiunilor de
restabilire a ordinii publice, în cazul dezordinilor în masă, în lipsa uneia dintre
următoarele circumstanţe, catalogate, ca măsuri extreme: 1) pentru autoapărare
ori pentru apărarea oamenilor împotriva unor atacuri, ce prezintă un pericol real
pentru viaţa şi sănătatea acestora; 2) împotriva persoanelor sau a grupurilor de
persoane, care încearcă să pătrundă forţat în clădirile, în încăperile sau în perimetrele instituţiilor, în unităţile de transport, aflate sub pază sau care devastează ori
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distrug clădiri şi alte bunuri de interes public sau privat, punând în pericol viaţa
şi sănătatea oamenilor. Vom fi în prezenţa depăşirii vădite a limitelor prerogativelor acordate prin lege, întrucât, potrivit prevederilor art.12 lit.c) al Legii privind
modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc nr.218
din 19.10.2012, se interzice aplicarea armelor de foc în timpul acţiunilor de restabilire a ordinii publice, în cazul dezordinilor în masă, cu excepţia cazurilor art.10
alin.(1) lit.a) şi h) din legea nominalizată. Într-o asemenea ipoteză, la încadrare,
se va reţine lit.b) alin.(2) art.328 CP, întrucât excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu, însoţite de aplicarea armei, agravează răspunderea penală a
făptuitorului;
– efectuarea percheziţiei de către ofiţerul de urmărire penală, în lipsa ordonanţei motivate a procurorului, fără autorizaţia judecătorului de instrucţie (alin.
(3) şi alin.(4) art.125 din Codul de procedură penală) sau efectuarea percheziţiei, în timpul nopţii, în lipsa unei circumstanţe excepţionale – incidenţa
delictului flagrant (alin.(1) art.128 din Codul de procedură penală) etc.
3) Săvârşirea unipersonală a unei acţiuni de către persoana publică, respectiv, persoana cu funcţie de demnitate publică, pe care o poate efectua exclusiv
un organ colegial – arogarea unipersonală a competenţei unui grup de persoane,
constituit în condiţiile legii, de exemplu:
– adoptarea unipersonală de către preşedintele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare a hotărârii privind retragerea licenţei de la un participant profesionist la piaţa financiară nebancară, în opoziţie cu lit.c) art.8, art.18, art.20
şi art.21 al Legii privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare nr.192 din
12.11.1998, potrivit cărora această acţiune este de competenţa Consiliului de
administraţie a Comisiei Naţionale, care, în acord cu alin.(2) art.10 al legii
indicate, este un organ colegial;
– selectarea unipersonală de către Guvernatorul BNM a organizaţiei de audit
extern, în dezacord cu prevederile lit.j) alin.(1) art.26 al Legii cu privire la
Banca Naţională a Moldovei nr.548 din 21.07.1995, potrivit cărora această
acţiune ţine de competenţa Consiliului de supraveghere etc.
4) Săvârşirea unor acţiuni de către persoana publică, respectiv, persoana cu
funcţie de demnitate publică, pe care nimeni şi în niciun fel de circumstanţe nu
este în drept să le comită – comiterea unor acţiuni care sunt interzise de lege, fără
anumite excepţii, de exemplu:
– antrenarea de către ofiţerii de investigaţie în activitatea specială de investigaţie a unui deputat, judecător, procuror, ofiţer de urmărire penală ori a unui
avocat, în calitate de colaboratori confidenţiali, acţiune interzisă prin prevederile alin.(6) art.15 al Legii privind activitatea specială de investigaţii nr.59
din 29.03.2012;
– emiterea autorizaţiei de vânătoare în locuri interzise, bunăoară într-o rezervaţie ştiinţifică, acţiune prohibită prin prevederile lit.e) art.26 al Legii pri-
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vind fondul ariilor naturale protejate de stat nr.1538 din 25.02.1998; pct.7 din
Anexa nr.1 la Legea regnului animal nr.439 din 27.04.1995 etc.
5.5. În sensul art.328 CP, excesul de putere reprezintă o conduită infracţională
activă, ce poate fi comisă doar de către persoana publică, respectiv, persoana cu
funcţie de demnitate publică, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei autorităţi publice. Celelalte persoane, ce nu reprezintă o autoritate publică, comit
depăşirea atribuţiilor de serviciu.
5.6. În ipoteza în care depăşirea vădită a limitelor drepturilor şi atribuţiilor
acordate prin lege se materializează în emiterea unor acte administrative, răspunderea penală, în baza art.328 CP, va opera indiferent dacă există sau nu o hotărâre judecătorească, prin care se declară ilegal, anulându-se actul emis de către
persoana publică ori persoana cu funcţie de demnitate publică. Chiar şi în cazul
în care ar exista o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, ca urmare a
examinării cauzei în procedură contencioasă, prin care se constată legalitatea actului administrativ contestat, tragerea la răspundere penală pentru infracţiunea
de exces de putere sau depăşire a atribuţiilor de serviciu va fi posibilă, întrucât
incidenţa unei astfel de hotărâri nu constituie un impediment de urmărire şi judecare a persoanei publice, respectiv, persoanei cu funcţie de demnitate publică,
pentru emiterea de acte administrative, cu depăşirea vădită a limitelor drepturilor
şi atribuţiilor acordate prin lege.
5.7. Infracţiunile de tratament inuman sau degradant (alin.(1) art.1661 CP),
precum şi infracţiunea de tortură (alin.(3) art.1661 CP) reprezintă norme speciale, în raport cu excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu şi, în
esenţă, concretizează modalitatea de depăşire în mod vădit a limitelor drepturilor şi atribuţiilor, acordate prin lege, unei persoane publice sau unei persoane cu
funcţie de demnitate publică. De aceea, apelând la regula de la alin.(2) art.116 CP,
în cazul concurenţei dintre norma generală şi cea specială, se aplică numai norma specială, adică numai alin.(1) art.1661 CP sau, după caz, alin.(3) art.1661 CP.
Această concurenţă se impune în cazul în care tortura, tratamentul inuman sau
degradant se comit doar prin acţiune, nu şi prin inacţiune; or, fapta prejudiciabilă, incriminată la art.328 CP, nu poate să se manifeste prin omisiune.
Ţinând cont de faptul că infracţiunile prevăzute la lit.d) alin.(2) şi lit.d) alin.
(4) art.1661 CP (tratamentul inuman sau degradant, respectiv, tortura, săvârşite
prin folosirea armei) şi la lit.b) alin.(2) art.328 CP (excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu, însoţite de aplicarea armei) prezintă similitudini,
instanţele vor ţine cont de faptul că delimitarea numitelor infracţiuni rezidă în
intenţia, pe care o urmăreşte făptuitorul în raport cu aplicarea armei. Astfel, în
cazul infracţiunilor prevăzute la lit.d) alin.(2) şi lit.d) alin.(4) art.1661 CP, făptuitorul recurge la folosirea efectivă a armei (de exemplu, tragerea ţintită a focurilor
de armă, aplicarea loviturilor, sprijinirea armei de gâtul victimei, demonstrarea
armei, în scopul intimidării etc.), pentru a cauza intenţionat dureri sau suferinţe
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fizice ori psihice (în ipoteza tratamentului inuman sau degradant), sau pentru a
provoca intenţionat victimei dureri ori suferinţe fizice sau psihice puternice (în
ipoteza torturii). În contrast, în cazul variantei agravate de la lit.b) alin.(2) art.328
CP, făptuitorul nu intenţionează să cauzeze anumite dureri sau suferinţe fizice
ori psihice; prin aplicarea armei, persoana publică încalcă regulile de aplicare a
armei, stipulate, bunăoară în prevederile Legii privind modul de aplicare a forţei
fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc nr.218 din 19.10.2012, ceea ce
presupune comiterea acţiunilor, care sunt în competenţa funcţională a persoanei
publice, însă cu nerespectarea unor condiţii (reguli) impuse de lege, pentru adoptarea unui astfel de comportament.
5.8. Tragerea cu bună ştiinţă la răspundere penală a unei persoane nevinovate
(art.306 CP), pronunţarea unei sentinţe, decizii, încheieri sau hotărâri contrare
legii (art.307 CP), reţinerea sau arestarea ilegală (art.308 CP), constrângerea de a
face declaraţii (art.309 CP), precum şi falsificarea probelor în procesul penal de
către persoana care efectuează urmărirea penală, procuror sau de către apărătorul
admis în procesul penal (alin.(2) art.310 CP), reprezintă cazuri particulare de exces de putere sau depăşire a atribuţiilor de serviciu, motiv din care art.328 CP se
consideră normă generală, în raport cu celelalte norme indicate mai sus.
5.9. Concursul ideal de infracţiuni nu poate fi între:
– alin.(1) art.1661 CP sau, după caz, alin.(3) art.1661 CP, pe de o parte, şi
art.328 CP, pe de altă parte;
– art.306 CP, pe de o parte, şi art.328 CP, pe de altă parte;
– art.307 CP, pe de o parte, şi art.328 CP, pe de altă parte;
– art.308 CP, pe de o parte, şi art.328 CP, pe de altă parte;
– art.309 CP, pe de o parte, şi art.328 CP, pe de altă parte;
– alin.(2) art.310 CP, pe de o parte, şi art.328 CP, pe de altă parte.
Această stare de lucruri însă nu exclude posibilitatea ca între numitele infracţiuni să existe un concurs real de infracţiuni. Astfel, tragerea cu bună ştiinţă
la răspundere penală a unei persoane nevinovate (art.306 CP), pronunţarea unei
sentinţe, decizii, încheieri sau hotărâri contrare legii (art.307 CP), reţinerea sau
arestarea ilegală (art.308 CP), constrângerea de a face declaraţii (art.309 CP), precum şi falsificarea probelor în procesul penal de către persoana care efectuează
urmărirea penală, procuror sau de către apărătorul admis în procesul penal (alin.
(2) art.310 CP), trebuie calificată suplimentar cu art.328 CP, numai în ipoteza
concursului real, atunci când făptuitorul săvârşeşte şi alte acţiuni prejudiciabile,
care depăşesc limitele drepturilor şi atribuţiilor acordate de lege, dacă în rezultatul unor asemenea acţiuni, nelegate de tragerea cu bună ştiinţă la răspundere
penală a unei persoane nevinovate; de pronunţarea unei sentinţe, decizii, încheieri sau hotărâri contrare legii; de reţinerea sau arestarea ilegală; de constrângerea
de a face declaraţii; precum şi de falsificarea probelor, în procesul penal, de către
persoana care efectuează urmărirea penală, procuror sau de către apărătorul admis în procesul penal, au fost cauzate daune în proporţii considerabile intereselor
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publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice şi juridice.
6. Infracţiunea de neglijenţă în serviciu (art.329 CP) este dependentă de existenţa prealabilă a unui serviciu, în care persoana publică îşi desfăşoară activitatea
şi în competenţele căreia intră săvârşirea unor fapte de natura celor care ocazionează neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu împotriva intereselor publice ori private. Astfel, pentru reţinerea la încadrare
a art.329 CP, persoana publică trebuie să încalce o obligaţie de serviciu, respectiv,
să nesocotească sau să nu respecte o sarcină ce derivă din obligaţiile de serviciu,
încălcare care se poate manifesta alternativ prin:
– neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu;
– îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu.
6.1. În sensul alin.(1) art.329 CP, prin „neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu”
se înţelege omisiunea persoanei publice de a realiza unele activităţi, ce intră în
obligaţiile sale de serviciu, pe care aceasta putea şi trebuia să le îndeplinească, în
virtutea serviciului în exerciţiul căruia se afla inculpatul. La rândul său, „îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu” presupune săvârşirea de către
persoana publică a unor activităţi pentru a îndeplini obligaţiile sale de serviciu,
însă în mod defectuos, altfel decât se cuvine să fie îndeplinite, putând viza momentul îndeplinirii (la momentul nepotrivit, cu întârziere); întinderea obligaţiei
(în volum incomplet); conţinutul obligaţiei (în mod necalitativ) etc.
6.2. Instanţele de judecată vor ţine cont că infracţiunea de neglijenţă în serviciu (art.329 CP) va subzista numai atunci când făptuitorul comite o încălcare a
obligaţiilor de serviciu, aflate în exerciţiul funcţiei.
Prin obligaţii de serviciu se înţeleg acele îndatoriri, care cad în sarcina unei
persoane publice, potrivit normelor ce reglementează serviciul respectiv ori care
sunt inerente naturii acelui serviciu. Normele ce reglementează obligaţiile de
serviciu sunt variate, fiind cuprinse în legi şi acte normative subordonate legii,
unele dintre care stabilesc îndatoriri cu caracter general (care trebuie îndeplinite
de către toate persoanele publice), iar altele stabilesc îndatoriri specifice fiecărei
categorii de persoane publice, în parte. Astfel, instanţele de judecată vor examina,
cu prudenţă, în fiecare caz aparte, în baza materialului probator, având în vedere
actele normative, care reglementează serviciul, în exerciţiul căruia se afla inculpatul, dacă ultimul a avut sau nu îndatorirea, a cărei încălcare i se impută.
Răspunderea penală pentru infracţiunea prevăzută la art.329 CP va fi angajată
şi în ipoteza în care persoana publică nu a îndeplinit sau a îndeplinit în mod defectuos o dispoziţie individuală dată de către organul ierarhic superior, având la
bază o prevedere legală, a cărei aplicare intra în competenţa sa, dacă prin aceasta
au fost cauzate daune, în proporţii mari, intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice şi juridice. Aceasta deoarece dispoziţia dată unei persoane publice de către organul ierarhic superior, având la bază o
prevedere legală, a cărei aplicare intra în competenţa sa, constituie o îndatorire de
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serviciu pentru subordonat, astfel încât nerespectarea ei din imprudenţă, formează conţinutul faptei prejudiciabile a infracţiunii de neglijenţă în serviciu.
6.3. Dacă făptuitorul comite o încălcare a obligaţiilor profesionale, nu a obligaţiilor de serviciu, reţinerea la încadrare a art.329 CP se exclude. Astfel, instanţele
de judecată vor examina cu atenţie natura obligaţiei încălcate de făptuitor, întrucât unele domenii impun atât obligaţii profesionale propriu-zise, cât şi obligaţii de
natură administrativă. Astfel, spre deosebire de obligaţiile de serviciu, obligaţiile
profesionale sunt îndatoriri, care izvorăsc din exerciţiul unei profesii: de lucrător medical, de cadru didactic, de pompier etc. În modul acesta, instanţele vor
ţine cont de faptul că legea penală prevede pentru anumite domenii incriminări
distincte pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor
profesionale. De exemplu, încălcarea regulilor sau metodelor de acordare a asistenţei medicale reprezintă nerespectarea obligaţiunilor profesionale (cele legate
de „arta medicală” (lege artis), pe care lucrătorul medical o stăpâneşte şi pe care
trebuie să o aplice cu toată diligenţa), de către persoanele care acordă asistenţă
medicală, care atrage răspunderea penală, în baza art.213 CP.
Dacă însă persoanele care activează în domeniul medicinii, educaţiei, protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale etc., încalcă obligaţiile de serviciu, având
calitatea de persoane publice (de exemplu, director al instituţiei medico-sanitare
publice, şef de secţie într-o instituţie medico-sanitară publică (în domeniul medicinii); director al unei instituţii de învăţământ preşcolar sau preuniversitar de
stat, rector, şef de catedră într-o instituţie de învăţământ superior de stat (în domeniul educaţiei); şef al unităţii de pompieri (domeniul protecţiei civile şi situaţii
excepţionale) etc.), în prezenţa urmărilor prejudiciabile, cerute de art.329 CP, cele
comise vor constitui neglijenţă în serviciu.
6.4. În cazul examinării cauzelor penale, referitoare la neglijenţa în serviciu
(art.329 CP), instanţele vor verifica minuţios versiunea, dacă neîndeplinirea sau
îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu de către persoana publică nu este prevăzută de norme penale speciale (de exemplu, de art.183, art.296301, art.345, art.378 sau altele din Codul penal). Deoarece art.329 CP reprezintă
o normă generală, în raport cu normele speciale menţionate, la calificare, se va
reţine doar norma specială.
7. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu (art.327 CP), excesul de putere sau
depăşirea atribuţiilor de serviciu (art.328 CP), precum şi neglijenţa în serviciu
(art.329 CP) constituie componenţe de infracţiuni materiale. Pentru consumarea
lor este obligatorie survenirea unei urmări prejudiciabile, şi anume:
– daune, în proporţii considerabile, intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice şi juridice (art.327 CP, art.328
CP);
– daune, în proporţii mari, intereselor publice sau drepturilor şi intereselor
ocrotite de lege ale persoanelor fizice şi juridice (art.329 CP);
– decesul unei persoane (lit.a) alin.(2) art.329 CP);
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– urmări grave (lit.c) alin.(2) art.327 CP, lit.d) alin.(3) art.328 CP, lit.b) alin.
(2) art.329 CP).
8. Urmările prejudiciabile ale infracţiunilor, prevăzute la art.327-329 CP, se
produc în dauna unui interes public sau în dauna unui drept şi interes privat.
Dauna cauzată interesului public ori drepturilor şi intereselor persoanei fizice
sau juridice trebuie să fie efectivă şi determinată, întrucât în raport de acest semn
obiectiv se apreciază, dacă fapta prezintă sau nu un anumit grad de pericol social.
Instanţele de judecată trebuie să ţină cont de faptul că evaluarea corectă şi unitară
a urmărilor prejudiciabile, în cazul infracţiunilor de abuz de putere sau abuz de
serviciu, precum şi exces de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu este principială, deoarece de întinderea acestora depinde disocierea infracţiunilor, prevăzute la art.327, respectiv, art.328 CP, de contravenţiile cu aceeaşi denumire consacrate în art.312, respectiv, art.313 Cod contravenţional, adică aplicarea sferei
ilicitului penal sau a celui contravenţional. Tot atât de principială este evaluarea
corectă a conţinutului urmării prejudiciabile, rezultate din neglijenţa în serviciu
(art.329 CP); or, dacă se va constata că prin neglijenţa în serviciu nu s-au cauzat
daune, în proporţii mari, intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite
de lege ale persoanelor fizice şi juridice, în legătură cu lipsa unui corespondent
contravenţional de neglijenţă în serviciu, fapta va fi susceptibilă doar de răspundere disciplinară.
Reieşind din interpretarea sistemică a normelor juridico-penale, şi anume,
din art.126, coroborat cu art.327-329 CP, urmările prejudiciabile, prevăzute la
alin.(1) art.327 CP, alin.(1) art.328 CP, precum şi cele de la lit.c) alin.(2) art.327
CP, lit.d) alin.(3) art.328 CP, lit.b) alin.(2) art.329 CP au atât o natură patrimonială, cât şi nepatrimonială. În contrast, urmarea prejudiciabilă specifică infracţiunii, prevăzute la alin.(1) art.329 CP, poate avea doar o natură patrimonială. În
cazul urmărilor prejudiciabile patrimoniale, instanţele trebuie să stabilească, în
baza probelor administrate, cuantumul daunelor cauzate.
8.1. Prin interes public se înţelege interesul general al societăţii, care vizează întreaga ordine de drept, în special democraţia constituţională, siguranţa naţională, integritatea teritorială, securitatea publică şi ordinea publică, apărarea
acestora şi prevenirea săvârşirii infracţiunilor, protejarea sănătăţii şi a moralei
publice, garantarea autorităţii şi a imparţialităţii puterilor în stat, satisfacerea nevoilor comunitare, prin realizarea competenţei autorităţilor publice, reflectând
o necesitate socială ce impune instituirea de activităţi de servicii de utilitate colectivă, prin mijloace de drept administrativ, în organizarea unor servicii la nivel
statal, răspunzând unor nevoi comunitare sau uzului public, în serviciul statului
şi al societăţii civile.
La examinarea cauzelor cu imputarea de către acuzator a lezării interesului
public, întâi de toate, instanţele de judecată, în limitele învinuirii, trebuie să se
expună asupra conţinutului şi naturii acestui interes, motivând de ce anume in-
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teresul lezat este unul general, nu însă particular (privat), după care, vor statua şi
asupra incidenţei caracterului considerabil al daunei cauzate acestuia.
Întrucât noţiunea de interes public este, prin natura sa, extinsă (A se vedea:
hot. Zvolský şi Zvolská contra Republicii Cehe, 12 noiembrie 2002, §67 şi hot. Jahn
şi alţii contra Germaniei, 30 iunie 2005, §91) şi, de altfel, nu există o interpretare
legalmente consacrată a acestei noţiuni, anume instanţele sunt cele care dispun de
o marjă de apreciere, având la bază un fond rezonabil, în constatarea, dacă a fost
sau nu prejudiciat un interes public.
8.2. În sensul legii penale, dreptul ocrotit de lege reprezintă prerogativa consfinţită şi garantată prin Constituţie şi legi subiectului activ al raportului juridic
(persoană fizică sau persoană juridică), în temeiul căreia acesta poate valorifica
un interes personal direct, poate adopta o conduită determinată sau poate pretinde subiectului pasiv al raportului o anumită comportare (fie o prestaţie pozitivă,
constând în „a da” sau în „a face”, fie într-o prestaţie negativă, constând în „a nu
face”), care, la nevoie, poate fi impusă acestuia, cu sprijinul forţei de constrângere a statului. Dimpotrivă, interesul ocrotit de lege nu conferă titularului său
posibilitatea garantată de lege, prin aplicarea constrângerii statale de a desfăşura
anumite activităţi sau de a se abţine de la ele; această posibilitate poate fi obţinută
doar în urma unei acţiuni judiciare. Aceasta deoarece doar dreptul subiectiv se
naşte şi există ca element al unui raport juridic, în cadrul căruia acestui drept îi
corespunde o obligaţie a subiectului pasiv; interesul, în schimb, chiar ocrotit de
lege, nu apare în cadrul unui raport juridic şi, ca atare, lui nu-i corespunde obligaţia unui subiect pasiv. În concluzie, interesul nu este altceva decât un element al
dreptului subiectiv. În acelaşi timp, nu orice interes poate forma substratul unui
drept subiectiv, ci doar acela, care este susceptibil să fie individualizat în persoana
unui subiect sau a mai multor subiecţi determinaţi. De exemplu, dacă o persoană
publică, respectiv, o persoană cu funcţie de demnitate publică, va numi în funcţie
o persoană, cu încălcarea ordinii preferenţiale impuse de lege, în urma unei selecţii de personal, pentru care legea prevede anumite condiţii, precum şi ordinea
de preferinţă a candidaţilor, se consideră că persoanei, care trebuia să fie numită
în funcţie, în mod legal i s-a lezat un drept ocrotit de lege, şi anume, accesul la
muncă. Dimpotrivă, dacă legea stabileşte doar condiţiile, nu şi ordinea de preferinţă de accedere în postură, persoana care nu a fost numită în funcţie are doar
un interes în acest sens, nefiindu-i lezat un drept. În raport cu ultima ipoteză, nu
se poate pune problema privind existenţa urmării prejudiciabile a infracţiunii,
prevăzute la art.327 CP, deoarece, de unul singur, interesul nu este capabil să formeze substratul rezultatului infracţional; or, legiuitorul instituie, ca titularului să i
se lezeze cumulativ atât un interes, cât şi un drept ocrotit de lege, realitate juridică
specifică şi infracţiunilor, prevăzute la art.328 şi 329 CP.
8.3. La drepturi şi interese ocrotite de lege ale persoanelor fizice se referă:
inviolabilităţile (dreptul la viaţă, dreptul la integritate fizică şi psihică, dreptul
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la libera circulaţie, inviolabilitatea domiciliului, dreptul la ocrotirea vieţii intime, familiale şi private etc.); drepturile sociale, economice şi culturale (dreptul
la învăţătură, dreptul la ocrotirea sănătăţii, dreptul la muncă şi protecţia socială
a muncii, dreptul la proprietate, dreptul la grevă etc.); drepturi exclusiv politice
(dreptul de a alege şi dreptul de a fi ales); drepturi social politice (libertatea de
exprimare, libertatea întrunirilor, dreptul la informaţie, dreptul la asociere etc.);
drepturi garanţii (dreptul de petiţionare, dreptul persoanei vătămate de către o
autoritate publică etc.).
La drepturi şi interese ocrotite de lege ale persoanelor juridice, reieşind din
interpretarea alin.(2) art.126 CP, după natura conţinutului lor, în sensul art.327329 CP, se raportează doar drepturile civile patrimoniale (reale şi de creanţă).
8.4. Dacă dauna cauzată de către persoana publică, respectiv, persoana cu
funcţie de demnitate publică, ca efect al comiterii abuzului de putere sau abuzului
de serviciu, excesului de putere sau depăşirii atribuţiilor de serviciu este de natură patrimonială, la aprecierea caracterului considerabil al daunei, instanţele de
judecată se vor conduce de criteriile, prevăzute la alin.(2) art.126 CP, şi anume:
valoarea, cantitatea şi însemnătatea bunurilor pentru victimă, starea materială şi
venitul acesteia, existenţa persoanelor întreţinute, alte circumstanţe care influenţează esenţial asupra stării materiale a victimei.
Dacă dauna cauzată de către persoana publică, respectiv, persoana cu funcţie
de demnitate publică, ca efect al comiterii abuzului de putere sau abuzului de
serviciu, excesului de putere sau depăşirii atribuţiilor de serviciu este de natură
nepatrimonială, la aprecierea caracterului considerabil al daunei, instanţele de
judecată se vor conduce de criteriul, prevăzut la alin.(2) art.126 CP, şi anume:
gradul lezării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Reieşind din
acest criteriu, titular al daunei nepatrimoniale considerabile este doar o persoană
fizică, nu şi una juridică.
La aprecierea caracterului considerabil al daunei nepatrimoniale, cauzate
interesului public, instanţele de judecată vor ţine cont de anumiţi factori, precum: statutul şi poziţia oficială a persoanei care a comis fapta; durata activităţii
infracţionale a făptuitorului; caracterul sistematic sau unitar al activităţii infracţionale; numărul de persoane afectate de actele nejustificate sau ilegale ori deciziile
adoptate şi amprenta lor la nivel local, naţional sau internaţional; nivelul autorităţilor, ale căror reputaţie a fost afectată; gradul de lezare a credibilităţii autorităţii
sau instituţiei, în care activează făptuitorul; impactul ingerinţei, în funcţionarea
normală a autorităţii de stat şi tipul acestei ingerinţe etc. La examinarea acestei
întrebări, trebuie să se ţină seama de faptul că, uneori, un act şi consecinţa infracţională pot fi inseparabile (de exemplu, activităţile ilegale ale unei persoane
publice constituie, în acelaşi timp, deprecierea reputaţiei unei autorităţi publice).
Dacă, în rezultatul folosirii situaţiei de serviciu sau depăşirii, în mod vădit, a
limitelor drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege de către persoana publică,
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respectiv, persoana cu funcţie de demnitate publică, se lezează interesul public,
iar reprezentantul părţii vătămate (a statului, a unităţii administrativ-teritoriale)
neagă caracterul considerabil al daunei, instanţa va cerceta probele administrate
de către acuzatorul de stat, care infirmă alegaţiile respective şi dacă se va confirma
caracterul considerabil al daunei cauzate interesului public, instanţa va emite o
sentinţă de condamnare, indiferent de poziţia reprezentantului părţii vătămate.
Doar în cazul lezării drepturilor şi intereselor private (ale persoanei fizice sau
juridice), se va ţine cont de poziţia părţii vătămate, referitor la aprecierea caracterului considerabil al daunei cauzate.
8.5. La aprecierea cuantumului daunelor cauzate prin infracţiunea de neglijenţă în serviciu, în varianta-tip (alin.(1) art.329 CP) se va ţine cont de prevederea
de la alin.(1) în coroborare cu alin.(11) art.126 CP. Astfel, în sensul alin.(1) art.329
CP, dauna cauzată prin infracţiune este de natură exclusiv patrimonială, parametrii valorici ai cărora se situează între 20 şi 40 de salarii medii lunare pe economie
prognozate, stabilite prin Hotărârea de Guvern, în vigoare la momentul comiterii
infracţiunii. Dacă daunele cauzate prin neglijenţă în serviciu depăşesc 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin Hotărârea de Guvern,
în vigoare la momentul comiterii infracţiunii, cele comise alcătuiesc elementele
constitutive ale infracţiunii, prevăzute la lit.b) alin.(2) art.329 CP. În fine, dacă valoarea daunei cauzate prin neglijenţă în serviciu nu depăşeşte 20 de salarii medii
lunare pe economie prognozate, stabilite prin Hotărârea de Guvern, în vigoare la
momentul comiterii infracţiunii, reieşind din prevederile lit.f) art.57 al Legii privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008, cele
săvârşite constituie o abatere disciplinară.
8.6. Urmările grave ce apar în conţinutul agravat al infracţiunilor, prevăzute
la lit.c) alin.(2) art.327 CP, lit.d) alin.(3) art.328 CP, lit.b) alin.(2) art.329 CP, au
o natură estimativă, motiv din care existenţa sau inexistenţa urmărilor grave şi
dimensiunea graduală a acestora (obişnuită, considerabilă, gravă) trebuie să fie
stabilită de instanţă, în fiecare caz în parte. Pentru a rezolva problema întinderii
urmării grave, ca de altfel al daunei considerabile într-un caz individual, este necesar să se ia în considerare cât de periculoasă este fapta comisă, având în vedere
sensul general al justiţiei şi conştientizarea juridică a societăţii, precum şi impactul afectării interesului legal protejat. Dacă instanţele vor omite să soluţioneze
astfel de chestiuni de principiu, condamnarea se va considera una arbitrară, ceea
ce va spori probabilitatea condamnării Republicii Moldova de către CtEDO pentru încălcarea previzibilităţii legii penale (a se vedea: hot. Liivik contra Estoniei,
25 iunie 2009, §104).
La urmări grave se raportează: daune manifestate în proporţii deosebit de
mari; sistarea activităţii unei autorităţi, a unei instituţii ori întreprinderi; survenirea insolvabilităţii unei întreprinderi ori lichidarea acesteia; sinuciderea sau
tentativa de sinucidere a victimei sau apropiaţilor ei; survenirea decesului victi-
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mei (cu excepţia lit.b) alin.(2) art.329 CP, dat fiind incidenţa lit.a) alin.(2) art.329
CP); inundarea spaţiilor în care locuiesc persoane; provocarea unor accidente în
transportul de persoane; provocarea prăbuşirii clădirilor şi construcţiilor locuite; provocarea alunecărilor de teren; pieirea în masă a animalelor; provocarea
ruperii barajelor; provocarea unor contagieri; provocarea avariilor, catastrofelor;
provocarea unui dezastru ecologic sau social etc.
8.7. Acuzatorii de stat sunt obligaţi să indice în rechizitoriu criteriile şi să precizeze circumstanţele, care au servit drept temei de a concluziona prezenţa uneia
dintre urmările prejudiciabile indicate supra, precum şi natura dreptului, respectiv, interesului lezat, invocându-se actul normativ, care asigură protecţia efectivă
a acestor prerogative. Această obligaţie este atribuită şi instanţei de judecată, care,
la rândul său, le va indica în partea descriptivă a sentinţei (în limitele conţinutului
rechizitoriului).
De asemenea, instanţa trebuie să soluţioneze, dacă dauna considerabilă (alin.
(1) art.327, alin.(1) art.328 CP), dauna în proporţii mari (alin.(1) art.329 CP), cauzată intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice şi juridice, decesul unei persoane (lit.a) alin.(2) art.329 CP) ori urmarea gravă (lit.c) alin.(2) art.327 CP, lit.d) alin.(3) art.328 CP, lit.b) alin.(2) art.329
CP) se află în legătură de cauzalitate cu fapta de folosire a situaţiei de serviciu, cu
acţiunea care depăşeşte în mod vădit limitele drepturilor şi atribuţiilor acordate
prin lege ori cu neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor
de serviciu, ca rezultat al unei atitudini neglijente sau neconştiincioase faţă de ele.
9. În cazul infracţiunilor, prevăzute la art.327 şi 328 CP, pot să existe şi activităţi infracţionale neconsumate: pregătirea şi tentativa. Dat fiind faptul că sus-numitele infracţiuni au corespondent în plan contravenţional, tentativa la art.327 şi
328 CP urmează a fi delimitată de art.312 şi 313 Cod contravenţional. Preliminar,
instanţele vor reţine că tentativa este posibilă, doar dacă făptuitorul a manifestat
intenţie directă. Deci atitudinea psihică a persoanei publice, respectiv, persoanei
cu funcţie de demnitate publică, în cazul folosirii situaţiei de serviciu sau depăşirii în mod vădit a limitelor drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege, se
caracterizează prin dorinţa cauzării daunelor în proporţii considerabile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice şi
juridice, daune care însă:
– nu se produc în genere, din cauze independente de voinţa făptuitorului;
– se produc, dar nu ating proporţiile considerabile, din cauze independente
de voinţa făptuitorului.
Astfel, ori de câte ori se constată că, în rezultatul folosirii situaţiei de serviciu
sau depăşirii în mod vădit a limitelor drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege,
nu au survenit urmările prejudiciabile, prevăzute la art.327 şi 328 CP, urmări, pe
care făptuitorul nici nu le-a dorit, cele comise vor fi încadrate, în baza art.312 ori,
după caz, conform art.313 Cod contravenţional.
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10. Infracţiunile, prevăzute la art.327 şi 328 CP, pot fi comise atât cu intenţie
directă, cât şi cu intenţie indirectă. Excepţie face conţinutul agravat al incriminărilor de la lit.c) alin.(2) art.327 CP şi de la lit.d) alin.(3) art.328 CP, astfel încât, faţă
de urmările grave, făptuitorul manifestă imprudenţă.
11. Scopul şi motivul comiterii infracţiunilor de abuz de putere sau abuz de
serviciu şi exces de putere, sau depăşire a atribuţiilor de serviciu, nu au relevanţă la încadrare. Totuşi atunci când făptuitorul abuzului de putere sau abuzului
de serviciu urmăreşte un interes material sau un alt interes personal ori comite
infracţiunea, în interesul unei terţe persoane, răspunderea penală se agravează.
Astfel, instanţele de judecată vor ţine cont de faptul că infracţiunea de abuz de
putere sau abuz de serviciu, în varianta agravată de la lit.b1) alin.(2) art.327 CP,
este indispensabilă de existenţa unui motiv, care alternativ se poate manifesta într-un interes material ori într-un alt interes personal sau în interesul unei terţe
persoane. Aceste motive trebuie să domine atitudinea psihică a făptuitorului, la
momentul comiterii abuzului de putere sau abuzului de serviciu, iar circumstanţa
agravantă de la lit.b1) alin.(2) art.327 CP se va reţine la încadrare, indiferent dacă
persoana publică ori persoana cu funcţie de demnitate publică a valorificat sau
nu motivul urmărit.
11.1. În sensul lit.b1) alin.(2) art.327 CP, interesul material este o varietate
a interesului personal. Deoarece, în prevederea de la lit.b1) alin.(2) art.327 CP,
legiuitorul a disjuns interesul material de interesul personal, rezultă că în configuraţia interesului personal intră interesele nepatrimoniale. În modul acesta, prin
alt interes personal se înţelege interesul nepatrimonial, care rezultă din necesităţile sau intenţiile personale ale persoanei publice, respectiv, persoanei cu funcţie de
demnitate publică, din activităţile acestor persoane, în calitatea lor de persoane
private, din relaţiile lor cu persoane apropiate sau persoane juridice, indiferent de
tipul de proprietate sau forma organizatorico-juridică, din relaţiile sau afiliaţiile
personale cu partide politice, cu organizaţii necomerciale şi cu organizaţii internaţionale, precum şi care rezultă din preferinţele sau angajamentele acestora. La
rândul său, interesul material presupune năzuinţa persoanei publice, respectiv,
persoanei cu funcţie de demnitate publică, de a reţine sau de a obţine un câştig
material ori de a se elibera de anumite cheltuieli materiale.
Potrivit lit.b1) alin.(2) art.327 CP, răspunderea penală se agravează şi în ipoteza în care folosirea intenţionată a situaţiei de serviciu, ce a cauzat daune considerabile, constă în valorificarea interesului unui terţ, indiferent dacă are o conotaţie
patrimonială sau nepatrimonială. Excepţie constituie doar situaţia în care abuzul
de putere sau abuzul de serviciu se comite în interesul (în favoarea) unui grup
criminal organizat sau al unei organizaţii criminale. În acest caz, valorificarea
interesului terţului, având un statul special – de grup criminal organizat sau de
organizaţie criminală, ca efect al folosirii situaţiei de serviciu, urmează să fie încadrată, în baza alin.(3) art.327 CP.
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11.2. Instanţele vor reţine că infracţiunea de exces de putere sau depăşire a
atribuţiilor de serviciu (art.328 CP), de asemenea, poate fi comisă în interes material ori în alte interese personale, precum şi în interesul unor terţe persoane,
însă, spre deosebire de infracţiunea de la art.327 CP, în cazul celei de la art.328 CP,
motivele nominalizate nu agravează răspunderea penală. Eventual, acestea pot fi
luate în consideraţie, doar la individualizarea pedepsei.
12. Infracţiunea de neglijenţă în serviciu (art.329 CP) poate fi comisă, doar
din imprudenţă. Tocmai datorită specificului atitudinii psihice a neglijenţei în
serviciu, infracţiunea, prevăzută la art.329 CP, nu poate fi susceptibilă de activităţi infracţionale neconsumate. De aceea, pregătirea şi tentativa, la art.329 CP, se
exclud, în principiu.
Atitudinea psihică trebuie dedusă din împrejurări concrete, în care s-a comis
fapta şi nu după raţionamente abstracte, cum ar fi conduita omului obişnuit. În
acord cu dispoziţia de la alin.(1) art.329 CP, cauzele subiective alternative ale neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu pot fi:
– atitudinea neglijentă faţă de obligaţiile de serviciu;
– atitudinea neconştiincioasă faţă de obligaţiile de serviciu.
În lipsa uneia dintre cele două cauze subiective, care stau la baza neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, art.329 CP nu se
va reţine la încadrare. De asemenea, tragerea la răspundere penală, în baza art.329
CP, se exclude, dacă sunt incidente anumite cauze obiective de neîndeplinire sau
îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu. Aceste cauze pot consta
în imposibilitatea realizării obligaţiilor de serviciu, dat fiind lipsa unor mijloace,
condiţii proxime de executare a sarcinilor de serviciu etc. ori în lipsa necesităţii
săvârşirii unor activităţi, care ţin de obligaţiile de serviciu ale făptuitorului. De
aceea, infracţiunea, prevăzută la art.329 CP, nu va putea fi imputată persoanei
publice, dacă aceasta nu trebuia şi/sau nu putea să-şi îndeplinească obligaţiile de
serviciu.
12.1. Prin atitudine neglijentă faţă de obligaţiile de serviciu se înţelege un
comportament nechibzuit, inadecvat sau chiar dezinvolt, pe care-l manifestă făptuitorul în exerciţiul funcţiei, pe când atitudinea neconştiincioasă faţă de obligaţiile de serviciu presupune un comportament lipsit de loialitate şi onestitate.
12.2. Dacă cauza subiectivă a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu rezidă în atitudinea neglijentă faţă de obligaţiile de
serviciu, atunci făptuitorul manifestă faţă de urmările prejudiciabile, doar imprudenţă sub formă de neglijenţă. În opoziţie, dacă cauza subiectivă a neîndeplinirii
sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu constă în atitudinea
neconştiincioasă faţă de obligaţiile de serviciu, atunci făptuitorul manifestă faţă
de urmările prejudiciabile, imprudenţă sub formă de neglijenţă sau sub formă de
încredere exagerată.
În cazul în care o persoană publică a întocmit defectuos un document oficial,
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conştientizând caracterul prejudiciabil al faptei şi dorind sau admiţând anumite
urmări prejudiciabile, cele comise nu constituie neglijenţă în serviciu.
Atunci când documentul oficial, întocmit intenţionat defectuos, este un act
procedural, emis de către judecător (hotărâre, sentinţă, decizie sau încheiere), indiferent de motivul urmărit, cele comise vor fi încadrate, în baza art.307 CP, adică
pronunţarea unei sentinţe, decizii, încheieri sau hotărâri contrare legii. În cazul
falsificării celorlalte documente oficiale, doar în prezenţa interesului material sau
a altui interes personal al persoanei publice, respectiv, persoanei cu funcţie de
demnitate publică, având la bază o intenţie directă, indiferent de survenirea unui
anumit prejudiciu, întrucât componenţa de infracţiune, prevăzută la art.332 CP,
este formală, cele comise vor constitui un fals în acte publice.
12.3. În raport cu urmările prejudiciabile, prevăzute la lit.a) şi lit.b) alin.(2)
art.329 CP, făptuitorul poate să manifeste imprudenţă în ambele sale modalităţi:
neglijenţă sau încredere exagerată.
13. Dacă abuzul de putere sau abuzul de serviciu, precum şi excesul de putere
sau depăşirea atribuţiilor de serviciu au fost săvârşite de către persoana publică,
respectiv, persoana cu funcţie de demnitate publică, în scopul înlăturării unui
pericol iminent, care nu putea fi înlăturat altfel, pentru a salva viaţa, integritatea corporală sau sănătatea sa ori a unei alte persoane sau un interes public, cele
comise vor exclude caracterul penal al faptei, cu condiţia, ca să nu fie depăşite
limitele extremei necesităţi (art.38 CP).
Pentru a justifica o intervenţie abuzivă sau excesivă a persoanei publice, respectiv, a persoanei cu funcţie de demnitate publică, în limitele stării de extremă
necesitate, pericolul trebuie să întrunească următoarele trei condiţii cumulative:
1) să fie iminent; 2) să ameninţe una dintre valorile indicate limitativ în alin.(2)
art.38 CP – viaţa, integritatea corporală sau sănătatea făptuitorului sau a altei
persoane, interesul public; 3) să fie inevitabil. Pe lângă condiţiile referitoare la pericol, trebuie să se reţină şi condiţiile, referitoare la actul de salvare: 1) comiterea
abuzului de putere sau abuzului de serviciu ori a excesului de putere sau depăşirii
atribuţiilor de serviciu a constituit singurul mijloc de înlăturare a pericolului şi
să fi fost necesară pentru înlăturarea lui; 2) prin săvârşirea abuzului de putere sau
abuzului de serviciu ori a excesului de putere sau depăşirii atribuţiilor de serviciu, nu s-au cauzat urmări, vădit mai grave, decât cele ce s-ar fi produs, în cazul
neînlăturării pericolului.
PREŞEDINTELE CURŢII
SUPREME DE JUSTIŢIE
Chişinău, 15 mai 2017

Mihai POALELUNGI
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HOTĂRÂREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

Cu privire la practica judiciară, referitor la liberarea de la
executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave
nr. 9 din 15.05.2017
www.csj.md
***
În scopul aplicării corecte şi uniforme a legislaţiei, care reglementează chestiunile, ce vizează examinarea demersurilor, referitor la liberarea de la executarea
pedepsei a persoanelor grav bolnave, în baza art.2 lit.e) şi art.16 lit.c) din Legea
cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi art.39 din Codul de procedură penală,
Plenul, prin prezenta hotărâre, oferă următoarele explicaţii.
1. La examinarea demersurilor ce ţin de liberarea de la executarea pedepsei
a persoanelor grav bolnave, instanţele de judecată urmează să se călăuzească de
prevederile art.95 Cod penal, art.469-471 Cod de procedură penală, art.271 din
Codul de executare, de Regulamentul cu privire la modul de prezentare, pentru
liberarea de la executarea pedepsei, a condamnaţilor gravi bolnavi şi de alte acte
normative.
2. Se atenţionează instanţele de judecată că liberarea persoanelor de la executarea pedepsei, în temeiul alin.(1) art.95 Cod penal, se efectuează numai în
cazurile de îmbolnăvire a persoanei, în timpul executării pedepsei, de o boală
psihică, fapt ce o lipseşte de posibilitatea de a-şi da seama de acţiunile sale sau de
a le dirija.
3. Chestiunea privind liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor care,
pe parcursul executării pedepsei, s-au îmbolnăvit de o boală psihică, se soluţionează doar în baza raportului de expertiză judiciară (psihiatrico-legală), dispusă
de către instanţa de judecată.
La soluţionarea acestei chestiuni, instanţa de judecată, de asemenea, urmează
să solicite raportul comisiei medicale, componenţa căreia este aprobată prin ordinul Ministrului Justiţiei. În raport trebuie să fie specificat că condamnatul este
bolnav anume de o boală psihică, care îl lipseşte de posibilitatea de a-şi da seama
de acţiunile sale sau de a le dirija.
Tulburarea psihică temporară, ori o altă stare patologică, nu va constitui temei pentru liberarea de executare a pedepsei, în baza art.95 alin.(1) Cod penal.
Condamnaţii respectivi urmează a fi internaţi în secţiile de psihoneurologie a
spitalelor penitenciare, pentru efectuarea tratamentului.
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În cazul constatării faptului că condamnatul s-a îmbolnăvit de o boală psihică, care îl lipseşte de posibilitatea de a-şi da seama de acţiunile sale sau de a le
dirija, instanţa este obligată să-l libereze de executarea pedepsei, indiferent de
gravitatea infracţiunii săvârşite şi de măsura de pedeapsă stabilită. Instanţa de
judecată poate aplica, în privinţa acestei persoane, măsuri de constrângere cu caracter medical.
4. Dacă până la pronunţarea sentinţei sau în timpul executării pedepsei, persoana s-a îmbolnăvit de o boală gravă, alta decât cea prevăzută la alin.(1) art.95
Cod penal, care împiedică executarea pedepsei, ea poate fi liberată de executarea
pedepsei, de către instanţa de judecată, în baza avizului medical sau al expertizei
medico-legale, privind starea sănătăţii condamnatului, prin care se stabileşte că
acest fapt împiedică executarea pedepsei (art.95 alin.(2) Cod penal).
În cazul în care apar suspiciuni, în ceea ce priveşte veridicitatea şi corectitudinea concluziilor comisiei medicale, indicate în avizul medical, instanţa este în
drept să solicite şi prezentarea altor certificate medicale (de exemplu, a fişei medicale) sau să dispună efectuarea expertizei medico-legale ori expertizei psihiatrice.
5. Instanţele de judecată urmează să ţină cont de faptul că boala gravă constituie o modificare organică ireversibilă a unuia sau a mai multor organe, care a
cauzat o pierdere considerabilă din totalul potenţialului funcţional al organismului, caracterizată printr-o incapacitate vitală, ce împiedică executarea pedepsei, în
condiţiile privative de libertate.
Incapacitatea vitală, ce împiedică executarea pedepsei, în condiţiile privative
de libertate constituie o afecţiune a stării sănătăţii, când deţinerea condamnatului, în continuare, în detenţie, prezintă pericol iminent pentru viaţa sau/şi sănătatea lui.
6. La soluţionarea chestiunii privind liberarea de executarea pedepsei a persoanei, care până la pronunţarea sentinţei sau în timpul executării pedepsei s-a
îmbolnăvit de o boală gravă, alta decât cea indicată în art.95 alin.(1) Cod penal,
este necesar a se stabili cu exactitate nu numai tipul maladiei, dar şi timpul îmbolnăvirii persoanei. Aceste cerinţe se aplică în măsură egală, atât faţă de maturi,
cât şi faţă de minori.
În cazul în care, până la săvârşirea infracţiunii, persoana suferea de o boală
gravă, alta decât cea prevăzută la art.95 alin.(1) Cod penal, care, ulterior, după
săvârşirea infracţiunii sau în timpul executării pedepsei, a evoluat şi a devenit
gravă, ce împiedică executarea pedepsei, fiind inclusă în „Lista bolilor somatice,
care constituie temeiul prezentării condamnaţilor grav bolnavi pentru liberarea
de la executarea pedepsei”, persoana poate fi liberată de executarea pedepsei, de
către instanţa de judecată.
7. Instanţa de judecată, la examinarea demersului, ce ţine de liberarea de executarea pedepsei, a persoanelor bolnave de o altă boală gravă, de asemenea, trebuie să verifice, dacă boala gravă se află în „Lista bolilor somatice, care constituie
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temeiul prezentării condamnaţilor grav bolnavi pentru liberarea de la executarea
pedepsei”, conform Anexei nr.2 la Regulamentul cu privire la modul de prezentare pentru liberare de la executarea pedepsei, a condamnaţilor grav bolnavi, aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr.331 din 06.09.2006”.
Astfel, soluţionarea chestiunii se efectuează în baza raportului de expertiză
medico-legală, dispusă de instanţă, care urmează să ofere răspuns la următoarele
chestiuni: 1) dacă boala este gravă; 2) când persoana s-a îmbolnăvit de această
boală; 3) dacă boala împiedică sau nu executarea în continuare a pedepsei de
către condamnat; 4) dacă boala este în „Lista bolilor somatice, care constituie
temeiul prezentării condamnaţilor grav bolnavi, pentru liberarea de la executarea
pedepsei”.
8. În cazul constatării îmbolnăvirii condamnatului de o altă boală gravă, neinclusă în Anexa nr.1 şi Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la modul de prezentare pentru liberare de la executarea pedepsei, a condamnaţilor grav bolnavi,
liberarea acestuia de executare a pedepsei nu este obligatorie.
Instanţa de judecată, la soluţionarea chestiunii liberării de executare a pedepsei, urmează să ţină cont nu doar de gravitatea bolii, dar şi de gravitatea infracţiunii, săvârşite de persoana condamnată, cât şi de alte circumstanţe, cum ar fi:
termenul pedepsei executate, comportamentul în locul de detenţie (este sau nu
violator fraudulos al regimului de detenţie şi demonstrează că se corectează sau
nu etc.).
9. În cazul în care condamnatul, în privinţa căruia s-au aplicat măsuri de
constrângere cu caracter medical, s-a însănătoşit, instanţa de judecată, care
le-a aplicat, poate dispune încetarea aplicării acestor măsuri, în temeiul alin.(4)
art.95 Cod penal, în baza avizului instituţiei medicale, dacă nu au expirat termenele prescripţiei, prevăzute la art.60 şi 97 Cod penal şi dacă nu există alte motive
pentru liberarea ei de pedeapsă, va hotărî reluarea executării pedepsei de către
condamnat.
Asemenea soluţie, după caz, poate fi adoptată şi faţă de condamnatul liberat
pe motiv de boală gravă, care, la fel, s-a însănătoşit.
Timpul în care condamnatul a urmat tratament spitalicesc, în cursul ispăşirii
pedepsei cu închisoarea, se include în termenul executării pedepsei (art.88 alin.
(6) Cod penal).
10. Chestiunea privind liberarea de pedeapsă, pe motiv de boală, se examinează de judecătorul de instrucţie, în baza demersului unui organ competent, iar
în caz de refuz al administraţiei organului sau instituţiei penitenciare de declarare
a unui asemenea demers – la cererea condamnatului sau a avocatului acestuia.
11. Liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave se dispune
de către instanţa de judecată, în a cărei rază teritorială se află instituţia sau organul, care asigură executarea pedepsei (art.469-471 Cod de procedură penală şi
art.271 Cod de executare).
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12. La soluţionarea chestiunii cu privire la liberarea de la executarea pedepsei
penale, a persoanelor grav bolnave, în baza raportului expertizei judiciare (psihiatrice legale sau medico-legale), dispuse de către instanţă, participarea expertului
judiciar este obligatorie (art.471 alin.(5) Cod de procedură penală).
13. La examinarea demersului, ce vizează liberarea de pedeapsă, pe motiv de
boală gravă, în temeiul art.95 Cod penal, participă reprezentantul organului, care
a înaintat demersul şi, după caz, condamnatul, care poate fi asistat de avocat.
14. Hotărârea instanţei de judecată, privind liberarea de la executarea pedepsei, a persoanelor grav bolnave sau de refuz în aceasta, este necesar a fi motivată,
cu indicarea concluziilor întemeiate, la care a ajuns instanţa, în urma examinării
demersului.
În hotărâre urmează a fi indicat termenul şi modul de atac al acesteia.
15. Instanţele de recurs, examinând în ordine de recurs şi dispunând casarea
hotărârii ce ţine de liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave
sau privind refuzul de a libera de la executarea pedepsei, pe acest motiv, sunt obligate să-şi motiveze temeinic soluţia, punând la baza acesteia contraargumente
incontestabile şi convingătoare, care răstoarnă concluziile şi argumentele primei
instanţe.
16. Se abrogă Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la
practica judiciară, privind absolvirea condamnaţilor de ispăşirea pedepsei, pe
motiv de boală” nr.22 din 29.10.2001.

PREŞEDINTELE CURŢII
SUPREME DE JUSTIŢIE
Chişinău, 15 mai 2017

Mihai POALELUNGI
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

Cu privire la aplicarea legislaţiei referitoare la răspunderea
penală pentru infracţiunile de corupţie
nr. 11 din 22.12.2014
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2015, nr.5, pag.4

***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.8 din
15.05.2017
În scopul aplicării corecte şi uniforme a legislaţiei care reglementează examinarea cauzelor penale privind infracţiunile de corupţie (art.324-326 CP), în
conformitate cu art.2 lit.d) şi art.16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă
de Justiţie, Plenul
EXPLICĂ:
1. În procesul cercetării judecătoreşti, instanţa trebuie să stabilească caracterul şi cercul atribuţiilor de serviciu ale inculpatului, circumstanţele de fapt care
evidenţiază acţiunile persoanei publice, persoanei publice străine, funcţionarului
internaţional, persoanei cu funcţie de demnitate publică, în raport cu atribuţiile
de serviciu, scopul şi/sau motivele acţiunilor acestora.
2. Instrumentarul juridico-penal în materie de corupere pasivă (art.324 CP)
vizează în primul rînd incidenţa remuneraţiei ilicite, care poate fi expresia unor
entităţi corporale sau incorporale, îndeplinind rolul de obiect material sau obiect
imaterial al infracţiunii.
La concret, remuneraţia ilicită poate consta în: bunuri, servicii, privilegii,
avantaje, sub orice formă, iar în ipoteza modalităţii de acceptare, remuneraţia
poate viza inclusiv şi oferte ori promisiuni, în toate cazurile avînd un caracter
gratuit. Este incident caracterul gratuit şi în ipoteza în care remuneraţia vizează o
anumită reducere, dacă aceasta nu i se cuvine făptuitorului. Astfel, este important
ca remuneraţia să nu i se cuvină persoanei publice, persoanei publice străine,
funcţionarului internaţional, persoanei cu funcţie de demnitate publică (în continuare corupt), adică nu-i este legal datorată. Dacă persoana publică, persoana
publică străină, funcţionarul internaţional, persoana cu funcţie de demnitate publică este îndreptăţită de a pretinde, accepta sau primi bunuri, servicii, privilegii,
avantaje, oferte ori promisiuni, sub orice formă, atunci art.324 CP nu se va reţine
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la încadrare. În acelaşi timp, dacă făptuitorul (persoană publică sau persoană cu
funcţie de demnitate publică) pretinde şi primeşte fără înregistrare o sumă de
bani, impusă de lege ca obligaţie sau o sumă mai mare decît cea stabilită, fapta
nu constituie corupere pasivă, ci una dintre infracţiunile contra patrimoniului
comisă prin sustragere. Astfel, dacă făptuitorul a primit bani fiind îndrituit cu
acest drept, însă cu omisiunea de a-i înregistra, trecîndu-le definitiv în sfera sa de
stăpînire, atunci cele comise vor constitui delapidare a averii străine săvîrşită cu
folosirea situaţiei de serviciu (art.191 alin.(2) lit.d) CP). Dacă făptuitorul primeşte
o sumă de bani mai mare decît cea stabilită de lege sau o sumă de bani care nu
era prevăzută de lege, cele comise vor constitui escrocherie săvîrşită cu folosirea
situaţiei de serviciu (art.190 alin.(2) lit.d) CP), întrucît situaţia de serviciu este
folosită de către persoana publică sau persoana cu funcţie de demnitate publică
pentru realizarea înşelăciunii. Totodată, în cazul în care făptuitorul nu denaturează suma ce urmează a fi încasată legal şi pretinde, concomitent, achitarea unui
surplus pentru îndeplinirea sau neîndeplinirea, întîrzierea îndeplinirii sau grăbirea îndeplinirii unei acţiuni în exercitarea funcţiei sau contrar funcţiei în cauză,
suntem în prezenţa componenţei de infracţiune prevăzută de art.324 CP.
De asemenea, este absolut obligatoriu ca remuneraţia ilicită să constituie un
contraechivalent al conduitei pe care coruptul se angajează să o adopte, conduită
ce se concretizează alternativ în: îndeplinirea sau neîndeplinirea, întîrzierea sau
grăbirea îndeplinirii unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale sau contrar acesteia. Dacă remuneraţia ilicită nu reprezintă contraechivalentul conduitei pe care
persoana publică, persoana cu funcţie de demnitate publică se angajează să o
aibă, cele comise nu vor alcătui elementele componenţei infracţiunii prevăzute la
art.324 CP.
2.1. Remuneraţia ilicită sub formă de bunuri, urmează să fie interpretată în
acord cu art.285 Cod civil. Astfel, bunuri sunt toate lucrurile susceptibile apropierii individuale sau colective şi drepturile patrimoniale. Lucrurile sunt obiectele
corporale în raport cu care pot exista drepturi şi obligaţii civile. Prin urmare, termenul bun se referă în egală măsură la lucruri, cît şi la drepturi patrimoniale, care
pot fi reale şi obligaţionale. Nu are nici o relevanţă la încadrare categoria din care
face parte bunul: mobil sau imobil, tangibil sau intangibil, divizibil sau indivizibil
etc. De asemenea, nu contează la încadrare dacă bunul ce constituie remuneraţia
ilicită face parte din categoria de bunuri care se află în circuitul civil general sau
este supus unui regim special de circulaţie. Astfel, nu este exclus ca remuneraţia
ilicită sub formă de bunuri să se refere la: substanţe narcotice sau psihotrope,
arme ori muniţii etc.
Totodată, pentru a avea calitatea de bun, este absolut obligatoriu ca entitatea
ce presupune remuneraţia ilicită să aibă o valoare economică şi să fie susceptibilă
de apropiere, sub forma unor drepturi în compunerea unui patrimoniu. Deoarece
organele, ţesuturile şi celulele de origine umană nu au cost şi valoare materială
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(alin.(3) art.27 şi alin.(1) art.28 al Legii privind transplantul de organe, ţesuturi şi
celule umane, nr.42/2008), acestea nu pot constitui obiect al remuneraţiei ilicite
sub formă de bunuri în sensul alin.(1) art.324 CP. Eventual dacă persoana publică, persoana publică străină, funcţionarul internaţional, persoana cu funcţie
de demnitate publică va primi cu titlu de remuneraţie ilicită organe, părţi ale
acestora, ţesuturi sau celule de origine umană, cele comise vor fi încadrate în baza
art.158 alin.(3) lit.f) CP.
Tot din considerentul că nu dispun de valoare economică, în sensul art.324
alin.(1) CP, la categoria de bunuri nu se referă semnele băneşti false. Astfel, dacă
coruptul a acceptat sau a primit semne băneşti neautentice pentru a realiza o
acţiune ce ţine de atribuţiile sale de serviciu în favoarea corupătorului sau al persoanelor pe care le reprezintă, atunci cele comise de corupt vor alcătui o tentativă
de corupere pasivă (art.27 şi art.324 alin.(1) CP), deoarece făptuitorul nu şi-a
realizat intenţia, întrucît semnele băneşti pe care le acceptă ori primeşte nu se
caracterizează prin autenticitate aşa cum şi-a fi dorit făptuitorul. În contrast, în
circumstanţele descrise, celui care oferă semne băneşti neautentice i se va aplica răspunderea pentru tentativă de punere în circulaţie a semnelor băneşti false
(art.27 şi art.236 CP), iar celui care dă semne băneşti neautentice i se va aplica
răspunderea pentru punerea în circulaţie a semnelor băneşti false, fapt consumat
(art.236 CP), cu condiţia că la momentul comiterii faptei, cunoştea despre falsitatea semnelor băneşti.
2.2. Remuneraţia ilicită sub formă de servicii, presupune activităţi, altele
decît cele din care rezultă produse, realizate în vederea satisfacerii necesităţilor
coruptului sau unei persoane apropiate acestuia. La categoria serviciilor ca remuneraţie ilicită se referă: serviciile de transport, de turism, de asigurări, de comunicaţie, de instruire, serviciile juridice, de asistenţă medicală, de publicitate etc.
Nu este exclus ca remuneraţia ilicită sub formă de servicii să aibă o natură sexuală
(raport sexual, act sexual, inclusiv satisfacerea poftei sexuale în forme perverse).
Nu contează la încadrare cine prestează serviciile sexuale: însuşi corupătorul sau
o altă persoană ale cărei servicii sunt achitate de către corupător.
Dacă coruptul pretinde servicii sexuale, prin ameninţare ori constrîngere, iar
respectivele servicii constituie contraechivalentul conduitei pe care coruptul se
angajează să o adopte, atunci cele comise trebuie să fie încadrate în conformitate
cu art.324 alin.(2) lit.c) CP, fără a se reţine la încadrare şi art.173 CP. Aceasta deoarece, în respectiva ipoteză se atestă o concurenţă dintre o normă generală şi una
specială, iar în acord cu art.116 CP se va aplica doar norma specială, adică art.324
alin.(2) lit.c) CP; or, extorcarea de servicii sexuale comisă de către o persoană
publică, o persoană publică străină, un funcţionar internaţional, o persoană cu
funcţie de demnitate publică, reprezintă un caz particular de hărţuire sexuală.
2.3. Remuneraţia ilicită sub formă de privilegii presupune o scutire de obligaţii (către stat) ori, după caz, oferirea de drepturi sau distincţii sociale care se
acordă în situaţii speciale.
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2.4. Remuneraţia ilicită sub formă de avantaje reprezintă un folos, o favoare
avînd o natură patrimonială sau nepatrimonială, care ameliorează necuvenit situaţia în raport cu acea pe care coruptul o avusese înaintea comiterii infracţiunii.
Avantajele necuvenite pot fi materializate ori nematerializate, constînd în: premii,
vacanţe, împrumuturi de bani fără dobîndă, accelerarea tratării unui bolnav, perspective mai bune în carieră etc.
2.5. Remuneraţia ilicită sub formă de oferte rezidă în propunerea de bunuri,
servicii, privilegii sau avantaje, sub orice formă.
2.6. Remuneraţia ilicită sub formă de promisiuni reprezintă asumarea obligaţiei de a da bunuri, de a oferi servicii, privilegii sau avantaje, sub orice formă.
2.7. În contextul alin.(1) art.324 CP, remuneraţia ilicită, indiferent de modalitatea normativă a faptei prejudiciabile, cunoaşte atât o limită inferioară, cât şi o
limită superioară. Astfel, este esenţial ca valoarea exprimată în bani a remuneraţiei ilicite, în conformitate cu alin.(1) art.324 CP să fie mai mare de 100 u.c. (adică mai mare de 5000 de lei), însă să nu depăşească 20 de salarii medii lunare pe
economie prognozate, stabilite prin Hotărârea de Guvern, în vigoare la momentul comiterii infracţiunii, altminteri, va opera alin.(4) art.324 CP (dacă valoarea
exprimată în bani a remuneraţiei ilicite este mai mică de 100 u.c.) ori lit.d) alin.
(2) art.324 CP (dacă valoarea exprimată în bani a remuneraţiei ilicite se situează
între extremele 20 şi 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite
prin Hotărârea de Guvern, în vigoare la momentul comiterii infracţiunii). În
definitiv, dacă valoarea exprimată în bani a remuneraţiei ilicite va depăşi 40 de
salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin Hotărârea de Guvern,
în vigoare la momentul comiterii infracţiunii, la calificare se va reţine lit.b) alin.
(3) art.324 CP.
Instanţele de judecată vor ţine seama că alin.(4) art.324 CP nu cunoaşte o
limită inferioară a remuneraţiei ilicite. Or, interpretarea sistematică a dispoziţiei
art.324 CP şi alin.(2) art.11 al Legii privind Codul de conduită a funcţionarului public, nr.25/2008 în coroborare cu pct.1 din Hotărîrea Guvernului privind
stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau
cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol,
nr.134/2013, ne permite să constatăm că folosul material sub formă de cadou
simbolic, oferit din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol a cărei
sumă nu depăşeşte 1000 lei, nu reprezintă contraechivalentul conduitei pe care
persoana publică, persoana cu funcţie de demnitate publică se angajează să o
aibă. Aceasta deoarece, folosul material sub formă de cadou simbolic, oferit din
politeţe (în cazul zilei de naştere, zilei profesionale, sărbătorilor religioase etc.)
sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol este utilizat în sens de donaţie, deci
este exclusă în principiu o anumită contraprestaţie din partea persoanei publice,
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persoanei publice străine, funcţionarului internaţional sau din partea persoanei
cu funcţie de demnitate publică.
Totodată, în cazul pretinderii, acceptării, primirii remuneraţiei necuvenite,
derizorii, nesemnificative, instanţa de judecată trebuie să ţină seama că, în conformitate cu alin.(2) art.14 CP, nu constituie infracţiune acţiunea sau inacţiunea
care, deşi, formal, conţine semnele unei fapte prevăzute de Codul penal, dar, fiind
lipsită de importanţă, nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracţiuni. Astfel,
drept exemple de primire a unei remuneraţii necuvenite, derizorii, nesemnificative, fără importanţă, pot constitui: luarea în posesie a unei ciocolate, a unui pachet
de ţigări; obţinerea unui bilet la spectacol, film; călătoria de o singură dată în
transportul public fără a achita costul biletului etc.
După caz, fiecare bun ori serviciu trebuie să fie evaluat în bani, ţinînd cont de
preţurile sau tarifele respective, la momentul săvîrşirii faptei, iar în lipsa lor – în
baza rapoartelor de expertiză.
[Pct.2.7 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.8 din 15.05.2017]
3. Latura obiectivă a infracţiunii de corupere pasivă constă în fapta prejudiciabilă exprimată doar prin acţiune, care în varianta sa tip (art.324 alin.(1) CP)
vizează în mod alternativ următoarele modalităţi normative:
1) pretinderea de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce
nu i se cuvin coruptului;
2) acceptarea:
a) de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin
coruptului;
b) ofertei ori promisiunii de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice
formă, ce nu i se cuvin coruptului;
3) primirea de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu
i se cuvin coruptului.
În varianta agravată de la art.324 alin.(2) lit.c) CP, coruperea pasivă presupune în calitatea de modalitate normativă a faptei prejudiciabile extorcarea de
bunuri sau servicii prevăzute la varianta-tip.
3.1. Pretinderea constă într-o cerere, solicitare insistentă ori într-o pretenţie
vizînd obiectul remunerării ilicite, care se poate manifesta verbal, în scris sau în
formă concludentă, fiind inteligibilă pentru cel căruia i se adresează, indiferent
dacă a fost satisfăcută sau nu.
În cazul pretinderii, iniţiativa aparţine în exclusivitate coruptului, adică persoanei publice ori persoanei publice străine, funcţionarului internaţional ori persoanei cu funcţie de demnitate publică. Indiferent dacă este expresă sau aluzivă,
pretinderea remuneraţiei ilicite trebuie să fie univocă, manifestînd intenţia coruptului de a condiţiona de ea conduita legată de obligaţiile sale de serviciu.
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3.2. Acceptarea presupune consimţirea sau aprobarea expresă sau tacită de
către corupt a obiectului remuneraţiei ilicite etalat de către corupător. În ipoteza acceptării, iniţiativa aparţine în exclusivitate corupătorului. Astfel, acceptarea
presupune realizarea unor acţiuni cu caracter bilateral, corelativ. Sub aspect cronologic, acceptarea întotdeauna urmează unei acţiuni săvîrşite din partea corupătorului.
În sensul art.324 alin.(1) CP, acceptarea se poate manifesta alternativ, prin
următoarele două forme:
1) acceptarea de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje, sub orice formă, ce
nu i se cuvin coruptului – consimţirea de către corupt a dării de către corupător
de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin coruptului;
2) acceptarea ofertei ori promisiunii de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin coruptului – aprobarea de către corupt a
ofertei ori încuviinţarea promisiunii de către corupător de a da bunuri, servicii,
privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin coruptului.
Diferenţa dintre cele două forme ale acceptării rezidă în obiectul remuneraţiei
ilicite. Dacă în cazul primei forme acceptarea se face în raport cu anumite bunuri,
servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin coruptului, atunci
în cea de-a doua formă, acceptarea se face în raport cu o anumită propunere ce
provine de la corupător de a-i da coruptului bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin ultimului sau se face în raport cu asumarea de
către corupător a unei obligaţii de a da coruptului bunuri, servicii, privilegii sau
avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin ultimului.
Nu are nici o relevanţă la încadrare dacă obiectul remuneraţiei ilicite este
sau nu determinat sub aspectul naturii, calităţii şi cantităţii (parametrii valorici
ai remuneraţiei ilicite), fiind suficient ca persoana publică sau persoana publică
străină să consimtă ori să aprobe oferta sau promisiunea făcută din partea corupătorului. În ipoteza în care remuneraţia ilicită nu a fost precizată, coruptul manifestă intenţie nedeterminată, adică are o reprezentare generală despre valoarea
exprimată în bani a remuneraţiei ilicite, despre natura sau calitatea obiectului remuneraţiei ilicite. În acest caz, încadrarea urmează a fi făcută în funcţie de parametrii valorici ai remuneraţiei ilicite primite ulterior de către corupt (la etapa de
epuizare a coruperii pasive). Dacă coruperea pasivă rămîne la faza de consumare
fără a implica şi etapa de epuizare, acceptarea remuneraţiei ilicite nedeterminate
(imprecise) trebuie calificată ţinînd cont de principiul in dubio pro reo. La concret, dacă a fost acceptat un folos patrimonial fără a cunoaşte însă natura şi cuantumul patrimonial al acestuia, fapta coruptului va fi încadrată în conformitate cu
art.324 alin.(4) CP.
3.3. Primirea înseamnă luarea în posesie, obţinerea, încasare de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin coruptului de la
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corupător (sau de la un terţ ce acţionează în numele acestuia) şi nu se limitează
neapărat la preluarea manuală de către corupt a obiectului remuneraţiei ilicite.
Primirea poate fi realizată şi prin lăsarea bunurilor ce constituie remuneraţia ilicită într-un loc indicat de către corupător, de unde se vor putea prelua oricînd de
către corupt.
În ipoteza în care bunurile se transmit prin intermediul poştei sau se realizează un transfer de mijloace financiare pe contul persoanei publice, persoanei
publice străine, funcţionarului internaţional sau persoanei cu funcţie de demnitate publică, fără însă ca acestea să fie acceptate în prealabil, pentru a exclude modalitatea de primire, este necesar ca persoana publică, persoana publică străină,
funcţionarul internaţional ori persoana cu funcţie de demnitate publică să-şi manifeste cît mai neîntîrziat voinţa de a nu le accepta, de exemplu printr-un denunţ
la organul de urmărire penală.
În cazul în care obiectul remuneraţiei ilicite a fost oferit rudelor sau primite
de rudele apropriate persoanei publice, persoanei publice străine etc., cu acordul
acestora din urmă sau aceste persoane nu au refuzat asemenea fapte şi au utilizat situaţia sa de serviciu în folosul corupătorului, atunci fapta persoanei publice
sau persoanei publice străine va fi considerată drept corupere pasivă exteriorizată
prin „primire”.
În cazul modalităţii de primire, iniţiativa aparţine corupătorului şi în mod
obligatoriu constituie un act bilateral; or, primirea implică inevitabil darea de către corupător a remuneraţiei ilicite.
Pentru a fi în prezenţa modalităţii de primire, luarea în posesie, obţinerea, încasarea remuneraţiei ilicite trebuie să fie spontană. Spontaneitatea presupune fie
o relativă concomitenţă între acceptarea propunerii şi primire, fie inexistenţa între acceptarea propunerii şi primirea remuneraţiei ilicite a unui interval de timp,
care să permită ca acceptarea să se evidenţieze în calitate de modalitate normativă a faptei prejudiciabile. În lipsa unei concomitenţe dintre acceptare şi primire,
primirea se consideră fapt epuizat. În această ipoteză, infracţiunea se consideră
consumată din momentul:
– acceptării de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu
i se cuvin coruptului;
– acceptării ofertei ori promisiunii de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje
sub orice formă, ce nu i se cuvin coruptului.
Primirea poate avea loc pînă ori după acordarea serviciului solicitat, dar cu
condiţia că a fost în prealabil acceptată.
3.4. Extorcarea ca modalitate normativă a faptei prejudiciabile în contextul
variantei agravate de la art.324 alin.(2) lit.c) CP, se poate realiza prin una din următoarele modalităţi faptice:
– punerea victimei în situaţia care o determină să-i transmită coruptului
remuneraţia ilicită, pentru a preîntîmpina producerea efectelor nefaste pentru
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interesele legitime sau ilegitime ale victimei (de exemplu, crearea de obstacole
de către examinator/examinatori, în cadrul probei practice a examenului pentru
obţinerea permisului de conducere, bunăoară, prin punerea la dispoziţie a unui
autovehicul, ce dispune de o cutie de viteză defectată, prin aceasta, reducând la
minimum posibilitatea obţinerii permisului de conducere);
– ameninţarea cu lezarea intereselor legitime sau ilegitime ale victimei (nu
lezarea efectivă), în cazul în care aceasta nu-i transmite coruptului remuneraţia ilicită (de exemplu, pretinderea de către colaboratorul de poliţie a obiectului
remuneraţiei ilicite însoţită de ameninţarea conducătorului mijlocului de transport cu întocmirea procesului-verbal de constatare a contravenţiei de încălcare
a regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatarea mijlocului de transport);
– nesatisfacerea solicitării victimei, astfel încît aceasta este nevoită să
transmită remuneraţia ilicită către corupt, pentru a evita lezarea unor interese
legitime sau ilegitime ale victimei (de exemplu, omisiunea de a repartiza spre
expertizare comisiei de experţi pe ramuri ştiinţifice din cadrul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare a dosarului şi tezei de doctor pentru obţinerea
gradului ştiinţific, invocîndu-se artificial motive de imposibilitate de examinare
a rezultatelor ştiinţifice obţinute de către pretendentul la grad ştiinţific: numărul
impunător de teze aflate în expertizare; redactarea necorespunzătoare a unor acte
incluse în dosarul depus de către pretendentul la grad ştiinţific etc.).
[Pct.3.4 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.8 din 15.05.2017]
4. Infracţiunea de corupere pasivă este una formală şi se consumă din momentul comiterii uneia dintre modalităţile normative care desemnează faptele
prejudiciabile, adică din momentul pretinderii, acceptării, primirii sau extorcării
în întregime a remuneraţiei ilicite. Cu toate că art.324 CP nu este o infracţiune
de rezultat, tentativa la infracţiunea de corupere pasivă poate să existe. Datorită
configuraţiei punerii în executare a rezoluţiei infracţionale, pretinderea, acceptarea, primirea şi chiar extorcarea remuneraţiei ilicite implică prin concept, acte
succesive avînd o desfăşurare în timp. Tocmai datorită susceptibilităţii de fracţionare a acţiunii de realizare a laturii obiective, putem justifica existenţa tentativei
la infracţiunea de corupere pasivă. De exemplu, dacă persoana publică expediază
un mesaj prin poştă electronică, în care se conţine cerinţa de a i se transmite
remuneraţia ilicită pentru a îndeplini ori nu, pentru a întîrzia sau grăbi îndeplinirea unei acţiuni care face parte din sfera atribuţiilor de serviciu ale acesteia
sau este contrară acestor atribuţii, dar care n-a ajuns la destinatar datorită unor
împrejurări ce nu depind de corupt (de exemplu, datorită defecţiunii sistemului
informatic), cele comise vor constitui art.27 şi art.324 alin.(1) CP. De asemenea,
vom fi în prezenţa tentativei la infracţiunea, specificată la art.324 alin.(1) CP RM,
sau după caz, la art.324 alin.(2) lit.c) CP, în cazul unei infracţiuni prelungite –
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cînd, întru realizarea aceleiaşi intenţii infracţionale, făptuitorul pretinde, acceptă,
primeşte sau extorcă remuneraţia ilicită nu deodată, dar în tranşe, dacă, din cauze
independente de voinţa făptuitorului, acesta va pretinde, va accepta, va primi, va
extorca doar o parte din acea remuneraţie.
5. Infracţiunea de corupere pasivă poate fi comisă doar cu intenţie directă,
întrucît scopul infracţiunii este unul special, avînd o natură alternativă, şi anume:
1) scopul îndeplinirii – în interesul corupătorului sau al persoanelor pe care
le reprezintă – de către corupt a unei acţiuni în exercitarea funcţiei sau contrar
funcţiei în cauză;
2) scopul neîndeplinirii – în interesul corupătorului sau al persoanelor pe
care le reprezintă – de către corupt a unei acţiuni în exercitarea funcţiei sau contrar funcţiei în cauză;
3) scopul întîrzierii îndeplinirii – în interesul corupătorului sau al persoanelor pe care le reprezintă – de către corupt a unei acţiuni în exercitarea funcţiei sau
contrar funcţiei în cauză;
4) scopul grăbirii îndeplinirii – în interesul corupătorului sau al persoanelor
pe care le reprezintă – de către corupt a unei acţiuni în exercitarea funcţiei sau
contrar funcţiei în cauză.
Acţionarea de către corupt în interesului persoanei pe care acesta o reprezintă
poate avea un fundament contractual, legal, însă nu se rezumă neapărat la acestea.
În lipsa unuia dintre aceste scopuri, fapta nu va putea fi încadrată potrivit
art.324 CP, însă poate opera răspunderea contravenţională în baza art.315 din
Codul contravenţional, în cazul în care cele comise presupun primirea (luarea) în
exerciţiul funcţiunii de recompensă nelegitimă sau de folos material, dacă fapta
nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii.
5.1. Pentru calificarea faptei în baza art.324 CP RM, nu este obligatoriu realizarea efectivă a scopului special. Totodată, dacă scopul urmărit se realizează şi făptuitorul îndeplineşte, nu îndeplineşte, întîrzie ori grăbeşte o acţiune în
exercitarea funcţiei sau contrar funcţiei în cauză, atunci infracţiunea specificată
la art.324 CP RM poate forma concursul real cu una dintre faptele prevăzute la
art.306 (tragerea cu bună-ştiinţă la răspundere penală a unei persoane nevinovate), art.307 (pronunţarea unei sentinţe, decizii, încheieri sau hotărîri contrare
legii), art.308 (reţinerea sau arestarea ilegală), art.309 (constrîngerea de a face
declaraţii), art.332 (falsul în acte publice) sau altele din Codul penal.
5.2. Instanţele de judecată trebuie să ţină seama că infracţiunea de corupere
pasivă va exista atunci cînd îndeplinirea ori neîndeplinirea, întîrzierea îndeplinirii sau grăbirea îndeplinirii acţiunii pentru care coruptul pretinde, acceptă, primeşte, extorcă remuneraţia ilicită face parte din sfera atribuţiilor de serviciu ale
acestuia sau este contrară acestor atribuţii, urmînd să se stabilească şi să se indice
în rechizitoriul şi, în mod obligatoriu, să se arate actul normativ ori actul administrativ care le reglementează.
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Vom fi în prezenţa infracţiunii de corupere pasivă şi în ipoteza pretinderii, acceptării, primirii sau extorcării remuneraţiei ilicite ce nu i se cuvine făptuitorului,
dacă acţiunea care urma să o execute ultimul nu ţinea nemijlocit de atribuţiile lui
de serviciu, dar de calitatea, operativitatea, plenitudinea acţiunilor lui depindea
adoptarea hotărîrii finale de către altă persoană publică sau organ colegial. În asemenea situaţie, în rechizitoriul urmează să se arate actul normativ ori actul administrativ care reglementează obligaţia făptuitorului de a acţiona prompt, calitativ.
Dimpotrivă, dacă, în cazul pretinderii, acceptării, primirii sau extorcării remuneraţiei ilicite ce nu i se cuvin, acţiunea care urma să o execute făptuitorul nu
ţinea de atribuţiile lui de serviciu, dar el susţinea că este în drept să o îndeplinească în interesul corupătorului sau al persoanelor pe care le reprezintă, fără a avea
de fapt o asemenea posibilitate, fapta nu poate fi calificată drept corupere pasivă.
În asemenea circumstanţe, în ipoteza primirii remuneraţiei ilicite, cele comise vor
alcătui elementele componenţei infracţiunii de escrocherie (art.190 CP).
5.3. De asemenea, acţiunile făptuitorului trebuie recunoscute drept corupere
pasivă şi în cazurile în care condiţiile de primire a remuneraţiei ilicite nu au fost
condiţionate din timp, însă persoana publică, persoana publică străină, funcţionarul internaţional, persoana cu funcţie de demnitate publică înţelege că acestea
sunt destinate în scopul de a satisface interesele corupătorului sau al persoanelor
pe care le reprezintă.
5.4. Coruperea pasivă este o infracţiune care aduce atingere activităţii de serviciu şi, în cazul cînd persoana publică, persoana publică străină, funcţionarul internaţional, persoana cu funcţie de demnitate publică pretinde, acceptă, primeşte
sau extorcă remuneraţia ilicită, aceştia în mod abuziv îşi exercită şi atribuţiile
de serviciu. Prin urmare, coruperea pasivă reprezintă un caz particular de abuz
de serviciu sau abuz de putere. De aceea, între art.324 CP şi art.327 CP există o
concurenţă dintre o normă specială şi una generală, în sensul art.116 CP. Deci, la
calificare se va reţine doar art.324 CP, nu însă un concurs de infracţiuni. Concursul de infracţiuni (real) dintre art.324 CP şi art.327 CP va exista doar în ipoteza
realizării efective a unuia dintre scopurile infracţiunii de corupere pasivă. Aceasta
întrucît, latura obiectivă a infracţiunii de corupere pasivă va fi depăşită şi vom fi
în prezenţa a două conţinuturi constitutive.
6. Infracţiunea de corupere pasivă este o infracţiune cu subiect special: persoană publică ori persoană publică străină (art.324 alin.(1) CP); funcţionar internaţional (art.324 alin.(2) lit.a1) CP); persoană cu funcţie de demnitate publică
(art.324 alin.(3) lit.a) CP).
6.1. În acord cu alin.(2) art.123 CP, prin „persoană publică” se înţelege: funcţionarul public, inclusiv funcţionarul public cu statut special (colaboratorul serviciului diplomatic, al serviciului vamal, al organelor apărării, securităţii naţionale
şi ordinii publice, altă persoană care deţine grade speciale sau militare); angajatul
autorităţilor publice autonome sau de reglementare, al întreprinderilor de stat
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sau municipale, al altor persoane juridice de drept public; angajatul din cabinetul
persoanelor cu funcţii de demnitate publică; persoana autorizată sau învestită de
stat să presteze în numele acestuia servicii publice sau să îndeplinească activităţi
de interes public.
Noţiunea „funcţionar public” este subsecventă faţă de noţiunea „persoană
publică” utilizată în art.324 alin.(1) CP, iar interpretarea ei se regăseşte în sfera
cadrului normativ extrapenal. Sintagma „funcţionar public cu statut special”, utilizată în art.123 alin.(2) CP, nu întotdeauna desemnează un funcţionar public în
sensul strict al legii. În unele cazuri, această sintagmă se referă la persoane care se
asimilează unui funcţionar public şi care deţin grade speciale sau militare.
Noţiunea „angajatul autorităţilor publice autonome sau de reglementare, al
întreprinderilor de stat sau municipale, al altor persoane juridice de drept public”,
de asemenea este de factură extrapenală. Astfel, în acord cu Anexa nr.1 (Capitolul I, Secţiunea a II-a) a Hotărîrii Guvernului privind punerea în aplicare a unor
acte legislative, nr.1001 din 26.12.2011, autorităţile publice autonome sunt:
1) Curtea de Conturi; 2) Oficiul Avocatului Poporului; 3) Comisia Electorală
Centrală; 4) Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal;
5) Consiliul Coordonator al Audiovizualului; 6) Consiliul Concurenţei; 7) Serviciul de Informaţii şi Securitate; 8) Autoritatea Naţională de Integritate; 9) Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat; 10) Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii. 11) Centrul Naţional Anticorupţie. De remarcat că, personalul administrativ-tehnic care activează în cadrul acestor autorităţi
(personalul tehnic; personalul care desfăşoară activităţi auxiliare) nu se consideră
persoane publice în sensul dispoziţiei de la alin.(2) art.123 CP.
Sunt autorităţi publice de reglementare: Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică; Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei; Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice. Nu sunt persoane publice în sensul dispoziţiei de
la alin.(2) art.123 CP RM cei ce fac parte din personalul contractual al celor trei
autorităţi publice de reglementare, care desfăşoară activităţi auxiliare.
În sensul dispoziţiei de la art.123 alin.(2) CP, angajatul întreprinderii de stat
sau municipale, al altor persoane juridice de drept public este salariatul care se asimilează funcţionarilor publici, indiferent de nivelul ierarhic, cu excepţia salariaţilor care desfăşoară activităţi auxiliare. Prin „alte persoane juridice de drept public”
se înţelege: instituţiile publice şi autorităţile publice, enumerate în Anexa nr.1 la
Hotărîrea Guvernului privind punerea în aplicare a unor acte legislative, nr.1001
din 26.12.2011, precum şi cele care nu sunt enumerate în acest act normativ (de
exemplu, Agenţia Medicamentului, Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii
Publice etc.), cu excepţia autorităţilor publice autonome sau de reglementare.
Întrucît angajatul întreprinderii de stat sau municipale, al altor persoane juridice de drept public, ca specie a persoanei publice, constituie o identitate cu
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noţiunea „salariat dintr-o întreprindere, instituţie sau organizaţie” utilizată în
art.256 CP, cele două incriminări urmează să fie delimitate. Astfel, dacă salariatul din cadrul entităţilor enumerate va avea şi calitatea de persoană publică,
persoană publică străină, persoană cu funcţie de demnitate publică ori funcţionar internaţional, la încadrare se va reţine art.324 CP. Dimpotrivă, salariatul
(angajatul) întreprinderii de stat sau municipale, al altor persoane juridice de
drept public care, în legătură cu fapta săvîrşită, exercită numai funcţii pur profesionale sau activităţi tehnice ori auxiliare, cele comise se vor încadra în baza
art.256 CP. Aceasta deoarece, persoanele care execută atribuţii pur profesionale
(de exemplu, medicii, cadrele didactice, casierii etc.) nu sunt persoane publice, întrucît îndeplinirea acestor atribuţii nu sunt producătoare de efecte juridice
(adică, nu poate da naştere, modifica sau stinge raporturi juridice). Executînd
obligaţiunile de natură profesională, astfel de persoane nu au cum să apară în
postura de persoană publică. Numai în cazul în care, aceste persoane în prezenţa
anumitor circumstanţe, ajung să exercite funcţii producătoare de efecte juridice
(de exemplu, să acorde drepturi sau să elibereze de obligaţii), activitatea „subadministrativă” a medicilor, cadrelor didactice, casierilor etc. se poate transforma
într-o activitate administrativă. De exemplu, în cazul eliberării certificatului de
concediu medical de către medic sau în cazul evaluării de către cadrele didactice a studenţilor, masteranzilor, aceştia exercită funcţii producătoare de efecte
juridice, motiv din care, în circumstanţele relevate astfel de persoane pot evolua
în calitate de subiecţi ai infracţiunii prevăzute la art.324 CP, cu condiţia ca astfel
de persoane să activeze în instituţii publice, în caz contrar se va aplica răspunderea penală în conformitate cu art.333 CP. Cu atît mai mult nu sunt persoane
publice, personalul administrativ-tehnic din cadrul întreprinderilor de stat sau
municipale, din cadrul instituţiilor publice sau autorităţilor publice (personalul
tehnic; personalul care desfăşoară activităţi auxiliare). Faţă de aceşti salariaţi va
fi aplicată răspunderea penală în conformitate cu art.256 CP, cu condiţia ca acţiunea de primire a remuneraţii ilicite avînd o natură patrimonială să fie comisă
în prezenţa unei metode speciale – extorcarea.
Noţiunea „angajatul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică” trebuie raportată la prevederea de la art.5 alin.(1) al Legii cu privire la statutul
personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, nr.80 din
07.05.2010. Astfel, şeful de cabinet, consilierul, asistentul şi secretarul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, sunt persoane publice în sensul
alin.(2) art.123 CP.
În sensul art.123 alin.(2) CP, „persoane autorizate sau învestite de stat să presteze în numele acestuia servicii publice” sunt acele persoane care prestează servicii notariale.
În sensul art.123 alin.(2) CP, sunt „persoane autorizate sau învestite de stat să
îndeplinească activităţi de interes public”: auditorul; avocatul; executorul jude-
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cătoresc; expertul judiciar; interpretul şi traducătorul antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele
de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi sau de executorii
judecătoreşti; mediatorul; mandatarul autorizat etc. Nu este exclus să existe şi
alte persoane autorizate sau învestite de stat să îndeplinească activităţi de interes
public, persoane care să intre sub incidenţa noţiunii de la art.123 alin.(2) CP. În
astfel de situaţii, instanţele de judecată vor verifica confirmarea în textul unui act
normativ că astfel de persoane îndeplinesc cumulativ următoarele două condiţii:
a) sunt autorizate sau învestite de stat să-şi desfăşoare activităţile;
b) activităţile pe care le desfăşoară sunt activităţi de interes public.
Instanţele de judecată vor examina cu atenţie dacă faptele persoanelor autorizate sau învestite de stat să îndeplinească activităţi de interes public întrunesc
elementele constitutive ale infracţiunii de corupere pasivă. Astfel, de exemplu,
avocatul care pretinde, acceptă ori primeşte onorarii mari pentru acordarea asistenţei juridice (deci, pentru a îndeplini acţiuni în exercitarea profesiei de avocat),
prevalîndu-se de reputaţia sa, cunoştinţele sale profesionale şi a conştiinţei cu
care îşi îndeplineşte datoria, nu cade sub incidenţa art.324 CP. Dimpotrivă, avocatul public sau avocatul care acordă asistenţă juridică la cerere, solicitat să acorde
asistenţă juridică calificată din contul mijloacelor destinate acordării asistenţei
juridice garantate de stat, realizează latura obiectivă a infracţiunii de corupere
pasivă în ipoteza în care pretinde, acceptă, primeşte ori extorcă onorarii de la persoanele care nu dispun de suficiente mijloace financiare pentru plata lor şi care
întrunesc condiţiile stipulate în Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de
stat, nr.198 din 26.07.2007.
Reprezentantul statului în societăţile comerciale cu cotă de participare a statului este o persoană publică, făcînd parte din categoria de persoane autorizate
sau învestite de stat să îndeplinească activităţi de interes public.
Instanţele vor reţine că odată cu intervenţia Legii pentru modificarea art.123
din Codul penal al Republicii Moldova nr.318 din 20.12.2013, prin care consilierul local a fost exclus din categoria persoanelor cu funcţie de demnitate publică (alin.(3) art.123 CP), acestuia i se va atribui calitatea de persoană publică.
Chiar dacă nu există vreo prevedere expresă, care i-ar incuba respectiva calitate,
o interpretare sistemică ne permite să deducem că consilierul local are statut de
persoană publică. La cazul concret, în acord cu prevederile alin.(1) art.112 din
Constituţia RM, autorităţile administraţiei publice, prin care se exercită autonomia locală în sate şi oraşe sunt, printre altele, consiliile locale alese. De aici deducem că consilierii locali acţionează în regim de putere publică, iar potrivit alin.
(1) art.5 din Legea privind statutul alesului local nr.768 din 02.02.2000, mandatul
consilierului începe efectiv din momentul validării. Remarcăm, astfel, că învestirea în funcţie a consilierului local se face prin modalitatea alegerii, ca urmare a
votului exprimat de fiecare cetăţean ce are exerciţiul drepturilor electorale, urma-
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tă de o procedură ce implică validarea mandatului, adică confirmarea acestuia.
Odată confirmat mandatul, consilierul local va îndeplini activităţi în interesul
unei unităţi administrativ-teritoriale. În acest sens, consilierii locali sunt cei care
soluţionează şi gestionează, în numele şi în interesul colectivităţii ce o reprezintă,
treburile publice, motiv din care, în sensul alin.(2) art.123 CP, consilierul local
este persoana învestită de stat (prin efectul validării) să îndeplinească activităţi
de interes public.
[Pct.6.1 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.8 din 15.05.2017]
6.2. Noţiunea „persoană publică străină” este definită de art.1231 alin.(1) CP.
Cele trei categorii de persoane publice străine, specificate în art.1231 alin.(1) CP,
sunt:
1) orice persoană, numită sau aleasă, care deţine un mandat legislativ, executiv, administrativ sau judiciar al unui stat străin;
2) persoana care exercită o funcţie publică pentru un stat străin, inclusiv pentru un organ public sau o întreprindere publică străină;
3) persoana care exercită funcţia de jurat în cadrul sistemului judiciar al unui
stat străin.
6.3. Noţiunea „funcţionar internaţional” este definită de art.1231 alin.(2) CP.
În acord cu această definiţie legislativă, funcţionarul internaţional se referă la una
din următoarele categorii:
1) funcţionarul unei organizaţii publice internaţionale ori supranaţionale;
2) orice persoană autorizată de o organizaţie publică internaţională ori supranaţională să acţioneze în numele ei;
3) membrul unei adunări parlamentare a unei organizaţii internaţionale ori
supranaţionale;
4) orice persoană care exercită funcţii judiciare în cadrul unei curţi internaţionale, inclusiv persoana cu atribuţii de grefă.
6.4. În conformitate cu alin.(3) art.123 CP, prin „persoană cu funcţie de
demnitate publică” se înţelege una din următoarele categorii de persoane:
1) persoana al cărei mod de numire sau de alegere este reglementat de Constituţia Republicii Moldova;
2) persoana care este învestită în funcţie, prin numire sau prin alegere, de
către Parlament, Preşedintele Republicii Moldova sau Guvern, în condiţiile legii;
3) altă persoană cu funcţie de demnitate publică, stabilită prin lege;
4) persoana căreia, persoana cu funcţie de demnitate publică i-a delegat împuternicirile sale.
Instanţele de judecată se atenţionează că până la intervenţia Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.152 din 01.07.2016, printre persoanele cu funcţie de demnitate publică nu se numărau „alte persoane cu funcţie
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de demnitate publică stabilite prin lege”, adică în actele legislative extrapenale de
referinţă. În primul rând, se are în vedere Anexa Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcţie de demnitate publică nr.199 din 16.07.2010, care enumeră
lista persoanelor cu funcţie de demnitate publică. O asemenea remaniere legislativă are ca efect lărgirea spectrului de persoane, care pot să deţină această calitate,
cu impact asupra încadrării juridice a infracţiunilor, prevăzute la lit.a) alin.(3)
art.324, lit.a1) alin.(3) art.325 CP. Astfel, până la intrarea în vigoare a Legii pentru
modificarea şi completarea unor acte legislative nr.152 din 01.07.2016, nu puteau
fi traşi la răspundere penală, în conformitate cu prevederile de la lit.a) alin.(3)
art.324 CP, următoarele persoane: primarii; preşedintele, vicepreşedintele raionului; preşedintele, prim-vicepreşedintele, vicepreşedintele, secretarul ştiinţific general al Academiei de Ştiinţe a Moldovei etc. După modificările amintite, operate
în alin.(3) art.123, sus-numitele autorităţi sunt considerate persoane cu funcţie de
demnitate publică, în sensul legii penale.
[Pct.6.4 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.8 din 15.05.2017]
7. Prin corupere pasivă săvîrşită de două sau mai multe persoane se înţelege
faptul de a pretinde, accepta, primi remuneraţia ilicită de către doi sau mai mulţi
făptuitori (avînd calităţile speciale ale subiectului infracţiunii de corupere pasivă),
care, conform atribuţiilor de serviciu, deţin competenţa de a soluţiona interesul
manifestat de corupător sau persoanele pe care le reprezintă, precum şi dacă întreprind acţiuni concrete în favoarea acestuia (acestora), prin folosirea atribuţiilor lor
de serviciu. În cazul în care persoana publică sau persoana publică străină, care a
pretins, a acceptat sau a primit remuneraţia ilicită, îşi dă seama că nu poate satisface interesele corupătorului prin propriile atribuţii de serviciu şi transmite o parte
din această remuneraţie unei alte persoane publice sau persoane publice străine,
cu care nu s-a înţeles în prealabil, atunci prima persoană poate fi trasă la răspundere penală pentru infracţiunea specificată la alin.(1) art.324 CP, prin concurs cu
infracţiunea prevăzută la alin.(1) art.325 CP. Cea de a doua persoană va fi trasă la
răspundere doar pentru infracţiunea specificată la alin.(1) art.324 CP.
Nu are importanţă dacă persoanele publice sau persoanele publice străine au
intrat în acord înainte de a se adresa sau după ce s-a adresat la una din ele un
corupător concret. Important este ca acordul între două sau mai multe persoane
publice sau persoane publice străine să fie stabilit pînă la pretinderea, acceptarea
sau primirea remuneraţiei ilicite măcar de către una din aceste persoane. Astfel, va opera circumstanţa agravantă prevăzută la art.324 alin.(2) lit.b) CP, numai
dacă sunt întrunite cumulativ următoarele circumstanţe:
1) acordul privind primirea remuneraţiei ilicite are loc între două sau mai
multe persoane care dispun de calităţile speciale ale subiectului infracţiunii de
corupere pasivă;
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2) acordul anticipează pretinderea, acceptarea, primirea remuneraţiei ilicite
de către astfel de persoane;
3) fiecare dintre cele două sau mai multe persoane se angajează să înfăptuiască sau să nu înfăptuiască, să grăbească sau să se abţină de la îndeplinirea anumitor
acţiuni ce ţin de atribuţiile sale de serviciu ori contrar acestor atribuţii, în interesele corupătorului sau ale persoanelor care le reprezintă.
Infracţiunea se consideră consumată din momentul pretinderii, acceptării
sau primirii remuneraţiei ilicite de cel puţin de unul din făptuitori, fapt cunoscut
de celălalt, şi indiferent dacă corupătorul înţelegea sau nu că interesul său se rezolvă de două sau mai multe persoane.
8. Calificarea acţiunilor făptuitorului drept corupere pasivă în interesul unui
grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale (art.324 alin.(3) lit.c)
CP RM) poate avea loc în cazul cînd este stabilită corespunderea acestor acţiuni
prevederilor art.46-47 CP, fapt cunoscut de făptuitor. Circumstanţa agravantă
specificată la art.324 alin.(3) lit.c) CP RM va fi reţinută la încadrare indiferent
dacă coruptul este un membru al grupului criminal organizat sau al organizaţiei
criminale (din proprie iniţiativă sau la însărcinarea acestor entităţi criminale) sau
nu este membru al grupului criminal organizat sau al organizaţiei criminale, acţionînd la însărcinarea acestora.
9. Obiectul material sau obiectul imaterial al infracţiunii de corupere activă (art.325 CP) este identic cu entităţile care desemnează obiectul material sau
obiectul imaterial al infracţiunii de corupere pasivă, avînd acelaşi conţinut.
10. Latura obiectivă a infracţiunii de corupere activă (art.325 CP) constă în
fapta prejudiciabilă exprimată doar prin acţiune, care se exprimă în mod alternativ următoarele trei modalităţi normative:
1) promisiunea unei persoane publice ori unei persoane publice străine, de
bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin;
2) oferirea unei persoane publice ori unei persoane publice străine de bunuri,
servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin;
3) darea unei persoane publice ori unei persoane publice străine de bunuri,
servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin.
10.1. Promisiunea, în sensul art.325 alin.(1) CP, reprezintă făgăduiala, angajamentul pe care corupătorul şi-l asumă faţă de eventualul corupt, de a-i transmite ultimului în viitor – într-un termen determinat sau nedeterminat – remuneraţia ilicită, dacă ultimul va acţiona în sensul dorit de corupător.
Promisiunea se poate realiza verbal, în scris sau în orice alt mod perceptibil
pentru a ajunge la cunoştinţa destinatarului. De asemenea, promisiunea poate fi
expresă sau implicită ori chiar aluzivă. Chiar dacă foloasele promise pot să nu fie
determinate sub aspectul calităţii şi cantităţii, promisiunea trebuie să fie serioasă
şi nu vagă sau imposibil de realizat.
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În cazul promisiunii, iniţiativa provine de la corupător, constituind un act
unilateral al acestuia. De aceea, pentru aplicarea răspunderii în conformitate cu
alin.(1) art.325 CP, nu contează dacă destinatarul promisiunii o acceptă sau o
respinge.
10.2. Oferirea, în sensul art.325 alin.(1) CP, presupune prezentarea, etalarea,
înfăţişarea de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se
cuvin persoanei publice sau persoanei publice străine.
Ca şi în cazul promisiunii, iniţiativa oferirii aparţine corupătorului, fiind un
act unilateral al corupătorului. De aceea, pentru aplicarea răspunderii conform
alin.(1) art.325 CP, nu importă dacă destinatarul oferirii o acceptă sau o respinge.
Este suficientă realizarea oferirii de către corupător.
Oferirea trebuie să implice un caracter precis, concretizat într-o acţiune efectivă, reală, nu însă imaginară. Este suficient ca oferirea să fie inteligibilă pentru
persoana interesată, care, cunoscînd nuanţele relevante, să fie în situaţia de a-i
înţelege semnificaţia.
Oferirea poate fi precedată de promisiune, dar, într-un asemenea caz, infracţiunea se consumă odată cu formularea promisiunii, oferirea constituind fapt epuizat. Totuşi, reieşind din materialitatea faptei, oferirea deja presupune o promisiune. Dacă promisiunea şi oferirea sunt simultane, oferirea absoarbe promisiunea şi
o depăşeşte, cele două activităţi suprapunîndu-se, astfel încît cele comise se consumă din momentul prezentării, etalării, înfăţişării de bunuri, servicii, privilegii
sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin persoanei publice sau persoanei
publice străine.
10.3. Darea, în sensul art.325 alin.(1) CP, constituie înmînarea, remiterea,
predarea efectivă a remuneraţiei ilicite de către corupător către persoana publică
sau persoana publică străină.
Spre deosebire de promisiune sau oferire, darea este necesarmente bilaterală,
adică implică acţiunea corelativă de primire a remuneraţiei ilicite, acţiune săvîrşită de persoana publică sau persoana publică străină.
Pentru existenţa infracţiunii prevăzute la art.325 alin.(1) CP în modalitatea
de dare, nu are relevanţă cui aparţine iniţiativa – coruptului sau corupătorului.
Totuşi, dacă darea remuneraţiei ilicite are la bază iniţiativa coruptului, alcătuind
acţiunea de extorcare, darea remuneraţiei ilicite către corupt nu va genera răspunderea penală a corupătorului, întrucît va opera clauza de impunitate prevăzută la art.325 alin.(4) CP.
10.4. Infracţiunea prevăzută la art.325 CP este formală şi se consumă odată
cu săvîrşirea acţiunii de promisiune, oferire (indiferent dacă persoana publică
ori persoana publică străină nu se lasă coruptă şi nu le acceptă ori nu a reuşit să
realizeze solicitarea) sau din momentul dării în întregime a remuneraţiei ilicite.
Infracţiunea de corupere activă există atunci cînd promiterea, oferirea remuneraţiei ilicite se realizează înaintea îndeplinirii acţiunii cerute de corupător.
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Fapta persoanei care promite, oferă sau dă, personal ori prin mijlocitor, bunuri, servicii ori alte avantaje patrimoniale sau nepatrimoniale expertului (pentru
a formula concluzii sau declaraţii false), interpretului (pentru a efectua interpretări incorecte), traducătorului (pentru a efectua traduceri incorecte), în cadrul
urmăririi penale ori judecării cauzei în instanţa de judecată naţională sau internaţională, va fi încadrată în conformitate cu art.314 CP (determinarea la depunerea de declaraţii mincinoase, la formularea de concluzii false sau la efectuarea
de traduceri incorecte), nu însă în baza art.325 CP, deoarece determinarea la formularea de concluzii false sau la efectuarea de interpretări ori traduceri incorecte
constituie un caz particular de corupere activă, deci se reţine concurenţa de norme în sensul art.116 CP.
11. Infracţiunea de corupere activă se săvîrşeşte numai cu intenţie directă,
făptuitorul trebuie să cunoască că remuneraţia ilicită, pe care o promite, oferă
sau o dă unei persoane publice sau unei persoane publice străine, nu se cuvin, ci
reprezintă contraechivalentul pentru a-l determina să acţioneze în interesul său
sau al persoanelor pe care le reprezintă.
12. Subiect al infracţiunii de corupere activă poate fi orice persoană fizică responsabilă ce a împlinit vîrsta de 16 ani. Subiect al infracţiunii de corupere activă
poate fi şi o persoană juridică, cu excepţia autorităţilor publice.
13. Dacă promisiunea, oferirea sau darea unei persoane publice sau unei persoane publice străine a remuneraţiei ilicite se realizează prin mijlocitor, acesta
acţionînd în numele corupătorului şi cu intenţia de a-l ajuta, mijlocitorul va avea
calitatea de complice la infracţiunea specificată la art.325 alin.(1) CP.
Dacă o persoană primeşte de la corupător anumite foloase, chipurile pentru a le transmite unei persoane publice sau unei persoane publice străine drept
recompensă ilicită, dar, neavînd intenţia de a proceda astfel, le trece definitiv în
stăpînirea sa, atunci fapta mijlocitorului fictiv va întruni elementele componenţei infracţiunii de escrocherie (art.190 CP). În asemenea circumstanţe, cel care
transmite mijlocitorului fictiv remuneraţia ilicită va răspunde pentru tentativă la
infracţiunea prevăzută la art.325 alin.(1) CP. Or, această persoană nu conştientizează că este înşelată, că cel căruia îi transmite foloasele nu doreşte să mijlocească
remunerarea ilicită.
În aceleaşi circumstanţe, dacă corupătorul transmite mijlocitorului foloasele
necuvenite, iar ultimul, înşelînd corupătorul, îşi lasă o parte din aceste foloase,
transmiţînd restul sumei către persoana publică sau persoana publică străină, acţiunile mijlocitorului vor forma infracţiunea specificată la art.42 alin.(5) şi art.325
alin.(1), alături de una dintre infracţiunile prevăzute la art.190 CP.
14. Instrumentarul juridico-penal în materia infracţiunilor de corupţie vizează şi traficul de influenţă (art.326 alin.(1) CP), dar şi cumpărarea de influenţă
(art.326 alin.(11) CP).
Termenul „influenţă”, în sensul art.326 CP, este folosit în sens de aptitudine
de a modifica comportamentul factorului de decizie în sensul dorit, respectiv, de
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a-l determina să facă o favoare sau să ia o decizie favorabilă. În acelaşi timp, este
absolut important ca influenţa respectivă să izvorască din alte raporturi decît raporturile legale de subordonare, de control, supraveghere etc., prevăzute de lege
sau în baza legii. Influenţa imprimată art.326 CP trebuie să izvorască, bunăoară,
din raporturile de rudenie, afinitate sau prietenie, raporturile comerciale, relaţiile
infracţionale, relaţiile politice etc. De aceea, nu poate fi reţinută la încadrare alin.
(1) art.326 CP, în ipoteza pretinderii, acceptării ori primirii remuneraţiei ilicite
de către o persoană care deţine atribuţii ierarhice superioare faţă de factorul de
decizie care va fi determinat de prima să facă o favoare sau să ia o decizie favorabilă. Dacă influenţa exercitată este realizată de şef faţă de subordonat, de organul
de control faţă de cel controlat etc., atunci cele comise vor fi calificate drept abuz
de putere sau abuz de serviciu (art.327 CP sau, după caz, art.312 Cod contravenţional).
14.1. Reieşind din dispoziţia alin.(1) art.326 CP, influenţa făptuitorului asupra factorului de decizie poate fi reală (în ipoteza în care persoana „are influenţă”) sau ipotetică (în ipoteza în care persoana „susţine că are influenţă”). Astfel,
instanţele trebuie să delimiteze infracţiunea de trafic de influenţă, în ipoteza unei
influenţe susţinute, pe de o parte, de infracţiunea de escrocherie (art.190 CP),
pe de altă parte. În acest sens, se va ţine cont de faptul că, în cazul escrocheriei
remuneraţia este obţinută ca urmare a manoperelor frauduloase, în timp ce în cazul traficului de influenţă, făptuitorul obţine remuneraţia ca efect al promisiunii
că va interveni pe lîngă factorul de decizie, în ale cărei atribuţii de serviciu intră
soluţionarea chestiunii de interes ale cumpărătorului de influenţă. Dacă factorul
de decizie invocat de făptuitor nu există sau nu este competent să îndeplinească
acel act care îl interesează pe cumpărătorul de influenţă, atunci cele comise vor fi
alcătui elementele componenţei infracţiunii de escrocherie (art.190 CP). Tot escrocheria va fi reţinută dacă făptuitorul cunoştea, în momentul cînd s-a prevalat
de influenţă, că factorul de decizie îndeplinise acel act. Aceasta întrucît, acţiunea
ce constituie fapta prejudiciabilă a infracţiunii de trafic de influenţă (art.326 alin.
(1) CP) trebuie să fie realizată mai înainte ca factorul de decizie pe lîngă care s-a
promis că se va interveni să fi îndeplinit actul care îl interesează pe cumpărătorul
de influenţă, sau cel tîrziu în timpul îndeplinirii acestuia.
14.2. Pentru a reţine la încadrare infracţiunea de trafic de influenţă (art.326
alin.(1) CP) în ipoteza unei influenţe susţinute, influenţa asupra factorului de
decizie trebuie să fie credibilă şi posibilă (la nivelul atitudinii psihice a făptuitorului). Aceasta înseamnă că făptuitorul la momentul pretinderii, acceptării ori
primirii remuneraţiei ilicite nu are influenţă, însă el acţionează cu intenţia de a
exercita această influenţă în viitor asupra factorului de decizie, mizînd pe anumite
circumstanţe (de exemplu, făptuitorul mizează că, după ce va deveni membru de
partid, va putea să intervină asupra factorului de decizie pentru a-l influenţa, în
virtutea colegialităţii). Şi în cazul escrocheriei făptuitorul nu are influenţă asupra
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factorului de decizie, însă spre deosebire de trafic de influenţă la momentul luării
recompensei, făptuitorul nu intenţionează să obţină influenţa asupra factorului
de decizie şi să o exercite. Aceasta acţionează exclusiv cu intenţia de a sustrage
recompensa pe care i-o transmite cumpărătorul de influenţă.
Pentru a aprecia dacă influenţa susţinută asupra factorului de decizie este credibilă şi posibilă, instanţele se vor conduce de anumite circumstanţe obiective,
precum: relaţiile dintre făptuitor şi factorul de decizie invocat de primul; statutul,
funcţia, profesia făptuitorului etc.
În special, instanţele trebuie să analizeze circumstanţele unei influenţe susţinute de către făptuitorul care aparţine aceluiaşi domeniu de activitate cu factorul
de decizie. Spre exemplu, dacă clientul angajează avocatul în considerarea trecerii
pe care acestea o are faţă de un anume factor de decizie: procuror, judecător etc.
(care trebuie să-i rezolve anume probleme) şi avocatul căruia clientul i-a împărtăşit raţiunea alegerii sale, a confirmat aceasta, în mod expres sau prin tăcerea
lui, fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de influenţă.
14.3. Dacă influenţa pretinsă de făptuitor asupra factorului de decizie este absurdă şi irealizabilă (în sensul efectuării şi a finalităţii), atunci cele comise vor fi
încadrate în conformitate cu art.190 CP (în ipoteza primirii „remuneraţiei ilicite”) sau tentativă la art.190 CP (în ipoteza pretinderii sau acceptării „remuneraţiei
ilicite”), cu condiţia ca remuneraţia să se refere la bunuri, ce au cost determinat
şi valoare materială, sunt străine pentru făptuitor şi constituie rezultatul muncii
umane. În cazul în care, remuneraţia ilicită constă în servicii, cele comise se vor
încadra în conformitate cu art.196 CP, dacă serviciile constituie proporţii mari.
Dimpotrivă, dacă în circumstanţele descrise „remuneraţia ilicită” a fost extorcată,
atunci fapta va întruni elementele componenţei infracţiunii de şantaj (art.189 CP).
[Pct.14.3 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.8 din 15.05.2017]
15. Obiectul material sau obiectul imaterial al infracţiunii de trafic de influenţă se referă la remuneraţia ilicită, care poate consta în: bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje. Remuneraţia ilicită a infracţiunii de trafic
de influenţă (art.326 alin.(1) CP), implicit a cumpărării de influenţă (art.326 alin.
(11) CP), are un conţinut identic cu remuneraţia ilicită specifică infracţiunii de
corupere pasivă. Aceasta întrucît, banii şi titlurile de valoare desemnate în alin.
(1) art.326 CP reprezintă cazuri particulare de bunuri.
15.1. Ca şi în cazul infracţiunii de corupere pasivă, în cazul traficului de influenţă remuneraţia pretinsă, acceptată, primită este una necuvenită, deoarece
făptuitorul nu-i achită cumpărătorului de influenţă valoarea banilor, titlurilor de
valoare, serviciilor, privilegiilor, altor bunuri sau avantaje. În plus, banii, titlurile
de valoare, serviciile, privilegiile, alte bunuri sau avantaje constituie o remuneraţie pentru intervenţia făptuitorului pe lîngă factorul de decizie (persoana publică,
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persoana cu funcţie de demnitate publică, persoana publică străină sau funcţionarul internaţional), pentru ca ultimul să-şi îndeplinească sau nu ori să întîrzie
sau să grăbească îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale. Astfel, nu
se va reţine la încadrare art.326 CP în cazul prevalării gratuite, neretribuite de
influenţă asupra factorului de decizie, pentru a-l face să îndeplinească sau nu
ori să întîrzie sau să grăbească îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei
sale, indiferent dacă asemenea acţiuni au fost sau nu săvîrşite. Exercitarea influenţei neretribuite, poate însă să antreneze răspunderea penală în baza art.327
sau art.328 CP ori răspunderea contravenţională în baza art.312, art.313, art.3131
Cod contravenţional, dacă o asemenea influenţă este comisă de către o persoană
publică sau o persoană cu funcţie de demnitate publică.
15.2. Remuneraţia ilicită a infracţiunii, prevăzută la alin.(1) art.326 CP nu
cunoaşte anumite limite (minime ori maxime) cuantificate în ipoteza pretinderii
sau acceptării de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin traficantului de influenţă. Doar în modalitatea
de primire a remuneraţiei ilicite există anumite limite cuantificate cu relevanţă
asupra încadrării juridice: limita maximă a remuneraţiei ilicite pentru alin.(1)
art.326 CP este de 20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite
prin Hotărârea de Guvern, în vigoare la momentul comiterii infracţiunii; valoarea exprimată în bani a remuneraţiei ilicite pentru lit.c) alin.(2) art.326 CP, se
situează între extremele 20 şi 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate,
stabilite prin Hotărârea de Guvern, în vigoare la momentul comiterii infracţiunii;
limita minimă a remuneraţiei ilicite, pentru a opera lit.a) alin.(3) art.326 CP, va
depăşi 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin Hotărârea de Guvern, în vigoare la momentul comiterii infracţiunii.
Cuantumul remuneraţiei ilicite în cazul cumpărării de influenţă (art.326 alin.
(11) CP) nu are nici o relevanţă la încadrare, întrucît nici una dintre modalităţile
normative ale faptei prejudiciabile nu reţin pentru obiectul material ori obiectul
imaterial anumite limite (minime ori maxime) cuantificate.
Cu toate că nu există anumite limite minime a remuneraţiei ilicite pentru
traficul de influenţă şi cumpărarea de influenţă, dacă valoarea acesteia este mult
prea redusă, poate opera prevederea de la art.14 alin.(2) CP RM: „Nu constituie
infracţiune acţiunea sau inacţiunea care, deşi, formal, conţine semnele unei fapte
prevăzute de prezentul Cod, dar, fiind lipsită de importanţă, nu prezintă gradul
prejudiciabil al unei infracţiuni”.
[Pct.15.2 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.8 din 15.05.2017]
16. Destinatarul remuneraţiei ilicite poate fi: traficantul de influenţă ori un
terţ (o persoană apropiată traficantului de influenţă sau o persoană care îi va fi
utilă în viitor traficantului de influenţă, oferindu-i anumite contraprestaţii).
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În cazul în care traficantului de influenţă i se transmite remuneraţia ilicită,
destinată nemijlocit nu doar acestuia, dar şi factorului de decizie influenţat (persoană publică sau persoană publică străină), pentru a-l determina să săvîrşească
anumite acţiuni, atunci cele comise de traficantul de influenţă vor fi calificate în
baza la art.326 alin.(1) CP şi art.42 alin.(5) şi art.325 alin.(1) CP, adică trafic de
influenţă şi complicitate la corupere activă. În circumstanţele descrise, cumpărătorului de influenţă i se va imputa alin.(11) art.326 şi alin.(1) art.325 CP RM.
Dacă o parte din remuneraţia ilicită este destinată şi persoanei cu funcţie de
demnitate publică sau funcţionarului internaţional influenţat, traficantul de influenţă va fi atras la răspundere în baza art.326 alin.(1) CP şi art.42 alin.(5) şi
art.325 alin.(3) lit.a1) CP, iar cumpărătorul de influenţă în baza art.326 alin.(11) şi
art.325 alin.(3) lit.a1) CP RM.
17. Latura obiectivă a infracţiunii de trafic de influenţă constă în fapta prejudiciabilă exprimată doar prin acţiune, care în varianta sa tip (art.326 alin.(1) CP)
vizează în mod alternativ următoarele trei modalităţi normative:
1) pretinderea de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau
avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin traficantului de influenţă;
2) acceptarea de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau
avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin traficantului de influenţă;
3) primirea de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin traficantului de influenţă.
17.1. Acceptarea şi primirea ca modalităţi normative ale acţiuni prejudiciabile ale traficului de influenţă au un conţinut similar acţiunii prejudiciabile ale
infracţiunii de corupere pasivă realizată în modalitatea de acceptare şi primire a
remuneraţiei ilicite. Doar pretinderea ca modalitate normativă a acţiunii prejudiciabile a art.326 CP se deosebeşte de conţinutul noţiunii „pretindere” utilizată în
alin.(1) art.324 CP. În contextul alin.(1) art.326 CP, acţiunea prejudiciabilă manifestată prin pretindere are un conţinut mai vast, aceasta întrucît, pe lîngă cererea, solicitarea insistentă ori pretenţia vizînd obiectul remunerării ilicite, aceasta
poate să se realizeze şi prin modalitatea faptică de extorcare a remuneraţiei ilicite.
17.2. Acţiunea de pretindere, acceptare sau primire a remuneraţiei ilicite trebuie să fie realizată nu mai tîrziu decît momentul în care factorul de decizie influenţat îşi îndeplineşte (nu-şi îndeplineşte; întîrzie; grăbeşte) acţiunile în exercitarea
funcţiei sale. Nu vor exista elementele componenţei art.326 CP, în circumstanţele
în care făptuitorul pretinde, acceptă sau primeşte remuneraţia ilicită după ce factorul de decizie şi-a îndeplinit acţiunile în exercitarea funcţiei sale, fapt despre
care făptuitorul cunoştea. După caz, cele comise vor fi încadrate în conformitate
cu art.190 CP (în ipoteza primirii „remuneraţiei ilicite”) sau tentativă la art.190
CP (în ipoteza pretinderii sau acceptării „remuneraţiei ilicite”). Dimpotrivă, dacă
în circumstanţele descrise “remuneraţia ilicită” a fost extorcată, atunci fapta va
întruni elementele componenţei infracţiunii de şantaj (art.189 CP).
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17.3. Infracţiunea prevăzută la art.326 alin.(1) CP este una formală şi se consumă din momentul comiterii uneia dintre modalităţile normative care desemnează fapta de trafic de influenţă, adică din momentul pretinderii, acceptării, primirii în întregime a remuneraţiei ilicite.
17.4. Alineatul (1) art.326 CP va fi reţinut la încadrare, dacă traficantul de
influenţă nu a exercitat influenţa (deşi avea intenţia) asupra factorului de decizie
(persoană publică, persoană cu funcţie de demnitate publică, persoană publică
străină sau funcţionar internaţional).
Dacă traficantului de influenţă i-a reuşit să exercite influenţa asupra unei persoane publice, persoane cu funcţie de demnitate publică, persoane publice străine
sau a unui funcţionar internaţional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori
să întîrzie sau să grăbească îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale,
atunci cele comise de făptuitor urmează să fie încadrate potrivit art.326 alin.(2)
lit.d) CP în modalitatea „traficul de influenţă urmat de influenţa promisă”.
18. Infracţiunea prevăzută la art.326 alin.(1) CP se poate realiza şi prin participaţie complexă, atunci cînd latura obiectivă este realizată prin intermediul
persoanei interpuse (mijlocitor), cu condiţia ca ultimul să acţioneze în numele
traficantului de influenţă şi cu intenţia de a-l ajuta. În asemenea circumstanţe, mijlocitorul îndeplineşte rolul juridic de complice, faptele căruia vor fi încadrate în
conformitate cu alin.(5) art.42 alin.(1) şi art.326 CP. Cel în numele căruia a acţionat mijlocitorul va avea calitatea de autor al infracţiunii prevăzute la art.326 CP.
19. Infracţiunea prevăzută la art.326 alin.(1) CP se comite doar cu intenţie
directă, avînd la bază un scop calificat, şi anume: 1) scopul de a-l face pe factorul
de decizie să îndeplinească o acţiune în exercitarea funcţiei sale, indiferent dacă
o asemenea acţiune va fi sau nu săvîrşită; 2) scopul de a-l face pe factorul de decizie să nu îndeplinească o acţiune în exercitarea funcţiei sale, indiferent dacă o
asemenea acţiune va fi sau nu săvîrşită; 3) scopul de a-l face pe factorul de decizie
să întîrzie îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale, indiferent dacă o
asemenea acţiune va fi sau nu săvîrşită; 4) scopul de a-l face pe factorul de decizie
să grăbească îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale, indiferent dacă
o asemenea acţiune va fi sau nu săvîrşită.
Pentru reţinerea la încadrare a art.326 alin.(1) CP nu este necesar ca unul dintre scopurile speciale să se realizeze efectiv. Realizarea efectivă a scopului (anume
în ipoteza în care factorul de decizie a fost influenţat de către traficantul de influenţă, şi, drept urmare, a îndeplinit, nu a îndeplinit, a întîrziat sau a grăbit îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale), presupune infracţiune fapt epuizat,
reţinîndu-se la încadrare circumstanţa agravantă de la art.326 alin.(2) lit.d) CP,
în modalitatea „traficul de influenţă urmat de obţinerea rezultatului urmărit”).
20. Latura obiectivă a infracţiunii de cumpărare de influenţă constă în fapta
prejudiciabilă exprimată doar prin acţiune, care în varianta sa tip (art.326 alin.
(11) CP) vizează în mod alternativ următoarele trei modalităţi normative:
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1) promisiunea de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje enumerate la art.326
alin.(1) CP, ce nu i se cuvin traficantului de influenţă;
2) oferirea de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje enumerate la art.326 alin.
(1) CP, ce nu i se cuvin traficantului de influenţă;
3) darea de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje enumerate la art.326 alin.
(1) CP, ce nu i se cuvin traficantului de influenţă.
Promisiunea, oferirea şi darea, ca modalităţi normative ale acţiuni prejudiciabile ale cumpărării de influenţă au un conţinut similar acţiunii prejudiciabile ale
infracţiunii de corupere activă (art.325 CP).
20.1. Infracţiunea prevăzută la art.326 alin.(11) CP este formală şi se consumă
odată cu săvîrşirea acţiunii de promisiune, oferire sau din momentul dării în întregime a remuneraţiei ilicite traficantului de influenţă sau unui terţ (o persoană
apropiată traficantului de influenţă sau o persoană care îi va fi utilă în viitor traficantului de influenţă, oferindu-i anumite contraprestaţii).
20.2. Dacă cumpărarea de influenţă se realizează prin implicarea unei persoane interpuse (mijlocitor), se reţine o participaţie complexă, angajînd răspunderea
mijlocitorului pentru complicitate la cumpărare de influenţă (art.42 alin.(5) şi
art.326 alin.(11) CP), dacă a acţionat în numele cumpărătorului de influenţă şi cu
intenţia de a-l ajuta.
21. Infracţiunea de cumpărare de influenţă (art.326 alin.(11) CP) se comite
doar cu intenţie directă, avînd la bază un scop calificat, identic infracţiunii prevăzute la art.326 alin.(1) CP. Pentru reţinerea la încadrare a art.326 alin.(11) CP
nu este necesar ca unul dintre scopurile speciale să se realizeze efectiv. Realizarea
efectivă a scopului generează răspunderea penală a cumpărătorului de influenţă
în conformitate cu circumstanţa agravantă de la art.326 alin.(2) lit.d) CP.
22. Subiect al infracţiunii de trafic de influenţă (art.326 alin.(1) CP) şi cumpărare de influenţă (art.326 alin.(11) CP) poate fi oricare persoană fizică responsabilă care la momentul comiterii infracţiunii au împlinit vîrsta de 16 ani. Subiect al
infracţiunilor prevăzute la art.326 CP, poate fi şi o persoană juridică, cu excepţia
autorităţilor publice.
23. Instanţele vor reţine că în cazul infracţiunilor de corupţie (art.324-326
CP), nu există victimă, exceptînd ipoteza de la lit.c) alin.(2) art.324 CP şi ipoteza
de la alin.(1), alin.(2) sau alin.(3) art.326 CP (atunci cînd pretinderea remuneraţiei ilicite se realizează prin extorcare).
24. Liberarea de răspundere penală pentru comiterea infracţiunilor de corupţie este posibilă doar în raport cu infracţiunea de corupere activă (art.325 CP)
şi infracţiunea de cumpărare de influenţă (art.326 alin.(11) CP). Astfel, cauza de
liberare de răspundere penală consacrată la art.325 alin.(4) CP, precum şi cea de
la art.326 alin.(4) CP, va opera pentru persoana, care a promis, a oferit sau a dat
bunuri ori servicii enumerate la art.324 CP, respectiv la art.326 CP, în oricare din
următoarele două ipoteze:
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1) aceste bunuri sau servicii i-au fost extorcate;
2) această persoană s-a autodenunţat, neştiind că organul de urmărire penală
este la curent cu infracţiunea pe care a săvîrşit-o.
În ipoteza extorcării remuneraţiei ilicite, corupătorul (în cazul infracţiunii de
la art.325 CP), respectiv cumpărătorul de influenţă (în cazul infracţiunii de la
art.326 alin.(11) CP) va fi liberat de răspundere penală, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii: 1) iniţiativa coruperii aparţine coruptului/traficantului de influenţă; 2) a existat o constrîngere din partea coruptului/traficantului
de influenţă; 3) constrîngerea presupune un caracter real, suprimînd ori limitînd libertatea sau aptitudinea de autodeterminare a persoanei asupra căreia este
exercitată, silind-o la un comportament impus de corupt/traficant de influenţă;
4) constrîngerea este antecedentă în raport cu promisiunea, oferirea sau darea
remuneraţiei ilicite.
În ipoteza autodenunţării, pentru a opera dispoziţia de la art.325 alin.(4) CP
ori cea de la art.326 alin.(4) CP, este necesar a se respecta condiţiile stabilite la
art.264 CPP. Nu contează motivele autodenunţării: căinţa, teama de a fi atras la
răspundere penală, răzbunarea asupra persoanei corupte care nu şi-a respectat
promisiunea etc.
Liberarea de răspundere penală în baza dispoziţiei de la art.325 alin.(4) CP
ori de la art.326 alin.(4) CP urmează a fi confirmată prin ordonanţă de refuz în
pornirea urmăririi penale, din care ar rezulta că autodenunţarea a fost făcută în
circumstanţele în care organele de urmărire penală nu sunt la curent cu această
faptă sau neştiind că organul de urmărire penală este la curent cu infracţiunea pe
care a săvîrşit-o.
În ipoteza în care nu sunt întrunite cerinţele liberării de răspundere penală,
făptuitorii infracţiunilor de corupţie care au contribuit activ la identificarea celorlalte persoane implicate în comiterea actelor de corupţie ori care au recunoscut
vinovăţia, în acord cu art.76 alin.(1) lit.f) CP, vor beneficia de atenuarea pedepsei
penale.
Instanţele de judecată vor reţine că spre deosebire de autodenunţul corupătorului şi al cumpărătorului de influenţă care antrenează liberarea de răspundere penală, autodenunţul coruptului şi a traficantului de influenţă va avea relevanţă doar
la individualizarea pedepsei în sensul atenuării acesteia (art.76 alin.(1) lit.f) CP).
25. La cercetarea infracţiunilor de corupţie, instanţele vor ţine cont de prevederile art.30 alin.(6) al Legii privind activitatea specială de investigaţii, nr.59 din
29.03.2012, potrivit cărora, investigatorului sub acoperire i se interzice să provoace comiterea de infracţiuni. Aceasta implică sarcina verificării atente a materialului probator administrat, astfel încît să prevină o condamnare a inculpatului
care a acţionat ca efect al provocării din partea agenţilor statului sau, după caz,
din partea persoanelor private care acţionează sub supravegherea agenţilor statului, întrucît ar exista riscul ca acuzatul să fie lipsit din start de dreptul la un pro-
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ces echitabil, prin aceasta încălcîndu-se art.6 §1 al Convenţiei Europene pentru
Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului.
25.1. Reieşind din jurisprudenţa CtEDO, se va reţine o provocare ori de cîte
ori organele de urmărire penală nu se limitează la a cerceta în mod pasiv activitatea infracţională, ci exercită o asemenea influenţă asupra persoanei vizate,
încît să determine săvîrşirea infracţiunii, care fără această intervenţie nu ar fi
fost savîrşită, cu scopul de a constata infracţiunea, respectiv de a obţine probe
şi de a declanşa urmărirea penală (hot. Teixeira de Castro contra Portugaliei, 9
iunie 1998, §§38, 39). Investigarea activităţii infracţionale nu este realizată într-o
manieră pasivă, dacă: acuzatul s-a angajat în comiterea actelor de corupere la
iniţiativa agenţilor statului sau, după caz, a persoanelor private care acţionează
sub supravegherea agenţilor statului, fiind ţinta unor solicitări asidui din partea acestora; nu există nici o dovadă că acuzatul a mai comis alte infracţiuni,
în special infracţiuni legate de corupţie (hot. Ramanauskas contra Lituaniei, 5
februarie 2008, §67).
25.2. Activitatea de provocare la acte de corupere trebuie să implice forme
concrete de instigare, susceptibile de a genera sub aspect intelectiv luarea unei
decizii de a comite infracţiunea. Provocarea poate consta în: rugăminţi insistente,
promisiuni false, solicitări repetate bazate pe simpatii personale, ameninţări etc.
25.3. Generalizînd asupra jurisprudenţei CtEDO în materie (hot. Teixeira
de Castro contra Portugaliei, 9 iunie 1998; hot. Ramanauskas contra Lituaniei,
5 februarie 2008; hot. Khudobin contra Rusiei, 26 octombrie 2010; hot. Sandu
contra Moldovei, 11 februarie 2014 etc.), se reţine existenţa provocării la acte de
corupere, dacă sunt întrunite următoarele condiţii cumulative:
– acţiunea presupusă ca act de corupere tinde să fie probată prin solicitarea
care provine de la o persoană ce avea sarcina să descopere infracţiunea sau cînd
există o determinare directă la comiterea unui act de corupere din partea unui
denunţător;
– lipsesc indici obiectivi că fapta ar fi fost săvîrşită fără această intervenţie (în
special, nu au fost realizate acte de pregătire, ba mai mult ca atît, persoana nu a
fost dispusă să comită acte de corupere înainte de contactul cu agenţii statului
sau, după caz, cu persoane private care acţionează sub supravegherea agenţilor
statului);
– nu există suspiciuni obiective că persoana ar fi implicată în acte de corupţie
înainte de implicarea agenţilor statului sau, după caz, a persoanelor private care
acţionează sub supravegherea agenţilor statului.
25.4. Orice declaraţie că acuzatul a fost provocat la săvîrşirea actelor de corupţie urmează a fi analizată de către instanţele de judecată în hotărîrile sale şi
este sarcina acuzării să demonstreze că nu a fost o provocare. Instanţele urmează să evalueze dacă acţiunile provocatorului privat au avut efectul provocării şi
dacă infracţiunea putea fi comisă fără intervenţia provocatorului.
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În sentinţa instanţei de judecată, în cazul în care partea apărării invocă provocarea, urmează să se regăsească următoarele:
– motivarea de ce au fost preferate anumite probe în detrimentul altora;
– motivarea faptului respingerii cererii de administrare a altor probe.
26. Se abrogă Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la aplicarea legislaţiei referitoare la răspunderea penală pentru
corupere pasivă ori activă” nr.5 din 30.03.2009.

PREŞEDINTELE CURŢII
SUPREME DE JUSTIŢIE
Chişinău, 22 decembrie 2014

Mihai POALELUNGI
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

Despre aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor
prevederi ale legislaţiei de procedură penală privind
arestarea preventivă şi arestarea la domiciliu
nr. 1 din 15.04.2013
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2013, nr.7-8, pag.4
***
În scopul asigurării aplicării corecte şi uniforme de către instanţele judecătoreşti a normelor procesual-penale privind aplicarea măsurilor preventive sub
formă de arestare preventivă şi arestare la domiciliu, Plenul Curţii Supreme de
Justiţie, în conformitate cu art.2 lit.c) şi art.16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea
Supremă de Justiţie, prin prezenta hotărîre, dă următoarele explicaţii:
1. Potrivit art.25 al Constituţiei Republicii Moldova, art.5 al Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale
(CEDO) şi art.9 parag.1-5 al Pactului Internaţional cu privire la Drepturile Civile
şi Politice, cît şi ale prevederilor art.11 alin.(1) din Codul de procedură penală al
Republicii Moldova, libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile.
Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu excepţia cazurilor şi în conformitate cu procedura prevăzută de lege. În cazul în care procedura prevăzută de legile
naţionale contravine reglementărilor cuprinse în tratatele internaţionale la care
Republica Moldova este parte, prioritate au reglementările cuprinse în tratatele
internaţionale.
Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CtEDO), în conformitate cu articolul 4 din Constituţia Republicii Moldova, este direct aplicabilă în
sistemul de drept al Republicii Moldova, este obligatorie şi are o forţă constituţională.
În conformitate cu prevederile art.7 alin.(8) din Codul de procedură penală,
Hotărîrile definitive ale Curţii Europene a Drepturilor Omului sunt obligatorii
pentru organele de urmărire penală, procurori şi instanţele de judecată. În caz de
incompatibilitate între Convenţie şi legea naţională, judecătorul va aplica direct
prevederile Convenţiei, menţionînd acest fapt în hotărîrea sa.
Plenul explică faptul că, potrivit jurisprudenţei CtEDO, reprezintă lipsire de
libertate atît reţinerea penală (a se vedea hot. Străisteanu şi Alţii c. Moldovei, 7
aprilie 2009, §§85-88, sau Lazoroski c. Macedoniei, 8 octombrie 2009, §44), cît şi
arestarea preventivă sau arestarea la domiciliu (a se vedea hot. Mancini c. Italiei,

62

Hotărâri explicative în materie penală ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

nr.44955/98, §17; sau Nikolova c. Bulgaria (nr.2), nr.40896/98, §§60 şi 74, 30 septembrie 2004). Prin urmare, explicaţiile de mai jos se aplică atît faţă de arestare,
cît şi faţă de arestarea la domiciliu.
Articolul 5 CEDO nu poate fi interpretat ca o autorizare a aplicării necondiţionate a arestării preventive, care să dureze nu mai mult de o anumită perioadă.
Justificarea pentru orice perioadă de detenţie, indiferent de cît e de scurtă, trebuie
să fie, în mod convingător, demonstrată de autorităţi (hot. Şarban c. Moldovei, 4
octombrie 2005, §82).
La aplicarea normelor privind reţinerea, arestarea preventivă sau arestarea la
domiciliu, instanţele judecătoreşti şi organele de urmărire penală sunt obligate
să-şi desfăşoare activitatea astfel încît nici o persoană să nu fie lipsită de libertate
în mod arbitrar sau fără ca acest lucru să fie absolut necesar.
Condiţiile pentru aplicarea arestării preventive sau arestării la domiciliu
2. Arestarea preventivă sau arestarea la domiciliu (în continuare, „arestarea”)
poate fi dispusă doar dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
a) Legislaţia procesual-penală permite aplicarea acestor măsuri;
b) Există o bănuială rezonabilă că persoana a comis infracţiunea de care este
acuzată;
c) Există riscurile prevăzute de Codul de procedură penală care justifică aplicarea arestului şi
d) Alte măsuri preventive nu pot înlătura riscurile menţionate la lit.c).
3. Potrivit jurisprudenţei CtEDO, necesitatea de a porni urmărirea penală
împotriva unei persoane suspectate de comiterea unei infracţiuni poate servi ca
o justificare iniţială a privării de libertate (spre exemplu, în cazul reţinerii în flagrant). Aceasta semnifică faptul că persoana poate fi reţinută şi pînă la pornirea
urmăririi penale.
Plenul explică, conform art.279 alin.(1) Cod de procedură penală, că măsurile
procesuale de constrîngere pot fi realizate doar după pornirea urmăririi penale,
dacă legea nu prevede altfel. Codul de procedură penală prevede o singură situaţie cînd măsura procesuală de constrîngere poate fi aplicată pînă la pornirea
urmăririi penale.
Această excepţie este reţinerea, fapt ce rezultă implicit din art.166 alin.(1)
Cod de procedură penală. Totuşi, pentru a nu încălca dreptul la libertate în cazul
reţinerii, urmează a fi respectate prevederile art.166 şi 167 Cod de procedură penală. Spre deosebire de reţinere, arestarea poate fi solicitată doar după pornirea
urmăririi penale.
4. Conform art.176 alin.(2) Cod de procedură penală, arestarea se aplică numai persoanei care se bănuieşte sau învinuieşte de săvîrşirea unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave, clasificate conform prevederilor
art.16 Cod penal.
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Dacă există probe că învinuitul sau inculpatul a întreprins acţiuni prin care
s-a eschivat de la urmărirea penală, a împiedicat urmărirea penală sau a comis o
altă infracţiune, arestarea preventivă sau arestarea la domiciliu poate fi aplicată şi
în cazul învinuirii în comiterea infracţiunilor uşoare sau mai puţin grave.
Arestarea preventivă şi arestarea la domiciliu nu poate fi aplicată pentru infracţiuni pentru care Codul penal nu prevede pedeapsa cu închisoarea.
5. Existenţa unei bănuieli rezonabile. Art.5 §1 lit.c) din Convenţie permite
lipsirea de libertate a unei persoane doar dacă există o „bănuială rezonabilă” că
această persoană a săvîrşit o infracţiune. Bănuiala rezonabilă presupune existenţa
faptelor sau a informaţiilor care ar convinge un observator obiectiv că persoana
în cauză ar fi putut săvîrşi infracţiunea. Faptul că o bănuială este presupusă cu
bună-credinţă nu este suficient (hot. Muşuc v. Moldova, 6 noiembrie 2007, §31).
Ceea ce poate fi considerat „rezonabil” depinde de toate circumstanţele cauzei
(hot. Fox, Campbell şi Hartley c. Regatului Unit, 30 august 1990, §32). Faptele care
dau naştere suspiciunii nu trebuie să fie suficiente pentru a justifica o condamnare, şi nici chiar pentru înaintarea învinuirii, ceea ce reprezintă următorul pas
al procesului penal (hot. Brogan ş.a. c. Regatului Unit, 29 noiembrie 1988, §53).
Prin urmare, examinînd dacă există o bănuială rezonabilă, judecătorul de instrucţie va verifica doar dacă există probe care ar convinge un observator obiectiv
că persoana ar fi putut săvîrşi infracţiunea, şi nu dacă persoana este vinovată de
comiterea infracţiunii.
Bănuiala rezonabilă trebuie să fie bazată pe probe administrate în conformitate cu Codul de procedură penală. Prin urmare, arestarea preventivă poate fi aplicată doar dacă există o bănuială rezonabilă că bănuitul, învinuitul sau inculpatul a
săvîrşit infracţiunea care formează obiectul urmăririi penale sau judecării cauzei
(în cazul inculpatului).
Curtea Europeană a constatat că a existat o bănuială rezonabilă de comitere
a unei infracţiuni atunci cînd: la domiciliul inculpatului s-au găsit obiecte care
aveau legătură cu infracţiunea (hot. Oral şi Atabay c. Turciei, 23 iunie 2009 §§2432, cînd la domiciliu au fost găsite gloanţe, iar persoana era suspectată că acordă
susţinere unei grupări teroriste, sau hot. Sevk c. Turciei, 11 aprilie 2006 §26, cînd
la domiciliu au fost găsite arme, iar persoana era suspectată că este liderul unei
grupări criminale); martorii şi înscrisurile indicau prima facie asupra implicării persoanei în acţiuni criminale (hot. Svetoslav Hristov c. Bulgariei, 13 ianuarie
2011, §29); inculpatul a fost indicat ca autor de către alte persoane suspectate în
aceeaşi cauză, care au dat depoziţii concordante, cînd persoana era acuzată de
tentativă de uzurpare a puterii, chiar dacă ultima susţinea că declaraţiile celorlalţi suspecţi sunt false (hot. Muradverdiyev c. Azerbaijanului, 9 decembrie 2010,
§§51-56); procese-verbale întocmite de poliţişti care au asistat la comiterea faptei
indicau asupra persoanei, cînd veridicitatea proceselor-verbale a fost confirmată
în cadrul investigaţiei ulterioare (dec. Medvedev c. Rusiei, 9 septembrie 2010); de-
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claraţii ale martorilor indicau asupra persoanei, chiar dacă ulterior au fost retrase
(hot. Talat Tape c. Turciei, 21 noiembrie 2004, §§56-63); sau cînd informaţii operative coroborate cu plîngerea victimei indicau asupra persoanei (hot. Ignatenco
c. Moldovei, 8 februarie 2011, §60).
Curtea a constatat că nu a existat o bănuială rezonabilă cînd: detenţia în baza
acuzaţiei de participare la organizaţii de tip mafia se baza doar pe probe indirecte
obţinute de la un informator anonim (Labita c. Italiei, 6 aprilie 2000, §§156-158);
serviciul de informaţii susţinea, în baza informaţiilor operative nesusţinute prin
alte probe, că persoana este implicată în trafic de arme (hot. Lazoroski c. Macedoniei, 8 octombrie 2009, §§43-49); persoana a fost reţinută pentru simplul fapt că
se afla în casa unei persoane bănuite că este membru al unei organizaţii teroriste
(hot. Ipek ş.a. c. Turciei, 3 februarie 2009, §31); raportul unui poliţist menţiona
că persoana mergea repede şi se uita în jur, ezitînd dacă să meargă acasă sau
nu, atunci cînd acest raport nu reprezenta un document valabil care să confirme
reţinerea şi la momentul reţinerii nu exista vreo suspiciune că persoana a comis
vreo infracţiune (hot. Nechiphorok şi Yonkalo c. Ucrainei, 21 aprilie 2011, §177);
reţinerea a avut loc în baza declaraţiilor unor martori obţinute prin constrîngere
de către organul de urmărire penală şi care nu au fost verificate preliminar (hot.
Spetuleac c. Moldovei, 6 noiembrie 2007, §§75-81); reţinerea în baza acuzaţiei de
diminuare a preţului unui imobil cumpărat a avut loc fără a exista vreo probă care
să confirme diminuarea preţului sau că cumpărătorul a fost în cîrdăşie cu vînzătorul (hot. Muşuc c. Moldovei, 6 noiembrie 2007, §32).
6. Riscurile care justifică aplicarea arestului. Existenţa unei bănuieli rezonabile nu este suficientă pentru arestare. Art.5 alin.(1) c) din Convenţie mai cere
existenţa motivelor „temeinice ale necesităţii de a-l împiedica [persoana] să săvîrşească o infracţiune sau să fugă după săvîrşirea acesteia”. Interpretînd această
prevedere, Curtea Europeană a distins patru riscuri (temeiuri) care pot justifica
arestarea:
– riscul eschivării;
– riscul de a împiedica buna desfăşurare a justiţiei;
– prevenirea săvîrşirii de către persoană a unei noi infracţiuni; şi
– riscul că punerea în libertate a persoanei va cauza dezordine publică (a se
vedea hot. Smirnova c. Rusiei, 24 iulie 2003, §59).
Codul de procedură penală are prevederi similare. Temeiurile prevăzute de
art.176 alin.(1) Cod de procedură penală rezultă din jurisprudenţa CtEDO şi urmează a fi interpretate în lumina acesteia.
Pentru arestarea persoanei este suficientă existenţa cel puţin a unuia din cele
4 riscuri.
În cazul în care nu poate fi identificat nici unul din aceste patru riscuri indicate mai sus, persoana urmează a fi pusă în libertate în virtutea art.5 alin.(3) din
Convenţie.
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7. Conform art.5 §1 CEDO, „nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu excepţia ...”. Din această normă rezultă prezumţia potrivit căreia persoana trebuie să
fie liberă decît dacă autorităţile statului pot dovedi că există temeiuri relevante şi
suficiente care să justifice detenţia (a se vedea hot. Becciev c. Moldovei, 4 octombrie 2005, §53).
Astfel, îi revine procurorului să dovedească în fiecare caz existenţa şi seriozitatea riscurilor menţionate în pct.6) al hotărîrii. Argumentele în favoarea sau
defavoarea eliberării nu trebuie să fie „generale şi abstracte” şi trebuie să se refere
la fapte concrete şi personalitatea acuzatului (hot. Panchenko c. Rusiei, 8 februarie
2005, §107). Acestea trebuie să rezulte din probele prezentate judecătorului de
instrucţie. În cazul în care procurorul nu va dovedi existenţa cel puţin a unuia din
riscurile menţionate în pct.6) al prezentei Hotărîri, demersul de arestare urmează
a fi respins.
8. Riscul eschivării. Deşi severitatea sancţiunii reprezintă un element important în evaluarea riscului eschivării, ea nu poate justifica prin sine arestarea.
Riscul eschivării trebuie evaluat luînd în consideraţie mai mulţi factori care au
legătură cu: caracterul persoanei, valorile sale morale, locuinţa sa, ocupaţia sa,
bunurile sale, legăturile familiale şi cu toate tipurile de legături cu statul în care
el este acuzat (a se vedea hot. Becciev c. Moldovei, 4 octombrie 2005, §58). Riscul
aplicării unei sancţiuni severe şi temeinicia probelor pot fi relevante, dar nu sunt,
prin sine, decisive, iar posibilitatea obţinerii garanţiilor poate fi folosită pentru a
înlătura orice risc (hot. Neumeister c. Austria, 27 iunie 1968, §10).
Evaluînd caracterul şi valorile morale ale persoanei, urmează a fi luate în consideraţie comportamentul persoanei în societate, reputaţie acesteia şi cercul de
prieteni, încercările anterioare de eschivare, etc. Existenţa unui domiciliu stabil,
indiferent dacă este documentat la organele de stat, şi a unui loc de lucru sunt
circumstanţe care vorbesc împotriva arestării. Lipsa unui domiciliu stabil nu creează în mod automat pericolul de eschivare (hot. Sulaoja v. Estonia, 15 februarie
2005, §64).
Pe de altă parte, eschivarea, în cazul administrării personale a afacerii care
generează principalul venit pentru familie, ar putea duce la pierderea afacerii,
iar majoritatea persoanelor responsabile nu ar accepta acest risc. Deţinerea unei
averi considerabile în ţară, de asemenea, pledează împotriva riscului de eschivare,
deoarece eschivarea ar face imposibilă folosirea acestor bunuri pe viitor. Totuşi,
deţinerea proprietăţilor peste hotare ar putea uşura viaţa persoanei care se eschivează. Legăturile familiale existente pînă la apariţia necesităţii arestării (cum ar fi,
prezenţa copiilor minori sau afecţiunile faţă de părinţi şi soţ) sunt importante la
examinarea necesităţii arestării. Deşi posesia mai altor cetăţenii decît cea moldovenească ar putea uşura viaţa unei persoane care se eschivează, simpla posesie a
altor cetăţenii nu poate echivala cu riscul eschivării.
Riscul eschivării poate fi diminuat substanţial prin predarea sau ridicarea do-
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cumentelor care ar permit trecerea frontierei. Lipsa controlului la intrarea în zona
transnistreană nu poate genera automat riscul eschivării. Este nevoie de probe că
persoana intenţionează să se eschiveze prin această zonă (mutatis mutandis, hot.
Ignatenco c. Moldovei, 8 februarie 2011, §83).
Riscul eschivării se diminuează cu trecerea timpului, deoarece durata arestării va fi dedusă din perioada detenţiei care ar putea fi dispuse în cazul condamnării (a se vedea hot. Wemhoff c. Germaniei, 27 iunie 1968, §14). Acest fapt urmează
a fi luat în calcul de către judecători la prelungirea arestării.
9. Riscul de a împiedica buna desfăşurare a justiţiei. Aflarea persoanei în libertate ar putea împiedica buna desfăşurare a urmăririi penale sau a examinării
cauzei prin exercitarea de presiuni asupra martorilor, victimei sau coacuzaţilor
sau expertului, distrugerea sau tăinuirea probelor materiale, sau informarea coacuzaţilor despre urmărirea penală. Nu are importanţă dacă piedicile de mai sus
constituie ele însăşi infracţiune sau nu. Totuşi, acestea nu pot fi invocate în mod
abstract şi urmează să se bazeze pe probe (a se vedea hot. Becciev c. Moldovei, 4
octombrie 2005, §59).
Nu poate fi invocat drept motiv pentru arestare refuzul persoanei să divulge
acuzării numele martorilor sau locul aflării probelor care puteau dovedi nevinovăţia sa. Acest lucru nu numai că nu poate constitui un temei pentru arestarea
unei persoane, dar reprezintă şi o încălcare a dreptului unui acuzat de a păstra
tăcerea, garantat de articolul 6 CEDO (hot. Turcan şi Turcan c. Moldovei, 23 octombrie 2007, §51).
Invocarea riscului de împiedicare a bunei desfăşurări a justiţiei poate avea loc
doar în faza iniţială a procedurilor (hot. Jarzynski c. Poloniei, 4 octombrie 2005,
§43), deoarece martorii pot fi audiaţi, iar probele materiale relevante pot fi ridicate. Judecătorii vor verifica de fiecare dacă cînd pentru arestare se invocă acest argument, din ce motiv probele nu au fost acumulate pînă la depunerea demersului
şi cît de convingătoare sunt aceste motive.
10. Prevenirea săvîrşirii de către persoană a unei noi infracţiuni. Riscul că persoana va săvîrşi o nouă infracţiune urmează a fi evaluat în special în baza istoricului ei (antecedentele penale anterioare) şi a personalităţii acesteia (hot. Clooth
c. Belgiei, 12 decembrie 1992, §40). Acest risc nu poate fi prezumat şi trebui să se
bazeze pe probe. Acestea s-ar putea referi la pregătirea sau chiar comiterea unei
noi infracţiuni după ce persoana a aflat despre începerea urmăririi penale, ori
în ameninţarea în mod credibil cu comiterea unei noi infracţiuni (ex. procurarea de arme, racolarea de complici). Riscul de repetare a infracţiunilor poate fi
dedus din natura şi numărul infracţiunilor comise anterior. Faptul că persoana
vizată a fost anterior condamnată pentru infracţiuni similare poate avea o anumită importanţă, la fel ca şi suspiciunea de comitere a altor infracţiuni similare
după ce persoana a aflat despre demararea procesului vizat. Argumentul înaintat
des de procurori, precum că dificultăţile financiare ale bănuitului, învinuitului,
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inculpatului riscă să provoace suspiciunea la săvîrşirea altor infracţiuni, nu este
suficient pentru a justifica arestarea. Dacă infracţiunea are toate trăsăturile unui
eveniment unic, care se califică în baza unei singure norme a legii penale, este inacceptabil să se încerce justificarea arestării sau prelungirii arestării invocîndu-se
riscul comiterii altor infracţiuni.
11. Riscul că punerea în libertate a persoanei va cauza dezordine publică. Faptul că există bănuieli că o persoană a comis o infracţiune de o gravitate sporită nu
înseamnă că, în mod automat, ea trebuie arestată. Curtea Europeană a acceptat
că, datorită gravităţii deosebite şi a reacţiei societăţii la rezonanţa acestei infracţiuni, anumite crime pot genera dezordini publice, care ar putea justifica arestarea
preventivă. Totuşi, acest risc trebuie să fie iminent şi poate fi invocat doar în situaţii excepţionale, doar pentru o anumită perioadă de timp şi doar dacă au fost
prezentate probe care să dovedească că eliberarea persoane va perturba ordinea
publica. Invocarea riscului că punerea în libertate a persoanei va cauza dezordine
publică, este valabilă doar pe perioada riscului perturbărilor sociale (a se vedea
hot. Tiron c. României, 7 aprilie 2009, §41-42; hot. Letellier c. Franţei, 26 iunie
1991, §51).
Riscul că punerea în libertate a persoanei va cauza dezordine publică nu ar
trebui să depindă doar de natura infracţiunii de care este acuzată persoana. Prin
urmare, în fiecare caz concret, procurorul urmează să prezinte probe cu privire
la riscul dezordinilor publice, natura, amploarea şi durata acestora. Judecătorul
trebuie să ia în calcul amploarea dezordinilor şi obligaţia autorităţilor de a asigura
ordinea publică. Simplul fapt că o mică parte a societăţii insistă asupra arestării
nu trebuie să ducă automat la arestarea persoanei.
12. Chiar dacă procurorul a dovedit existenţa bănuielii rezonabile că persoana a săvîrşit o infracţiune care justifică aplicarea arestului şi, cel puţin existenţa
unuia din cele patru riscuri, menţionate în pct.6) al prezentei Hotărîri, demersul de aplicare a arestului urmează a fi respins dacă procurorul nu dovedeşte că
măsurile preventive mai uşoare decît arestul stipulate în art.175 alin.(3) Cod de
procedură penală, nu pot înlătura riscurile invocate.
13. Starea precară a sănătăţii nu constituie prin sine un motiv de refuz în arestare sau de eliberare din arest, atît timp cît persoana poate fi tratată în detenţie.
O soluţie contrară se impune doar atunci cînd tratarea persoanei în detenţie este
imposibilă şi neacordarea asistenţei medicale prezintă un pericol iminent pentru
viaţa sau sănătatea acesteia (a se vedea, spre exemplu, cauza Alexanyan c. Rusiei,
hot. CtEDO din 22 decembrie 2008, care viza detenţia unei persoane bolnave de
HIV mai mult de doi ani, iar boala se afla într-o fază avansată). Acest fapt urmează a fi confirmat prin probe medicale. Plenul explică faptul că, constatînd imposibilitatea tratării în detenţie, judecătorul de instrucţie va verifica care este durata
tratamentului necesar şi dacă acesta poate fi acordat în Republica Moldova. Dacă
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tratamentul este de scurtă durată şi persistă riscurile menţionate în pct.6) al Hotărîrii, judecătorul de instrucţie poate dispune arestarea persoanei şi obligarea
centrului de detenţie preventivă de a asigura tratarea persoanei într-un spital din
ţară în care acesta poate fi tratată.
Procedura de examinare a demersului de arestare la faza urmăririi penale
Aplicarea arestului
14. Arestul la faza urmăririi penale poate fi dispus doar în baza demersului
înaintat de procuror privind solicitarea aplicării arestului în privinţa bănuitului,
învinuitului.
Demersul privind aplicarea arestării preventive sau arestului la domiciliu se
depune judecătorului de instrucţie la locul efectuării urmăririi penale. Aplicarea arestului de către o instanţă necompetentă încalcă prevederile articolului 5§4
CEDO (a se vedea, spre exemplu, cauza Hermeziu c. României, hot. CtEDO din
17 aprilie 2012 ).
Demersul procurorului privind aplicarea faţă de bănuit, învinuit a arestării
preventive sau arestării la domiciliu obligatoriu trebuie să conţină:
1. Descrierea faptei care constituie obiectul bănuielii sau învinuirii;
2. Prevederile legale în care se încadrează fapta incriminată;
3. Pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvîrşită;
4. Expunerea circumstanţelor, care servesc drept temei de a suspecta, acuza
persoana în comiterea crimei cu referirea la materialele anexate la demers care
confirmă aceste circumstanţe;
5. Invocarea unuia sau a mai multor riscuri (temeiuri) menţionate în pct.6)
al prezentei Hotărîri, cu referirea la materialele anexate la demers care confirmă
aceste circumstanţe;
6. Expunerea circumstanţelor în baza cărora procurorul a ajuns la concluzia
privind existenţa unuia sau a mai multor riscuri (temeiuri) menţionate în demers
probate prin materialele anexate la demers care confirmă aceste circumstanţe;
7. Motivarea imposibilităţii prevenirii riscului sau riscurilor invocate în demers prin aplicarea măsurilor preventive mai uşoare, prevăzute de art.175 alin.(3)
Cod de procedură penală;
8. Expunerea motivelor privind necesitatea aplicării faţă de bănuit, învinuit a
unei sau a mai multor restricţii prevăzute de art.188 alin.(3) Cod procedură penală, în cazul în care procurorul solicită aplicarea arestului la domiciliu.
15. La demers trebuie să fie anexate în mod obligatoriu:
1. Copiile materialelor care confirmă pornirea sau, după caz, prelungirea urmăririi penale şi calitatea procesuală a persoanei faţă de care se solicită arestarea
sau arestarea la domiciliu;
2. Copiile materialelor care confirmă existenţa bănuielii rezonabile;
3. Copiile materialelor care confirmă existenţa riscurilor menţionate în pct.6)
al Hotărîrii;
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4. Dacă persoana a fost reţinută – copia procesului-verbal de reţinere;
5. Copia sau originalul mandatului avocatului.
Copiile urmează să fie autentificate sub propria răspundere de către procurorul care solicită aplicarea arestului.
În demers urmează a fi enumerată lista tuturor materialelor anexate.
În cazul în care în aceiaşi cauză există mai mulţi bănuiţi sau învinuiţi, demersul cu privire la arestare urmează a fi întocmit pentru fiecare persoană în parte.
16. În cazul în care persoana a fost reţinută în conformitate cu prevederile
art.166-167 CPP, procurorul, constatînd necesitatea de a alege în privinţa bănuitului, învinuitului a măsurii preventive sub formă de arest sau arest la domiciliu,
este obligat, fără întîrziere, să înainteze judecătorului de instrucţie un demers privind alegerea măsurii preventive, cu cel puţin 3 ore pînă la expirarea termenului
de reţinere.
În cazul în care procurorul a înaintat demersul cu privire la arestare cu depăşirea a 69 de ore de la reţinere, în cazul persoanelor majore, şi 21 de ore, în cazul
minorilor, instanţa, în temeiul art.230 Cod de procedură penală, în coraport cu
prevederile stipulate în art.166 alin.(7) CPP, urmează să adopte o încheiere prin
care respinge demersul de arestare, iar persoana va fi pusă în libertate.
17. Depunerea demersului în instanţa de judecată se certifică prin menţionarea pe prima pagină a demersului a orei şi datei primirii demersului în instanţă.
18. Procurorul este obligat ca, pînă la depunerea demersului la judecătorul
de instrucţie, să înmîneze bănuitului/învinuitului şi avocatului acestuia copia demersului şi a tuturor materialelor anexate la acesta. Faptul că bănuitul/învinuitul
şi avocatul au primit copia demersului şi materialele anexate se confirmă prin
semnăturile lor, cu indicarea datei şi orei, pe demersul depus la judecătorul de
instrucţie.
19. În cazul în care demersul sau materialele anexate nu au fost înmînate în
termenul menţionat în punctul precedent, apărarea poate solicita termen pentru
pregătire.
Plenul explică, conform art.68 alin.(2) pct.3) Cod de procedură penală, că în
cadrul procedurii de arestare, avocatul trebuie să aibă acces la toate materialele
prezentate judecătorului de către organul de urmărire penală. Neacordarea acestui acces reprezintă o violare a art.5 §4 CEDO (a se vedea hotărîrile Ţurcan şi Ţurcan c. Moldovei, 23 octombrie 2007, §§55-64 şi Muşuc c. Moldovei, 6 noiembrie
2007, §§49-56).
20. După depunerea de către procuror a demersului de arestare la judecătorul
de instrucţie, ultimul comunică procurorului data şi ora examinării demersului
în cauză. Procurorul înştiinţează bănuitul, învinuitul şi avocatul acestuia despre
data şi ora examinării demersului. Dacă bănuitul, învinuitul este reţinut, procurorul asigură escortarea acestuia la şedinţa de judecată.
21. În cazul în care, după prezentarea demersului cu privire la arestare, procurorul a descoperit circumstanţe care pot influenţa hotărîrea instanţei cu privire
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la arestare, el este obligat să completeze sau să modifice demersul, sau să-l înlocuiască cu un alt demers, respectînd cerinţele stipulate în punctele 14-17 de mai sus.
22. Dacă după depunerea demersului în instanţa de judecată, procurorul a
constatat circumstanţe care exclud bănuiala rezonabilă că persoana a comis infracţiunea ce i se încriminează sau au dispărut riscurile (temeiurile) menţionate
în pct.6) al Hotărîrii, el este obligat să retragă demersul.
23. Demersul cu privire la aplicarea măsurii arestării preventive sau a arestării la domiciliu se examinează de către judecătorul de instrucţie, cu participarea procurorului, bănuitului, învinuitului şi apărătorului. În cazul minorilor, este
obligatorie participarea reprezentantului legal şi al pedagogului sau psihologului.
Demersul de arestare poate fi examinat în lipsa învinuitului doar dacă acesta se
eschivează.
24. În cazul neprezentării apărătorului înştiinţat legal, judecătorul de instrucţie asigură bănuitul, învinuitul cu apărător, în conformitate cu Legea cu privire la
asistenţa juridică garantată de stat.
Avocatului desemnat din oficiu i se acordă timp pentru studierea demersului
şi a materialelor anexate, oferindu-i totodată posibilitatea unei discuţii separate
cu bănuitul, învinuitul. Totuşi, timpul acordat avocatului nou desemnat nu trebuie să ducă la o întîrziere nerezonabilă a procedurii de soluţionare a demersului.
25. La deschiderea şedinţei, judecătorul de instrucţie anunţă demersul ce urmează a fi examinat, respectînd prevederile stipulate în Secţiunea 1 a Capitolului
III din Partea Specială a Codului de procedură penală, care se aplică corespunzător.
După anunţarea completului, judecătorul de instrucţie urmează să întrebe
bănuitul/învinuitul reţinut dacă nu a fost supus maltratării. În caz de necesitate,
poliţiştii care asigură escorta sunt înlăturaţi din sala de şedinţe.
Ulterior, procurorul în discursul său, îşi argumentează demersul înaintat, se
audiază bănuitul/învinuitul, avocatul se pronunţă cu referire la temeinicia demersului înaintat de procuror şi, se examinează materialele anexate la demers, inclusiv cele prezentate de apărător.
După terminarea cercetării materialelor anexate de participanţi, judecătorul
de instrucţie anunţă dezbaterile judiciare, care constau din luările de cuvînt ale
procurorului, apărătorului şi bănuitului/învinuitului. Bănuitul sau învinuitul se
pronunţă ultimul.
În cazul în care bănuitul, învinuitul este minor, reprezentantul legal, pedagogul sau psihologul participă în mod obligatoriu la examinarea demersului în
condiţiile art.479 şi 480 Cod de procedură penală.
26. Întocmirea procesului-verbal al şedinţei de judecată este obligatorie. Procesul-verbal urmează să fie întocmit de grefier, în conformitate cu prevederile
art.336 Cod de procedură penală. Declaraţiile bănuitului, învinuitului şi ale martorilor se consemnează în procesul-verbal în modul prevăzut de art.337 din Codul de procedură penală.
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27. Judecătorul de instrucţie este obligat să-i explice bănuitului/învinuitului
drepturile:
1. de a fi asistat de un avocat;
2. de a cunoaşte esenţa şi motivele bănuielii sau învinuirii;
3. de a cunoaşte temeiurile reţinerii lui;
4. de a refuza să dea explicaţii sau să facă declaraţii pe marginea bănuielii sau
învinuirii;
5. de a da explicaţii referitor la orice circumstanţe cu privire la reţinerea sau
menţinerii lui în stare de arest;
6. de a lua cunoştinţă cu corpurile delicte, actele, declaraţiile la care face referire procurorul, să prezinte probe, acte, declaraţii ale altor persoane care combat
argumentele procurorului;
7. de a înainta cerere cu privire la audierea martorilor, declaraţiile cărora pot
fi relevante pentru soluţionarea demersului de arestare.
28. Doar partea apărării poate solicita audierea martorului de către judecătorul de instrucţie. Procurorul poate anexa la demers procesele-verbale de audiere
a martorilor deja audiaţi în cadrul urmăririi penale.
Asupra cererii apărării cu privire la audierea martorilor, declaraţiile cărora
ar putea avea importanţă pentru soluţionarea demersului, decide judecătorul de
instrucţie prin încheiere motivată. Partea apărării asigură prezenţa martorului la
şedinţa de judecată la data şi ora fixată pentru examinarea demersului.
Plenul readuce în atenţia judecătorilor şi procurorilor că neadoptarea unei
decizii cu privire la solicitările apărării de a audia martorii, declaraţiile cărora pot
avea importanţă pentru soluţionarea demersului este contrară art.5 §4 CEDO (a
se vedea hotărîrile Becciev c. Moldovei, 4 octombrie 2005, §§65-76 şi Ţurcan şi
Ţurcan c. Moldovei, 23 octombrie 2007, §§65-70).
29. La soluţionarea demersului cu privire la aplicarea arestului, judecătorul de
instrucţie este obligat să stabilească dacă au fost dovedite prin probe pertinente,
concludente şi utile, prezentate de părţi în cadrul procedurii de examinare a demersului circumstanţele, care atestă:
a) existenţa unei bănuieli rezonabile privind săvîrşirea infracţiunii de către
bănuit, învinuit;
b) existenţa motivelor suficiente de a considera că există cel puţin unul din
riscurile menţionate în pct.6) al Hotărîrii şi obligatoriu invocat de procuror;
c) imposibilitatea aplicării unei măsuri preventive mai uşoare pentru prevenirea riscului sau riscurilor indicate în demersul de arestare;
d) în cazul cînd bănuitul, învinuitul a fost reţinut, judecătorul de instrucţie va
verifica dacă au fost respectate la reţinere prevederile stipulate în articolele 166167 din Codul de procedură penală.
30. Judecătorul de instrucţie este obligat să adopte o încheiere cu privire la
refuzul de a aplica arestarea preventivă sau arestul la domiciliu, dacă, la examina-
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rea demersului, procurorul nu va dovedi în cumul că există o bănuială rezonabilă
privind săvîrşirea infracţiunii de către bănuit, învinuit, cel puţin unul din riscurile menţionare în pct.6) al Hotărîrii şi imposibilitatea aplicării unei măsuri preventive mai uşoare pentru prevenirea riscului sau riscurilor indicate în demers.
31. În urma examinării demersului, judecătorul de instrucţie adoptă o încheiere privind aplicarea faţă de bănuit, învinuit a măsurii arestării preventive ori a
arestării la domiciliu sau respinge demersul.
Instanţa de judecată emite o încheiere motivată, în care indică infracţiunea de
care este bănuită/învinuită persoana, circumstanţele care au condiţionat admiterea/respingerea demersului înaintat de procuror şi motivele pe care se bazează.
Judecătorul nu poate invoca pentru arestare alte riscuri sau motive decît cele
invocate de procuror. Prin urmare, soluţionarea demersului de arestare se va limita strict la conţinutul demersului înaintat de procuror.
32. Instanţele judecătoreşti, la adoptarea unei hotărîri motivate, trebuie să
conştientizeze faptul că prin aceasta le demonstrează părţilor la proces că acestea
au fost ascultate. Mai mult ca atît, o decizie motivată le acordă părţilor posibilitatea contestării acesteia, precum şi posibilitatea reformării deciziei de către instanţa de recurs, or, prin pronunţarea unei decizii motivate, se asigură examinarea
publică a administrării justiţiei.
Motivele pe care se bazează instanţele judecătoreşti în deciziile sale privind
plasarea bănuitului/învinuitului în arest sau prelungirea arestării nu pot fi limitate la parafrazarea temeiurilor prevăzute de Codul de procedură penală, fără a se
explica cum se aplică acestea în cauza concretă.
Nu reprezintă o încheiere motivată de arestare încheierea care nu face referire
la materialele care susţin concluzia judecătorului şi în care nu sunt combătute argumentele apărării care pledează împotriva arestării (a se vedea hotărîrea Feraru
c. Moldovei, 24 ianuarie 2012, §§59-66).
Motivarea pentru luarea măsurilor preventive trebuie să fie făcută în aşa fel
încît să nu lase de înţeles persoanei vizate sau unui terţ că judecătorul are certitudinea vinovăţiei celui aflat încă în cursul procesului.
33. Dacă la examinarea demersului, procurorul nu va dovedi că există o bănuială rezonabilă privind săvîrşirea infracţiunii de către bănuit/învinuit, judecătorul
de instrucţie va respinge demersul ca fiind neîntemeiat. În acest caz, judecătorul
nu poate aplica nici o măsură procesuală de constrîngere.
Dacă la examinarea demersului, procurorul va dovedi că există o bănuială rezonabilă privind săvîrşirea infracţiunii de către bănuit/învinuit, dar nu va dovedi
cel puţin unul din riscurile menţionate în pct.6) din această Hotărîre, judecătorul
de instrucţie va respinge demersul ca fiind neîntemeiat, fiind în drept să aplice bănuitului, învinuitului o măsură procesuală de constrîngere, precum obligaţia de
a se prezenta la organul de urmărire penală (art.197, 198 Cod procedură penală).
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Dacă la examinarea demersului, procurorul va dovedi că există o bănuială
rezonabilă privind săvîrşirea infracţiunii de către bănuit, învinuit şi cel puţin unul
din riscurile menţionate în pct.6) al hotărîrii, dar nu va demonstra imposibilitatea aplicării unei măsuri preventive mai uşoare pentru prevenirea riscului sau riscurilor indicate în demers, judecătorul de instrucţie va respinge demersul, fiind
în drept să aplice o măsură preventivă mai uşoară, decît cea solicitată în demers
(art.185 alin.(3); art.186 alin.(7); art.188 alin.(2); sau art.192 alin.(2)1 Cod de procedură penală).
34. Bănuitului/învinuitului i se înmînează neîntîrziat o copie de pe încheiere/
decizie, i se comunică în limba pe care o înţelege motivele aplicării faţă de el a
măsurii preventive şi, totodată, i se explică modul şi termenul de atac al acesteia.
35. După respingerea demersului de arestare, nu se admite înaintarea demersului privind aplicarea arestului preventiv sau la domiciliu repetat în aceeaşi instanţă
sau în altă instanţă egală în grad în privinţa aceleiaşi persoane şi aceleiaşi fapte.
Adresarea repetată cu demers privind aplicarea măsurii arestării preventive
sau a arestării la domiciliu în privinţa aceleiaşi persoane pentru aceleaşi fapte, se
admite numai dacă, după respingerea demersului anterior apar circumstanţe noi
care servesc temei pentru aplicarea faţă de bănuit/învinuit a măsurii de arestare
preventivă sau a arestării la domiciliu. Plenul explică faptul că procurorul nu este
în drept să invoce în demersul repetat motive sau temeiuri pe care a putut să le
invoce în demersul precedent.
36. Retragerea demersului privind aplicarea arestării preventive sau arestării
la domiciliu de către procuror se face în scris şi se depune judecătorului de instrucţie. În acest caz, judecătorul de instrucţie emite o încheiere motivată, prin
care încetează procedura de examinare a demersului. Retragerea demersului duce
la eliberarea imediată a persoanei, cu indicarea în încheiere a duratei detenţiei
bănuitului/învinuitului.
37. Durata maximă a arestării preventive sau arestării la domiciliu, conform
prevederilor art.307 alin.(5) Cod procedură penală, pentru bănuit este de 10 zile,
începînd cu data reţinerii.
Pentru persoana prezentă la şedinţă, care anterior nu fusese reţinută, arestarea preventivă începe a fi calculată de la data pronunţării încheierii instanţei de
judecată.
Ţinerea persoanei în stare de arest preventiv sau arest la domiciliu la etapa
urmăririi penale nu poate depăşi 30 de zile de la momentul reţinerii de facto, cu
posibilitatea prelungirii acestui termen, în cazuri excepţionale, conform art.186
alin.(3) CPP.
38. Conform prevederilor art.186 alin.(12) Cod de procedură penală, prelungirea duratei arestării preventive pînă la 6 luni se decide de către judecătorul de
instrucţie în baza demersului procurorului care conduce şi efectuează urmărirea
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penală, iar în caz de necesitate – se prelungeşte arestarea preventivă peste termenul indicat în baza demersului aceluiaşi procuror, cu consimţămîntul Procurorului General sau al adjuncţilor lui.
Prelungirea arestului
39. Regulile cu privire la arestare se aplică, în mod corespunzător procedurilor de prelungire a arestării, cu excepţiile menţionate în acest subcapitol.
40. Constatînd necesitatea de a prelungi durata arestării preventive sau arestului la domiciliu în privinţa învinuitului, procurorul, nu mai tîrziu de 5 zile pînă
la expirarea termenului de arestare, înaintează judecătorului de instrucţie un demers cu privire la prelungirea arestului.
În cazul în care procurorul a depus demersul cu privire la prelungirea arestului preventiv cu omiterea termenului de 5 zile, menţionat în art.186 alin.(6) Cod
de procedură penală, instanţa adoptă o încheiere prin care respinge demersul, iar
persoana este pusă în libertate.
41. Demersul cu privire la prelungirea arestului preventiv sau arestului la domiciliu, în afară de datele menţionate la pct.14) al prezentei hotărîri, trebuie obligatoriu să conţină:
a) Expunerea circumstanţelor care confirmă că riscurile invocate anterior nu
s-au diminuat sau au apărut alte riscuri care justifică menţinerea persoanei sub
arest;
b) Împrejurările care au împiedicat finisarea urmăririi penale pînă la expirarea termenului de arest aplicat anterior în privinţa persoanei vizate.
42. Procurorul este obligat să înmîneze demersul cu privire la prelungirea
arestării şi copiile materialelor anexate avocatului, bănuitului, învinuitului pînă la
depunerea demersului la judecătorul de instrucţie, nu mai tîrziu de 5 zile pînă la
expirarea termenului de arestare, avînd în vedere prevederile art.186 alin.(6) CPP.
43. După prezentarea de către procuror a demersului cu privire la prelungirea
arestării preventive sau arestului la domiciliu, judecătorul de instrucţie, cît mai
curînd posibil, fixează data şi ora examinării demersului.
Examinarea demersului trebuie să înceapă cu cel puţin 2 zile înainte de expirarea duratei arestării dispuse anterior. Procurorul are obligaţia să înştiinţeze şi să
asigure prezenţa participanţilor la proces.
44. La examinarea demersului privind prelungirea duratei arestării, judecătorul de instrucţie, este obligat să stabilească:
– dacă au fost dovedite prin probe circumstanţele menţionate în pct.29) al
acestei Hotărîri şi dacă nu s-au diminuat riscurile care justificau arestarea sau
dacă au apărut alte riscuri care justifică menţinerea persoanei în arest;
– respectarea de către organul de urmărire penală a termenilor rezonabili de
desfăşurare a procesului penal, stipulaţi în art.20 alin.(3) din Codul de procedura
penală;
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– împrejurările care au împiedicat finisarea urmăririi penale pînă la expirarea
termenului de arest aplicat anterior în privinţa persoanei vizate.
45. Plenul explică faptul că este neîntemeiat (ilogic) de a continua detenţia
unei persoane în arest atît timp cît judecătorul sau procurorul constată că nu
există temeiuri pentru prelungirea arestării (a se vedea hotărîrea Ţurcan şi Ţurcan
c. Moldovei, 23 octombrie 2007, §49).
În cazul în care demersul procurorului cu privire la prelungirea duratei arestării se respinge, învinuitul este pus în libertate imediat, cu menţionarea acestui
fapt în încheierea judecătorului.
46. Plenul reaminteşte că, conform art.186 alin.(3) Cod de procedură penală,
durata ţinerii învinuitului în stare de arest preventiv la faza urmăririi penale poate
fi prelungită:
– pînă la 6 luni, dacă persoana este învinuită de săvîrşirea unei infracţiuni
pentru care legea prevede pedeapsa maximă de pînă la 15 ani închisoare;
– pînă la 12 luni, dacă persoana este învinuită de săvîrşirea unei infracţiuni
pentru care legea prevede pedeapsa maximă de pînă la 25 de ani închisoare sau
detenţiune pe viaţă.
Învinuiţilor minori durata maximă de ţinere în arest preventiv sau arest la
domiciliu poate fi prelungit pînă la 4 luni.
Înlocuirea, revocarea arestului
47. Măsura preventivă sub formă de arest la domiciliu poate fi înlocuită prin
arest, dacă necesitatea arestului este confirmată prin probe.
Măsura preventivă sub formă de arest sau arest la domiciliu poate fi înlocuită
cu una mai uşoară, dacă au dispărut riscurile menţionate în pct.6) al Hotărîrii,
sau, datorită schimbării situaţiei, aceste riscuri pot fi înlăturate prin aplicare altor
măsuri preventive.
Măsura preventivă sub formă de arestare preventivă, arestare la domiciliu urmează a fi revocată în cazul în care au dispărut temeiurile pentru aplicarea acesteia (art.195 alin.(2) Cod de procedură penală ).
48. Revocarea sau înlocuirea arestului sau a arestului la domiciliu poate fi
dispus la demersul procurorului sau la cererea persoanei arestate sau a avocatului
acesteia.
Competenţa judecării demersului sau a cererii de revocare sau înlocuire a
măsurii preventive sub formă de arest sau arest la domiciliu în cadrul urmăririi
penale aparţine judecătorului de instrucţie, chiar şi în situaţia în care măsura privativă de libertate a fost dispusă de instanţa ierarhic superioară în cadrul judecării
recursului.
49. Cererea de înlocuire sau revocare a arestului preventiv sau arestului la
domiciliu nu poate fi înaintată în cadrul procedurii de examinare a demersului
de aplicare a arestului. Ea poate fi înaintată doar cînd în privinţa bănuitului, învinuitului există deja aplicat arestul printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă.
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Dacă în cadrul urmăririi penale, judecătorul de instrucţie care examinează
un demers de aplicare a arestului sau instanţa de recurs care verifică legalitatea
aplicării arestului au fost sesizate cu o cerere de înlocuire sau revocare a acestei
măsuri, această cerere urmează a fi respinsă ca inadmisibilă. Încheierea, prin care
s-a respins cererea privind înlocuirea sau revocarea măsurii preventive în situaţia
dată, nu este susceptibilă de a fi atacată cu recurs.
50. În vederea respectării exigenţilor art.5 §4 CEDO, soluţionarea cererii de
revocare sau de înlocuire a arestului preventiv, arestului la domiciliu trebuie să
se desfăşoare cu maximă celeritate, care se apreciază prin raportare la durata de
timp existentă între momentul depunerii cererii şi data pronunţării încheierii.
Recursul împotriva încheierii privind aplicarea arestului
51. Potrivit art.196 CPP şi art.311 CPP, pot fi atacate cu recurs încheierile
judecătorului de instrucţie privind aplicarea sau neaplicarea arestării preventive
ori arestării la domiciliu, prelungirii sau refuzului de a prelungi durata măsurilor
preventive de arestare, precum şi înlocuirea acestor măsuri.
Nu sunt susceptibile de atac încheierile judecătorului de instrucţie privind
revocarea sau refuzul revocării arestării preventive ori arestării la domiciliu, precum şi refuzul înlocuirii acestor măsuri.
52. Recursul împotriva încheierii judecătorului de instrucţie se depune de către procuror, bănuit, învinuit, apărătorul său, reprezentantul său legal în instanţa
care a adoptat încheierea în termen de 3 zile de la data adoptării încheierii.
Pentru persoana arestată, termenul de 3 zile începe să curgă de la data înmînării copiei încheierii.
53. Dacă persoana care declară recurs este deţinută, ea depune recursul prin
intermediul administraţiei locului de detenţie. Administraţia este obligată imediat
să înregistreze recursul şi fără întîrziere să-l expedieze instanţei care a adoptat încheierea atacată, iar despre faptul declarării recursului – să informeze procurorul.
54. Instanţa care a adoptat încheierea, primind recursul, în termen de 24 de
ore, îl trimite, cu materialele ce au stat la baza emiterii încheierii atacate, instanţei
de recurs, numind data soluţionării recursului, informînd despre aceasta procurorul, apărătorul şi reprezentantul legal, după caz.
Judecătorul de instrucţie fixează data soluţionării recursului cît mai curînd
posibil, dar nu mai tîrziu de 5 zile de la data primirii recursului.
Dacă recursul a fost depus în instanţa de recurs, aceasta va remite recursul
instanţei care a adoptat încheierea, iar ultima, la rîndul său, imediat urmează să
trimită recursul înapoi instanţei de recurs deja însoţit de materialele în baza cărora a fost adoptată încheierea respectivă.
La materialele cauzei se anexează dovada (scrisori, telegrame, telefonograme
ş.a.) înştiinţarea legală a părţilor despre data soluţionării recursului.
55. La examinarea recursului, prezenţa procurorului, apărătorului şi a bănui-
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tului, învinuitului arestat este obligatorie. Procurorul este obligat să asigure în faţa
instanţei de recurs escortarea bănuitului, învinuitului arestat.
Neprezentarea bănuitului, învinuitului care nu este privat de libertate şi, după
caz, a reprezentantului lui legal, care au fost citaţi în modul prevăzut de lege, nu
împiedică examinarea recursului.
56. La deschiderea şedinţei de judecată în instanţa de recurs, preşedintele şedinţei anunţă ce recurs va fi examinat, concretizează dacă persoanelor prezente
la şedinţă le sunt clare drepturile şi obligaţiile lor, anunţă completul de judecată,
concretizează dacă nu sunt demersuri în legătură cu soluţionarea recursului dat.
Apoi recurentul, dacă participă la şedinţă, îşi argumentează recursul, sunt ascultate celelalte persoane prezente în şedinţă.
57. Ascultarea bănuitului (învinuitului) are ca scop oferirea posibilităţii de
a-şi expune poziţia de apărare şi nu presupune luarea unei declaraţii de către instanţa de recurs potrivit procedurii reglementate în prima instanţă, ci se rezumă
la descrierea succintă a susţinerilor acestuia în hotărîrea adoptată de către instanţa de recurs.
58. Ţinînd cont de atribuţiile instanţei de recurs, prevăzute la art.312 alin.(5)
Cod procedură penală, pînă cînd aceasta nu s-a pronunţat asupra încheierii atacate, judecătorul de instrucţie nu este în drept să se pronunţe asupra unui eventual nou demers de arestare preventivă a bănuitului/învinuitului.
În cazul în care, după survenirea recursului în instanţa de recurs, urmărirea
penală a fost finisată şi cauza penală trimisă de către procuror în instanţă pentru
judecare, procedura de examinare a recursului decurge pînă la capăt, iar toate
celelalte cereri, plîngeri şi demersuri înaintate după trimiterea cauzei în judecată,
conform art.297 alin.(4) Cod de procedură penală, se trimit pentru soluţionare în
instanţa care judecă cauza.
59. Instanţa de recurs efectuează controlul judiciar doar în baza materialelor
prezentate judecătorului de instrucţie. În urma controlului judiciar efectuat, instanţa de recurs pronunţă una din următoarele decizii:
– respinge recursul;
– admite recursul prin:
a) anularea măsurii preventive dispuse de judecătorul de instrucţie sau anularea prelungirii duratei acesteia şi, dacă este cazul, eliberarea persoanei de sub arest;
b) aplicarea măsurii preventive respective care a fost respinsă de judecătorul
de instrucţie, cu eliberarea mandatului de arestare sau aplicarea unei alte măsuri
preventive, la alegerea instanţei de recurs, însă nu mai aspră decît cea solicitată în
demersul procurorului, sau cu prelungirea duratei măsurii respective.
60. De menţionat că articolul 5 din Convenţie nu impune instanţei, care examinează recursul depus împotriva detenţiei, obligaţia de a se referi la fiecare argument expus în prezentările reclamantului.
Totodată, garanţiile acestuia vor fi lipsite de esenţă dacă instanţa, bazîndu-se
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pe legislaţia şi practica naţională, va trata ca nepertinente sau cu neglijenţă faptele
concrete invocate de către deţinut, capabile să pună la dubiu existenţa condiţiilor esenţiale pentru legalitatea privării de libertate, în sensul Convenţiei. În acest
context, argumentele pro şi contra eliberării nu trebuie să fie generale şi abstracte.
La examinarea recursului, instanţa va lua în consideraţie şi recomandările de
la punctele 22-24, 27-28, 30-38 ale prezentei hotărîri.
Procedura de examinare a demersului de arestare la faza de judecare a cauzei
61. În caz dacă este necesar de a prelungi durata arestării preventive sau la
domiciliu a inculpatului, după trimiterea cauzei în instanţa de judecată, acuzatorul de stat, nu mai tîrziu de 5 zile pînă la expirarea termenului de arestare care a
fost aplicat în faza de urmărire penală, înaintează instanţei care judecă cauza un
demers privind prelungirea acestui termen.
Fiecare prelungire a duratei arestării preventive nu poate depăşi termenul de
90 de zile în faza judecării cauzei pînă la pronunţarea sentinţei.
Menţinerea inculpatului în stare de arest în faza judecării cauzei poate fi prelungită doar în cazuri excepţionale, la demersul acuzatorului de stat, printr-o încheiere motivată a instanţei care judecă cauza, de fiecare dată cu 3 luni pînă la
pronunţarea sentinţei.
Încheierea instanţei, care judecă cauza, prin care a fost prelungită durata termenului de arestare a inculpatului, poate fi atacată separat cu recurs în instanţa
ierarhic superioară.
Nu este susceptibilă de atac încheierea prin care a fost respins demersul acuzatorului de stat privind prelungirea duratei arestării inculpatului.
62. Prevederile art.186 CPP, care reglementează procedura prelungirii duratei
arestării preventive sau la domiciliu a inculpatului, sunt aplicabile în cazul cînd,
la trimiterea cauzei în instanţa de judecată, persoana se află în stare de arest, măsură care a fost aplicată în faza de urmărire penală, şi numai pînă la pronunţarea
sentinţei.
O persoană condamnată în prima instanţă, fie că a fost sau nu în stare de
arest pînă la acel moment, se găseşte în situaţia precizată de art.5 parag.1 lit.a) din
Convenţia europeană, care autorizează privarea de libertate a persoanelor pe baza
condamnării, chiar şi nedefinitive.
Curtea Europeană a apreciat că, după pronunţarea unei hotărîri de condamnare, privarea de libertate a unei persoane, chiar în timpul judecării propriului
apel, este întemeiată pe cazul specificat în art.5 §1 lit.a) din Convenţia europeană,
neavînd drept scop aducerea unei persoane în faţa autorităţii competente, după
cum prevede art.5 §1 lit.c).
63. În cazul cînd, după trimiterea cauzei în instanţa de judecată, inculpatul
nu se afla în stare de arest sau, după trimiterea cauzei în instanţa de judecată, a
fost respins demersul procurorului privind prelungirea duratei de arest, prima
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instanţă care judecă cauza, la soluţionarea chestiunilor legate de aplicarea arestului preventiv sau la domiciliu, urmează să se conducă de prevederile art.329 CPP.
Instanţa de apel, după pronunţarea sentinţei prin care persoana a fost achitată
sau condamnată la o pedeapsă nonprivativă de libertate, la soluţionarea chestiunilor legate de aplicarea arestului preventiv sau la domiciliu , la fel urmează să se
conducă de prevederile art.329 CPP.
64. În cursul judecării cauzei, preşedintele şedinţei de judecată sau, după caz,
completul de judecată sesizat prin rechizitoriu (primă instanţă, instanţă de apel),
la cererea părţilor sau din oficiu, este în drept să dispună aplicarea, înlocuirea sau
revocarea măsurii preventive aplicate inculpatului.
Prima instanţă sau instanţa de apel la judecarea cauzei soluţionează demersul
acuzatorului de stat de arestare sau ia în discuţie din oficiu necesitatea aplicării
măsurii arestării. Durata arestării preventive sau la domiciliu nu poate depăşi termenul de 90 de zile.
Chiar şi în situaţia în care judecarea cauzei se desfăşoară în instanţa de apel ca
urmare a căii de atac formulate de inculpat, în cazul dat nu există nici un impediment împotriva aplicării măsurii arestării preventive sau la domiciliu, nefiind
aplicabil în acest context principiul neagravării situaţiei în propriul apel (non reformatio in peius).
65. Instanţa de judecată, la soluţionarea chestiunilor privind aplicarea, înlocuirea sau revocarea măsurii preventive aplicate inculpatului, obligatoriu constată existenţa temeiurilor (riscurilor) stipulate în pct.6) din Hotărîre.
Soluţia se ia printr-o încheiere motivată, adoptată în camera de deliberare.
66. Încheierea primei instanţe sau a instanţei de apel privind înlocuirea sau
revocarea arestului, precum şi refuzul înlocuirii sau revocării arestului în privinţa
inculpatului, cu excepţia încheierii privind aplicarea arestului, nu este pasibilă de
atacare în instanţa ierarhic superioară, deoarece în şedinţa de judecată inculpatului îi sunt garantare toate drepturile procesuale. Prevederea unei căi de atac pentru asemenea încheieri ar periclita procesul de judecare a cauzei într-un termen
rezonabil.
O nouă cerere de aplicare, înlocuire sau revocare a măsurii preventive inculpatului poate fi depusă dacă au apărut temeiuri pentru aceasta, dar nu mai devreme de o lună după adoptarea încheierii precedente privind această chestiune sau
dacă nu au intervenit noi împrejurări care condiţionează noua cerere.
67. Instanţa de apel sau instanţa de recurs (care examinează recursul împotriva sentinţei pentru care nu este prevăzută calea de atac apelul), în cazul cînd
dispune casarea cu remiterea la rejudecare a sentinţei, prin care persoana a fost
condamnată la o pedeapsă reală sub formă de închisoare, deliberînd, este în drept
să aplice persoanei măsura de arest preventiv sau la domiciliu, în cazurile în care
există riscuri rezonabile menţionate în pct.6) al Hotărîrii, adoptînd o încheiere
motivată, cu menţionarea datelor concrete care au determinat necesitatea aplicării arestului.
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Încheierea instanţei de apel sau a instanţei de recurs (care examinează recursul împotriva sentinţei pentru care nu este prevăzută calea de atac apelul),
prin care a fost aplicat arestul în cazul dat, poate fi contestată separat cu recurs la
Curtea Supremă de Justiţie în conformitate cu prevederile art.329 alin.(2) Cod de
procedură penală. Durata aplicării arestării preventive sau la domiciliu nu poate
depăşi termenul de 90 de zile.
68. Colegiul penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie, în cazul cînd dispune
casarea deciziei instanţei de apel cu remiterea la rejudecare a cauzei, prin care
persoana a fost condamnată la o pedeapsă reală sub formă de închisoare, cu toate
că, conform sentinţei primei instanţe, persoana a fost achitată sau condamnată la
o pedeapsă nonprivativă de libertate, deliberînd, este în drept să aplice persoanei
măsura de arest preventiv sau la domiciliu în cazurile în care există suficiente
temeiuri rezonabile de a presupune că inculpatul ar putea să se ascundă, să împiedice stabilirea adevărului în procesul penal ori să săvîrşească alte infracţiuni,
de asemenea pentru asigurarea executării sentinţei.
Colegiul penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie, în decizia sa de rejudecare
va motiva temeiul alegerii măsurii arestării preventive sau la domiciliu, cu menţionarea datelor concrete care au determinat necesitatea aplicării arestului. Durata
aplicării arestării preventive sau la domiciliu nu poate depăşi termenul de 90 zile.
Prevederile art.329 alin.(2) CPP nu se aplică în cazul cînd măsura arestului
preventiv sau la domiciliu a fost aplicată prin decizia Colegiul penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie, prin care s-a dispus rejudecarea cauzei, fiindcă deciziile
adoptate de către Colegiul penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie, conform legislaţiei procesual penale, nu sunt supuse căilor ordinare de atac.
69. Dacă în rezultatul examinării demersurilor privind arestarea preventivă,
arestarea la domiciliu, judecătorul de instrucţie sau completul de judecată constată încălcări ale legalităţii sau ale drepturilor omului, prevăzute de lege, odată
cu adoptarea hotărîrii, conform prevederilor art.218 CPP, va emite şi o încheiere
interlocutorie, prin care aceste fapte vor fi aduse la cunoştinţa organelor respective, persoanelor cu funcţii de răspundere şi procurorului.
În termen de cel mult o lună, instanţa de judecată va fi informată despre rezultatele soluţionării faptelor expuse în încheierea interlocutorie.
70. Se abrogă hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.4 din 28 martie
2005 „Despre aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei de procedură penală privind arestarea preventivă şi arestarea la domiciliu”.
PREŞEDINTELE CURŢII
SUPREME DE JUSTIŢIE
Chişinău, 15 aprilie 2013

Mihai POALELUNGI
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

Cu privire la unele chestiuni ce vizează individualizarea pedepsei penale
nr. 8 din 11.11.2013
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2014, nr.1-2, pag.12
***
În scopul aplicării corecte şi uniforme de către instanţele judecătoreşti a principiului individualizării pedepsei penale, Plenul Curţii Supreme de Justiţie, în
conformitate cu art.2 lit.e) şi art.16 lit.с) din Legea cu privire la Curtea Supremă
de Justiţie,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se explică instanţelor de judecată că, potrivit criteriilor generale de individualizare a pedepsei (art.75 CP), instanţa de judecată stabileşte pedeapsa echitabilă în limitele fixate în articolul corespunzător din Partea specială a Codului
penal, care prevede răspundere pentru infracţiunea săvîrşită.
Prin criterii generale de individualizare a pedepsei se înţeleg cerinţele stabilite de lege, de care este obligată să se conducă instanţa de judecată la aplicarea
fiecărei pedepse, pentru fiecare persoană vinovată în parte. Legea penală acordă
instanţei de judecată o posibilitate largă de aplicare în practică a principiului individualizării pedepsei penale.
2. La stabilirea pedepsei, instanţa de judecată trebuie să ţină cont de următoarele criterii:
a) pedeapsa se aplică în limitele fixate în Partea specială a Codului penal;
b) pedeapsa se aplică în strictă conformitate cu dispoziţiile Părţii generale a
Codului penal;
3. În conformitate cu principiul individualizării pedepsei (art.7 CP) în coroborare cu criteriile generale de individualizare a pedepsei inserate la art.75 alin.
(1) CP, instanţa de judecată aplică pedeapsă luînd în considerare caracterul şi
gradul prejudiciabil al infracţiunii săvîrşite, motivul şi scopul celor comise, persoana celui vinovat, caracterul şi mărimea daunei prejudiciabile, circumstanţele
ce atenuează sau agravează răspunderea, ţinîndu-se cont de influenţa pedepsei
aplicate asupra corectării vinovatului, precum şi de condiţiile de viaţă ale familiei
acestuia.
4. Categoriile pedepselor aplicate persoanelor fizice sunt expuse în Codul penal într-o anumită consecutivitate: de la cea mai blîndă – amendă, pînă la cea mai
aspră – detenţiune pe viaţă.
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În conformitate cu criteriile generale de individualizare a pedepsei (art.75
CP), o pedeapsă mai aspră, din numărul celor alternative, prevăzute pentru săvîrşirea infracţiunii, se stabileşte numai în cazul în care o pedeapsă mai blîndă, din numărul celor menţionate, nu va asigura atingerea scopului pedepsei.
Concluzia instanţei cu privire la aplicarea unei pedepse mai aspre urmează a fi
motivată.
5. Instanţele de judecată trebuie să ţină cont de faptul că enumerarea circumstanţelor atenuante (art.76 CP) nu este limitativă. Recunoaşterea de către instanţa
de judecată a altor circumstanţe stabilite în şedinţă de judecată drept atenuante
trebuie să fie indicată în partea descriptivă a sentinţei.
Drept circumstanţe de individualizare a pedepsei în sensul atenuării acesteia,
care intră sub incidenţa art.76 alin.(2) CP, pot fi recunoscute: consimţămîntul
victimei; motivul de compătimire cu care a acţionat vinovatul; întreţinerea părinţilor inapţi de muncă; etc.
La soluţionarea problemei despre considerarea autodenunţării drept circumstanţă atenuantă, instanţele de judecată trebuie să se conducă de cerinţele art.264
CPP.
În cazul săvîrşirii unui concurs de infracţiuni, autodenunţarea, ca circumstanţă atenuantă, poate fi luată în considerare numai la stabilirea pedepsei pentru
infracţiunea în care s-a autodenunţat.
6. În conformitate cu art.77 CP, enumerarea circumstanţelor agravante are
caracter exhaustiv.
Pot fi recunoscute drept circumstanţe agravante numai acele împrejurări, care
sunt strict prevăzute de lege, stabilite de organele de urmărire penală şi incluse în
conţinutul rechizitoriului.
În cazul în care vreuna din circumstanţe agravante enumerate în art.77 CP
imputată inculpatului, fiind cercetată în şedinţă judiciară, nu şi-a găsit confirmare, aceasta urmează a fi exclusă din învinuire, din oficiu, de către instanţa de
judecată, cu indicarea motivelor în partea descriptivă a sentinţei.
7. În cazurile în care circumstanţa ce atenuează sau agravează răspunderea
penală (art.76-77 CP) este indicată în dispoziţiile articolului Părţii speciale a Codului penal, ca semn al componenţei infracţiunii, în conţinutul variante-tip sau
în conţinutul variantelor agravate, ea nu poate fi luată în considerare la stabilirea
pedepsei pentru această infracţiune.
8. La soluţionarea chestiunii privind considerarea drept circumstanţă agravantă săvîrşirea infracţiunii în stare de ebrietate, survenită în urma consumului
de băuturi alcoolice sau mijloace narcotice sau toxice (art.77 alin.(1) lit.(j) CP),
instanţele de judecată trebuie să verifice datorită căror circumstanţe persoana
a ajuns în această stare. În deosebi, poate să nu fie considerată ca circumstanţă
agravantă starea de ebrietate a minorului în timpul săvîrşirii infracţiunii, dacă el a
fost adus premeditat la această stare pentru a săvîrşi infracţiunea. Astfel, în func-
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ţie de caracterul infracţiunii, instanţa de judecată este în drept să nu considere
aceasta ca o circumstanţă agravantă.
8.1. Circumstanţa agravantă expusă în art.77 alin.(1) lit.i) CP – săvîrşirea infracţiunii prin mijloace care prezintă un pericol social sporit – prin conţinutul
său se contrapune infracţiunii săvîrşite prin folosirea armei sau a mijloacelor enumerate la lit.k) a articolului menţionat, din care considerente este necesar de a da
următoarele explicaţii:
a) prin mijloace care prezintă un pericol social sporit se înţeleg orice mijloace
care, prin folosire, sunt susceptibile de a produce urmări grave pentru un număr
nedeterminat de persoane, pentru bunurile acestora ori pentru alte valori sociale
importante şi de a crea astfel o stare de insecuritate pentru ambianţa socială. Asemenea mijloace pot fi: incendiul, infectarea surselor ori reţelelor de apă, declanşarea unor energii distructive, cum ar fi: deschiderea unui baraj şi provocarea unei
inundaţii, răspîndirea de dăunători într-o cultură şi altele decît cele specificate în
lit.к) din norma vizată;
b) prin folosirea armei, muniţiilor, substanţelor explozive şi a altor mijloace,
se are în vedere utilizarea însuşirilor distrugătoare ale acestora, indiferent de gradul intensităţii şi de rezultatul acţiunilor lor, de corespunderea totală sau parţială
a cerinţelor reglementate de statutul mijloacelor indicate la această literă.
9. Nu poate fi recunoscută drept circumstanţă agravantă săvîrşirea infracţiunii de către o persoană care anterior a fost condamnată pentru infracţiune
similară sau pentru alte fapte care au relevanţă pentru cauză, dacă antecedentele
penale au fost stinse sau anulate sau dacă legea a decriminalizat acţiunea comisă
în trecut.
10. Cerinţele art.78 alin.(1) CP privind atenuarea pedepsei se răsfrîng numai
asupra pedepsei principale care poate fi redusă sau schimbată de instanţa de judecată şi numai în limitele prevăzute de lege.
Reducerea pedepsei în cazurile prevăzute de lit.a) sau b) trebuie să fie în raport cu numărul circumstanţelor atenuante stabilite de instanţa de judecată. O
pedeapsă, redusă pînă la minimul prevăzut de sancţiune, se consideră echitabilă
atunci cînd s-au constatat un cumul de circumstanţe atenuante din cele enumerate la art.76 Cod penal.
În cazul în care instanţa de judecată a constatat circumstanţe atenuante şi a
redus pedeapsa, după caz pînă la minim, aceste circumstanţe nu mai pot servi temei de aplicare a prevederilor art.90 Cod penal, deoarece ar însemna că aceleiaşi
situaţii de drept i se acordă o dublă valenţă juridică.
Potrivit prevederilor art.78 alin.(2) CP, în cazul în care instanţa de judecată
constată circumstanţe atenuante la săvîrşirea infracţiunii, pedeapsa complementară care nu este obligatorie („cu sau fără”) prevăzută de lege pentru infracţiunea
săvîrşită poate fi înlăturată. Pedeapsa complementară obligatorie poate fi înlăturată numai în condiţiile art.79 alin.(1) CP.
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Astfel, conform art.78 alin.(5) CP, dacă există circumstanţe atenuante excepţionale, pedeapsa poate fi aplicată conform prevederilor art.79 CP.
În cazul circumstanţelor agravante, înăsprirea pedepsei este facultativă pentru instanţa de judecată. Or, potrivit prevederilor art.78 alin.(3) CP, în cazul în
care există circumstanţe agravante, se poate aplica pedeapsa maximă prevăzută la
articolul corespunzător din Partea specială a Codului penal (spre exemplu, cînd
inculpatul dispune de recidivă simplă, periculoasă sau deosebit de periculoasă).
Circumstanţele agravante produc efecte numai asupra pedepselor principale.
10.1. În caz de concurs al circumstanţelor agravante şi al celor atenuante, stabilirea duratei şi a cuantumului pedepsei în cadrul limitei prevăzute de lege este
lăsată la aprecierea instanţei de judecată, coborîrea pedepsei pînă la minimul
sau ridicarea ei pînă la maximul prevăzut la articolul corespunzător din Partea
specială a Codului penal nefiind obligatorie.
11. În conformitate cu art.79 CP, stabilirea pedepsei sub limita minimă sau a
unei pedepse mai blînde, care nu este prevăzută în sancţiunea articolului corespunzător din Codul penal, în baza căruia este încadrată infracţiunea, se admite
luînd numai în considerare personalitatea vinovatului în cazul existenţei circumstanţelor excepţionale, legate de scopul, motivele, rolul vinovatului şi comportamentul acestuia pînă la săvîrşirea infracţiunii, în timpul şi după săvîrşirea
infracţiunii.
În spiritul acestei norme penale, se înţelege că trebuie să existe ori în împrejurările în care s-a derulat fapta infracţională, ori în datele privind personalitatea infractorului, circumstanţe, împrejurări, particularităţi, situaţii sau stări de
lucruri, care constituie excepţie de la starea obişnuită a lor ori a personalităţii
inculpatului. Împrejurările obişnuite sunt cele care predomină şi caracterizează
majoritatea cetăţenilor şi nu pot fi considerate excepţionale.
Ca excepţionale, instanţa urmează să stabilească astfel de împrejurări care
micşorează esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei, precum şi date privind
personalitatea făptuitorului (grad de invaliditate – I, II (persoana cu dizabilităţi
severe şi accentuate), merite deosebite faţă de societate, alte circumstanţe de importanţă majoră).
În cazul stabilirii unor asemenea împrejurări, instanţa de judecată este obligată să indice în sentinţă care anume circumstanţe ale cauzei sunt considerate
excepţionale şi în corelaţie cu care date despre persoana vinovatului ele servesc
drept temei pentru aplicarea art.79 CP. Instanţele de judecată trebuie să studieze multilateral, în deplină măsură şi obiectiv, toate circumstanţele şi datele care
caracterizează atît negativ, cît şi pozitiv persoana inculpatului şi care au o importanţă esenţială pentru stabilirea categoriei şi mărimii pedepsei.
Cuantumul pedepsei aplicate, conform art.79 CP, nu poate fi sub limita minimă stabilită în Partea generală a Codului penal pentru categoria de pedeapsă
corespunzătoare (de exemplu, pedeapsa închisorii nu poate fi mai mică de 3 luni,
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pedeapsa amenzii – de 150 u.c., muncă neremunerată în folosul comunităţii – de
60 de ore).
În cazul în care sancţiunea normei penale prevede atît pedeapsa principală,
cît şi cea complementară ca obligatorii, aplicarea art.79 alin.(1) Cod penal privitor la ambele pedepse se apreciază ca o individualizare greşită a pedepsei contrar
prevederilor legale.
12. La aplicarea unei pedepse mai blînde decît cea prevăzută de lege persoanei
vinovate de săvîrşirea mai multor infracţiuni i se stabileşte mai întîi pedeapsa cu
aplicarea articolului 79 CP pentru una sau pentru fiecare infracţiune în parte,
apoi se stabileşte pedeapsa definitivă conform prevederilor art.84 CP sau, după
caz, art.85 CP.
Săvîrşirea unei infracţiuni grave sau deosebit de grave nu exclude posibilitatea
stabilirii unei pedepse mai blînde decît cea prevăzută de lege. În acest caz, instanţele de judecată trebuie să verifice în detalii prezenţa în cauză a circumstanţelor
excepţionale care servesc drept temei pentru aplicarea art.79 CP şi să le reflecte în
partea descriptivă a sentinţei.
Pentru infracţiuni deosebit de grave în privinţa persoanelor adulte, pedeapsa
nu poate fi coborîtă mai jos de 2/3 din minimul pedepsei prevăzute de sancţiunea
normei penale, în baza căreia se condamnă persoana (art.79 alin.(3) CP).
La stabilirea pedepsei cu aplicarea prevederilor art.79 şi 90 CP, instanţa urmează să identifice circumstanţe(ţă) excepţionale(ă) pentru stabilirea unei pedepse sub limita minimă sau altă pedeapsă mai blîndă şi alte circumstanţe importante care ar permite condamnarea cu suspendarea pedepsei.
Conform art.79 alin.(4) CP, prevederile alin.(1) nu se aplică persoanelor adulte în cazul săvîrşirii infracţiunilor excepţional de grave sau în cazul recidivei de
infracţiuni sau al săvîrşirii de infracţiuni prevăzute la art.1661 alin.(2)-(4) CP.
13. Potrivit art.79 alin.(1) CP, minoratul persoanei care a săvîrşit infracţiunea
se consideră circumstanţă excepţională.
Pentru săvîrşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave, pedeapsa se
aplică minorului numai dacă se apreciază că luarea măsurii cu caracter educativ
nu este suficientă pentru corectarea minorului.
La stabilirea pedepsei în privinţa persoanelor minore este necesar să se ţină
cont şi de circumstanţele prevăzute de art.475 CPP, care urmează să fie stabilite în
cazurile privind minorii.
La adoptarea sentinţei în procesul unui minor, în afară de chestiunile indicate
în art.385 CPP, instanţa de judecată urmează să examineze posibilitatea liberării de
pedeapsa penală a minorului în conformitate cu dispoziţiile art.93 din Codul penal sau suspendării condiţionate a executării pedepsei de către minor conform dispoziţiilor art.90 din Codul penal, cu argumentarea în sentinţă a soluţiei adoptate.
Instanţele de judecată, la stabilirea pedepsei minorilor sub formă de închisoare, urmează să respecte prevederile art.70 alin.(3) CP, conform cărora pentru
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persoana care, la data săvîrşirii infracţiunii, nu a atins vîrsta de 18 ani, termenul
închisorii se stabileşte din maximul pedepsei, prevăzute de legea penală pentru
infracţiunea săvîrşită, reduse la jumătate.
14. La aplicarea pedepsei pentru infracţiunea neconsumată (pregătire sau
tentativă) trebuie să se ţină cont de circumstanţele în virtutea cărora infracţiunea
nu a fost consumată.
Trebuie avut în vedere că stipulările art.81 alin.(2) şi (3) CP limitează într-o
anumită măsură pedeapsa pentru această activitate infracţională neconsumată.
Mărimea pedepsei pentru pregătirea de infracţiune ce nu constituie recidivă nu poate depăşi jumătate din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute în
articolul corespunzător din Partea specială a Codului penal pentru infracţiunea
consumată, dar pentru tentativă de infracţiune ce nu constituie recidivă nu poate
depăşi trei pătrimi.
Pentru pregătirea de infracţiune şi tentativa de infracţiune, detenţiunea pe
viaţă nu poate fi aplicată. Uşurarea pedepsei pentru infracţiunea neconsumată
se întemeiază pe faptul că pregătirea şi tentativa sunt mai puţin dăunătoare decît
infracţiunea consumată.
Nerespectarea acestor cerinţe ale legii poate fi considerată ca fiind stabilită o
pedeapsă în alte limite decît cele prevăzute de lege, astfel încălcîndu-se principiul
legalităţii (art.3 CP).
15. Recidiva generează un grad sporit de răspundere penală şi de pedeapsă,
şi anume:
– în cazul recidivei, tipul penitenciarului este stabilit în conformitate cu art.72
alin.(4) CP;
– în cazul recidivei de infracţiuni în timpul executării pedepsei pentru infracţiunea săvîrşită anterior, se aplică reguli speciale de stabilire a pedepsei pentru
cumul de sentinţe (art.85 CP);
– în cazul recidivei de infracţiuni, persoana nu poate fi liberată de răspundere
penală (art.55, 57, 58, 59 CP).
Stabilirea mărimii pedepsei în dependenţă de gradul pericolului recidivei
(alin.(2) şi (3) ale art.34 Cod penal) obligă instanţele să stabilească tipul recidivei,
cu formularea concluziilor respective în partea descriptivă a sentinţei (art.394
alin.(1) pct.6) CPP).
La soluţionarea corectă a problemei privind stabilirea pedepsei în cazul recidivei de infracţiuni (art.82 CP), instanţele de judecată cercetează circumstanţele
care confirmă existenţa recidivei de infracţiuni, luînd în considerare antecedentele penale care nu au fost stinse sau anulate pentru infracţiunile săvîrşite cu intenţie. În acest caz trebuie aplicate regulile de stingere a antecedentelor penale şi
de reabilitare, prevăzute expres în art.111 şi art.112 CP.
În sensul art.34 CP, recidiva are loc în cazul săvîrşirii cu intenţie a unei/unor
infracţiuni, pentru care persoana este condamnată prin sentinţă definitivă, indi-
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ferent de etapa activităţii infracţionale (pregătire, tentativă ori infracţiune consumată) şi indiferent de faptul dacă vinovatul a avut rolul juridic de autor, organizator, instigator sau complice, la una din aceste infracţiuni.
Dacă pedeapsa se stabileşte în limitele fixate în sancţiunea articolului corespunzător din Partea specială a Codului penal, atunci în partea descriptivă a sentinţei trebuie să se facă trimitere la art.82 alin.(1) CP, iar mărimea pedepsei pentru recidivă trebuie să corespundă cerinţelor alin.(2) al aceluiaşi articol.
16. La aplicarea pedepsei în cazul recidivei, recidivei periculoase şi a celei
deosebit de periculoase se iau în considerare: a) numărul de infracţiuni săvîrşite
anterior; b) caracterul, gravitatea şi urmările comiterii lor; c) circumstanţele în
virtutea cărora pedeapsa pentru infracţiunea anterioară nu şi-a atins scopul; d)
caracterul, gravitatea şi urmările infracţiunii noi.
În acord cu art.34 alin.(5) CP, la stabilirea stării de recidivă nu se ţine cont de
antecedentele penale: a) pentru faptele săvîrşite în timpul minoratului; b) pentru
infracţiunile săvîrşite din imprudenţă; c) pentru faptele care nu constituie infracţiuni conform Codului penal; d) stinse sau în caz de reabilitare, în conformitate
cu prevederile art.111 şi 112 CP; e) dacă persoana a fost condamnată cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei în cazul în care aceasta nu a fost anulată
în ordinea prevăzută de art.90 alin.(9)-(11) CP.
16.1. Potrivit art.296 alin.(2) CPP, conţinutul rechizitoriului cuprinde în mod
obligatoriu, printre altele, circumstanţele care atenuează sau agravează răspunderea învinuitului şi datele cu privire la persoana învinuitului, inclusiv prezenţa
antecedentelor penale. Procurorul participant la judecarea cauzei penale, avînd
obligaţia menţinerii pe tot parcursul procesului penal a unui rol activ în susţinerea învinuirii, trebuie să întreprindă măsuri eficiente de verificare a datelor privind persoana inculpatului (prezentarea, în caz de necesitate, a copiilor de pe
sentinţe, prin care inculpatul a fost anterior condamnat etc.)
La stabilirea identităţii inculpatului în partea pregătitoare a şedinţei de judecată (art.358 CPP), instanţa concretizează prezenţa antecedentelor penale la
inculpat.
Verificarea circumstanţelor agravante reţinute în sarcina inculpatului prin
rechizitoriu se efectuează pe parcursul examinării cauzei, indiferent de poziţia
procurorului.
16.2. În situaţia în care, în cauza penală sunt suficiente date privind existenţa
recidivei, instanţa urmează să stabilească categoria ei (art.34 CP) şi să-i aplice
inculpatului o pedeapsă conform prevederilor art.82 CP, indiferent de faptul, a
susţinut procurorul în dezbateri această poziţie sau nu.
La fel, procurorul are obligaţia să verifice şi, după caz, să prezinte instanţei de
judecată date suplimentare cu privire la recidivă.
17. Conform legii, instanţele de judecată nu sunt în drept să aplice condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei faţă de persoanele care
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au săvîrşit infracţiuni deosebit de grave, excepţional de grave, precum şi în cazul
recidivei (art.90 alin.(4) CP).
Instanţele trebuie să asigure aplicarea măsurilor aspre de pedeapsă faţă de
persoanele adulte care au săvîrşit infracţiuni grave, deosebit de grave şi excepţional de grave, în special în ipoteza pluralităţii de făptuitori, precum grupul criminal organizat şi organizaţia criminală.
O atenţie sporită trebuie să se acorde în cazurile stabilirii pedepsei persoanelor declarate vinovate în săvîrşirea infracţiunilor contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică, a coruperii pasive ori active, sau dării ori luării de mită, care,
în afară de pericolul social sporit, afectează grav autoritatea şi imaginea instituţiilor, organizaţiilor publice.
Acelaşi principiu urmează a fi aplicat şi la stabilirea pedepsei pentru infracţiunile de tortură, tratamentul inuman sau degradant, trafic de fiinţe umane, violenţă în familie.
18. La adoptarea sentinţei, individualizînd pedeapsa, instanţa de judecată urmează să respecte prevederile art.96, 385 alin.(1), 394 alin.(1), (2) CPP, conform
cărora instanţa de judecată este obligată să indice în partea descriptivă a sentinţei
care sunt circumstanţele care atenuează sau agravează răspunderea inculpatului, datele care caracterizează persoana inculpatului, precum şi motivele soluţiei
adoptate referitoare la stabilirea pedepsei sau la liberarea de pedeapsă penală.
19. În legătură cu adoptarea prezentei hotărîri, se abrogă Hotărîrea Plenului
Curţii Supreme de Justiţie nr.16 din 31.05.2004 „Cu privire la aplicarea în practica
judiciară a principiului individualizării pedepsei penale”.

PREŞEDINTELE CURŢII
SUPREME DE JUSTIŢIE
Chişinău, 11 noiembrie 2013

Mihai POALELUNGI
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

Cu privire la aplicarea prevederilor art.3641 CPP
de către instanţele judecătoreşti
nr. 13 din 16.12.2013
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2014, nr.1-2, pag.22
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.19 din
26.03.2018
În scopul asigurării aplicării corecte şi uniforme de către instanţele judecătoreşti a normelor procesual-penale privind judecarea cauzelor penale pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală în procedura simplificată prevăzută
de art.3641 CPP, Plenul Curţii Supreme de Justiţie, în conformitate cu art.2 lit.с)
şi art.16 lit.с) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, prin prezenta
hotărîre dă următoarele explicaţii:
1. Procedura simplificată a judecării cauzelor penale pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală reprezintă de fapt o procedură abreviată ce are
la bază o pledoarie de vinovăţie şi poate fi aplicată dacă sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiţii:
1) cererea inculpatului să intervină pînă la începerea cercetării judecătoreşti
în prima instanţă;
2) cererea inculpatului trebuie să conţină menţiune privind recunoaşterea totală şi necondiţionată a faptei/faptelor incriminate în legătură cu care a fost diferit
justiţiei şi renunţarea la dreptul de a solicita examinarea altor probe;
3) probele administrate în faza de urmărire penală să fie suficiente şi de natură să permită stabilirea unei pedepse.
2. Conform art.3641 alin.(1) CPP, inculpatul poate solicita judecarea cauzei
conform procedurii simplificate printr-un înscris autentic.
Avînd în vedere şi conţinutul declaraţiei, reiese că aceasta trebuie să fie expresă şi neechivocă.
Înscrisul autentic al inculpatului va cuprinde atît recunoaşterea faptei/faptelor descrise în rechizitoriu, cît şi solicitarea ca judecata să se facă în baza probelor
administrate în faza de urmărire penală.
Caracterul neechivoc al recunoaşterii impune ca înscrisul să cuprindă o ma-
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nifestare de voinţă suficient de clară, prin referire la faptele reţinute prin rechizitoriul, solicitarea ca judecata să se facă în baza probelor administrate în cursul
urmăririi penale, precizarea cunoaşterii şi însuşirii acestor probe, precum şi renunţarea la administrarea altor probe.
Aceste condiţii trebuie întrunite cumulativ, ţinînd seama că declaraţia inculpatului nu este un act formal, ci şi unul substanţial, de fond.
3. Potrivit art.3641 CPP, judecata se face în baza probelor administrate în faza
de urmărire penală, doar dacă inculpatul recunoaşte faptele aşa cum sunt menţionate în rechizitoriul.
4. Inculpatul trebuie să recunoască şi încadrarea juridică a faptei/faptelor aşa
cum a/au fost reţinute în rechizitoriu. În cazul cînd inculpatul contestă încadrarea juridică a faptei, nu pot fi aplicate dispoziţiile art.3641 CPP.
5. Prevederile art.3641 CPP impun, cît se poate de clar, ca declaraţia de recunoaştere a faptei/faptelor reţinută în rechizitoriul să fie însoţită de o solicitare de
judecare a cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe
care le cunoaşte şi le însuşeşte.
Formulînd solicitarea de a judeca cauza în baza probelor administrate în fază
de urmărire penală, inculpatul renunţă neechivoc la dreptul de a interoga martori în faţa instanţei. Renunţarea nu este contrară art.6 §3 lit.d) din Convenţia
Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale,
dreptul consacrat de aceste dispoziţii neavînd caracter absolut.
6. Precizarea în declaraţia inculpatului, precum că acesta cunoaşte şi îşi însuşeşte probele administrate în faza de urmărire penală, este necesară, deoarece
renunţarea la audierea publică a martorilor trebuie făcută în cunoştinţă de cauză.
7. Din formularea alineatului (1) al articolului 3641 CPP rezultă că declaraţia
făcută într-un înscris autentic poate fi realizată doar în faţa primei instanţe şi pînă
la începerea cercetării judecătoreşti. Legea instituie astfel un termen de decădere, a
cărui nerespectarea e sancţionată cu respingerea, ca tardivă, a cererii de judecare
a cauzei în procedura simplificată.
Începerea cercetării judecătoreşti este marcată întotdeauna de citirea rechizitoriului în conformitate cu prevederile art.366 CPP, moment procesual deosebit
de important, care stabileşte pragul pînă la care se poate aplica procedura simplificată de judecată prevăzută de art.3641 CPP
Această sancţiune va interveni doar dacă nerespectarea termenului îi este imputabilă inculpatului. Prin urmare, în cazul în care unul dintre inculpaţi a lipsit justificat la termenul la care s-au admis cererile coinculpaţilor de judecare a
cauzei conform procedurii simplificate, acesta poate beneficia în continuare de
prevederile art.3641 CPP.
8. Instanţa de judecată verifică dacă declaraţia care este cuprinsă într-un înscris autentic întruneşte condiţiile cerute, este făcută în cunoştinţă de cauză şi
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însoţită de solicitarea de judecarea cauzei în baza probelor administrate în faza
de urmărire penală.
Dacă se constată că cererea este incompletă, instanţa va solicita inculpatului
să aducă lămuririle necesare şi, după caz, să o completeze.
Instanţa de judecată va explica inculpatului consecinţele opţiunii de a fi judecată cauza în conformitate cu procedura care este reglementată de prevederile
art.3641 CPP.
9. Instanţa de judecată va adresa inculpatului care a depus o cerere de judecare a cauzei în procedura simplificată întrebarea, dacă îşi susţine declaraţia precum că recunoaşte în totalitate faptele indicate în rechizitoriu şi dacă solicită ca
judecata să aibă loc pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe
care le cunoaşte şi asupra cărora nu are obiecţii, consemnînd această declaraţie în
procesul-verbal al şedinţei de judecată, ce este semnat de către inculpat şi avocatul său. În cazul cînd inculpatul este minor, această declaraţie în procesul-verbal
se semnează şi de către reprezentantul legal al minorului.
După aceasta, preşedintele şedinţei de judecată acordă cuvînt procurorului,
părţii vătămate, părţii civile, părţii civilmente responsabile şi apărătorului pentru
a-şi expune opiniile asupra cererii formulate.
10. Atunci cînd declaraţia de judecare a cauzei penale în procedura prevăzută
de art.3641 CPP s-a făcut în cadrul şedinţei preliminare, la momentul exercitării
prevederilor art.364 CPP, preşedintele şedinţei de judecată anunţă părţile că, conform încheierii adoptate anterior, cauza va fi judecată în procedura simplificată pe
baza probelor administrate la faza urmăririi penale.
11. Dacă la punerea pe rol a cauzei penale, inculpatul ori apărătorul lui nu
au solicitat judecarea cauzei în procedura prevăzută de art.3641 CPP, acest drept
poate fi valorificat în partea pregătitoare a şedinţei, pînă la începerea cercetării
judecătoreşti, după realizarea măsurilor enumerate în art.354-363 CPP.
12. În cazul în care, la terminarea urmăririi penale, învinuitul s-a abţinut de
a se prezenta pentru a lua cunoştinţă de materialele cauzei şi nu a primit rechizitoriul, instanţa obligatoriu purcede la îndeplinirea măsurilor prevăzute de art.358
alin.(3) CPP. Şi doar după realizarea acţiunilor corespunzătoare, se va putea pune
în discuţie posibilitatea judecării cauzei pe baza probelor administrate în faza de
urmărire penală.
13. Recunoaşterea faptelor poate fi făcută şi de inculpatul minor. La întocmirea înscrisului autentic, persoana minoră trebuie să fie asistată de reprezentantul
său legal (art.66 alin.(7) CPP), recunoscut în această calitate în modul prevăzut
de lege, precum şi de pedagog sau, după caz, de psiholog şi, în mod obligatoriu,
de apărător, care vor contrasemna cererea şi declaraţia făcută de minor în şedinţa
de judecată.
14. Simpla manifestare de voinţă a inculpatului de a recurge la procedura instituită de dispoziţiile art.3641 din Codul de procedură penală şi declaraţia for-
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mală de recunoaştere a faptei nu conduc automat la aplicarea acestei proceduri şi
a unei pedepse prevăzute de art.3641 alin.(8) CPP, instanţa de judecată fiind cea
care, verificînd condiţiile impuse de dispoziţiile art.3641 CPP, dispune de a aplica
această procedură sau de a respinge solicitarea inculpatului de a judeca cauza în
procedura simplificată.
15. Din prevederile art.3641 alin.(4) CPP rezultă că procedura simplificată
este aplicabilă doar dacă din probele administrate în cursul urmăririi penale reiese că faptele inculpatului sunt stabilite şi sunt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse.
Din conţinutul acestei norme desprindem că aplicarea procedurii simplificate este posibilă numai atunci cînd din probele administrate în cursul urmăririi
penale rezultă că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvîrşită de inculpat.
16. Suficienţa probatoriului urmează să fie examinată de judecător sub aspectul concludenţei, pertinenţei şi utilităţii probelor acumulate, deoarece regula
potrivit căreia mijloacele de probă obţinute în mod ilegal nu pot fi folosite în procesul penal în cadrul oricărei proceduri, fie că e generală sau specială.
Insuficienţa probatoriului nu poate fi complinită sau acoperită prin declaraţia
inculpatului de recunoaştere a faptelor.
Cînd această condiţie nu este îndeplinită, instanţa va respinge cererea de judecare a cauzei în procedura simplificată.
În situaţia în care insuficienţa probatoriului se constată abia cu prilejul deliberării, cauza va fi repusă pe rol şi judecată în procedura generală.
17. Pînă la adoptarea soluţiei privind admiterea sau respingerea cererii inculpatului, prin care se solicită judecarea cauzei în procedura simplificată prevăzută
de art.3641 CPP, judecătorul la fel este obligat să verifice dacă:
– rechizitoriul este întocmit în conformitate cu prevederile art.296 CPP;
– actele de urmărire penală nu sunt lovite de nulitatea absolută prevăzute în
art.251 alin.(2) CPP;
– în faza de urmărire penală nu a fost încălcat principiul legalităţii în administrarea probelor;
– nu au fost încălcate drepturile şi libertăţile fundamentale garantate de Convenţia europeană (de pildă, se reţine utilizarea torturii sau a tratamentelor inumane sau degradante pe parcursul audierilor);
– fapta imputată inculpatului just a fost încadrată în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în Codul penal.
18. În cazul în care în urma controlului preliminar a cauzei penale se constată
că există vreo încălcare a normelor imperative din Codul de procedură penală
sau din probele administrate în cursul urmăririi penale nu rezultă că faptele inculpatului sunt stabilite dincolo de orice dubiu rezonabil, instanţa de judecată va
respinge cererea de judecare potrivit procedurii simplificate.
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19. Instanţa se pronunţă printr-o încheiere, prin care dispune judecarea cauzei în procedură simplificată, prevăzută de art.3641 CPP.
Conform alin.(4) al art.3641 şi art.342 alin.(3) CPP, încheierea, prin care instanţa admite cererea inculpatului privind judecarea cauzei în baza probelor administrate în faza urmăririi penale, se adoptă de către judecător şi se include în
procesul-verbal al şedinţei de judecată. Încheierea nu este susceptibilă căilor de
atac.
Din momentul pronunţării încheierii, inculpatul şi apărătorul lui nu mai pot
renunţa pe parcursul procesului penal asupra opţiunii sale de a fi judecată cauza
potrivit procedurii simplificate. Dacă, eventual, inculpatul ori apărătorul lui, după
adoptarea încheierii privind admiterea cererii de judecare în ordinea art.3641 CPP,
în timpul audierii ori după aceasta, renunţă la procedura simplificată, instanţa,
prin încheiere protocolară, va indica că renunţarea nu poate fi admisă.
20. Preşedintele şedinţei de judecată anunţă începerea cercetării judecătoreşti. Cercetarea judecătorească începe cu expunerea de către procuror a învinuirii formulate. Dacă în procesul penal a fost pornită acţiunea civilă, se expune şi
aceasta.
21. După soluţionarea acestei chestiuni, instanţa de judecată purcede la audierea inculpatului, potrivit regulilor de audiere a martorului (art.105-110, 370 CPP).
Audierea realizată în baza art.3641 CPP reprezintă un act de cercetare judecătorească. Prin urmare, în cazul judecării cauzei potrivit procedurii simplificate,
instanţa de judecată va efectua o cercetare judecătorească (la rîndul ei, simplificată), iar declaraţia inculpatului luată în acest cadru constituie mijloc de probă.
Declaraţiile inculpatului se consemnează în scris de grefier ca document separat care se anexează la procesul-verbal al şedinţei de judecată în conformitate
cu prevederile art.337 CPP.
22. După audierea inculpatului în ordinea prevăzută de art.3641 CPP, întru
garantarea dreptului la apărare în egală măsură tuturor părţilor în proces, atunci
cînd în cauză participă partea vătămată căreia prin infracţiune i-au fost cauzate
daune materiale sau/şi morale, în legătură cu care nu a fost înaintată acţiune civilă, instanţa explică dreptul de a se constitui în calitate de parte civilă şi de a cere
repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune.
Dacă partea vătămată solicită recunoaşterea în calitate de parte civilă şi înaintează acţiunea civilă în conformitate cu prevederile art.221 CPP, instanţa prin
încheiere protocolară admite cererea în temeiul art.61 CPP, explicîndu-i acesteia
şi inculpatului drepturile şi obligaţiile determinate de exercitarea acţiunii civile în
cauza penală. Totodată, instanţa va solicita părţii civile să-şi formuleze pretenţiile
în aceeaşi şedinţă. În cazul cînd partea civilă nu şi-a formulat acţiunea, acesta nu
reprezintă temei de amînare a judecării cauzei.
Ca excepţie, părţile pot propune, în latura civilă, administrarea de probe care
le deţin la acel moment şi le prezintă instanţei.
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În cazul în care instanţa de judecată a admis probele prezentate de părţi în
latura civilă, acestea urmează a fi cercetate, cu reflectarea în procesul-verbal al
şedinţei de judecată în conformitate cu prevederile art.336 CPP.
23. După aceasta, instanţa trece la dezbaterile judiciare, care se compun din
discursurile procurorului, apărătorului şi inculpatului, care, după caz, mai pot
lua încă o dată cuvîntul în replică. Dacă în şedinţă participă partea vătămată,
partea civilă şi partea civilmente responsabilă, cuvânt în dezbateri li se oferă şi
acestora.
[Pct.23 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.19 din 26.03.2018]
24. Conform alin.(7) al art.3641 CPP, după încheierea dezbaterilor, respectînd
ordinea de soluţionare a cauzei potrivit art.338 CPP, instanţa purcede la deliberare şi adoptarea sentinţei în conformitate cu prevederile art.382-398 CPP, avînduse în vedere că poate fi adoptată atît sentinţa de condamnare, cît şi de achitare ori
de încetare a procesului penal, supuse căilor de atac în condiţii generale.
În procedura simplificată, prevăzută de art.3641 CPP, instanţa poate pronunţa
o soluţie de încetare a procesului penal în cazurile prevăzute în art.285 alin.(2)
CPP, iar soluţia de achitare poate fi pronunţată numai în cazul cînd fapta conţine
formal semnele infracţiunii, dar, fiind lipsită de importanţă, nu prezintă gradul
prejudiciabil al unei infracţiuni, situaţia reglementată de prevederile art.14 alin.
(2) Cod penal.
La fel, instanţa poate pronunţa o soluţie de achitare sau de încetare a procesului penal în cazurile cînd procurorul, în baza ar.320 alin.(5) CPP, renunţă parţial
sau integral de la învinuire.
25. Conform alin.(9) al art.3641 CPP, în caz de respingere a cererii privind
judecarea cauzei pe baza probelor administrate la faza urmăririi penale, instanţa
dispune judecarea cauzei în procedură generală.
Conform art.3641 alin.(1) CPP, recunoaşterea celor săvîrşite de inculpat vizează totalitatea faptelor reţinute în rechizitoriul.
Recunoaşterea parţială, constînd fie în recunoaşterea săvîrşirii faptei în alte
împrejurări sau în altă calitate, fie în recunoaşterea doar a unor fapte din cele
descrise în rechizitoriul, face inaplicabilă procedura simplificată.
Nu sunt aplicabile dispoziţiile art.3641 CPP în condiţiile în care, deşi inculpatul a recunoscut fapta reţinută în sarcina sa, a contestat cuantumul prejudiciului
produs prin comiterea acesteia, cuantum ce reprezintă element al formei calificate a infracţiunii comise.
De exemplu, în cazul unor infracţiuni de furt, contestarea bunurilor sustrase
ori a cuantumului prejudiciului exclude aplicarea dispoziţiilor art.3641 CPP, deoarece recunoaşterea nu este integrală, iar încadrarea juridică a faptelor se raportează la criteriul valorii prejudiciului.
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Nu pot fi aplicate dispoziţiile art.3641 CPP în privinţa inculpatului în cazul
cînd ultimul invocă ilegalităţile comise de către organul de urmărire penală sub
prisma art.94 CPP, contestînd o parte din probele administrate în faza de urmărire penală pe care se întemeiază rechizitoriul.
Nu sunt aplicabile dispoziţiile art.3641 CPP în condiţiile în care inculpatul nu
recunoaşte în totalitate situaţia de fapt descrisă în rechizitoriu, inclusiv aspectul
ce priveşte participarea unui coinculpat.
Încheierea prin care s-a respins cererea inculpatului de judecare a cauzei în
baza probelor administrate în faza urmăririi penale nu este susceptibilă căilor de
atac.
26. Dacă în cadrul examinării conform procedurii simplificate după audierea
inculpatului şi/sau în timpul dezbaterilor au apărut circumstanţe care exclud aplicarea dispoziţiilor art.3641 CPP, instanţa de judecată, deliberînd în conformitate
cu prevederile art.383 CPP, prin o nouă încheiere motivată, va relua judecarea
cauzei şi va judeca cauza în procedura generală.
De exemplu, instanţa, cu ocazia deliberării, nu este lămurită asupra împrejurărilor de fapt ale cauzei sau fapta imputată inculpatului nu a fost încadrată
corect, dacă se constată că există vreo încălcare a normelor imperative din Codul
de procedură penală.
27. La judecarea cauzelor penale în procedura simplificată, sentinţele se adoptă potrivit regulilor generale prevăzute în art.392-396 CPP, cu soluţionarea chestiunilor menţionate în art.397 şi 398 CPP.
Partea introductivă a sentinţei, în afară de datele expuse în art.393 CPP, conţine menţiunea despre judecarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de
urmărire penală.
Partea descriptivă a sentinţei de condamnare trebuie să cuprindă:
– descrierea faptei prejudiciabile recunoscute de inculpat şi considerate ca
fiind dovedită, indicîndu-se modul săvîrşirii ei, forma şi gradul de vinovăţie, motivele şi consecinţele infracţiunii;
– analiza probelor prezentate de procuror şi acceptate de inculpat pe care se
întemeiază sentinţa;
– indicaţiile asupra circumstanţelor care atenuează sau agravează pedeapsa;
– încadrarea juridică a faptei pentru care se condamnă inculpatul;
– menţiunea referitor la recidivă;
– stabilirea limitelor pedepsei calculate conform prevederilor art.3641 alin.(8)
CPP şi motivarea pedepsei aplicate;
– soluţionarea chestiunilor legate de condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, dacă este cazul.
28. La examinarea cauzei în procedura simplificată, în cazul adoptării sentinţei de condamnare, instanţa de judecată se va pronunţa asupra acţiunii civile,
în cazul în care inculpatul o recunoaşte integral. Conform art.225 alin.(3) CPP
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(red.01.07.2016), odată cu soluţionarea cauzei penale, judecătorul urmează să soluţioneze acţiunea civilă.
[Pct.28 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.19 din 26.03.2018]
29. În situaţia în care, în cauză sunt mai mulţi inculpaţi şi numai unul/unii
dintre aceştia recunosc toate faptele reţinute în sarcina lor prin rechizitoriu, instanţa va proceda potrivit regulilor procedurii simplificate pentru aceştia, dispunînd, după admiterea cererii, prin încheiere, disjungerea cauzei pentru ceilalţi
inculpaţi, în cazul în care disjungerea este posibilă.
Inculpaţii judecaţi în procedura simplificată pot fi audiaţi ca martori în cauza
disjunsă cu privire la ceilalţi inculpaţi.
Judecătorul care a pronunţat soluţia de condamnare a inculpatului/ţilor potrivit procedurii simplificate, se află într-o situaţie de incompatibilitate de a judeca
cauza disjunsă cu privire la ceilalţi participanţi la săvîrşirea infracţiunii.
30. Împotriva sentinţei adoptate de prima instanţă în urma judecării în procedura simplificată, părţile pot exercita calea de atac a apelului, de regulă, sub
aspectul individualizării pedepsei, inculpatul neputînd renunţa la opţiunea de a fi
judecat potrivit procedurii simplificate.
În situaţia aplicării de către prima instanţă a dispoziţiilor art.3641 CPP, instanţa de apel este obligată să verifice în principiu îndeplinirea cerinţelor dispoziţiilor
art.3641 alin.(1) şi (4) CPP şi nu poate reţine o altă situaţie de fapt şi o altă încadrare juridică decît cea reţinută în rechizitoriu şi de către prima instanţă.
În cazul în care prima instanţă, pronunţînd sentinţa în procedura simplificată,
reţine o altă situaţie şi/sau o altă încadrare juridică decît cea constatată (stabilită)
în rechizitoriu, instanţa de apel, din oficiu, conducîndu-se de prevederile art.409
alin.(2) CPP, casează sentinţa primei instanţe şi pronunţă o nouă hotărîre, prin
care constată situaţia de fapt şi încadrează această faptă aşa cum au fost formulate în rechizitoriu şi stabileşte o pedeapsă în conformitate cu prevederile art.3641
alin.(8) CPP.
În situaţia în care instanţa de apel va constata că opţiunea primei instanţe privind judecarea cauzei potrivit procedurii simplificate a fost viciată din motivul că
se constată că în cadrul urmăririi penale au fost încălcate grav normele imperative din Codul de procedură penală care în cadrul procedurii precedente au afectat
hotărîrea atacată, instanţa de apel, la fel, conducîndu-se de prevederile art.409
alin.(2) CPP, urmează să caseze sentinţa şi să judece cauza după regulile generale
prevăzute pentru prima instanţă.
31. Potrivit alin.(8) al art.3641 CPP, inculpatul care a recunoscut săvîrşirea
faptelor imputate în rechizitoriu şi a solicitat judecarea cauzei pe baza probelor
administrate în faza urmăririi penale beneficiază de reducerea cu o treime a limi-
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telor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu
amendă ori cu muncă neremunerată în folosul comunităţii.
Analizînd sintagma „limitelor de pedeapsă prevăzută de lege” deducem că legiuitorul a avut în vedere că pedeapsa, în cazul în care este închisoarea, se reduce
cu o treime din maximul şi din minimul prevăzut de sancţiune, stabilindu-se
noi limite cu care trebuie să opereze instanţa de judecată la stabilirea pedepsei
inculpatului.
32. Pedeapsa, în cazul în care este închisoarea, se reduce cu o treime din maximul şi din minimul prevăzut de sancţiune, stabilindu-se noi limite cu care trebuie să opereze instanţa de judecată la stabilirea pedepsei inculpatului.
Spre exemplu:
a) Inculpatul este condamnat în baza art.188 alin.(2) lit.d) CP, tîlhărie săvîrşită prin pătrundere în încăpere, sancţiunea căruia prevede pedeapsă de la 8 la
10 ani închisoare. Prin reducerea limitelor minime şi maxime de pedeapsă cu
o treime, se stabileşte noua limită minimă şi maximă de pedeapsă sub formă de
închisoare, care este de la 5 ani şi 4 luni – la 6 ani şi 8 luni. Astfel, instanţa de judecată, după caz, nu va putea stabili o pedeapsă mai mare de 6 ani 8 luni închisoare
în baza art.188 alin.(2) CP. Totodată, dacă în cauză sunt prezente circumstanţe
atenuante, prevăzute de art.76 CP, în coroborare cu prevederea art.78 alin.(1), (2)
CP, pedeapsa poate fi coborîtă pînă la minimul de 5 ani şi 4 luni închisoare.
În asemenea cazuri nu este necesar de a face trimitere la prevederile art.79
Cod penal, deoarece limita minimă de pedeapsă s-a stabilit, potrivit art.3641 alin.
(8) CPP.
b) Inculpatul este condamnat, în baza art.190 alin.(1) CP şi se află în stare de
recidivă periculoasă. Sancţiunea prevede până la 3 ani de închisoare, astfel încât,
conform art.82 CP (red.20.07.2017), pedeapsa minimă nu poate fi mai mică de
1 an de închisoare. La judecarea cauzei, în procedura stipulată de art.3641 CPP,
limita maximă de pedeapsă va fi de 2 ani, iar cea minimă se va reduce cu o treime,
constituind 8 luni. Astfel, după caz, pedeapsa poate fi stabilită în limita de la 8
luni – la 2 ani de închisoare.
c) Dacă pedeapsa prevăzută de lege prevede închisoare şi detenţiunea pe viaţă,
instanţa, ajungînd la concluzie că urmează să fie aplicată pedeapsa sub formă de
închisoare, va reduce cu o treime din maximul şi din minimul pedepsei prevăzut
de sancţiune. În cazuri în care instanţa va concluziona că este necesar de a aplica
cea mai severă pedeapsă sub formă de detenţiune pe viaţă, ea va menţiona despre
acest fapt în partea descriptivă a hotărîrii şi va aplica pedeapsa cu închisoare de
30 de ani, conducîndu-se de dispoziţiile art.3641 alin.(8) CPP.
[Pct.32 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.19 din 26.03.2018]
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33. În cazul condamnării inculpatului minor, instanţa va stabili limitele de
pedeapsă ce urmează a fi aplicată minorului (art.70 alin.(3) Cod penal), avînd în
vedere că termenul maxim al închisorii, prevăzut de legea penală pentru infracţiunea săvîrşită, se reduce la jumătate.
Exemplificăm prin cazul condamnării inculpatului minor în baza art.188 alin.
(2) lit.d) CP, sancţiunea căruia prevede pedeapsa maximă 10 ani închisoare. În
temeiul art.70 alin.(3) CP, pedeapsa maximă pentru acest inculpat nu va putea
depăşi 5 ani închisoare. Acest termen deja este sub limita minimă prevăzută de
sancţiune, dar în raport cu prevederea art.3641 CPP, limita maximă a pedepsei
închisorii urmează a fi calculată din termenul de 5 ani redus cu o treime. Noul
termen obţinut, de 3 ani şi 4 luni, este limita maximă de pedeapsă sub formă de
închisoare, care poate fi numită inculpatului minor. La caz, limita minimă se va
reţine, avînd în vedere prevederea art.70 alin.(2) CP, limita generală de 3 luni închisoare, din care însă nu se mai poate face reducere.
Dacă minorul a săvîrşit o tentativă la o infracţiune şi optează pentru procedura simplificată a recunoaşterii vinovăţiei, limitele pedepsei de Ia care se va aplica
reducerea prevăzută de art.3641 alin.(8) CPP sunt cele prevăzute pentru tentativă
la infracţiunea respectivă, reduse apoi la jumătate.
34. Modalitatea menţionată de calculare a limitelor maxime şi minime se va
efectua şi în cazul stabilirii pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii,
precum şi la stabilirea pedepsei cu amendă, doar că limitele maxime şi minime se
vor reduce cu o pătrime.
Spre exemplu:
a) Inculpatul este condamnat, în baza art.327 alin.(1) CP (red.29.07.2016), la
o pedeapsă sub formă de amendă. Sancţiunea articolului dat prevede pedeapsa
cu amendă, în mărime de la 650 la 1150 de unităţi convenţionale. Prin reducerea
limitelor minime şi maxime de pedeapsă cu o pătrime, se stabileşte noua limită
minimă şi maximă de pedeapsă sub formă de amendă, care este de la 488 la 863
de unităţi convenţionale. În cazul dat, ţinând cont de dispoziţiile art.64 alin.(3)
CP (red.29.07.2016), pedeapsa sub formă de amendă urmează a fi numită în limitele minime generale de 500 de unităţi convenţionale şi în cele maxime de 863 de
unităţi convenţionale.
La caz, limita minimă se va reţine, avînd în vedere stipulările art.64 alin.
(3) Cod penal, conform cărora limita minimă generală a pedepsei sub formă de
amendă constituie 150 unităţi convenţionale şi care nu mai poate fi redusă.
b) Inculpatul este condamnat în baza art.152 alin.(1) Cod penal la o pedeapsă sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii, sancţiunea căruia
prevede pedeapsa cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de Ia 200 la 240
de ore. Prin reducerea limitelor minime şi maxime de pedeapsă cu o treime, se
stabileşte noua limita minimă şi maximă de pedeapsă sub formă de muncă nere-
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munerată în folosul comunităţii, care este de la 133 la 160 de ore, şi deci pedeapsa
urmează a fi stabilită în aceste limite.
La caz, limita minimă se va reţine, având în vedere stipulările art.64 alin.(3)
CP (red.29.07.16), conform cărora, limita minimă generală a pedepsei sub formă
de amendă constituie 500 de unităţi convenţionale şi care nu mai poate fi redusă.
[Pct.34 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.19 din 26.03.2018]
35. În situaţia în care instanţa stabileşte şi circumstanţe atenuante prevăzute
de art.76 CP, aplicarea efectelor circumstanţelor atenuante se face conform art.78
CP, prin raportarea la limitele pedepsei reduse ca urmare a aplicării procedurii
prevăzute de art.3641 alin.(8) CPP.
[Pct.35 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.19 din 26.03.2018]
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

Cu privire la practica judiciară de aplicare a legislaţiei
ce reglementează extrădarea
nr.3 din 28.05.2012
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2012, nr.7, pag.4
***
În scopul aplicării corecte şi uniforme de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei ce reglementează extrădarea, Plenul Curţii Supreme de Justiţie, în conformitate cu art.2 lit.e) şi art.16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de
Justiţie, prin prezenta hotărîre dă următoarele explicaţii:
1. Extrădarea este procedura de predare de către un stat unui alt stat a unui
infractor care se găseşte pe teritoriul său, spre a fi tras la răspundere penală sau
spre a-şi executa pedeapsa, stabilită printr-un act judecătoresc. În mod obligatoriu, infractorul necesită a fi anunţat în căutare interstatală sau internaţională de
către statul căruia urmează a fi predat infractorul.
2. La examinarea cauzelor de extrădare, instanţele judecătoreşti vor aplica şi
vor respecta prevederile următoarelor acte:
a) acte internaţionale:
1) Convenţia Europeană de extrădare din 13 decembrie 1957, ratificată prin
Hotărîrea Parlamentului nr.1183-XIII din 14 mai 1997 („Tratate internaţionale”,
1998, vol.I, pag.318), şi protocoalele adiţionale la ea, semnate la Strasbourg la 15
octombrie 1975 şi 17 martie 1978;
2) Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate din 15.11.2000, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000. Ratificată prin
Legea Republicii Moldova nr.15-XV din 17.02.2005. În vigoare pentru Republica
Moldova din 16 octombrie 2005. Publicată în ediţia oficială „Tratate internaţionale”, 2006, volumul 35, pag.333;
3) Convenţia Europeană pentru reprimarea terorismului din 27.01.1977, încheiată la Strasbourg la 27 ianuarie 1977. Ratificată prin Hotărîrea Parlamentului
nr.456-XIV din 18.06.1999. Publicată în ediţia oficială „Tratate internaţionale”,
2001, volumul 28, pag.74;
4) Convenţia internaţională privind suprimarea finanţării terorismului din
09.12.1999, adoptată la New York la 9 decembrie 1999. Ratificată prin Hotărîrea
Parlamentului nr.1241-XV din 18.07.2002. În vigoare pentru Republica Moldova
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din 09 noiembrie 2002. Publicată în ediţia oficială „Tratate internaţionale”, 2006,
volumul 35, pag.269;
5) Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope din 20.12.1988, adoptată la Viena la 20 decembrie
1988. Republica Moldova a aderat la aceasta prin Hotărîrea Parlamentului nr.252ХIII din 03.11.1994. În vigoare pentru Republica Moldova din 16 mai 1995. Publicată în ediţia oficială „Tratate internaţionale”, 1999, volumul 8, pag.214//art.6;
6) Convenţia Europeană de asistenţă juridică în materie penală, semnată la
Strasbourg la 20.04.1959. Ratificată prin Hotărîrea Parlamentului RM nr.1332XIII din 26.09.1997. Publicată în ediţia oficială „Tratate internaţionale”, 1999,
vol.14, pag.71;
7) Convenţia privind statutul refugiaţilor, semnată la Geneva la 28 iulie 1951.
În vigoare pentru Republica Moldova din 1 mai 2002. Republica Moldova a aderat la aceasta prin Legea nr.677-XV din 23.11.2001. În vigoare pentru Republica Moldova din 01 mai 2002. Publicată în ediţia oficială „Tratate internaţionale”,
2006, volumul 38, pag.5;
8) Convenţia penală cu privire la corupţie din 27.01.1999. Ratificată prin Legea nr.428-XV din 30.10.2003. Publicată în „Buletinul Curţii Supreme de Justiţie”,
2003, nr.12, pag.13;
9) Recomandarea nr.R (96) 9 a Comitetului de Miniştri privind aplicarea
Convenţiei Europene de Extrădare din 15.09.1996, adoptată la cea de a 572-a
reuniune / www.coe.int;
10) Convenţia CSI cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală din 22.01.1993, semnată la Minsk. Ratificată prin
Hotărîrea Parlamentului nr.402-XIII din 16.03.1995. În vigoare pentru Republica
Moldova din 26 martie 1996. Publicată în ediţia oficială „Tratate internaţionale”,
1999, volumul 16, pag.262 // Partea a Il-a, art.4, 5, 8, 17, 19; Partea a IV-a, Capitolul I, art.56-71;
11) Tratatul între Republica Moldova şi Federaţia Rusă cu privire la asistenţa
juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală din 25.02.1993.
Ratificat prin Hotărîrea Parlamentului nr.260-XIII din 04.11.1994. Publicat în
ediţia oficială „Tratate internaţionale”, 1999, volumul 21, pag.49 // Partea întîi,
art.2, 4, 6, 8, 13, 18; Partea a doua, Capitolul II, art.61-75, 77;
12) Tratatul între Republica Moldova şi Ucraina privind asistenţa juridică şi
relaţiile juridice în materie civilă şi penală din 13.12.1993, semnat la Kiev. Ratificat prin Hotărîrea Parlamentului nr.261-XIII din 04.11.1994. În vigoare din 24
aprilie 1995. Publicat în ediţia oficială „Tratate internaţionale”, 1999, volumul 22,
pag.85 // Partea întîi, art.2, 3, 5, 7, 19; Partea a treia, Capitolul II, art.58-75;
13) Tratatul între Republica Moldova şi România privind asistenţa juridică în
materie civilă şi penală din 06.07.1996, semnat la Chişinău. Ratificat prin Hotărîrea Parlamentului nr.1018-XIII din 03.12.1996. În vigoare din 22 martie 1998.
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Publicat în ediţia oficială „Tratate internaţionale”, 1999, volumul 20, pag.364 //
Partea I, art.3, 8, 9; Partea a treia. Capitolul II, art.64-80;
14) Tratatul între Republica Moldova şi Republica Lituania cu privire la asistenţa juridică şi la raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală din
09.02.1993, semnat la Chişinău. Ratificat prin Hotărîrea Parlamentului nr.1487aXIII din 10.06.1993. în vigoare din 18 februarie 1995. Publicat în ediţia oficială
„Tratate internaţionale”, 1999, volumul 19, pag.313;
15) Tratatul între Republica Moldova şi Republica Letonia cu privire la asistenţa juridică şi la raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală din
14.04.1993, semnat la Riga. Ratificat prin Hotărîrea Parlamentului nr.1487-XIII
din 10.06.1993. În vigoare din 18 iunie 1996. Publicat în ediţia oficială „Tratate
internaţionale”, 1999, volumul 19, pag.278;
16) Tratatul între Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan cu privire la
asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală din
26.10.2004, semnat la Bacu. Ratificat prin Legea nr.33-XVI din 14.04.2005. în
vigoare din 12 februarie 2006. Publicat în ediţia oficială „Tratate internaţionale”,
2006, volumul 36, pag.134;
17) Acordul între Republica Moldova şi Republica Turcia cu privire la asistenţa juridică în materie civilă, comercială şi penală din 22.05.1996, semnat la
Ankara. Ratificat prin Hotărîrea Parlamentului nr.1017-XIII din 03.12.1996. În
vigoare din 23 februarie 2001. Publicat în ediţia oficială „Tratate internaţionale”,
2002, volumul 29, pag.355 // Capitolul I, art.2, 3, 5, 8, 19; Capitolul III, art.28, 29.
În cazul în care Republica Moldova este parte la mai multe acte internaţionale de asistenţă juridică la care este parte şi statul de la care se solicită asistenţa
juridică sau statul care o solicită şi între normele acestor acte apar divergenţe sau
incompatibilităţi, se aplică prevederile tratatului care asigură o protecţie mai benefică a drepturilor şi libertăţilor omului (art.531 alin.(2) CPP);
b) acte naţionale:
1) Constituţia Republicii Moldova (în continuare – Constituţia);
2) Codul penal (Partea generală, Capitolul I, art.13);
3) Codul de procedură penală (Partea specială, titlul III, secţiunea a 2-a,
art.541-550);
4) Legea cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală
nr.371-XVI din 1 decembrie 2006 (în continuare – Legea), capitolul IV; publicată
în Monitorul Oficial nr.14-17/42 din 2 februarie 2000;
5) Hotărîrea Parlamentului RM nr.1183-XIII din 14.05.1997 pentru ratificarea Convenţiei Europene de Extrădare.
Dispoziţiile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi
alte obligaţii internaţionale ale Republicii Moldova vor avea prioritate în raport
cu dispoziţiile legislaţiei naţionale (art.531 alin.(1) CPP).
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3. Cetăţeanul străin sau apatridul care este urmărit penal sau care a fost condamnat într-un stat străin pentru săvîrşirea unei fapte pasibile de pedeapsă în
acel stat poate fi extrădat acestui stat străin la cererea autorităţilor competente,
în scopul urmăririi sau executării sentinţei pronunţate pentru fapta comisă, sau
pentru pronunţarea unei sentinţe.
4. Extrădarea se acordă de Republica Moldova, în vederea urmăririi penale
sau a judecăţii, numai pentru fapte pasibile de pedeapsă privativă de libertate mai
mare de 1 an, potrivit legislaţiei Republicii Moldova şi a statului solicitant, dacă
instrumentul internaţional Ia care Republica Moldova este parte nu prevede altfel
(art.47 alin.(1) din Lege).
În cazul dat, semnele calificative ale infracţiunii ar putea să nu coincidă. Important este ca infracţiunea concretă să fie prevăzută atît de legea statului străin,
cît şi de cea a Republicii Moldova şi să fie pedepsită cu închisoare pe un termen
mai mare de un an.
5. Extrădarea în vederea executării unei sentinţe se acordă dacă persoana a
fost condamnată într-un stat străin pentru săvîrşirea unei fapte pasibile de pedeapsă privativă de libertate mai mare de 1 an şi doar dacă aceasta urmează a fi
executată.
În acest caz, extrădarea se va acorda în situaţia în care termenul de detenţie
ce urmează a fi executat sau cumulul termenelor de detenţie ce urmează a fi executate este de cel puţin 6 luni, dacă instrumentul internaţional la care Republica
Moldova este parte nu prevede altfel.
6. Persoana condamnată la pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea
condiţionată a executării pedepsei poate fi extrădată de Republica Moldova în
caz de anulare a condamnării cu suspendarea condiţionată şi trimitere a condamnatului pentru executarea pedepsei privative de libertate, stabilite prin sentinţă,
dacă pedeapsa ce urmează a fi executată răspunde exigenţelor de gravitate prevăzute la art.544 alin.(4) CPP.
7. Dacă fapta pentru care se cere extrădarea este pedepsită cu moartea de
către legea statului solicitant, extrădarea va putea fi acordată doar cu condiţia ca
acel stat să prezinte asigurări, considerate de Republica Moldova suficiente, că
pedeapsa capitală nu se va executa şi că va fi comutată.
8. În cazul în care se solicită extrădarea unei persoane în vederea executării
unei pedepse stabilite, printr-o sentinţă, împotriva sa in absentia, Republica Moldova va refuza extrădarea în acest sens dacă va considera că, la examinarea cauzei, nu a fost respectat dreptul la apărare al condamnatului, recunoscut oricărei
persoane învinuite de săvîrşirea unei infracţiuni.
Extrădarea se acordă totuşi dacă statul solicitant prezintă asigurări suficiente
că persoanei a cărei extrădare se cere i se va oferi dreptul la o nouă judecare, care
să îi garanteze dreptul la apărare.
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9. Ministerul Afacerilor Interne va proceda la identificarea şi reţinerea persoanei a cărei extrădare se cere şi va informa Procuratura Generală sau, după caz,
Ministerul Justiţiei, în vederea arestării acesteia.
Persoana care se află în căutare interstatală şi/sau internaţională şi a cărei
arestare se cere de autorităţile centrale ale statului solicitant în vederea extrădării
va putea fi reţinută de organele de urmărire penală pentru cel mult 72 de ore, în
condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală.
10. După primirea cererii de extrădare, formulate în scris de autoritatea
competentă a statului solicitant, Procuratura Generală, îndată după localizarea şi
identificarea persoanei extrădabile, urmează să sesizeze instanţa judecătorească
din raza teritorială a Ministerului Justiţiei, pentru a se decide asupra aplicării
măsurii arestului provizoriu în vederea extrădării persoanei a cărei extrădare se
cere şi continuării procedurii judiciare de soluţionare a cererii de extrădare.
Demersul privind arestul provizoriu va fi depus în numele Procurorului
General.
Sesizarea prin care se solicită aplicarea arestului provizoriu după primirea cererii de extrădare poate fi depusă pînă la, concomitent cu sau după înaintarea în
instanţa de judecată a demersului privind extrădarea persoanei.
În cazul în care Ministerul Justiţiei este autoritatea competentă să soluţioneze
cererea de extrădare, acesta poate solicita arestarea persoanei a cărei extrădare se
cere doar prin intermediul Procuraturii Generale.
11. Arestul provizoriu în vederea extrădării se dispune şi se prelungeşte de
către judecătorul de instrucţie, învestit cu soluţionarea cererii de extrădare (art.55
alin.(3) din Lege).
Pînă la înaintarea în instanţa de judecată a demersului privind extrădarea
persoanei, sesizarea privind aplicarea arestului provizoriu în vederea extrădării
persoanei se examinează în conformitate cu prevederile art.308 CPP, care se aplică în mod corespunzător.
După înaintarea în instanţa de judecată a demersului privind extrădarea persoanei, sesizarea privind aplicarea sau prelungirea arestului provizoriu în vederea
extrădării persoanei se examinează în cadrul procedurii prin care se soluţionează
cererea de extrădare.
La examinarea demersului privind aplicarea sau prelungirea arestului provizoriu în vederea extrădării persoanei, instanţa judecătorească competentă urmează să ţină cont de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.
Curtea Europeană, în cauzele Chahal contra Marii Britanii (hotărîrea din
15 noiembrie 1996, parag.112), Соcка contra Belgiei (hotărîrea din 5 februarie
2002 parag.38), John contra Greciei (hotărîrea din 10 mai 2007, parag.33-36), a
menţionat că articolul 5 parag.1 lit.f) din Convenţia Europeană pentru Apărarea
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale nu obligă statul să stabilească
faptul că detenţia persoanei împotriva căreia este în curs o procedură de extră-
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dare este necesară în scopul de a preveni comiterea de infracţiuni sau sustragerea
de la proceduri, astfel cum prevăd dispoziţiile art.5 parag.1 lit.c) din Convenţia
Europeană. Din acest punct de vedere, protecţia conferită libertăţii persoanei este
inferioară celei instituite de art.5 parag.1 lit.c) din Convenţia Europeană. Articolul 5 parag.1 lit.f) permite privarea de libertate a persoanei pentru simplul motiv
că împotriva acesteia este în curs o procedură de extrădare.
12. Încheierea prin care s-a dispus sau s-a prelungit arestul provizoriu în vederea extrădării persoanei poate fi atacată cu recurs în termen de 3 zile la Curtea
de Apel Chişinău, în conformitate cu prevederile art.311-312 CPP care se aplică
în mod corespunzător.
Prevederile art.55 alin.(3) din Lege, care stabilesc că încheierea prin care a fost
dispus sau prelungit arestul provizoriu poate fi atacată cu recurs doar împreună
cu hotărîrea judecătorească pronunţată asupra cererii de extrădare, nu pot fi aplicate, fiindcă contravin art.25 alin.(4) din Constituţie.
13. La examinarea demersului privind aplicarea arestului provizoriu în vederea extrădării, participarea procurorului, a persoanei a cărei extrădare se cere şi a
apărătorului acesteia, ales sau numit, este obligatorie.
În cazul în care demersul de extrădare se depune de către ministrul justiţiei,
la examinarea demersului privind aplicarea arestului provizoriu în cadrul procedurii prin care se soluţionează cererea de extrădare, participă şi reprezentantul
Ministerului Justiţiei (art.544 alin.(7) CPP).
Pe parcursul soluţionării cauzei privind extrădarea persoanei, fiecare prelungire acordată nu va depăşi 30 de zile. Durata totală a măsurii arestului provizoriu
nu poate depăşi 180 de zile.
14. În caz de urgenţă, Procurorul General poate cere din oficiu sau la cererea statului solicitant arestarea provizorie a persoanei urmărite sau condamnate,
chiar înainte de formularea şi transmiterea cererii de extrădare.
Solicitarea arestării poate fi făcută prin poştă, telegraf, telex, fax sau prin orice
alt mijloc care lasă urmă scrisă. Solicitarea trebuie să conţină date despre mandatul de arestare sau despre hotărîrea judecătorească definitivă, adoptată în privinţa
acestei persoane, şi asigurarea că cererea de extrădare va fi expediată ulterior.
Ministerul Justiţiei poate solicita arestarea persoanei în cazul dat numai prin
intermediul Procuraturii Generale.
15. În demersul procurorului cu privire la aplicarea arestului provizoriu în
caz de urgenţă, urmează să fie indicată existenţa unui mandat de arest preventiv
sau a unui mandat de executare a pedepsei aplicate printr-o hotărîre judecătorească definitivă, o expunere sumară a faptelor care trebuie să precizeze data şi
locul unde au fost comise şi să menţioneze dispoziţiile legale aplicabile, precum
şi datele disponibile asupra identităţii, cetăţeniei şi localizării persoanei urmărite.
16. În caz de urgenţă, persoana a cărei extrădare se cere poate fi arestată înainte de primirea cererii de extrădare, în baza unui mandat de arestare pe un termen
de 18 zile.
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Persoana arestată urmează să fie pusă în libertate dacă, în termen de 18 zile
de la arestare, instanţa judecătorească care decide asupra admisibilităţii arestării
persoanei nu va primi cererea de extrădare şi documentele respective.
Acest termen poate fi prelungit în baza unui demers al Procuraturii Generale
numai la solicitarea statului străin sau a instanţei internaţionale, dar în nici un caz
nu poate să depăşească 40 de zile de la arestare (art.547 alin.(3) CPP).
Punerea în libertate a persoanei arestate pe motivul că nu a fost primită cererea de extrădare nu împiedică o nouă arestare şi extrădare, dacă cererea de extrădare va fi primită ulterior.
17. La examinarea demersului privind aplicarea arestului provizoriu în caz
de urgenţă, participarea procurorului, a persoanei a cărei extrădare se cere şi a
apărătorului acesteia, ales sau numit, este obligatorie.
Demersul privind aplicarea arestului provizoriu în caz de urgenţă se examinează în conformitate cu prevederile art.308 CPP, care se aplică în mod corespunzător.
Încheierea prin care s-a dispus sau s-a prelungit arestul provizoriu în caz de
urgenţă poate fi atacată cu recurs în termen de 3 zile la Curtea de Apel Chişinău,
în conformitate cu prevederile art.311-312 CPP, care se aplică în mod corespunzător.
18. Cererea de extrădare, formulată în scris de autoritatea competentă a statului solicitant, în faza de urmărire penală se adresează Procuraturii Generale, iar
în faza de judecată şi de executare a pedepsei se adresează Ministerului Justiţiei.
19. Cererea de extrădare se întocmeşte în temeiul instrumentului internaţional la care Republica Moldova şi statul solicitant sunt părţi sau în temeiul condiţiilor de reciprocitate scrise.
La cererea de extrădare trebuie să fie anexate, în funcţie de faza procesului
penal, actele indicate la art.542 alin.(3) şi (4) CPP. Cererea de extrădare urmează
să fie întocmită în limba de stat a statului solicitant şi se traduce în limba statului
solicitat.
20. Procuratura Generală sau, după caz, Ministerul Justiţiei va face de urgenţă
verificarea corespunderii cererii de extrădare cu prevederile instrumentului internaţional pentru a se constata:
a) dacă există un instrument internaţional la care Republica Moldova şi statul
solicitant sunt părţi sau dacă există obligaţii reciproce scrise;
b) dacă cererea şi actele privitoare la extrădare sunt însoţite de traduceri în
limba de stat;
c) dacă există vreun alt impediment de extrădare, cum ar fi existenţa unuia
dintre cazurile de refuz al asistenţei juridice internaţionale prevăzute în art.546
CPP şi art.43 din Lege sau neidentificarea persoanei pe teritoriul Republicii Moldova ori decesul persoanei a cărei extrădare se cere.
În situaţia în care cererea de extrădare şi actele anexate nu sunt însoţite de tra-
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duceri în limba de stat, Procuratura Generală sau, după caz, Ministerul Justiţiei
urmează să ia măsuri pentru efectuarea cît mai urgentă a unei traduceri.
21. Dacă Procurorul General sau, după caz, ministrul justiţiei consideră că
persoana solicitată de statul străin sau instanţa internaţională nu poate fi extrădată, acesta refuză extrădarea prin decizie motivată (art.51 alin.(1) din Lege).
22. Dacă Procurorul General sau, după caz, ministrul justiţiei consideră că
cererea de extrădare a statului străin sau a instanţei internaţionale întruneşte
toate condiţiile de admisibilitate şi că nu există impedimente pentru extrădarea
persoanei, înaintează în instanţa judecătorească un demers, la care se anexează
cererea şi actele ataşate ale statului solicitant în condiţiile art.544 alin.(6) CPP.
Decizia privind extrădarea din Republica Moldova se adoptă de către instanţa
judecătorească competentă.
23. Republica Moldova nu-şi extrădează propriii cetăţeni, persoanele cărora
le-a acordat dreptul de azil şi persoanele cărora li s-a acordat statutul de refugiat
politic.
La examinarea cererii de extrădare adresate Republicii Moldova, în sensul posibilului refuz, instanţa va ţine cont de situaţiile procesuale specificate în art.546
alin.(2) CPP şi art.43 din Lege.
Examinînd cererea de extrădare, în sensul posibilului refuz, instanţa judecătorească va ţine cont de faptul că nu sunt considerate infracţiuni de natură politică:
a) atentatul la viaţa unui şef de stat sau a unui membru al familiei acestuia;
b) crimele împotriva umanităţii, prevăzute de Convenţia pentru prevenirea şi
reprimarea crimei de genocid, adoptată la 9 decembrie 1948 de Adunarea
Generală a Naţiunilor Unite;
c) infracţiunile prevăzute la art.50 din Convenţia de la Geneva din 1949 pentru
îmbunătăţirea sorţii răniţilor şi bolnavilor din forţele armate în campanie, la
art.51 din Convenţia de la Geneva din 1949 pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor, bolnavilor şi naufragiaţilor forţelor armate maritime, la art.129 din
Convenţia de la Geneva din 1949 cu privire la tratamentul prizonierilor de
război şi la art.147 din Convenţia de la Geneva din 1949 cu privire la protecţia persoanelor civile în timp de război;
d) orice violare similară a legilor războiului care nu este prevăzută de dispoziţiile din convenţiile de la Geneva enumerate la lit.c);
e) infracţiunile prevăzute la art.1 din Convenţia Europeană pentru reprimarea
terorismului, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1977, şi în alte instrumente internaţionale pertinente;
f) acţiunile prevăzute în Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante, adoptată la 10 decembrie 1984 de
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite;
g) orice altă infracţiune al cărei caracter politic a fost eliminat de tratatele, convenţiile sau acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
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24. Extrădarea nu se admite pentru o infracţiune pentru care a intervenit
amnistia în Republica Moldova, dacă Republica Moldova avea competenţa să
urmărească această infracţiune, potrivit propriei sale legi penale.
25. Actul de graţiere adoptat de statul solicitant face inoperantă cererea de
extrădare, chiar dacă celelalte condiţii ale extrădării sunt îndeplinite.
26. Extrădarea nu se acordă în cazul în care prescripţia răspunderii penale sau prescripţia executării pedepsei este împlinită, fie potrivit legii Republicii
Moldova, fie potrivit legii statului solicitant.
Înaintarea cererii de extrădare întrerupe prescripţia neîmplinită anterior.
27. Demersul de extrădare se soluţionează de către judecătorul de instrucţie
din cadrul instanţei judecătoreşti aflate în raza teritorială a Ministerului Justiţiei,
cu participarea procurorului, a persoanei a cărei extrădare se cere şi a apărătorului acesteia ales sau numit în conformitate cu Legea cu privire la asistenţa
juridică garantată de stat.
În cazul în care demersul de extrădare se depune de către ministrul justiţiei,
la soluţionarea cererii de extrădare participă şi reprezentantul Ministerului Justiţiei (art.544 alin.(7) CPP).
28. Instanţa judecătorească interoghează persoana a cărei extrădare se cere,
asigurîndu-i un avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat, dacă nu
există un avocat ales. Procurorul General sau, după caz, Ministrul Justiţiei (în
dependenţă de autoritatea care a înaintat demersul de extrădare) asigură, în caz
de necesitate, prezenţa în şedinţă de judecată a interpretului.
Procedura examinării demersului de extrădare este publică (art.58 alin.(1)
din Lege).
În cazul în care persoana a cărei extrădare se cere sau procurorul se opune
sau dacă interesele justiţiei o cer, prin hotarîre motivată, instanţa judecătorească
decide asupra examinării cauzei în şedinţă închisă.
29. După interogatoriu, judecătorul de instrucţie va informa persoana a cărei
extrădare se cere despre dreptul acesteia la o procedură simplificată de extrădare
şi îi va comunica efectele juridice ale acestei proceduri.
Persoana a cărei extrădare se cere poate să opteze fie pentru extrădare voluntară (prin procedură simplificată), fie pentru continuarea procedurii (în caz de
opunere la extrădare).
30. În cazul în care persoana a cărei extrădare se cere, declară în faţa instanţei
judecătoreşti că renunţă la beneficiile pe care i le poate conferi legea de a se apăra
împotriva cererii de extrădare şi că îşi dă consimţămîntul să fie extrădată şi predată autorităţilor competente ale statului solicitant, instanţa judecătorească consemnează declaraţia dată într-un proces-verbal, ce este semnat de preşedintele
completului de judecată, grefier, persoana a cărei extrădare se cere, de avocatul
ei şi de interpret.

Hotărâri explicative în materie penală ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

109

31. Instanţa de judecată, constatînd că persoana a cărei extrădare se cere este
pe deplin conştientă de consecinţele opţiunii sale, luînd în considerare concluziile participanţilor la proces, examinează existenţa vreunui impediment care ar
exclude extrădarea.
Stabilind că extrădarea simplificată este admisibilă, instanţa judecătorească
ia act despre acest fapt prin încheiere şi dispune, totodată, asupra măsurii preventive necesare a fi luată pînă la predarea persoanei a cărei extrădare se cere
(art.59 alin.(1) din Lege).
32. Consimţămîntul dat de către persoana a cărei extrădare se cere, care a optat pentru extrădare voluntară (prin procedură simplificată), nu poate fi revocat
odată ce a fost confirmat de către instanţa judecătorească.
Încheierea instanţei judecătoreşti prin care s-a admis extrădarea simplificată
este definitivă şi nu poate fi contestată cu recurs (art.59 alin.(1) din Lege).
33. Încheierea prin care s-a admis extrădarea simplificată se redactează în 24
de ore şi se transmite de îndată, în copie autentificată, Procurorului General sau
ministrului justiţiei, pentru informarea statului solicitant şi/sau întreprinderea
măsurilor necesare de predare.
Potrivit prevederilor art.544 alin.(7) CPP şi art.53 alin.(1) din Lege, emiterea
suplimentară a unei decizii de către Procurorul General sau ministrul justiţiei,
după adoptarea încheierii prin care s-a admis extrădarea simplificată, nu este
necesară.
34. Procedura simplificată de extrădare poate fi aplicată în privinţa persoanei
a cărei extrădare se cere şi în cazul în care nu a fost formulată şi transmisă cererea oficială de extrădare de către statul solicitant. Prin urmare, condiţia de bază
ce urmează a fi respectată în situaţia dată este ca în privinţa acestei persoane să fi
fost eliberat un mandat de arestare pentru extrădare, conform art.547 CPP.
În consecinţă, persoana a cărei extrădare se cere poate înainta cererea de
aplicare a procedurii simplificate atît instanţei judecătoreşti care examinează cererea de extrădare, cît şi autorităţii competente să soluţioneze cererea de extrădare (care o va transmite instanţei judecătoreşti, pentru examinare şi emiterea
unei încheieri asupra cererii).
În cazul în care persoana arestată consimte la extrădarea sa conform procedurii simplificate, prezentarea unei cereri oficiale de extrădare şi a actelor indicate la art.542 CPP nu este necesară (art.545 alin.(1) CPP).
35. În cazul în care persoana a cărei, extrădare se cere se opune la extrădare,
instanţa va continua procedura, soluţionînd cauza în conformitate cu prevederile art.60-63 din Lege.
36. Dacă se opune la extrădare, persoana a cărei extrădare se cere îşi va putea
formula argumentele oral şi în scris, totodată, va putea propune probe.
Dosarul cauzei este pus la dispoziţia apărătorului persoanei respective pentru a putea prezenta în scris, în termen de pînă la 8 zile, o opunere motivată la
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cererea de extrădare şi a indica mijloacele de probă admise de legislaţia Republicii Moldova, numărul de martori fiind limitat la doi.
Opunerea nu poate fi întemeiată decît pe faptul că persoana arestată nu este
cea urmărită sau că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru extrădare.
37. În cazul în care persoana extrădabilă prezintă probe care dovedesc că
ea a formulat o cerere de azil în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova,
care, deocamdată, nu a fost soluţionată printr-o decizie irevocabilă, instanţa nu
se va pronunţa asupra cererii de extrădare pînă la soluţionarea cererii de azil, din
motivul că persoana beneficiază de protecţia acordată prin dispoziţiile Convenţiei privind statutul refugiaţilor, semnate la Geneva la 28 iulie 1951, şi ale Legii
privind azilul în Republica Moldova nr.270-XVI din 18.12.2008 (principiul nereturnării), dispoziţii speciale, care au un caracter derogator de la cele ale dreptului comun în materia extrădării.
Potrivit prevederilor articolului 51 din Lege, în cazul în care persoana extrădabilă, pînă la examinarea cererii de extrădare, a părăsit teritoriul. Republicii
Moldova şi nu este posibil de a identifica locul aflării ei ori persoana a cărei extrădare se cere a decedat, cererea de extrădare urmează a fi respinsă.
Respingerea cererii de extrădare pe motivul neidentificării persoanei pe teritoriul Republicii Moldova nu împiedică arestarea şi extrădarea persoanei respective identificate ulterior, dacă statul solicitant va formula o nouă cerere de
extrădare.
38. Mijloacele de probă acceptate de instanţa judecătorească vor fi administrate în maximum 15 zile.
Dacă informaţiile comunicate de statul solicitant se dovedesc a fi insuficiente
pentru a permite Republicii Moldova să pronunţe o încheiere de extrădare, instanţa judecătorească competentă va solicita complinirea informaţiilor necesare.
În acest scop, va fixa un termen de 2 luni.
39. După examinarea cererii de extrădare, a materialului probator şi a concluziilor prezentate de participanţii la proces, instanţa judecătorească constată,
prin încheiere, dacă sunt sau nu întrunite condiţiile extrădării.
Instanţa judecătorească nu este competentă să se pronunţe asupra temeiniciei urmăririi penale sau condamnării pentru care autoritatea centrală a statului
solicitant cere extrădarea.
Hotărîrea prin care s-a dispus extrădarea se redactează în cel mult 5 zile de
la data pronunţării.
Dacă instanţa judecătorească constată că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru extrădare, respinge cererea şi dispune punerea în libertate a persoanei a cărei
extrădare se cere.
Hotărîrea în cazul dat se redactează în 24 de ore de la pronunţare.
40. În termen de 10 zile de la pronunţare, hotărîrea judecătorească asupra
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extrădării poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chişinău de către Procurorul General, de persoana a cărei extrădare se cere, precum şi de avocatul ei.
Recursul se judecă conform prevederilor secţiunii a 2-a a Capitolului IV din
titlul II din Partea specială a Codului de procedură penală.
Hotărîrea judecătorească, devenită definitivă, se expediază Procuraturii
Generale sau Ministerului Justiţiei, pentru informarea statului solicitant şi/sau
întreprinderea măsurilor necesare de predare.
PREŞEDINTELE CURŢII
SUPREME DE JUSTIŢIE
Chişinău, 28 mai 2012

Mihai POALELUNGI
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

Cu privire la practica judiciară în cauzele penale referitoare la
infracţiunile săvîrşite prin omor (art.145-148 CP al RM)
nr. 11 din 24.12.2012
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2013, nr.6, pag.4
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.41 din
18.12.2017 şi Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova
nr.1 din 23.02.2015
Generalizarea practicii judiciare a demonstrat că, în general, instanţele judecătoreşti aplică corect legislaţia cu privire la infracţiunile săvîrşite prin omor. Se
comit mai puţine greşeli la încadrarea acţiunilor şi la stabilirea pedepselor.
Concomitent, unele instanţe judecătoreşti nu ţin cont de pericolul social
deosebit al omorului intenţionat. Nu se respectă întotdeauna cerinţa legii cu
privire la cercetarea multilaterală, completă şi obiectivă a circumstanţelor
infracţiunii săvîrşite, în special, privind clarificarea intenţiei celui vinovat şi a
motivelor omorului.
Se comit greşeli la delimitarea omorului intenţionat de componenţele de infracţiuni conexe, în special, de lipsirea de viaţă din imprudenţă (art.149 CP al
RM), de vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, care
a provocat decesul victimei (art.151 alin.(4) CP), precum şi la delimitarea tentativei de omor de cauzarea vătămărilor intenţionate ale integrităţii corporale sau
ale sănătăţii.
Într-un şir de cazuri, respingînd concluzia cu privire la tipul de intenţie de
săvîrşire a omorului, instanţele judecătoreşti ţin cont numai de datele care demonstrează că persoana nu avea intenţia directă de a curma viaţa şi nu apreciază
la modul cuvenit circumstanţele care permit de a constata că făptuitorul avea
intenţie indirectă.
Una din deficienţele esenţiale o constituie faptul că numeroase instanţe judecătoreşti nu clarifică datele care se referă la persoana vinovatului şi la persoana
victimei, precum şi la relaţiile dintre ele, la comportarea victimei în timpul comiterii infracţiunii.
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Nu toate instanţele iau măsuri pentru elucidarea cauzelor şi condiţiilor care
au contribuit la săvîrşirea omorurilor.
Nu în toate cazurile sunt corectate greşelile comise la examinarea acestor cauze în ordine de apel şi recurs.
În scopul lichidării deficienţelor menţionate în activitatea instanţelor judecătoreşti vizînd judecarea cauzelor despre infracţiunile săvîrşite prin omor şi în
legătură cu neclarităţile apărute în practica judiciară, în baza art.2 lit.e) şi art.16
lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova,
Plenul
HOTĂRĂŞTE:
1. Atenţionează instanţele judecătoreşti asupra importanţei deosebite a aplicării corecte şi uniforme a legislaţiei în vigoare despre răspunderea pentru infracţiunile săvîrşite prin omor.
Întrucît chestiunea despre vinovăţia inculpatului se soluţionează numai după
examinarea judiciară, efectuată în modul cuvenit, este necesar de a spori rolul şi
importanţa acestei etape a procedurii penale în cauzele ce ţin de această categorie.
Sentinţa poate fi bazată doar pe probe care au fost cercetate direct, multilateral, complet şi obiectiv în cadrul şedinţei de judecată.
Instanţele judecătoreşti trebuie să cerceteze minuţios toate circumstanţele infracţiunilor săvîrşite prin omor. Concluziile instanţei judecătoreşti cu privire la
vinovăţia sau nevinovăţia inculpatului, încadrarea infracţiunii săvîrşite şi aplicarea pedepsei urmează să fie motivate în sentinţă, indicîndu-se probele cercetate.
Recunoaşterea de către învinuit a vinovăţiei sale, ca şi oricare altă probă, necesită să fie supusă unui control multilateral şi poate fi pusă la baza sentinţei de
condamnare, dacă ea a fost confirmată prin alte probe.
Instanţa de judecată, soluţionînd chestiunea de vinovăţie în cazul infracţiunilor săvîrşite prin omor, urmează să rezulte din cumulul tuturor circumstanţelor
infracţiunii săvîrşite, să ţină cont, în special, de anturajul, modul de săvîrşire a
infracţiunii, arma utilizată, numărul, caracterul şi localizarea rănilor şi a altor
vătămări corporale, comportarea anterioară a făptuitorului şi a victimei, relaţiile
dintre ei etc.
[Pct.1 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.41 din 18.12.2017]
2. Ţinînd cont de faptul că motivele şi metodele infracţiunilor săvîrşite prin
omor au o importanţă deosebită pentru aprecierea corectă a celor săvîrşite şi pentru stabilirea pedepsei, instanţele judecătoreşti urmează să clarifice în toate cazurile aceste circumstanţe şi să le indice în sentinţă.
3. Omorul intenţionat (sau pur şi simplu omorul) este lipsirea ilegală şi intenţionată de viaţă a unei alte persoane. Această definiţie a noţiunii de omor este
aplicabilă tuturor infracţiunilor săvîrşite prin omor, prevăzute la art.145-148 CP
al RM.
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Omorul intenţionat nu poate fi săvîrşit nici înainte de începutul vieţii persoanei, nici după încetarea vieţii persoanei. Prin deces se înţelege stingerea integrală şi ireversibilă a activităţii biologice a proceselor vitale ale organismului. Sub
aspectul consumării infracţiunii de omor, interesează anume momentul morţii
cerebrale, şi nu momentul morţii clinice. Provocarea morţii clinice constituie tentativa la infracţiunea de omor intenţionat.
De cele mai dese ori, omorul se comite prin acţiune.
Pentru calificare este irelevant dacă făptuitorul a activat direct şi personal asupra victimei ori a recurs la un mijloc sau instrument indirect, activat de o altă
forţă, de animale, de mijloace de transport, a profitat de acţiunile aşteptate ale
victimei sau de acţiunile victimei minore sau iresponsabile, care nu poate înţelege
semnificaţia celor săvîrşite. Legea penală nu descrie conduita susceptibilă să provoace moartea victimei, de aceea moartea poate fi provocată prin orice mijloace
sau instrumente, care trebuie să fie apte să producă rezultatul mortal prin ele
însele sau prin întrebuinţarea lor în anumite moduri, împrejurări sau condiţii.
Omorul poate fi comis şi prin inacţiune, atunci cînd din cauza nesăvîrşirii
unor acţiuni obligatorii, obiectiv necesare şi realmente posibile, nu s-a împiedicat
sau nu s-a înlăturat desfăşurarea unor procese de natură să provoace moartea
victimei (de exemplu, prin nehrănirea copilului, prin expunerea unui bolnav sau
neputincios la o temperatură scăzută, prin neadministrarea medicamentelor sau
neaplicarea tratamentului necesar unui bolnav, prin neacţionarea unui mecanism
care loveşte victima etc.). Aşadar, infracţiunea de omor intenţionat se comite prin
inacţiune atunci cînd există obligaţia legală, contractuală sau naturală de a împiedica producerea morţii victimei.
Legătura de cauzalitate dintre acţiunea şi inacţiunea făptuitorului şi urmările
prejudiciabile sub formă de moarte cerebrală a victimei trebuie să fie stabilită cu
atenţie în fiecare caz în parte. De aceea, în toate cauzele care au ca obiect o infracţiune de omor se efectuează o expertiză medico-legală, care are ca scop tocmai
stabilirea cauzelor decesului.
[Pct.3 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.41 din 18.12.2017]
4. Absenţa urmării prejudiciabile, adică a morţii cerebrale, demonstrează că
omorul s-a întrerupt la etapa de pregătire sau de tentativă.
Pregătirea de omor se poate exprima în procurarea, fabricarea sau adaptarea
mijloacelor ori instrumentelor de săvîrşire a omorului, în luarea de cunoştinţă cu
locul în care se preconizează comiterea omorului, în crearea condiţiilor pentru
ascunderea urmelor omorului, în studierea eventualelor obstacole care ar putea
îngreuna săvîrşirea omorului şi în elaborarea metodelor pentru evitarea acestor
obstacole, în găsirea participanţilor la omor etc.
Tentativa de omor poate fi o tentativă întreruptă (neterminată), dacă subiectul
nu a putut să-şi continue fapta, intervenind anumiţi factori care l-au împiedicat
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să-şi desfăşoare mai departe activitatea infracţională. În alte cazuri, tentativa de
omor poate fi o tentativă perfectă (terminată), atunci cînd făptuitorul depune toate eforturile pe care le consideră necesare pentru lipsirea de viaţă a victimei şi care
în realitate au fost necesare pentru aceasta, fără ca fapta să-şi fi produs efectul.
Renunţare de bunăvoie la săvîrşirea infracţiunii de omor intenţionat se va
considera încetarea de către făptuitor a pregătirii de omorul intenţionat sau încetarea acţiunilor (inacţiunilor) îndreptate nemijlocit spre săvîrşirea omorului intenţionat, dacă făptuitorul era conştient de posibilitatea consumării infracţiunii.
Făptuitorul nu poate fi supus răspunderii penale în baza art.145 CP al RM, dacă
a renunţat, benevol şi definitiv, să ducă pînă la capăt activitatea infracţională. În
acelaşi timp, cel care a renunţat de bunăvoie la ducerea pînă la capăt a infracţiunii
de omor intenţionat este supus răspunderii penale numai în cazul în care fapta săvîrşită conţine o altă infracţiune consumată (de exemplu, infracţiunea prevăzută
la art.151, 152 sau altele din Codul penal).
În cazul delimitării tentativei de omor de ameninţarea cu omor (care se califică în baza art.155 CP al RM) trebuie de ţinut cont de faptul că, în ipoteza ameninţării cu omor, făptuitorul are posibilitatea reală să-şi realizeze ameninţarea
şi să săvîrşească acţiuni concrete în direcţia dorită, însă decide benevol să nu le
săvîrşească, deşi are pentru aceasta toate condiţiile favorabile (nu este vorba de
renunţarea de bunăvoie la săvîrşirea infracţiunii de omor; făptuitorul nici nu a
urmărit să săvîrşească omorul; nu poţi să renunţi la intenţia care nici nu a existat).
În opoziţie, în ipoteza tentativei de omor, făptuitorul întreprinde toate eforturile
în vederea săvîrşirii omorului, însă, din cauze independente de voinţa lui, aceste
eforturi nu-şi produc efectul.
5. Omorul intenţionat poate fi săvîrşit în anumite circumstanţe agravante determinate, care conferă faptei un grad sporit de pericol social şi o periculozitate
mai mare a infractorului. Ca formă agravată a infracţiunii prevăzute la art.145
alin.(1) CP, varianta de omor intenţionat de la alineatul (2) al aceleiaşi norme
păstrează semnele esenţiale ale omorului intenţionat neagravat, la care se vor
alătura circumstanţele prevăzute în dispoziţia incriminatoare ca circumstanţe
agravante.
În conformitate cu art.77 alin.(2) CP al RM, dacă circumstanţele menţionate
la alineatul (1) al acestui articol sunt prevăzute la articolele corespunzătoare din
Partea Specială a Codului penal în calitate de semne ale acestor componenţe de
infracţiuni, ele nu pot fi concomitent considerate circumstanţe agravante avute în
vedere la stabilirea pedepsei. De exemplu, în cazul în care omorul este săvîrşit din
motive de ură socială, naţională, rasială sau religioasă, va fi reţinută numai circumstanţa agravantă specificată la art.145 alin.(2) lit.l) CP al RM. Nu se va reţine
circumstanţa agravantă specificată la art.77 alin.(1) lit.d) CP al RM.
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5.1. Omorul săvîrşit cu premeditare (art.145 alin.(2) lit.a) CP al RM).
Omorul săvîrşit cu premeditare presupune întrunirea concomitentă a trei
condiţii: 1) trecerea unui interval de timp din momentul luării hotărîrii de a săvîrşi omorul şi pînă la momentul executării infracţiunii; 2) în acest interval de
timp, făptuitorul trebuie să mediteze, să-şi concentreze forţele sale psihice în vederea asigurării reuşitei acţiunii sale; 3) în acest interval de timp, făptuitorul trebuie să treacă la săvîrşirea unor acte de pregătire de natură să întărească hotărîrea
luată şi să asigure realizarea ei.
Referitor la prima condiţie de acest gen, pentru a considera omorul ca fiind
săvîrşit cu premeditare, este necesar să se constate că luarea hotărîrii de a săvîrşi
omorul a premers (a precedat) cu o anumită perioadă de timp săvîrşirea faptei.
Durata acestui interval de timp nu este fixă şi nici nu poate fi dinainte stabilită.
În fiecare caz, instanţa de judecată va constata dacă această condiţie este sau nu
îndeplinită, ţinînd seama de împrejurările concrete ale cauzei şi, îndeosebi, de
particularităţile subiective ale făptuitorului, deoarece, în funcţie de aceste particularităţi, o persoană poate avea nevoie de un interval mai mare de timp pentru
a chibzui, pe cînd o altă persoană poate chibzui cu multă eficienţă chiar într-un
interval de timp mai scurt.
Cît priveşte cea de-a doua condiţie de realizare a premeditării, aceasta presupune, în esenţă, că hotărîrea infracţională este luată după un prealabil examen
comparativ al motivelor pozitive şi negative, precum şi al rezultatelor ilicite dorite
şi nedorite de subiect.
Premeditarea nu trebuie echivalată cu intenţia premeditată. Pentru a exista
premeditare nu este suficient ca făptuitorul să fi luat pur şi simplu mai dinainte
hotărîrea de a omorî. În acest caz, vom avea o intenţie premeditată care nu poate
conta, de una singură, la calificarea faptei de omor conform art.145 alin.(2) lit.a)
CP. Existenţa agravantei prevăzute de această normă presupune prezenţa unui
complex de condiţii de realizare a premeditării (enunţate mai sus), care privesc
atît latura subiectivă, cît şi latura obiectivă a infracţiunii.
Cu privire la cea de-a treia condiţie de realizare a premeditării, este necesar
a consemna că pregătirea de infracţiune este o etapă indispensabilă a activităţii
infracţionale, în ipoteza infracţiunii prevăzute la art.145 alin.(2) lit.a) CP al RM.
Premeditarea nu poate exista, dacă decizia infracţională nu se exteriorizează prin
acte pregătitoare, de natură nu doar psihică, dar şi materială, obiectivizată.
Premeditarea nu poate fi reţinută, dacă făptuitorul a dispus de un timp suficient, dar nu a întreprins nici un act de pregătire a omorului.
Totodată, omorul săvîrşit cu premeditare poate forma concurs cu o altă infracţiune, însă, în acest caz trebuie să se stabilească dacă au fost săvîrşite acţiuni
de pregătire a infracţiunii de omor. Dacă au fost comise acţiuni de pregătire doar
a infracţiunii aflate în concurs cu omorul, nu va putea funcţiona agravanta de la
art.145 alin.(2) lit.a) CP al RM.
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5.2. Omorul săvîrşit din interes material (art.145 alin.(2) lit.b) CP al RM).
Interesul material constituie motivul generat de necesitatea făptuitorului de
a-şi spori activul patrimonial (de a obţine sau de a reţine un cîştig material) sau
de a-şi micşora pasivul patrimonial (de a se elibera de cheltuieli materiale).
Ipotezele în care este aplicabilă circumstanţa agravantă, prevăzută la art.145
alin.(2) lit.b) CP al RM, sunt: 1) omorul săvîrşit în vederea obţinerii banilor, a
bunurilor, a unor drepturi patrimoniale, a avansării într-o funcţie, presupunînd o
retribuţie mai mare, a moştenirii, a încheierii unei convenţii avantajoase în viitor,
a altor foloase sau avantaje materiale; 2) omorul persoanei, care are dreptul de întreţinere, de către persoana care are obligaţia de întreţinere, în scopul eliberării de
această obligaţie; 3) omorul săvîrşit în vederea primirii sumei asigurate; 4) omorul săvîrşit în scopul neachitării datoriei sau în scopul amînării achitării datoriei;
5) omorul săvîrşit în scop de canibalism, cu precizarea că făptuitorul doreşte să
beneficieze de calităţile de consum ale corpului victimei, etc.
Dimpotrivă, fapta nu poate fi calificată ca omor săvîrşit din interes material
în următoarele cazuri: 1) cîştigul material apare doar ca ocazie pentru săvîrşirea
omorului din motive huliganice sau din alte asemenea motive; 2) fapta a avut loc
în timpul cînd făptuitorul îşi păzea bunurile sale sau bunurile altor persoane; 3)
fapta a fost săvîrşită în scopul recuperării de către făptuitor a propriilor bunuri
(sau a bunurilor altor persoane) care se aflau ilegal la victimă; 4) fapta a fost săvîrşită în legătură cu nedorinţa victimei de a executa, faţă de făptuitor, obligaţiunile
patrimoniale; 5) fapta a fost săvîrşită din răzbunare pentru prejudiciul material
cauzat făptuitorului, etc.
Pentru aplicarea răspunderii conform art.145 alin.(2) lit.b) CP al RM, este necesar ca interesul material să apară la făptuitor pînă la terminarea executării faptei
prejudiciabile: anterior săvîrşirii omorului sau chiar în timpul săvîrşirii acestuia.
Dacă interesul material apare la făptuitor ulterior momentului în care îşi finalizează executarea faptei de omor a victimei, răspunderea se va aplica în conformitate cu art.145 (cu excepţia alin.(2) lit.b) CP al RM), dacă nu există alte agravante.
Dacă făptuitorul a urmărit interesul material la săvîrşirea omorului, însă acest
interes nu s-a realizat, răspunderea se va aplica în conformitate cu art.145 alin.
(2) lit.b) CP.
În cazul în care făptuitorul a urmărit interesul material la săvîrşirea omorului,
iar acest interes s-a realizat, răspunderea se va aplica în conformitate cu art.145
alin.(2) lit.b) şi, eventual, o altă normă din Codul penal (de exemplu, art.186-192,
1921, 1922, 2174, 222, 290, 360 sau altele).
[Pct.5.2 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.41 din 18.12.2017]
5.3. Omorul săvîrşit în legătură cu îndeplinirea de către victimă a obligaţiilor de serviciu sau obşteşti (art.145 alin.(2) lit.d) CP al RM).
Prin îndeplinirea obligaţiilor de serviciu se înţelege executarea atribuţiilor
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de serviciu care decurg din contractul individual de muncă, încheiat cu o întreprindere, instituţie sau organizaţie, înregistrată în modul stabilit, indiferent de
tipul de proprietate sau de forma juridică de organizare a acesteia. Astfel, putem
desprinde următoarele caracteristici ale persoanei care îşi îndeplineşte obligaţiile
de serviciu: 1) este o persoană care activează în cadrul unei întreprinderi, instituţii sau organizaţii, înregistrate în modul stabilit, indiferent de tipul de proprietate
sau de forma juridică de organizare a acesteia; 2) este parte la contractul individual de muncă.
Prin îndeplinirea obligaţiilor obşteşti se are în vedere înfăptuirea de către
cetăţeni a unor îndatoriri publice cu care aceştia au fost însărcinaţi sau săvîrşirea
altor acţiuni în interesul societăţii sau al unor persoane aparte. Astfel, îndeplinirea obligaţiilor obşteşti poate fi de două tipuri: 1) îndeplinirea în baze obşteşti a
obligaţiilor obşteşti special încredinţate; 2) îndeplinirea din proprie iniţiativă a
acţiunilor în interesele societăţii sau ale unor cetăţeni aparte.
Este necesar a se stabili motivul omorului şi legătura cauzală dintre îndeplinirea obligaţiilor de serviciu sau obşteşti şi săvîrşirea omorului. Expresia „în legătură cu” de la lit.d) al art.145 alin.(2) CP al RM se va interpreta în sensul că
omorul poate fi săvîrşit: 1) pînă la îndeplinirea obligaţiilor de serviciu sau obşteşti
(în scopul neadmiterii lor); 2) în momentul îndeplinirii obligaţiilor respective (în
scopul reprimării lor); 3) după îndeplinirea acelor obligaţii (din răzbunare pentru
îndeplinirea lor).
Pentru calificarea faptei în baza art.145 alin.(2) lit.d) CP al RM, nu are însemnătate timpul ce s-a scurs din momentul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau
obşteşti. Este un termen „imprescriptibil”, limitat doar de durata vieţii victimei
şi a făptuitorului. Acest termen nu se confundă cu termenul de prescripţie a răspunderii penale pentru omor, care este un termen de o cu totul altă natură şi care
începe să curgă din momentul săvîrşirii acestei infracţiuni (nu din momentul
îndeplinirii de către victimă a obligaţiilor de serviciu sau obşteşti).
Activitatea victimei infracţiunii de omor prevăzute la art.145 alin.(2) lit.d) CP
al RM trebuie să aibă un caracter legitim. Dacă omorul este săvîrşit în legătură cu
activitatea nelegitimă a victimei (de exemplu, în legătură cu excesul de putere sau
depăşirea atribuţiilor de serviciu), un atare omor se va califica în baza art.145 CP
al RM (cu excepţia alin.(2) lit.d) al acestui articol).
Este necesar de specificat că victima în cazul infracţiunii prevăzute la art.145
alin.(2) lit.d) CP al RM poate fi numai persoana care îndeplineşte îndatoririle de
serviciu sau obşteşti, nu şi rudele sau alte persoane apropiate victimei.
Norma de la lit.d) a art.145 alin.(2) CP poate fi o normă generală în raport cu
normele concurente speciale de la art.142 alin.(3), art.145 alin.(2) lit.h), art.342
sau altele din Codul penal. În astfel de cazuri, potrivit prevederilor art.116 CP al
RM, se va aplica numai norma specială.
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5.31. Omorul săvârşit asupra unui membru de familie (art.145 alin.(2)
lit.e ) CP al RM).
Circumstanţa agravantă, prevăzută la art.145 alin.(2) lit.e1) CP al RM are un
caracter personal şi vizează atât făptuitorul, cât şi victima infracţiunii de omor,
aceştia urmând să îndeplinească o calitate specială, şi anume, acea de membru de
familie.
Instanţele atenţionează că noţiunea „membru de familie”, în sensul art.1331
CP, presupune existenţa uneia dintre cele două accepţiuni ale calităţii speciale a
victimei şi făptuitorului: a) condiţia de conlocuire; b) condiţia de conlocuire separată, de aceea, la examinarea cauzelor penale de învinuire, în baza art.145 alin.
(2) lit.e1) CP al RM, se va verifica incidenţa acestor condiţii.
Dacă în rezultatul actelor de violenţă asupra unui membru de familie a survenit decesul ultimului, faţă de care făptuitorul nu manifesta intenţia, cele comise se
vor califica, potrivit alin.(4) art.2011 CP al RM, cu condiţia ca decesul să se afle în
legătură de cauzalitate cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii.
[Pct.5.31 introdus prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.41 din 18.12.2017]
1

5.4. Omorul săvîrşit cu bună-ştiinţă asupra unui minor sau a unei femei
gravide ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei,
care se datorează vîrstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui
factor (art.145 alin.(2) lit.e) CP al RM).
Circumstanţa agravantă respectivă presupune trei ipoteze alternative: 1) omorul săvîrşit cu bună-ştiinţă asupra unui minor; 2) omorul săvîrşit cu bună-ştiinţă
asupra unei femei gravide; 3) omorul săvîrşit profitînd de starea de neputinţă
cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor.
Oricare din aceste trei ipoteze este suficientă în vederea aplicării prevederii
art.145 alin.(2) lit.e) CP al RM.
5.4.1. Ipoteza – omor săvîrşit cu bună-ştiinţă asupra unui minor presupune
îndeplinirea cumulativă a două condiţii: 1) victima să fie un minor; 2) făptuitorul
să manifeste bună-ştiinţă în privinţa calităţii de minor a victimei.
Astfel, înainte de toate, la momentul săvîrşirii infracţiunii, victima trebuie să
nu fi atins vîrsta de 18 ani. Folosind termenul „minor”, legiuitorul nu a intenţionat
să facă vreo deosebire în raport cu vîrsta sau cu discernămîntul victimei. Totuşi,
aceste împrejurări trebuie luate în calcul la individualizarea pedepsei.
În contextul săvîrşirii omorului cu bună-ştiinţă asupra unui minor, sintagma
cu bună-ştiinţă denotă că, la momentul săvîrşirii faptei, făptuitorul cunoştea cu
certitudine despre vîrsta minoră a victimei. Dacă, la momentul săvîrşirii faptei,
făptuitorul nu avea o certitudine cu privire la vîrsta minoră a victimei, răspunderea penală nu-i poate fi agravată în bază art.145 alin.(2) lit.e) CP al RM.
În cazul în care făptuitorul a considerat eronat că omoară un minor, califica-
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rea trebuie făcută pentru fapta de omor efectiv săvîrşită şi nu conform art.27 şi
art.145 alin.(2) lit.e) CP al RM.
Sub un alt aspect, este posibil ca făptuitorul să aibă o reprezentare eronată
asupra identităţii minorului, ca victimă vizată. Iar victima efectivă să fie de asemenea un minor. Într-o asemenea ipoteză, răspunderea se va aplica în conformitate cu art.145 alin.(2) lit.e) CP al RM. Altfel spus, se va reţine omorul săvîrşit cu
bună-ştiinţă asupra unui minor, în formă consumată.
5.4.2. Ipoteza – omor săvîrşit cu bună-ştiinţă asupra femeii gravide presupune îndeplinirea cumulativă a două condiţii: 1) victima să fie o femeie gravidă şi 2)
făptuitorul să manifeste bună-ştiinţă în privinţa circumstanţei că victima se află
în această stare.
Pentru calificarea faptei în baza art.145 alin.(2) lit.e) CP al RM nu contează
durata sarcinii, în sensul că sarcina poate fi la început, poate fi într-o fază intermediară sau poate să se apropie de momentul naşterii. La fel, nu are importanţă
nici gradul de viabilitate a produsului concepţiei. De asemenea, nu are relevanţă
tipul sarcinii, respectiv dacă este vorba despre o sarcină normală sau despre o sarcină extrauterină. Nu este relevantă nici împrejurarea dacă victima intenţiona să
ducă sarcina pînă la naştere sau dacă intenţiona să întrerupă artificial sarcina. La
fel, nu importă dacă graviditatea are o cauză naturală sau una artificială (fecundarea artificială sau implantarea embrionului). Nu influenţează asupra calificării
nici dacă, în rezultatul omorului femeii gravide, a fost distrus sau nu produsul
concepţiei. De asemenea, asupra calificării omorului, săvîrşit cu bună-ştiinţă asupra femeii gravide, nu poate avea vreun impact vîrsta victimei. Toate aceste împrejurări pot fi luate în consideraţie doar la individualizarea pedepsei.
Pentru ca făptuitorului să-i fie imputabilă răspunderea în baza art.145 alin.(2)
lit.e) CP al RM, acesta trebuia să fi avut cunoştinţă în concret despre graviditatea
victimei (din surse medicale, datorită unor relaţii de familie sau de serviciu, datorită faptului că sarcina era evidentă etc.). Sub acest aspect, vinovăţia făptuitorului
trebuie dovedită în concret, nefiind suficientă simpla prezumţie că făptuitorul a
prevăzut că victima ar putea fi gravidă, întrucît este femeie. Dacă făptuitorul nu
ştia în genere despre graviditatea victimei, răspunderea penală la fel nu-i poate fi
agravată în bază art.145 alin.(2) lit.e) CP al RM.
În cazul în care făptuitorul a considerat eronat că omoară o femeie gravidă,
calificarea trebuie făcută pentru fapta de omor efectiv săvîrşită şi nu conform
art.27 şi art.145 alin.(2) lit.e) CP al RM.
Sub un alt aspect, este posibil ca făptuitorul să aibă o închipuire eronată asupra identităţii femeii gravide, ca victimă vizată. Iar victima efectivă să fie de asemenea o femeie gravidă. Într-o asemenea ipoteză, răspunderea se va aplica în
conformitate cu art.145 alin.(2) lit.e) CP al RM. Altfel spus, se va reţine omorul
săvîrşit cu bună-ştiinţă asupra femeii gravide, în formă consumată.
5.4.3. Ipoteza de omor săvîrşit profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau

Hotărâri explicative în materie penală ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

121

evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, handicapului fizic
sau psihic ori altui factor presupune îndeplinirea cumulativă în principal a două
condiţii: 1) victima să se afle într-o stare de neputinţă şi 2) făptuitorul să profite
de această stare pentru a omorî victima.
Prin stare de neputinţă trebuie să înţelegem incapacitatea victimei de a se apăra din cauza nefuncţionării totale sau parţiale a conştiinţei ori a stării sale fizice
sau psihice precare.
În art.145 alin.(2) lit.e) CP al RM, legiuitorul enumeră exemplificativ factorii
ce constituie cauzele stării de neputinţă a victimei: vîrsta înaintată; boala; handicapul fizic sau psihic sau alţi factori. Starea fizică sau psihică precară a victimei
este determinată de boala, handicapul fizic sau psihic al acesteia, de alţi factori (de
exemplu, în unele cazuri – starea de ebrietate). La alţi asemenea factori cauzali se
raportează şi vîrsta înaintată, vîrsta fragedă, nefuncţionarea totală sau parţială a
conştiinţei.
Dacă în momentul omorului, victima se află în stare de somn, există toate
temeiurile legale de a califica cele comise în baza art.145 alin.(2) lit.e) CP al RM.
Noţiunea „starea de neputinţă a victimei” este o noţiune estimativă. De exemplu, nu oricare minor cu vîrsta de 11 ani va fi neapărat considerat că se află în
stare de neputinţă. În acelaşi rînd, nu oricare persoană de vîrstă înaintată trebuie
recunoscută că se află în această stare.
De unele singure, abstrase de circumstanţele concrete ale faptei, vîrsta fragedă
sau înaintată, boala, handicapul fizic sau psihic, ebrietatea etc. nu pot să caracterizeze starea de neputinţă a victimei. Exemplificarea unor asemenea factori cauzali,
la care recurge legiuitorul la art.145 alin.(2) lit.e) CP al RM, nu poate fi acceptată
ca procedeu suficient la definirea noţiunii „starea de neputinţă a victimei”. În cele
mai frecvente cazuri, pentru a se stabili dacă, în momentul săvîrşirii omorului,
victima se afla în stare de neputinţă, factorii cauzali – enumeraţi exemplificativ la
art.145 alin.(2) lit.e) CP al RM – trebuie coroboraţi cu alte împrejurări. Concluzia
despre aflarea victimei în stare de neputinţă urmează a fi întemeiată pe evaluarea
tuturor împrejurărilor, în ansamblu, ale faptei săvîrşite.
Starea de neputinţă a victimei poate fi determinată de o situaţie de moment
(victima doarme), de o situaţie cu caracter temporar (copil mic) sau de o situaţie
cu caracter permanent (de exemplu, invaliditate definitivă). Nu are importanţă
dacă starea de neputinţă a victimei are un caracter permanent, temporar sau accidental, interesează doar ca ea să fi existat la momentul săvîrşirii faptei. Îndeplinirea acestei cerinţe se apreciază în concret, necesitînd o atenţie specială cazurile
în care starea victimei are caracter temporar ori constă într-o diminuare (permanentă sau temporară) a capacităţii de apărare a victimei (consum de alcool, boală,
diverse infirmităţi fizice etc.).
Cea de-a doua condiţie – făptuitorul să profite de starea de neputinţă pentru
a omorî victima – presupune îndeplinirea în mod cumulativ a două cerinţe: 1) la

122

Hotărâri explicative în materie penală ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

momentul săvîrşirii faptei, făptuitorul cunoaşte că victima se află într-o stare de
neputinţă; 2) făptuitorul se foloseşte de această împrejurare la săvîrşirea faptei
de omor.
Pentru calificare nu este suficient ca victima să se afle în stare de neputinţă.
Mai este necesar ca făptuitorul să profite de această stare, ceea ce presupune că
el cunoaşte condiţia precară a victimei şi a hotărît să se folosească de ea pentru a
o omorî. Cele două elemente (cunoaşterea unei stări precare şi hotărîrea de a se
folosi de ea) trebuie să fie îndeplinite cumulativ.
Astfel, circumstanţa agravantă de la art.145 alin.(2) lit.e) CP al RM (în ipoteza
că omorul este săvîrşit profitînd de starea de neputinţă a victimei) nu operează,
dacă, la momentul săvîrşirii infracţiunii, făptuitorul nu a ştiut că victima se află
în stare de neputinţă.
Se va aplica art.27 şi art.145 alin.(2) lit.e) CP al RM, dacă făptuitorul consideră că, la săvîrşirea omorului, profită de starea de neputinţă a victimei, însă, din
cauze independente de voinţa lui, se dovedeşte că, la momentul săvîrşirii infracţiunii, victima nu se găsea în starea de neputinţă.
5.5. Omorul săvîrşit cu răpirea sau luarea persoanei în calitate de ostatic
(art.145 alin.(2) lit.f) CP al RM).
Omorul se consideră săvîrşit cu răpirea sau luarea persoanei în calitate de
ostatic, dacă a fost săvîrşit în oricare din următoarele trei ipoteze: 1) pînă la răpirea sau pînă la luarea persoanei în calitate de ostatic; 2) în procesul răpirii sau
luării persoanei în calitate de ostatic; 3) după răpirea sau după luarea persoanei
în calitate de ostatic.
În primele două ipoteze, făptuitorul urmăreşte să-şi înlesnească, pe calea
omorului, săvîrşirea acţiunii de răpire sau de luare a persoanei în calitate de ostatic. Sau, pe aceeaşi cale, să înfrîngă rezistenţa victimei răpirii sau luării în calitate
de ostatic. În cea de-a treia ipoteză, făptuitorul urmăreşte, mai cu seamă, fie să
ascundă, pe calea omorului, răpirea sau luarea persoanei în calitate de ostatic, fie
să se răzbune, pe această cale, pentru rezistenţa opusă de victima răpirii sau luării
în calitate de ostatic.
Nu este deloc obligatoriu să se ateste o simultaneitate de intenţii: intenţia de a
săvîrşi omorul să apară simultan cu intenţia de a săvîrşi răpirea sau luarea persoanei în calitate de ostatic. Dar, este absolut obligatoriu să existe o simbioză la nivel
subiectiv între cele două componente ale infracţiunii unice complexe prevăzute la
art.145 alin.(2) lit.f) CP al RM. Aceasta înseamnă că intenţia de a săvîrşi omorul
apare în procesul de realizare a intenţiei de a săvîrşi răpirea sau luarea persoanei
în calitate de ostatic. Adică, pînă la consumarea acţiunii de răpire sau de luare a
persoanei în calitate de ostatic. Nu este exclusă nici cealaltă variantă: intenţia de a
săvîrşi răpirea sau luarea persoanei în calitate de ostatic apare pînă la consumarea
acţiunii de omor.
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Alte variante nu sunt posibile. Pentru că, dacă intenţia de a săvîrşi una din
acţiuni apare după consumarea celeilalte, atestăm discontinuitatea intenţiilor infracţionale. Vor fi două intenţii de sine stătătoare, caracteristice unui concurs de
infracţiuni: art.145 (cu excepţia alin.(2) lit.f)) şi art.164 sau art.280 CP al RM.
Aceasta trebuie să fie soluţia de calificare. În nici un caz soluţia nu poate fi luată
în baza art.145 alin.(2) lit.f) CP al RM.
Nu este obligatoriu ca, în contextul infracţiunii prevăzute la art.145 alin.(2)
lit.f) CP al RM, victima omorului şi victima răpirii sau luării în calitate de ostatic să fie aceeaşi persoană. Astfel, în cazul în care nu este nici persoana răpită,
nici ostatic, victima omorului prevăzut la art.145 alin.(2) lit.f) CP este: persoana
care împiedică săvîrşirea răpirii sau luării în calitate de ostatic a unei alte persoane; persoana care încearcă să elibereze acea altă persoană; o persoană oarecare,
prezentă din întîmplare la locul răpirii sau luării în calitate de ostatic a unei alte
persoane; colaboratorul din cadrul unor servicii speciale, care ia parte la acţiunea
de eliberare a persoanelor răpite sau luate în calitate de ostatici; persoana făcînd
parte din garda de corp a celui răpit sau luat în calitate de ostatic, etc.
În cazul cînd victima răpirii este minor, iar subiectul răpirii este o rudă (inclusiv o rudă apropiată), urmează a fi calificată fapta de omor în baza art.145 alin.(2)
lit.f) CP al RM fără calificarea suplimentară în baza art.1641 CP al RM.
Nu se vor aplica prevederile art.145 alin.(2) lit.f) CP al RM în cazul omorului
săvîrşit cu privaţiunea ilegală de libertate. În acest caz, soluţia de calificare este:
art.145 (cu excepţia alin.(2) lit.f)) şi art.166 CP al RM.
La calificarea omorului săvîrşit cu răpirea sau luarea persoanei în calitate de
ostatic nu este necesară calificarea suplimentară conform art.164 sau art.280 CP
al RM.
5.6. Omorul săvîrşit asupra a două sau mai multor persoane (art.145 alin.
(2) lit.g) CP al RM).
Pentru aplicarea circumstanţei agravante prevăzute la art.145 alin.(2) lit.g) CP
al RM, este necesar să fie întrunite următoarele două condiţii: 1) să existe o pluralitate de victime; 2) făptuitorul să manifeste o intenţie unică (dublată de un scop
unic) de omor a două sau mai multe persoane.
Cît priveşte prima condiţie, omorul săvîrşit asupra a două sau mai multor
persoane se realizează în forma consumată dacă au decedat toate cele două sau
mai multe victime a căror moarte a fost urmărită de către făptuitor. Prin prisma
prevederilor art.27 CP al RM, constatăm neconsumarea infracţiunii prevăzute la
art.145 alin.(2) lit.g) CP al RM, dacă această infracţiune nu şi-a produs efectul.
Astfel, dacă fapta a fost îndreptată nemijlocit spre săvîrşirea omorului asupra
a două sau mai multor persoane, dar, din cauze independente de voinţa făptuitorului, se atestă nerealizarea integrală a intenţiei infracţionale, adică nu se produce
moartea nici uneia din aceste persoane (nici vătămarea sănătăţii sau a integrităţii
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corporale a acestora), cele comise trebuie calificate conform art.27 şi art.145 alin.
(2) lit.g) CP al RM. Dacă, în aceleaşi împrejurări, nu s-a produs moartea nici
uneia din victimele vizate, dar a fost vătămată sănătatea sau integritatea corporală
a cel puţin uneia din ele, stabilindu-se că făptuitorul a manifestat intenţie directă
nedeterminată, calificarea trebuie făcută în funcţie de rezultatul real survenit (de
exemplu, conform art.151 sau art.152 CP al RM ori conform art.78 „Vătămarea
intenţionată uşoară a integrităţii corporale” din Codul contravenţional).
În cazul în care făptuitorul a încercat să omoare două sau mai multe persoane,
dar a decedat numai una singură, răspunderea trebuie aplicată în baza art.145
alin.(1) (dacă nu sunt circumstanţe din alin.(2)), art.27 şi art.145 alin.(2) lit.g) CP
al RM.
Dacă făptuitorul a încercat să omoare trei sau mai multe persoane, dar au decedat numai două din trei persoane (sau trei din patru, sau patru din cinci etc.),
calificarea se efectuează pentru fapta de omor săvîrşită în conformitate cu art.145
alin.(2) lit.g) şi tentativă de omor, după caz, simplu sau calificat, aflate în concurs.
Cît priveşte cea de-a doua condiţie – făptuitorul trebuie să manifeste o intenţie unică (dublată de un scop unic) de omor a două sau mai multe persoane
– intenţia în cauză se poate realiza simultan în raport cu toate victimele. Însă, este
posibil ca intenţia de omor a două sau mai multor persoane să nu se realizeze
simultan, ci etapizat, parcurgînd mai multe episoade. În acest caz, va fi prezentă o
infracţiune unică prelungită de omor, avînd la bază intenţia unică de omor a două
sau mai multor persoane.
Important este ca intenţia de omor a două sau mai multor persoane să se
formeze fie pînă la omorul a primei victime, fie în procesul de realizare a acţiunii
(inacţiunii) de omor a primei victime. Nu însă după aceasta. În caz contrar, cele
săvîrşite vor forma concursul dintre două sau mai multe infracţiuni de omor.
Intenţia de a omorî două sau mai multe persoane se stabileşte pe baza probelor administrate, după criteriile generale stabilite pentru infracţiunea de omor,
prin examinarea unor aspecte obiective legate de obiectul vulnerant, intensitatea
loviturilor, zona vizată şi a altor asemenea circumstanţe relevante.
Important este ca motivele, atunci cînd sunt diferite, să nu se excludă reciproc,
să fie interdependente, compatibile. Din această perspectivă, par a fi incompatibile: motivul de compătimire cu motivele sadice; răzbunarea cu motivele huliganice; interesul material cu motivele huliganice etc. Două sau mai multe motive incompatibile nu pot sta la baza aceleiaşi intenţii infracţionale. Dacă făptuitorul s-a
ghidat de astfel de motive la omor a două sau mai multor persoane, va fi prezent
concursul de infracţiuni. Aceasta pentru că nu există temeiul atestării infracţiunii
unice de omor, care să fie calificată conform art.145 alin.(2) lit.g) CP al RM.
[Pct.5.6 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.1 din 23.02.2015]
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5.7. Omorul săvîrşit asupra unui reprezentant al autorităţii publice ori a
unui militar, ori a rudelor apropiate ale acestora, în timpul sau în legătură cu
îndeplinirea de către reprezentantul autorităţii publice sau militar a obligaţiilor de serviciu (art.145 alin.(2) lit.h) CP al RM).
În vederea aplicării răspunderii în baza art.145 alin.(2) lit.h) CP, este necesară
întrunirea cumulativă a următoarelor trei condiţii: 1) victima infracţiunii are calitatea specială de reprezentant al autorităţii publice, de militar sau de rudă apropiată a acestora; 2) infracţiunea de omor este săvîrşită în timpul sau în legătură
cu îndeplinirea de către reprezentantul autorităţii publice sau de către militar a
obligaţiilor de serviciu; 3) făptuitorul trebuie să cunoască cu bună-ştiinţă despre
calitatea persoanei.
Cît priveşte prima condiţie, prin reprezentant al autorităţii publice se înţelege exponentul intereselor oricărei autorităţi publice centrale sau ale autorităţilor
publice locale.
Militari trebuie consideraţi cei care îndeplinesc serviciul militar în următoarele forme: a) serviciul militar prin contract; b) serviciul militar în termen; c)
serviciul militar cu termen redus; d) serviciul militar ca rezervişti concentraţi sau
mobilizaţi.
Sunt consideraţi în serviciul militar şi studenţii instituţiilor militare de învăţămînt. Deci, şi aceştia pot fi victime ale infracţiunii prevăzute la art.145 alin.(2)
lit.h) CP al RM.
Nu toţi rezerviştii au calitatea de militari. Doar rezerviştii concentraţi sau mobilizaţi au această calitate.
Reprezentantul forţei militare străine în Republica Moldova poate fi victimă
a infracţiunii prevăzute la art.145 alin.(2) lit.h) CP al RM. Excepţie constituie
cazul cînd un asemenea reprezentant are calitatea de persoană care se bucură de
protecţie internaţională. Or, omorul unei asemenea persoane atrage răspunderea
conform art.142 alin.(3) CP al RM.
În afară de reprezentant al autorităţii publice şi militar, victimă a infracţiunii
prevăzute la art.145 alin.(2) lit.h) CP al RM poate fi ruda apropiată a reprezentantului autorităţii publice sau a militarului. În conformitate cu art.134 alin.(4)
CP al RM, rude apropiate se consideră următoarele patru categorii corelative de
persoane: 1) părinţii în raport cu copiii, sau viceversa; 2) înfietorii în raport cu
copiii înfiaţi, sau viceversa; 3) fraţii în raport cu surorile, sau viceversa; 4) bunicii
în raport cu nepoţii lor, sau viceversa.
Circumstanţa agravantă, prevăzută la art.145 alin.(2) lit.h) CP al RM, este
aplicabilă pe toată durata îndeplinirii de către reprezentantul autorităţii publice
sau de către militar a calităţii respective (din momentul dobîndirii ei prin modalităţi specifice fiecăreia pînă în momentul pierderii acesteia: pensionare, demisie,
trecere în rezervă, etc.).
Cît priveşte cea de-a doua condiţie – infracţiunea de omor să fie săvîrşită în
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timpul sau în legătură cu îndeplinirea de către reprezentantul autorităţii publice
sau de către militar a obligaţiilor de serviciu – noţiunea săvîrşirea infracţiunii în
legătură cu îndeplinirea de către victimă a obligaţiilor de serviciu urmează a fi interpretată ca şi noţiunea similară din dispoziţia de la art.145 alin.(2) lit.d) CP al
RM, cu deosebirile de rigoare.
La rîndul său, noţiunea în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu desemnează ipoteza cînd victima – reprezentantul autorităţii publice sau militarul – atunci
cînd este omorît, se află în exerciţiul funcţiunii, în exerciţiul atribuţiilor sale de
serviciu. Calitatea specială a victimei, alături de timpul săvîrşirii infracţiunii – în
timpul serviciului – determină agravarea răspunderii penale; astfel, în acest caz,
fapta nu mai poate fi calificată conform art.145 alin.(l) CP al RM. Această împrejurare va trebui dovedită în mod concret, luîndu-se în calcul sfera atribuţiilor
de serviciu aferente calităţii speciale a victimei, precum şi specificul îndeplinirii
acelor atribuţii (sub aspectul locului, timpului şi modului de îndeplinire), în conformitate cu dispoziţiile legale.
Dispoziţia prevăzută de art.145 alin.(2) lit.h) CP al RM îşi găseşte aplicare
doar în cazul în care nu operează o normă specială (de exemplu, art.142 alin.(3),
art.342 CP al RM).
5.8. Omorul săvîrşit de două sau mai multe persoane (art.145 alin.(2) lit.i)
CP al RM).
Săvîrşirea omorului de două sau mai multe persoane presupune trei ipoteze
alternative: 1) săvîrşirea omorului de doi sau mai mulţi coautori; 2) săvîrşirea
omorului de către o persoană, care întruneşte semnele subiectului infracţiunii, în
comun cu una sau mai multe persoane, care nu întrunesc aceste semne (de exemplu, nu au atins vîrsta răspunderii penale, sunt iresponsabile etc.); 3) săvîrşirea
omorului de către o persoană, care întruneşte semnele subiectului infracţiunii,
prin intermediul unei persoane, care nu întruneşte aceste semne (de exemplu, nu
a atins vîrsta răspunderii penale, este iresponsabilă etc.).
În primul rînd, omorul se consideră săvîrşit de două sau mai multe persoane
atît în cazul în care la comiterea faptei au participat în comun doi sau mai mulţi
coautori, în lipsa unei înţelegeri prealabile între ei, cît şi în cazul în care la comiterea faptei au luat parte doi sau mai mulţi coautori care s-au înţeles în prealabil
despre săvîrşirea în comun a omorului.
Înţelegerea prealabilă referitoare la săvîrşirea omorului poate îmbrăca următoarele forme: 1) verbală, atunci cînd acordul se încheie prin viu grai; 2) nonverbală, presupunînd fie consemnarea acordului în scris, fie confirmarea încheierii
acestuia pe calea unor acţiuni concludente (privirea aprobatoare, semnul confirmativ cu capul, mişcarea aprobativă a mîinii etc.). Nu este exclusă îmbinarea celor
două forme. La fel, nu se exclude (mai cu seamă, în situaţia în care înţelegerea
prealabilă adoptă o formă verbală sau scrisă) ca înţelegerea prealabilă să aibă fie
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un caracter direct (adică să fie încheiată nemijlocit între făptuitori), fie un caracter indirect (adică să presupună prezenţa unor mijlocitori).
Lipsa sau prezenţa înţelegerii prealabile dintre făptuitori nu poate influenţa
calificarea celor săvîrşite în baza art.145 alin.(2) lit.i) CP al RM, dar poate fi luată
în consideraţie la individualizarea pedepsei.
În cazul ambelor varietăţi ale coautoratului la infracţiunea de omor – coautoratul la infracţiunea de omor în prezenţa înţelegerii prealabile între făptuitori
şi coautoratul la infracţiunea de omor în lipsa înţelegerii prealabile între făptuitori – este posibilă manifestarea fie a intenţiei directe, fie a intenţiei indirecte. De
regulă, coautoratul la infracţiunea de omor în prezenţa înţelegerii prealabile între
făptuitori presupune manifestarea unei intenţii directe. Cu toate acestea, nu se
exclude manifestarea unei intenţii indirecte (de exemplu, atunci cînd făptuitorii,
înţelegîndu-se „să-i aplice o corecţie” victimei, o supun bătăii; în acest caz, producerea morţii victimei nu este dorită, fiind doar admisă conştient).
Nu există coautorat în cazul în care fiecare făptuitor acţionează independent
şi în momente diferite, lovind, din răzbunare, mortal, victima. Simpla prezenţă
fizică a unei persoane alături de făptuitor, la locul şi în momentul săvîrşirii de către acesta a omorului nu constituie coautorat, dar ar putea constitui complicitate
la infracţiunea de omor sub formă de sprijin moral acordat agresorilor. Complice
moral se consideră şi cel care dă sfaturi autorului cum să lipsească victima de
viaţă ori cel care strigă către autori, în timp ce aceştia lovesc victima cu parii, că
victima „trebuie omorîtă”.
Pe de altă parte, în cazul în care două sau mai multe persoane, acţionînd cu
intenţia de a omorî persoana, aplică fiecare numeroase lovituri victimei şi chiar
dacă numai una din aceste lovituri s-a dovedit a fi mortală, toate aceste persoane
trebuie considerate coautori la infracţiunea de omor. Dar nu pentru că este imposibil a stabili cine din ele a aplicat lovitura mortală, ci pentru că coautorul voieşte
să participe la săvîrşirea faptei în mod direct, material, pe cînd complicele participă indirect, secundar, voieşte să participe ajutînd pe altul. Prin fiecare lovitură
pe care coautorii o aplică, ei doresc, implicit, ca una dintre ele să devină lovitură
mortală.
La săvîrşirea infracţiunii prevăzute la art.145 alin.(2) lit.i) CP al RM poate lua
parte şi o persoană care nu are semnele subiectului infracţiunii. De aceea, săvîrşirea omorului de către o persoană, care întruneşte semnele subiectului infracţiunii, în comun cu una sau mai multe persoane, care nu întrunesc aceste semne,
intră sub incidenţa agravantei prevăzute la art.145 alin.(2) lit.i) CP al RM. Noţiunea de „de două sau mai multe persoane” nu este nici pe departe echivalentul noţiunilor „participaţie simplă” sau „participaţie complexă, presupunînd coautorul”.
Noţiunea „de două sau mai multe persoane”, în sensul consemnat la art.145
alin.(2) lit.i) CP al RM, presupune pluralitatea de făptuitori. Iar aceşti făptuitori
trebuie să aibă calitatea de autori mijlociţi (mediaţi) sau de autori nemijlociţi
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(imediaţi) ai infracţiunii. Un singur autor al infracţiunii, alături de o persoană
care numai contribuie la săvîrşirea infracţiunii în calitate de organizator, instigator sau complice, nu este suficient pentru a opera circumstanţa agravantă prevăzută la art.145 alin.(2) lit.i) CP al RM.
În cazul infracţiunii prevăzute la art.145 alin.(2) lit.i) CP al RM, făptuitorii
pot realiza simultan şi integral latura obiectivă a infracţiunii de omor. Dar, la fel
de posibil este ca făptuitorii să o realizeze succesiv şi parţial (de exemplu, unul
dintre făptuitori omoară prima victimă, iar al doilea făptuitor omoară cea de-a
doua victimă; împreună, cei doi făptuitori săvîrşesc omorul asupra a două persoane). Important este ca aceşti făptuitori să ia parte la săvîrşirea, chiar şi parţială, a
infracţiunii de omor.
Dacă omorul săvîrşit de două sau mai multe persoane presupune atragerea
unui minor la activitatea criminală sau instigarea acestuia la săvîrşirea omorului,
atunci prevederea de la art.145 alin.(2) lit.i) CP al RM trebuie aplicată alături de
prevederea de la art.208 CP al RM.
5.9. Omorul săvîrşit cu deosebită cruzime, precum şi din motive sadice
(art.145 alin.(2) lit.j) CP al RM).
Cruzimea deosebită demonstrează intenţia făptuitorului de a-i cauza victimei suferinţe – de ordin fizic sau psihic – care sunt intense, inutile şi prelungite
în timp. Cruzimea este inerentă oricărui omor, deoarece în momentul omorului,
victima simte dureri fizice şi morale. Totuşi, omorul săvîrşit cu deosebită cruzime presupune o intensitate mult mai mare a acestor dureri, întrucît făptuitorul
nu se mulţumeşte să curme viaţa victimei. El îi prelungeşte agonia, torturînd-o,
maltratînd-o, molestînd-o. Nu are importanţă dacă deosebita cruzime a constituit singura cauză a decesului; este necesar ca deosebita cruzime să fi fost exercitată pînă la consumarea omorului.
Următoarele metode demonstrează manifestarea cruzimii deosebite la săvîrşirea omorului: cauzarea unor plăgi multiple (cînd există probe suficiente care
dovedesc intenţia de a comite omorul cu deosebită cruzime); jupuirea pielii; turnarea peste victimă a unor lichide inflamabile cărora li se dă foc; provocarea arsurilor cu ajutorul unor obiecte incandescente; arderea sau îngroparea unei persoane vii; utilizarea curentului electric; smulgerea unghiilor; scoaterea ochilor; mutilarea sau secţionarea unor părţi ale corpului; stropirea cu agenţi chimici agresivi;
asfixierea mecanică prelungită în timp; otrăvirea, urmată de suferinţe prelungite;
impunerea victimei să-şi sape mormîntul; imitarea execuţiei victimei; privarea de
mîncare, apă, somn, de confort termic sau fonic, de alte necesităţi vitale etc.
Este de menţionat că, abstrasă de alte circumstanţe, atestarea uneia din metodele prezentate mai sus nu întotdeauna poate fi considerată expresie a cruzimii
deosebite.
Astfel, de exemplu, adesea, cauzarea unor plăgi multiple poate fi explicată
prin forţa fizică slabă a făptuitorului ori prin calităţile vulnerante reduse ale mij-
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locului sau instrumentului de săvîrşire a infracţiunii (care nu a fost ales special
de către făptuitor). De asemenea, numărul mare al plăgilor cauzate îşi poate găsi
explicaţia în starea de agitaţie a făptuitorului, în incapacitatea lui de a evalua
adecvat situaţia, în năzuinţa lui de a săvîrşi mai repede infracţiunea începută,
luînd în consideraţie eficacitatea scăzută a metodei de comitere a infracţiunii,
opunerea activă de rezistenţă de către victimă, superioritatea fizică a victimei sau
alţi asemenea factori. La fel, suferinţele victimei nu vor fi deosebite atunci cînd
cauzarea unor plăgi multiple se realizează în toiul altercaţiei şi într-un interval
de timp relativ scurt.
Despre săvîrşirea cu deosebită cruzime a infracţiunii de omor intenţionat poate mărturisi nu doar metoda comiterii infracţiunii. În acest sens, unul dintre cele
mai răspîndite cazuri de omor săvîrşit cu deosebită cruzime, ţinînd cont de ambianţa executării lui, este omorul săvîrşit în prezenţa persoanelor apropiate victimei.
În cazul cînd la suferinţele victimei asistă alte persoane, deosebita cruzime se
manifestă în raport cu victima infracţiunii, nu în raport cu persoanele care asistă
la suferinţele victimei. Manifestarea cruzimii deosebite faţă de asemenea persoane nu este cuprinsă de componenţa de infracţiune prevăzută la art.145 alin.(2)
lit.j) CP al RM. De aceea, numai atunci poate fi aplicată răspunderea agravată în
baza acestei prevederi normative, cînd victima suferă intens, prelungit şi inutil,
întrucît conştientizează că săvîrşirea infracţiunii afectează substanţial persoanele
apropiate care asistă la suferinţele victimei.
În afară de metoda şi ambianţa comiterii infracţiunii, despre săvîrşirea omorului cu deosebită cruzime pot mărturisi următoarele circumstanţe: particularităţile victimei infracţiunii (de exemplu, prezenţa la ea a unor fobii, a unor alergii sau a altor afecţiuni specifice); specificul motivului infracţiunii (de exemplu,
motivele sadice); alte circumstanţe de natură obiectivă şi subiectivă care trebuie
apreciate cumulativ.
În conjunctura infracţiunii prevăzute la art.145 alin.(2) lit.j) CP al RM, este
necesar să se stabilească, că făptuitorul conştientiza sau, altfel spus, îşi dădea seama că săvîrşeşte infracţiunea cu deosebită cruzime. Aceasta, pe lîngă faptul că
el a prevăzut că va cauza cu o deosebită cruzime moartea victimei, a dorit sau a
admis, în mod conştient, survenirea acestei urmări.
Cît priveşte cea de-a doua ipoteză consemnată la art.145 alin.(2) lit.j) CP al
RM, motivele sadice reprezintă imboldul generat de tendinţa anormală (dar în
limitele responsabilităţii) spre cruzime, o plăcere bolnăvicioasă de a vedea pe cineva suferind sau de a pricinui suferinţe. Sadismul se exprimă în faptul că plăcerea apare într-o situaţie în care victima se află sub stăpînirea făptuitorului, este
subordonată necondiţionat acestuia, fiindu-i supusă într-o asemenea măsură,
încît făptuitorul consideră că îi este permis să-i cauzeze durere şi s-o umilească.
Dominarea asupra victimei, ca formă specifică de legătură cu aceasta, îi creează
făptuitorului sentimentul de satisfacţie. Contextul situaţiei în care, în corespun-
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dere cu voinţa făptuitorului, victima suferă umilinţă sau durere, ceea ce confirmă
controlul exercitat de făptuitor asupra victimei, îi provoacă acestuia excitaţie şi
euforie, însoţite de conştientizarea puterii nelimitate asupra victimei aflate în dependenţă. Omorul săvîrşit din motive sadice reprezintă manifestarea extremă a
sadismului. În acest caz, plăcerea şi satisfacţia sunt atinse pe calea lipsirii victimei
de viaţă, constituind expresia extremă de exercitare a autorităţii făptuitorului asupra victimei.
Delimitînd motivele sadice de cruzimea deosebită, trebuie să specificăm că
deosebita cruzime nu întotdeauna este generată de motive sadice. Omorul săvîrşit cu deosebită cruzime poate avea la bază şi: răzbunarea, gelozia, ura, interesul
material, motivele huliganice etc. La individualizarea pedepsei se poate lua în
consideraţie că nu una, dar ambele ipoteze specificate la art.145 alin.(2) lit.j) CP
al RM caracterizează cele săvîrşite de făptuitor.
5.10. Omorul săvîrşit cu scopul de a ascunde o altă infracţiune sau de a
înlesni săvîrşirea ei (art.145 alin.(2) lit.k) CP al RM).
Omorul săvîrşit cu scopul de a ascunde o altă infracţiune se caracterizează
prin aceea că făptuitorul, omorînd victima, urmăreşte să ascundă infracţiunea
săvîrşită în trecut sau infracţiunea care este săvîrşită concomitent cu omorul. Scopul ascunderii se poate exprima în aceea că făptuitorul urmăreşte să nu se afle
despre însuşi faptul infracţiunii, despre participarea la infracţiune a unei anumite
persoane sau despre alte împrejurări relevante ce ţin de infracţiunea-scop.
Omorul şi infracţiunea-scop pot fi săvîrşite fie la un anumit interval de timp şi
asupra unor victime diferite sau asupra aceleiaşi victime, fie cu aceeaşi ocazie şi în
acelaşi timp, asupra unor victime diferite ori asupra aceleiaşi victime. La calificare
nu contează a cui infracţiune ascunde făptuitorul omorului: a sa ori a unei alte
persoane. De asemenea, nu contează dacă făptuitorul omorului este autor sau alt
participant la infracţiunea-scop.
Victimă în cazul omorului săvîrşit cu scopul de a ascunde o altă infracţiune
poate fi orice persoană, care, în opinia făptuitorului, cunoaşte anumite informaţii
despre infracţiunea-scop şi poate face denunţul (de exemplu, victima, martorul,
unul dintre participanţi, etc.). Dacă însă denunţarea s-a realizat, iar făptuitorul a
aflat despre aceasta, omorul săvîrşit asupra persoanei care a făcut denunţul urmează a fi calificat în baza art.145 alin.(2) lit.d) CP al RM.
Omorînd victima cu scopul de a înlesni săvîrşirea altei infracţiuni, făptuitorul urmăreşte să creeze condiţii care să faciliteze comiterea infracţiunii-scop.
Spre deosebire de omorul săvîrşit cu scopul de a ascunde o altă infracţiune,
omorul săvîrşit cu scopul de a înlesni săvîrşirea altei infracţiuni precede întotdeauna infracţiunea-scop. Prin săvîrşirea infracţiunii prevăzute la art.145 alin.
(2) lit.k) CP al RM în cea de-a doua ipoteză, făptuitorul tinde să uşureze săvîrşirea de către el însuşi sau de către alte persoane a infracţiunii-scop. Nu are
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importanţă dacă făptuitorul va participa sau nu la acea infracţiune, nici în ce
calitate va participa.
În cazul omorului săvîrşit cu scopul de a înlesni săvîrşirea altei infracţiuni,
victimă poate fi orice persoană. Nu se ia în consideraţie dacă victima a putut
să îndeplinească sau nu în realitate acel rol, pentru a cărui neutralizare ea a fost
lipsită de viaţă.
Circumstanţa agravantă prevăzută la art.145 alin.(2) lit.k) CP al RM operează indiferent dacă omorul este consumat sau a rămas la etapa de pregătire ori
de tentativă. Pentru existenţa circumstanţei agravante prevăzute la art.145 alin.
(2) lit.k CP al RM este necesară şi suficientă dovada scopului urmărit, indiferent
dacă acest scop a fost atins sau nu. Dacă scopurile sus-menţionate s-au realizat,
va exista un concurs de infracţiuni între omorul prevăzut la art.145 alin.(2) lit.k)
CP şi infracţiunea ascunsă sau înlesnită prin săvîrşirea omorului. Deoarece textul
de incriminare nu face nici o limitare, rezultă că prin săvîrşirea omorului poate fi
înlesnită sau ascunsă orice infracţiune, indiferent de gravitatea ei.
Atunci cînd făptuitorul omoară victima, fiind convins că ascunde o altă infracţiune (că înlesneşte săvîrşirea unei alte infracţiuni), dar în realitate acea altă
infracţiune nu există, atestăm tentativa la infracţiunea prevăzută la art.145 alin.
(2) lit.k) CP al RM.
5.11. Omorul săvîrşit din motive de ură socială, naţională, rasială sau religioasă (art.145 alin.(2) lit.l) CP al RM).
Prin motive de ură socială, naţională, rasială sau religioasă trebuie de înţeles
motivele de sorginte extremistă, generate de atitudinea ostilă a făptuitorului faţă
de o întreagă categorie socială, etnie, rasă sau confesiune, de care poate aparţine
victima infracţiunii.
Pentru aplicarea răspunderii în baza art.145 alin.(2) lit.l) CP al RM nu este
obligatoriu ca făptuitorul să aparţină la o grupare extremistă, să poarte însemne
extremiste, să aibă ţinută specifică etc., să poarte arme sau obiecte asimilate armelor avînd însemne extremiste, să lase la locul săvîrşirii infracţiunii inscripţii,
imagini, simboluri, foi volante cu caracter extremist, să săvîrşească infracţiunea
în zilele avînd semnificaţie extremistă etc. Eventual, astfel de circumstanţe vor fi
luate în consideraţie la individualizarea pedepsei pentru omorul săvîrşit din motive de ură socială, naţională, rasială sau religioasă.
De regulă, făptuitorul alege victima datorită apartenenţei acesteia la un alt
grup decît cel de care aparţine făptuitorul; acest aspect sugerează ideea că un
membru al unui asemenea grup este interschimbabil cu alt membru. Spre deosebire de victimele altor fapte penale, victima infracţiunii prevăzute la art.145 alin.
(2) lit.l) CP al RM este aleasă mai degrabă după ceea ce reprezintă decît după cine
este. Mesajul astfel transmis este destinat nu doar victimei directe, dar şi grupului
din care face parte victima. Infracţiunea prevăzută la art.145 alin.(2) lit.l) CP al

132

Hotărâri explicative în materie penală ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

RM are ca scop intimidarea grupului din care face parte victima. Reprezentanţilor acelui grup li se transmite mesajul că nu sunt bineveniţi, că nu au dreptul să
participe pe deplin la viaţa socială, că nu este locul lor acolo şi că ar putea deveni
şi ei victime.
Făptuitorul poate să nu aibă nici un fel de sentimente faţă de persoana care
a devenit victima infracţiunii, dar să aibă gînduri sau sentimente ostile faţă de
grupul din care face parte victima. Pentru calificarea faptei în baza art.145 alin.(2)
lit.l) CP al RM nu are importanţă dacă atitudinea, descrisă mai sus, este una durabilă, caracterizînd sistemul de valori de care se conduce făptuitorul, sau are numai
un caracter situativ, fiind legată de circumstanţe concrete (presiunea grupului de
care aparţine făptuitorul, influenţa mulţimii etc.). De asemenea, nu este relevant
dacă victima infracţiunii aparţine de un grup minoritar sau de unul majoritar.
Nu poate fi aplicată răspunderea în conformitate cu art.145 alin.(2) lit.l) CP
al RM în acele cazuri cînd victima este reprezentantul altei categorii sociale, etnii,
rase sau confesiuni, însă nu există suficiente temeiuri pentru a considera că, la
săvîrşirea omorului, făptuitorul a fost ghidat de motive de ură socială, naţională,
rasială sau religioasă. În astfel de cazuri, ura este una personalizată, fiind îndreptată exclusiv asupra victimei omorului, nu asupra unei întregi categorii sociale,
etnii, rase sau confesiuni.
5.12. Omorul săvîrşit prin mijloace periculoase pentru viaţa sau sănătatea
mai multor persoane (art.145 alin.(2) lit.m) CP al RM).
Circumstanţa agravantă în cauză trebuie să îndeplinească următoarele trei
condiţii: 1) mijloacele aplicate în scopul săvîrşirii omorului trebuie să prezinte un
real pericol pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane; 2) făptuitorul trebuie să conştientizeze periculozitatea mijloacelor aplicate; 3) făptuitorul trebuie să
manifeste intenţie în raport cu lipsirea de viaţă a victimei vizate.
Mijloacele aplicate în scopul săvîrşirii omorului trebuie să prezinte un real
pericol pentru viaţa sau sănătatea nu doar a victimei vizate, dar şi a încă cel puţin
unei singure persoane. Este necesar ca la locul faptei să fi fost prezente cel puţin
două persoane, una dintre care era victima vizată.
Pentru existenţa circumstanţei agravante prevăzute de art.145 alin.(2) lit.m)
CP al RM nu se cere ca fapta să fi avut ca urmare omorul şi a altor persoane, fiind
suficient ca viaţa sau sănătatea acestora să fi fost pusă în pericol de mijloacele aplicate de făptuitor, în cazul în care nici victima vizată nu decedează, dar mijloacele
aplicate au fost apte de a pune în pericol viaţa sau sănătatea altor persoane, se va
reţine o tentativă la infracţiunea prevăzută art.145 alin.(2) lit.m) CP al RM.
În acelaşi timp, pericolul pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane nu
este obligatoriu să rezulte în mod exclusiv din natura mijloacelor folosite la săvîrşirea omorului, ci şi din împrejurările sau circumstanţele cu care, în concret, se
asociază acele mijloace, agravînd pericolul. Agravanta prevăzută de art.145 alin.
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(2) lit.m) CP al RM se va aplica şi atunci cînd mijlocul ales nu este prin natura sa
periculos pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane, dar dobîndeşte acest
caracter prin modul în care este folosit de către făptuitor.
În consecinţă, în general, circumstanţa agravantă prevăzută de art.145 alin.(2)
lit.m) CP al RM ar putea exista în cazuri de: accidentare intenţionată a unui grup
de persoane de către mijlocul de transport; tragere din arma de foc în direcţia în
care se află mai multe persoane sau într-un spaţiu închis în care se află mai multe
persoane, fiind verosimilă producerea ricoşeurilor; provocare a unei scurgeri de
gaze toxice apte să afecteze mai multe persoane; provocare a exploziei, a incendiului, a inundării, a unei contaminări radioactive sau bacteriologice etc., care pot
fi periculoase pentru mai multe persoane; otrăvire a produselor alimentare sau a
apei care urmează a fi consumate de mai multe persoane etc.
Cerinţa de prezenţă a circumstanţei agravante prevăzute la art.145 alin.(2)
lit.m) CP al RM nu va fi îndeplinită, dacă, deşi mijlocul aplicat ar putea în mod
obiectiv să creeze pericol pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane, posibilitatea producerii unui asemenea rezultat ar fi exclusă în împrejurările concrete
ale comiterii infracţiunii. De exemplu, dacă se provoacă un incendiu sau o explozie într-un loc în care este prezentă doar victima vizată (fiind exclusă prezenţa
oricăror altor persoane), răspunderea nu poate fi agravată în baza art.145 alin.(2)
lit.m) CP al RM.
Condiţia că făptuitorul trebuie să conştientizeze periculozitatea mijloacelor
aplicate este funcţională în cazul în care făptuitorul conştientizează periculozitatea mijloacelor aplicate. Se exclude agravarea răspunderii pentru săvîrşirea omorului prin mijloace periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane,
dacă făptuitorul, aplicînd asemenea mijloace, a conştientizat lipsa pericolului real
pentru viaţa sau sănătatea altor persoane.
Concluzia despre prezenţa sau lipsa pericolului real pentru viaţa sau sănătatea
mai multor persoane rezultă din atitudinea făptuitorului faţă de următoarele circumstanţe faptice: 1) calităţile vulnerante ale mijloacelor alese pentru săvîrşirea
infracţiunii; 2) poziţia victimei în raport cu alte persoane; 3) mărimea şi configuraţia teritoriului afectat, precum şi alte împrejurări ce caracterizează ambianţa săvîrşirii infracţiunii; 4) particularităţile tragerii focului din armă sau ale realizării
altor acţiuni (inacţiuni) îndreptate spre cauzarea morţii victimei.
O condiţie obligatorie, pe care trebuie s-o îndeplinească circumstanţa agravantă prevăzută la art.145 alin.(2) lit.m) CP al RM, se exprimă în aceea că făptuitorul manifestă intenţie în raport cu omorul victimei vizate. Făptuitorul nu poate manifesta imprudenţă nici măcar în raport cu cauzarea morţii altor persoane
decît victima vizată.
Calificarea se face conform art.145 alin.(2) lit.g) şi m) CP al RM în cazul în
care, în afară de cele două sau mai multe victime decedate, vizate de către făptuitor, au mai fost alte persoane, care au rămas în viaţă, şi care, întrucît au fost expuse
unui real pericol, puteau muri sau suferi cel puţin vătămări ale sănătăţii.
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Atunci cînd omorul săvîrşit prin mijloace periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane este însoţit de distrugerea sau deteriorarea intenţionată
a bunurilor, săvîrşită prin incendiere, explozie sau o altă modalitate periculoasă,
dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari, se va aplica răspunderea în baza
art.145 alin.(2) lit.m)) şi art.197 alin.(2) lit.a) CP al RM. În acele cazuri cînd omorul săvîrşit prin mijloace periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane, este însoţit de distrugerea sau deteriorarea intenţionată a masivelor forestiere prin incendiere, în proporţii ce depăşesc 500 unităţi convenţionale, calificarea
urmează a fi făcută conform art.145 alin.(2) lit.m) şi art.232 alin.(2) CP al RM.
5.13. Omorul săvîrşit cu scopul de a preleva şi/sau utiliza ori comercializa
organele sau ţesuturile victimei (art.145 alin.(2) lit.n) CP al RM).
Prin a preleva organele sau ţesuturile victimei se înţelege a le recolta. Astfel,
pentru calificarea faptei în baza art.145 alin.(2) lit.n) CP al RM nu contează momentul prelevării: atunci cînd victima era în viaţă sau atunci cînd deja decedase.
Totuşi, dacă prelevarea este făcută asupra victimei în viaţă, fără anestezie, poate
exista temeiul reţinerii şi a circumstanţei agravante prevăzute la art.145 alin.(2)
lit.j) CP al RM.
Utilizarea organelor sau ţesuturilor victimei presupune: realizarea unui transplant sau a unei transfuzii; consumarea în cadrul actului de canibalism; vampirism sau spermofagie; colecţionarea; folosirea în cadrul unor ritualuri ezoterice
sau pseudo-religioase, al unor perversiuni sexuale, experimente, cercetări ştiinţifice, la clonare, la crearea de instalaţii sculpturale, la prepararea unor seruri, remedii naturiste sau produse cosmetice, la hrănirea animalelor, la confecţionarea
de obiecte artizanale, etc.
Comercializarea organelor sau ţesuturilor victime presupune vînzarea acestora, inclusiv peste hotarele ţării.
Circumstanţa agravantă prevăzută la art.145 alin.(2) lit.n) CP al RM operează
indiferent dacă omorul este consumat sau a rămas la etapa de pregătire ori de tentativă. Pentru existenţa circumstanţei agravante prevăzute la art.145 alin.(2) lit.n)
CP al RM nu se cere realizarea scopului menţionat. Este necesară şi suficientă
dovada scopului urmărit.
Subiect al omorului săvîrşit cu scopul de a preleva şi/sau utiliza ori comercializa organele sau ţesuturile victimei poate fi orice persoană, inclusiv un lucrător
medical.
5.14. Omorul săvîrşit de către o persoană care anterior a săvîrşit un omor
intenţionat prevăzut la alin.(1) (art.145 alin.(2) lit.o) CP al RM).
Circumstanţa agravantă specificată la art.145 alin.(2) lit.o) CP al RM este
funcţională atunci cînd sunt întrunite următoarele trei condiţii: 1) omorul este
săvîrşit de o persoană care a comis anterior o infracţiune prevăzută la art.145 alin.
(1) CP al RM; 2) făptuitorul nu a fost condamnat anterior pentru nici una din
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faptele de omor care se repetă; 3) nu a expirat termenul de prescripţie de tragere
la răspundere penală, stabilit la art.60 CP al RM.
Circumstanţa agravantă prevăzută la art.145 alin.(2) lit.o) CP al RM este aplicabilă numai în cazul în care se succed două sau mai multe fapte, care sunt prevăzute de alin.(1) al art.145 CP. Din contra, nu se aplică răspunderea în baza art.145
alin.(2) lit.o) CP în cazurile următoare: 1) toate faptele, care se succed, sunt prevăzute doar de art.145 alin.(2) CP; 2) faptele, care se succed, sunt prevăzute de
diferite alineate ale art.145 CP al RM.
De asemenea, nu este aplicabilă prevederea de la art.145 alin.(2) lit.o) CP al
RM în situaţia în care, după infracţiunea specificată la art.145 alin.(1) CP al RM,
este săvîrşit: 1) omorul care a fost întrerupt la o altă etapă a activităţii infracţionale (de exemplu, cînd omorul consumat a fost urmat de tentativa de omor sau de
pregătirea de omor, ori viceversa); 2) omorul în care făptuitorul a avut un alt rol
juridic (de exemplu, în primul caz a fost autor, iar în cel de-al doilea – organizator,
instigator sau complice, sau invers).
În toate situaţiile consemnate mai sus, cînd circumstanţa agravantă prevăzută
la art.145 alin.(2) lit.o) CP al RM nu este funcţională, se aplică regulile concursului de infracţiuni. Aceasta este necesar pentru a se lua în consideraţie la calificare
gradul de pericol social al fiecăreia din faptele săvîrşite, fără a se admite subevaluarea sau supraevaluarea acestuia. Nu se permite a face concomitent calificarea
conform regulilor concursului de infracţiuni şi conform regulilor repetării infracţiunii.
Fapta nu poate fi calificată conform art.145 alin.(2) lit.o) CP al RM, dacă: 1)
unul sau ambele omoruri, formînd repetarea, sunt prevăzute la art.146-148 CP al
RM; 2) este vorba de o atingere reiterată adusă vieţii aceleiaşi victime în scopul
de a o lipsi de viaţă, cuprinsă de intenţia unică; 3) este comisă lipsirea simultană
de viaţă a două sau a mai multor persoane; 4) este comisă lipsirea nesimultană de
viaţă a două sau a mai multor persoane, cuprinsă de intenţia unică.
5.15. Omorul săvîrşit la comandă (art.145 alin.(2) lit.p) CP al RM).
Caracteristic omorului săvîrşit la comandă este că întotdeauna la comiterea
acestuia iau parte cel puţin două persoane: 1) persoana care comandă omorul, îndeplinind, după caz, rolul de organizator sau de instigator al infracţiunii prevăzute la art.145 alin.(2) lit.p) CP al RM; 2) persoana care execută comanda de omor,
îndeplinind rolul de autor al infracţiunii prevăzute la art.145 alin.(2) lit.p) CP al
RM. Nu este exclusă pluralitatea unor astfel de persoane: mai multe persoane care
comandă omorul şi/sau mai multe persoane care execută comanda de omor.
De asemenea, este posibilă prezenţa unor intermediari între persoana care
comandă omorul şi persoana care execută comanda de omor. Contribuţia acestor
persoane (care se exprimă în căutarea/racolarea persoanei care execută comanda
de omor, în transmiterea informaţiei necesare despre victimă, a armei, a remuneraţiei etc. către persoana care execută comanda de omor etc.) trebuie privită
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drept complicitate la infracţiunea prevăzută de art.145 alin.(2) lit.p) CP al RM
(în situaţia cînd intermediarul acţionează la iniţiativa autorului infracţiunii) sau
drept complicitate la organizarea sau la instigarea infracţiunii prevăzute la art.145
alin.(2) lit.p) CP al RM (în situaţia cînd intermediarul acţionează la iniţiativa organizatorului sau instigatorului infracţiunii).
Dacă persoana care execută comanda de omor nu este pasibilă de răspundere
penală, atunci cel care i-a dat comanda, avînd rolul de organizator sau de instigator, va fi considerat autor al infracţiunii.
Dacă celui care comandă omorul nu i-a reuşit să-l determine pe potenţialul
autor să execute comanda ori cînd ultimul exercită atribuţiile investigatorului sub
acoperire, fapta primului trebuie calificată ca pregătire pentru organizarea sau
instigarea omorului la comandă. Aceeaşi soluţie de calificare se impune în ipoteza
renunţării de bunăvoie a autorului la săvîrşirea omorului la comandă.
În cazul în care autorul are de la bun început intenţia de a nu-şi îndeplini
angajamentul faţă de organizator sau instigator, dar numai să dobîndească – prin
înşelăciune sau abuz de încredere – remuneraţia pentru executarea comenzii, cele
săvîrşite urmează a fi calificate ca escrocherie, în baza art.190 CP al RM.
6. Omorul săvîrşit în stare de afect (art.146 CP al RM).
Victima infracţiunii prevăzute la art.146 CP al RM nu este o persoană oarecare, dar numai persoana care provoacă starea de afect a făptuitorului prin actele
sale de violenţă, insultele sale grave ori alte acte ilegale sau imorale ale sale. De
aceea, în ipoteza erorii privind această calitate specială a victimei, atunci cînd
făptuitorul consideră eronat că lipseşte de viaţă persoana care i-a provocat starea
de afect prin actele sale de violenţă, insultele sale grave ori alte acte ilegale sau
imorale ale sale, răspunderea se va aplica în baza art.27 şi art.146 CP al RM, adică
ca tentativă la omorul săvîrşit în stare de afect.
În cazul pluralităţii de victime, care împreună au provocat apariţia stării de
afect, calificarea se face conform art.146 CP al RM o singură dată, dacă lipsirea de
viaţă a tuturor victimelor este cuprinsă de intenţia unică a făptuitorului.
Este posibil ca starea de afect să fie provocată de actele comune a două persoane, iar făptuitorul, care se află în stare de afect, să-şi îndrepte intenţia nemijlocit spre lipsirea de viaţă a celor două persoane. În astfel de cazuri, dacă
din cauze independente de voinţa făptuitorului nu decedează nici una din acele
persoane, respectînd regula de la art.117 lit.a) CP al RM, cele săvîrşite urmează
a fi calificate conform art.27 şi art.146 CP al RM, ca tentativă la omorul săvîrşit
în stare de afect. Aceeaşi soluţie de calificare se impune în cazul în care făptuitorul, care se află în stare de afect, îşi îndreaptă intenţia nemijlocit spre lipsirea de
viaţă a celor două persoane care în comun i-au provocat afectul, însă, din cauze
independente de voinţa făptuitorului, se produce decesul unei singure persoane
din cele două.
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În sensul art.146 CP al RM, cauze ale apariţiei stării de afect sunt: a) actele de
violenţă; b) insultele grave; c) alte acte ilegale; d) alte acte imorale. Această listă
are un caracter exhaustiv. Nici o altă cauză (de exemplu, situaţia psihologică traumatizantă de durată) nu poate fi privită drept cauză a apariţiei stării de afect în
contextul infracţiunii prevăzute la art.146 CP al RM.
În contextul infracţiunii prevăzute la art.146 CP al RM, prin stare de afect se
înţelege starea psihică ce se caracterizează printr-o emoţie intensă, de scurtă durată (de la cîteva secunde pînă la cîteva minute), legată de activitatea instinctivă
şi de reflexele necondiţionate. Este o stare care nu depăşeşte limitele normalităţii,
fiind însoţită de modificări spontane (dar nu şi psihotice) ale activităţii psihice, în
mod special observîndu-se îngustarea conştiinţei. Pentru constatarea s-a aflat sau
nu persoana în stare de afect, organul de urmărire penală ori instanţa de judecată,
după caz, poate să dispună efectuarea expertizei psihologice.
Omorul se consideră săvîrşit în stare de afect numai dacă atît starea de afect,
cît şi intenţia de a săvîrşi omorul au survenit în mod subit. Termenul subit înseamnă: 1) care se petrece într-un timp foarte scurt şi 2) pe neaşteptate.
Expresia „survenită în mod subit”, utilizată în dispoziţia art.146 CP al RM,
presupune că nu este obligatoriu să lipsească sau să fie foarte mică distanţa în
timp între cauza de apariţie a stării de afect şi omorul săvîrşit în stare de afect.
Uneori, această distanţă în timp poate fi mai mare. Or, starea de afect poate surveni nu doar în urma perceperii nemijlocite a actelor ilegale sau imorale ale victimei. Ea poate surveni şi în urma reflectării asupra unor factori derivaţi vizînd
aceste acte ale victimei, reflectare care se prezintă în una din formele următoare:
a) depanarea în memorie a amintirilor legate de actele ilegale sau imorale ale victimei; b) conştientizarea tardivă a rezultatelor actelor ilegale sau imorale ale victimei; c) aflarea tardivă a informaţiei despre actele ilegale sau imorale ale victimei.
Este esenţial ca intenţia de a lipsi de viaţă victima să apară în mod subit în
starea de afect, provocată de actele ilegale sau imorale ale victimei. Dacă intenţia
de a lipsi de viaţă victima, survenită în mod subit în starea de afect, a fost realizată
nu imediat, dar după scurgerea unui anumit interval de timp, după ce starea de
afect se consumase, nu vom mai fi în prezenţa omorului săvîrşit în stare de afect.
Nu se exclude posibilitatea tentativei la omorul săvîrşit în stare de afect. Cînd
caracterul acţiunii sau inacţiunii făptuitorului mărturiseşte despre intenţia directă de omor în stare de afect, dar moartea victimei nu s-a produs din circumstanţe
independente de voinţa făptuitorului, asemenea acţiuni urmează a fi calificate în
baza art.27 şi art.146 CP al RM.
Dacă în fapta persoanei, cu vîrsta cuprinsă între 14 şi 16 ani, sunt prezente atît
semnele omorului săvîrşit în stare de afect, cît şi semnele infracţiunii prevăzute la
art.145 alin.(2) CP al RM, ţinînd cont de prevederile art.117 lit.a) CP al RM, nu
vor exista temeiuri pentru a o trage la răspundere penală.
În unele cazuri, omorul săvîrşit în stare de afect poate presupune prezenţa

138

Hotărâri explicative în materie penală ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

unor circumstanţe agravante prevăzute la art.145 alin.(2) CP al RM. Şi în asemenea cazuri, în acord cu regula de calificare prevăzută de art.117 lit.a) CP al RM,
răspunderea se va aplica numai conform art.146 CP al RM.
7. Pruncuciderea (art.147 CP al RM).
Victima infracţiunii de pruncucidere poate fi numai un copil nou-născut. Nu
poate fi aplicată răspunderea în baza art.147 CP al RM, dacă este săvîrşit omorul
unui copil căruia îi lipseşte calitatea de nou-născut.
Dacă mama comite lipsirea de viaţă a propriului copil, care nu are calitate de
nou-născut, fapta urmează a fi calificată, în baza art.2011 alin.(4), în cazul în care
persistă intenţia de omor – în temeiul art.145 alin.(2) lit.e), e1) CP al RM.
Pluralitatea de victime (gemeni, tripleţi, cvadrupleţi etc.) nu influenţează asupra calificării pruncuciderii, dar trebuie luată în calcul la individualizarea pedepsei. Potrivit prevederilor art.117 lit.a) CP al RM, în cazul pluralităţii de victime,
calificarea se face conform art.147 CP al RM o singură dată, dacă omorul a tuturor victimelor este cuprinsă de intenţia unică a făptuitorului.
În cazul omorului a unui copil străin (cu precizarea că, la momentul săvîrşirii
faptei, făptuitoarea conştientizează că victima este un copil străin), răspunderea
trebuie aplicată în baza art.145 alin.(2) lit.e) CP al RM. În acelaşi timp, dacă făptuitoarea va omorî un copil străin, pe care ea l-a perceput eronat în calitate de copil
propriu, fapta trebuie calificată potrivit art.27 şi 147 CP al RM.
Este posibil ca făptuitoarea să-şi îndrepte intenţia nemijlocit spre omorul a
două victime. Dacă din cauze independente de voinţa făptuitoarei nu decedează
nici una din acele victime, respectînd regula de la art.117 lit.a) CP al RM, cele
săvîrşite urmează a fi calificate conform art.27 şi art.147 CP al RM, ca tentativă de
pruncucidere. Aceeaşi soluţie de calificare se impune în cazul în care făptuitoarea
îşi îndreaptă intenţia nemijlocit spre lipsirea de viaţă a două victime, dar, din cauze
independente de voinţa ei, se produce decesul unei singure victime din cele două.
Timpul săvîrşirii infracţiunii este un element al calificării care trebuie stabilit
în mod obligatoriu. Acest element este caracterizat în textul legii prin cuvintele
„în timpul naşterii sau imediat după naştere”.
Semnul obligatoriu al laturii subiective a pruncuciderii este starea emoţională specială în care se află făptuitoarea, şi anume – starea de tulburare fizică sau
psihică, cu diminuarea discernămîntului, cauzată de naştere. În lipsa acestei stări
emoţionale specifice, omorul copilului nou-născut de către mama acestuia, chiar
dacă este săvîrşit in timpul naşterii sau imediat după naştere, urmează a fi calificat
în conformitate cu art.145 alin.(2) lit.e) CP al RM.
Subiectul infracţiunii de pruncucidere este un subiect special: mama biologică a victimei.
Dacă omorul copilului nou-născut este săvîrşit împreună cu alte persoane,
atunci: a) mama acestuia va răspunde în calitate de autor al infracţiunii prevăzute
la art.147 CP al RM; b) celelalte persoane vor răspunde ca autori ai infracţiunii
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prevăzute la art.145 alin.(2) lit.e) CP al RM, dacă nu mai sunt prezente şi alte
circumstanţe agravante.
Este necesară delimitarea infracţiunii de pruncucidere de infracţiunea de lăsare în primejdie (art.163 CP al RM). Criteriul de delimitare este următorul: în
cazul lăsării în primejdie, făptuitoarea doreşte ca cineva să-i poarte de grijă copilului ei nou-născut; în situaţia pruncuciderii, ea doreşte sau admite moartea victimei. Orientarea intenţiei este apreciată în funcţie de timpul şi locul abandonării
nou-născutului, de starea ei fizică la momentul abandonării lui, de probabilitatea
salvării lui, de faptul cît de repede după abandonare copilul va putea fi descoperit
etc. De exemplu, lăsarea nou-născutului în pădure sau în cîmp, departe de locurile animate şi căile de circulaţie, vorbeşte clar despre prezenţa intenţiei de pruncucidere. În contrast, lăsarea nou-născutului într-un cărucior, în timpul verii, la
uşa maternităţii, mărturiseşte cel mai probabil despre intenţia de a comite fapta
de lăsare în primejdie.
[Pct.7 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.41 din 18.12.2017]
8. Lipsirea de viaţă la dorinţa persoanei (eutanasia) (art.148 CP al RM).
Victima infracţiunii prevăzute la art.148 CP al RM este persoana care suferă
de o maladie incurabilă sau ale cărei suferinţe fizice au un caracter insuportabil,
şi care şi-a exprimat dorinţa de a fi lipsită de viaţă. Victimă poate fi şi o persoană
minoră. În acest caz, dorinţa victimei de a fi lipsită de viaţă trebuie exprimată de
o rudă adultă a acesteia. În acord cu art.134 CP al RM, rude ale victimei minore
a infracţiunii de eutanasie trebuie considerate toate persoanele care au cu acea
victimă o legătura bazată pe descendenţa unei persoane dintr-o altă persoană sau
pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun.
Nu reprezintă eutanasie sinuciderea asistată de un lucrător medical, atunci
cînd lucrătorul medical ajută persoana, care suferă de o maladie incurabilă sau
ale cărei suferinţe fizice au un caracter insuportabil, să se sinucidă. Această faptă,
constituind înlesnirea sinuciderii, nu este sancţionată în conformitate cu legea
penală a Republicii Moldova.
În contextul infracţiunii prevăzute la art.148 CP al RM, lipsirea ilegală de viaţă a victimei poate avea la bază numai două cauze, avînd un caracter alternativ:
1) victima suferă de o boală incurabilă; 2) suferinţele fizice ale victimei au un
caracter insuportabil.
Doar o comisie de medici-experţi poate stabili dacă suferinţele fizice ale victimei aveau sau nu un caracter insuportabil.
Pentru a fi posibilă atenuarea răspunderii penale pentru eutanasie, mai este
necesar ca, în prealabil, victima să-şi fi manifestat dorinţa. Dorinţa trebuie exprimată de o persoană în deplinătatea facultăţilor sale mintale şi care deci îşi dă
seama de ceea ce cere. Dorinţa unui minor de a fi lipsit de viaţă este irelevantă;
doar rudele, care au atins la momentul săvîrşirii infracţiunii vîrsta de 18 ani, pot
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încuviinţa lipsirea de viaţă a unui minor. Contribuţia acestor rude, exprimată în
încuviinţarea lipsirii de viaţă a victimei minore, trebuie considerată complicitate
la infracţiunea de eutanasie.
Lipsirea de viaţă a unui minor, în legătură cu o maladie incurabilă sau cu caracterul insuportabil al suferinţelor fizice, dacă nu a existat dorinţa rudelor adulte
ale acestuia, se va califica în conformitate cu art.145 alin.(2) lit.e) CP al RM. Un
reprezentant legal sau oricare altă persoană, care nu este rudă a victimei minore, nu poate încuviinţa lipsirea de viaţă a unui minor în contextul infracţiunii
prevăzute la art.148 CP al RM. Lipsirea de viaţă a unui minor, încuviinţată de o
astfel de persoană, urmează a fi calificată conform art.145 alin.(2) lit.e) CP al RM.
Totodată, contribuţia reprezentantului legal sau a oricărei alte persoane care nu
este rudă a victimei minore, exprimată în încuviinţarea lipsirii de viaţă a victimei
minore, trebuie considerată complicitate la infracţiunea prevăzută la art.145 alin.
(2) lit.e) CP al RM.
Aceleaşi soluţii de calificare se impun în situaţia în care se realizează aşa-numita „eutanasie non-voluntară”. Se are în vedere lipsirea de viaţă a unei persoane
iresponsabile, în legătură cu o maladie incurabilă sau cu caracterul insuportabil
al suferinţelor fizice, dacă a existat dorinţa victimei (dorinţă care nu poate produce nici un fel de efecte, deoarece este exprimată de o persoană care nu este în
deplinătatea facultăţilor sale mintale şi care deci nu îşi dă seama de ceea ce cere).
Lipsirea de viaţă a unei persoane iresponsabile, chiar încuviinţată de rudă,
reprezentantul legal sau de oricare altă persoană, urmează a fi calificată conform
art.145 alin.(2) lit.e) CP al RM. Totodată, contribuţia rudei, a reprezentantului
legal sau a oricărei alte persoane, exprimată în încuviinţarea lipsirii de viaţă a victimei, trebuie considerată complicitate la infracţiunea prevăzută la art.145 alin.
(2) lit.e) CP al RM.
Pentru a fi în prezenţa infracţiunii de eutanasie, urmează ca dorinţa victimei
să întrunească următoarele condiţii: 1) să fie exprimată înainte de comiterea infracţiunii de eutanasie; 2) să fie adresată subiectului infracţiunii; 3) să fie insistentă; se are în vedere accentuarea caracterului serios şi decisiv al unei asemenea
hotărîri; 4) să fie clară; 5) să fie fermă şi persistentă; 6) să fie liber exprimată.
Subiectul infracţiunii prevăzute la art.148 CP al RM poate fi un medic sau un
asistent social, dar şi oricare altă persoană.
9. Pentru a deosebi omorul intenţionat de lipsirea de viaţă din imprudenţă
(art.149 CP al RM) urmează să se atragă atenţia asupra faptului că omorul dă expresie unei conduite violente, reprezentînd o formă de manifestare a făptuitorului
care a luat hotărîrea de a suprima viaţa unei persoane şi se foloseşte de mijloacele
apte să realizeze acest scop, pe cînd în cazul lipsirii de viaţă din imprudenţă nu
avem un act de violenţă, ci o conduită greşită a făptuitorului într-o situaţie periculoasă, susceptibilă să producă, în anumite împrejurări, consecinţe sub formă de
moarte cerebrală a victimei.
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Spre deosebire de infracţiunea de omor intenţionat, lipsirea de viaţă din imprudenţă se comite în mod frecvent prin inacţiune, atunci cînd făptuitorul omite
să facă ceea ce este obligat potrivit legii, altor reglementări sau împrejurărilor,
pentru a nu cauza moartea unei persoane (încălcînd conduita prescrisă de legea
penală de a nu lipsi de viaţă).
În unele cazuri, lipsirea de viaţă din imprudenţă se consideră, în mod neîntemeiat, ca fiind intenţionată, spre exemplu: de la o izbitură, victima cade, se loveşte cu capul de un corp contondent şi moare sau cazul în care moartea victimei
survine de la loviturile aplicate de făptuitor. În astfel de cazuri, conştientizarea
de către făptuitor a laturii faptice a acţiunilor (inacţiunilor) sale este apreciată în
mod eronat ca probă a previziunii că va surveni moartea victimei.
Pentru a verifica temeinicia afirmaţiilor făptuitorului că a lipsit de viaţă persoana, din neglijenţă, că a acţionat fără intenţie, aceste afirmaţii trebuie confruntate cu datele ce caracterizează: acţiunea (inacţiunea) în momentul infracţiunii;
ambianţa în care a fost săvîrşită infracţiunea; relaţiile făptuitorului cu victima;
conduita făptuitorului după lipsirea victimei de viaţă etc.
10. Structural, infracţiunea de vătămare intenţionată gravă a integrităţii
corporale sau a sănătăţii, care a provocat decesul victimei (art.151 alin.(4) CP
al RM), cuprinde vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii (urmările prejudiciabile primare), care, la rîndul său, a implicat producerea unor urmări
prejudiciabile şi mai grave – decesul victimei (urmările prejudiciabile secundare)
sau conform art.19 CP al RM este o infracţiune cu două forme de vinovăţie.
În cazul dat, decesul victimei trebuie să se găsească într-o legătură de cauzalitate directă cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii. Mai mult,
această legătură de cauzalitate trebuie să fie cuprinsă de vinovăţia făptuitorului.
În planul laturii subiective, fapta prevăzută la art.151 alin.(4) CP al RM se
caracterizează prin intenţie faţă de urmările prejudiciabile primare şi prin imprudenţă faţă de urmările prejudiciabile secundare.
Dacă făptuitorul manifestă intenţie faţă de decesul victimei, se aplică nu art.151
alin.(4) CP al RM, dar art.145 CP al RM. La delimitarea infracţiunii de omorul
intenţionat potrivit art.151 alin.(4) CP al RM, trebuie luate în calcul toate circumstanţele cazului (caracterul mijloacelor aplicate, localizarea plăgilor, numărul loviturilor aplicate etc.); nu poate fi luată ca criteriu de delimitare durata perioadei de
la cauzarea plăgii pînă la momentul decesului victimei. Or, decesul care s-a produs
imediat după cauzarea plăgii, fără a fi luate în consideraţie celelalte circumstanţe,
obiective şi subiective, nu este o condiţie suficientă pentru a exclude orice incertitudine în ce priveşte prezenţa la făptuitor a intenţiei de a omorî victima.
11. Articolul 2011 alin.(4) CP incriminează violenţa în familie, care a cauzat
vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, soldată cu decesul victimei,
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pentru care sunt aplicabile recomandările expuse în pct.10 al prezentei Hotărâri,
ce se referă la componenţa de infracţiune, prevăzută de art.151 alin.(4) CP al RM.
[Pct.11 în redacţia Hotărîrii Plenului CSJ a RM nr.41 din 18.12.2017]
12. Stabilind pedeapsa pentru infracţiunile săvîrşite prin omor (art.145-148
CP al RM), instanţele judecătoreşti urmează să ia în consideraţie toate circumstanţele în care aceste infracţiuni au fost săvîrşite: tipul intenţiei, motivul şi scopul,
modul, condiţiile şi etapa de săvîrşire a infracţiunii, gravitatea urmărilor, persoana vinovatului şi circumstanţele cauzei care atenuează sau agravează răspunderea. De asemenea, vor fi examinate datele referitoare la persoana victimei, relaţiile
ei cu făptuitorul, precum şi comportamentul ei în timpul comiterii infracţiunii.
Se atenţionează instanţele judecătoreşti asupra faptului că omorul intenţionat
săvîrşit, profitînd de starea excepţională, cu folosirea condiţiilor de calamităţile
naturale (cutremur de pămînt, inundaţie, incendii, epidemii etc.) va fi examinat
ca fiind săvîrşit cu circumstanţe agravante care se iau în consideraţie la stabilirea
pedepsei – art.77 alin.(1) lit.m) CP al RM.
13. În fiecare cauză cu privire la infracţiunile săvîrşite prin omor (art.145148 CP al RM) instanţele judecătoreşti urmează să îndeplinească cerinţele art.218
al Codului de procedură penală cu privire la reacţionarea eficientă la faptele de
încălcare a legalităţii şi a drepturilor omului, şi la stabilirea condiţiilor care au
contribuit la săvîrşirea infracţiunii, şi, dacă există temeiuri, să reacţioneze la ele
prin încheieri interlocutorii.
14. Instanţele judecătoreşti de apel şi recurs urmează să îmbunătăţească activitatea de judecare a dosarelor cu privire la infracţiunile săvîrşite prin omor
(art.145-148 CP al RM), să scoată în evidenţă şi să lichideze la timp greşelile şi
încălcările comise de instanţe inferioare.
15. Examinînd cauzele de învinuire în baza art.145 alin.(2) CP al RM, instanţa de judecată urmează să ţină cont de prevederile art.30 alin.(3) Codul de procedură penală şi art.71 alin.(3) CP al RM, care se referă la compunerea instanţei şi la
faptul că detenţiunea pe viaţă nu poate fi aplicată femeilor şi minorilor.
16. Se abrogă hotărîrea Plenului Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova
nr.9 din 15 noiembrie 1993 „Cu privire la practica judiciară în cauzele despre
omorul premeditat”, cu modificările introduse prin Hotărîrile Plenului nr.20 din
10.06.1998 şi nr.38 din 20.12.1999.
PREŞEDINTELE CURŢII
SUPREME DE JUSTIŢIE
Chişinău, 24.12.2012

Mihai POALELUNGI
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

Cu privire la unele chestiuni ce vizează participarea
procurorului la judecarea cauzei penale
nr. 12 din 24.12.2012
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2013, nr.6, pag.20
***
În scopul aplicării corecte şi uniforme de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei ce reglementează participarea procurorului la judecarea cauzelor penale,
Plenul Curţii Supreme de Justiţie, în conformitate cu art.2 lit.e) şi art.16 lit.c) din
Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, prin prezenta hotărîre, dă următoarele explicaţii:
HOTĂRĂŞTE:
Secţiunea 1
Consideraţii generale la judecare în instanţa de fond
şi poziţia procurorului în procesul penal
1. În sensul legislaţiei naţionale, procuror – este persoană oficială numită în
această funcţie, în modul stabilit de lege, care, prin intermediul Procuraturii, îşi
exercită atribuţiile privind conducerea ori efectuarea în numele statului a urmăririi
penale, reprezintă învinuirea în instanţă, exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege.
2. Instanţele de judecată, examinînd cauzele penale cu participarea procurorului, vor ţine cont despre limitele competenţelor acestuia, potrivit dispoziţiilor prevăzute în Constituţia Republicii Moldova referitoare la Procuratură
(art.124-125). Aceste dispoziţii sunt dezvoltate de Legea cu privire la Procuratură
(nr.294/25.12.2008 //Monitorul Oficial 55-56/155, 17.03.2009), art.51-54 şi altele
din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (nr.122-XV din 14.03.2003
//Monitorul Oficial 104-110/447, 07.06.2003), jurisprudenţa internaţională şi naţională.
3. Conform art.320 CPP, procurorul prezintă învinuirea în toate cauzele penale în numele statului. La exercitarea atribuţiilor sale în faţa instanţei de judecată, procurorul este independent şi se supune numai legii. Acesta este obligat de a
avea un rol activ în procesul de judecare a cauzei şi:
– prezintă în şedinţa de judecată probele învinuirii, cît şi poate prezenta noi
probe în cauza în care a condus sau a efectuat personal urmărirea penală;
– participă la examinarea probelor prezentate de partea apărării, prezintă noi
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probe necesare pentru confirmarea acuzării, face demersuri şi îşi expune părerea
asupra chestiunilor ce apar în instanţă;
– cere de la instanţa de judecată cauza penală pentru a formula inculpatului o
acuzare mai gravă şi a administra noi probe dacă, în urma cercetării judecătoreşti,
se constată că inculpatul a săvîrşit şi alte infracţiuni, iar probele sunt insuficiente;
– modifică încadrarea juridică a infracţiunii săvîrşite de inculpat dacă cercetările judiciare confirmă că inculpatul a săvîrşit această infracţiune;
– expune în timpul dezbaterilor opinia referitor la aplicarea legii penale şi a
pedepsei faţă de inculpat pentru fapta admisă.
În temeiul art.6 pct.31 CPP, procurorul prezintă învinuirea în conformitate cu
dispoziţiile legii şi coroborează cu partea vătămată în scopul apărării intereselor
acesteia.
4. Dacă în urma dezbaterilor judiciare procurorul se convinge că datele cercetării judiciare nu confirmă învinuirea adusă inculpatului, în conformitate cu
prevederile art.320 alin.(5) CPP, el este obligat să renunţe, parţial sau integral,
la învinuire sau la unele capete de învinuire şi să expună instanţei de judecată
motivele renunţării la aceasta printr-o ordonanţă motivată.
Renunţarea procurorului la învinuire atrage adoptarea de către instanţa
de judecată, după caz, a unei sentinţe de achitare sau de încetare a procesului
penal.
În caz de refuz parţial al procurorului de a susţine învinuirea de stat în cazul
unui concurs de infracţiuni, instanţa adoptă sentinţa de achitare ori încetare în
partea învinuirii de care procurorul s-a refuzat, precum şi de condamnare în altă
parte a învinuirii susţinute de procuror în caz că aceasta s-a confirmat.
Ambele soluţii se adoptă printr-o singură sentinţă.
De regulă, în cazul renunţului procurorului de la învinuire, în acest caz se va
adopta o soluţie de achitare.
Însă, în cazul cînd au fost admise erori de drept la pornirea urmăririi penale,
înaintării învinuirii sau a survenit prescripţia tragerii la răspundere penală, pe
care motiv se declară renunţul procurorului de la învinuire, instanţa va adopta o
sentinţă de încetare a procesului penal.
5. Procurorul, asigurînd temeinicia oricărei acuzaţii în materie penală, trebuie să aibă posibilitate de a lua cunoştinţă şi de a dezvolta toate probele, cererile
sau excepţiile invocate de cealaltă parte (hotărîrea CEDO din 27.03.1998 J.J. vs.
Olanda; hotărîrea CEDO din 25.09.2001 P.G. şi J.H. vs. Marea Britanie).
În sensul jurisprudenţei CEDO, (hotărîrea din 19 decembrie 1989 Kamasinski
v. Austria, p.79), rechizitoriul joacă un rol crucial în procesul penal şi, din momentul elaborării acestuia, inculpaţii sunt în mod oficial înştiinţaţi cu privire la
aspectele de fapt şi de drept ale acuzaţiilor ce li se aduc cu consemnarea acestui
fapt în documente anexate la dosarul penal de care este responsabil acuzatorul de
stat (art.296 CPP).
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În cazul în care în cadrul judecării cauzei în prima instanţă se constată că
rechizitoriul n-a fost confirmat de către procuror, instanţa de judecată va pune în
discuţia părţilor problema vizată şi, la solicitarea procurorului participant la şedinţa de judecată, anunţă o întrerupere a şedinţei de judecată pentru a soluţiona
competenţele procurorului, prevăzute la art.296 CPP.
Din sensul art.52 alin.(2) CPP rezultă că, dacă procurorul ierarhic superior
a preluat o cauză penală pentru efectuarea urmăririi penale, acesta, întocmind
rechizitoriul, îl semnează şi îl trimite pentru judecare în instanţa competentă.
6. Procurorul participant la judecarea cauzei penale este obligat să menţină
pe tot parcursul procesului penal un rol activ, îndeplinind acţiuni eficiente în prezentarea şi probarea învinuirii aduse inculpatului. El este persoana care iniţiază
cereri şi demersuri în sensul cercetării probelor, modificării învinuirii. În instanţa
de fond procurorul insistă de a cerceta toate probele necesare adunate în cadrul
urmăririi penale. De acest drept procurorul se bucură în continuarea procesului
şi în instanţa de apel, propunînd instanţei să verifice şi să cerceteze oricare alte
probe noi în conformitate cu prevederile art.414 CPP, asupra cărora instanţele
sunt obligate să se pronunţe motivat.
Instanţa de judecată poate dispune excluderea mijloacelor de probă, administrate de către procuror la urmărirea penală, numai în cazul în care constată o încălcare substanţială şi semnificativă a unei dispoziţii legale privind administrarea
probatoriului care, în împrejurări concrete ale cauzei, face ca mijlocul de probă
administrat să aducă atingere caracterului echitabil al procesului penal în ansamblu (de pildă, în cazul maltratărilor admise de către ofiţerii organului de urmărire
penală, tratamentului inuman şi degradant, aplicării violenţei, nulităţii absolute a
actului procesual prevăzut de art.251 alin.(3) CPP etc., cauza Boicenco v. Moldova
din 11.07.2006, cauza Popovici v. Moldova).
7. În conformitate cu art.326 CPP, cadrul judecării cauzei în primă instanţă,
acuzatorul de stat este în drept să modifice, prin ordonanţă, învinuirea adusă inculpatului în cadrul urmăririi penale în sensul agravării ei dacă probele cercetate
în şedinţa de judecată, în opinia lui, dovedesc incontestabil că inculpatul a săvîrşit
o infracţiune mai gravă decît cea incriminată anterior. La fel, procurorul poate
proceda şi în cazul cînd se constată că inculpatul a săvîrşit o altă infracţiune care
va influenţa încadrarea juridică a învinuirii aduse acestuia.
Dacă, după restituirea cauzei penale procurorului pentru efectuarea urmăriri
penele, acesta nu a prezentat instanţei de judecată ordonanţa privind o nouă învinuire ori de modificare a învinuirii, aceasta urmează să continue judecarea cauzei
şi să se pronunţe asupra învinuirii formulate iniţial în rechizitoriu.
8. La cererea procurorului, coroborată cu partea vătămată, care consideră necesar de a modifica încadrarea juridică fără a agrava situaţia inculpatului, instanţa
trebuie să pună acest aspect în discuţia părţilor şi să explice inculpatului că este în
drept să ceară timp de a-şi pregăti apărarea şi să propună probe.
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Este inadmisibilă aducerea neîntemeiată de noi capete de acuzare în procesul
judecării cauzei penale, însă, este la fel inadmisibil ca reprezentantul acuzării de
stat, care descoperă în cadrul procesului penal noi circumstanţe incriminatoare,
să nu poată aplica pîrghiile justiţiei pentru calificarea corectă şi echitabilă a faptelor comise de inculpat. În acest caz s-ar încălca dreptul la un proces echitabil al
părţii vătămate şi al societăţii, care acuză persoana prin intermediul procurorului.
Rolul procurorului în procesul penal este multiaspectual, constînd în apărarea persoanei, a drepturilor şi libertăţilor acestuia, în apărarea societăţii şi a statului împotriva fenomenului criminalităţii, în constatarea şi descoperirea tuturor
infracţiunilor săvîrşite, în prevenirea săvîrşirii de noi infracţiuni.
9. Dreptul procurorului, prevăzut de art.326 alin.(1) CPP, de a modifica învinuirea „dacă probele cercetate în şedinţa de judecată dovedesc incontestabil că
inculpatul a săvîrşit o infracţiune mai gravă decît cea incriminată anterior”, se
realizează prin emiterea în acest sens a ordonanţei, iar instanţa are obligaţia de a
o accepta în cazul prezenţei probelor incontestabile. Acest drept este proporţional
cu situaţia care a determinat-o – săvîrşirea de către inculpat a unei infracţiuni mai
grave decît cea incriminată. Or, procurorul nu poate fi lipsit de dreptul de a-şi
exercita atribuţiile sale potrivit art.124 din Constituţie.
10. În cazul judecării cauzei penale în fond, instanţa va stabili că urmărirea
penală este efectuată de către un organ necompetent, va verifica dacă procurorul
ierarhic superior, în situaţii de incompatibilitate sau alte motive întemeiate, a dispus, prin ordonanţă motivată, exercitarea urmăririi penale de către procurorul din
altă procuratură de acelaşi nivel sau organ de urmărire penală, deoarece de asemenea competenţă nu poate dispune procurorul raionului sau procurorul de sector.
În cazul cînd în instanţă are loc conexarea mai multor dosare penale într-o
unică procedură de judecare, expediate de procurori diferiţi, la judecarea cauzei
va participa procurorul desemnat prin dispoziţie de procurorul ierarhic superior.
Dacă în şedinţa de judecată participă mai mulţi procurori, neprezentarea unui
procuror al grupului la judecarea cauzei nu atrage amînarea şedinţei. În asemenea
caz, şedinţa judiciară poate continua cu prezenţa unui procuror.
11. Conform art.389, 390, 391 CPP, sentinţa de condamnare, achitare sau de
încetare a cauzei penale, deciziile adoptate pe căile ordinare de atac pot fi atacate
numai de către procurorul care a participat la judecarea acestei cauze, în condiţiile prevăzute de lege (art.400-405; art.420-430; art.437-445 CPP) dacă le consideră
ca fiind ilegale.
În cazul în care se constată că procurorul care a participat la şedinţa de judecată, după pronunţarea sentinţei/deciziei din diferite motive, nu exercită atribuţiile prevăzute în art.53 CPP, procurorul ierarhic superior este obligat să
dispună înlocuirea acestuia cu un alt procuror care să decidă, dacă va ataca
sentinţa/decizia cu apel sau recurs şi în termen legal să declare după caz apel
sau recurs.
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Declararea peste termen a apelului sau a recursului de către procuror impune,
în sensul art.230 alin.(2) CPP, pierderea dreptului procesual şi nulitatea actului
efectuat peste termen.
În acest aspect este aplicabilă şi jurisprudenţa CEDO, astfel în hotărîrea Ghirea c. Moldovei din 26 iunie 2012, Curtea Europeană a constatat violarea Articolului 6 §1 din Convenţie, observînd că – suspendarea termenului de prescripţie,
pe motiv că procurorul care a condus acest caz a fost în concediu, nu poate fi
acceptat ca fiind compatibil cu principiul egalităţii armelor.
Secţiunea 2
Unele proceduri ale instanţei de apel cu participarea procurorului
12. Potrivit art.230-234 coroborat cu art.402 CPP, termenul de apel este de 15
zile, termen legal şi imperativ, astfel încît nerespectarea lui atrage decăderea din
exerciţiul dreptului de a declara apel şi nulitatea oricărei cereri de apel înaintate
după expirarea termenului.
Pentru procuror termenul curge de la momentul pronunţării sentinţei.
Această situaţie este aplicabilă atît pentru apărător, cît şi pentru inculpatul
lăsat în libertate sau celelalte părţi prezente la pronunţarea sentinţei.
13. În conformitate cu prevederile art.402 CPP, după declararea apelului de
către procurorul participant la judecarea cauzei, sau partea vătămată a declarat
în termen apel în defavoarea inculpatului, procurorul, participant în instanţa de
apel în termen de 15 zile de la data primirii de către parte a copiei apelului declarat, poate declara apel suplimentar, în care poate invoca motive adăugătoare
de apel. În acest apel se pot invoca noi motive de apel care vor viza orice latură a
cauzei penale.
Procurorul ierarhic superior nu este legat de motivele invocate în apelul de
bază, fiind limitat de a acţiona în termenul de 15 zile de la data primirii copiei
apelului declarat. Acesta are dreptul de a renunţa, de a retrage sau de a modifica
unele motive de apel invocate în prima cerere de apel. Despre acest fapt părţile
vor fi anunţate, cu înmînarea copiilor acestor apeluri şi acordarea timpului necesar pentru pregătirea către judecarea apelurilor.
14. Nerespectarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi
încălcarea prevederilor art.24 şi art.26 din Codul de procedură penală, care obligă
pe acuzatorul de stat, după o hotărîre de achitare pronunţată de prima instanţă,
sau tot din aceste motive, în cazul casării de către instanţa de recurs a unei decizii
de condamnare, în care s-a menţionat rejudecarea cauzei în apel, să solicite audierea inculpatului în instanţa de apel şi să prezinte în şedinţa de judecată anumite
probe în susţinerea acuzaţiilor penale aduse inculpatului, urmează să fie apreciată
ca nesusţinere a acuzaţiilor penale în privinţa inculpatului în cadrul examinării
apelului declarat împotriva sentinţei de achitare.
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Ignorarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi încălcarea prevederilor art.24 şi art.26 din Codul de procedură penală lezează dreptul
inculpatului la un proces echitabil, drept garantat de art.6 din Convenţia pentru
Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.
În asemenea cazuri, omisiunile organului de urmărire penală şi ale procurorului nu pot fi puse pe seama persoanei inculpate.
15. Se atenţionează instanţele de apel că, în cadrul judecării apelului, procurorul nu poate modifica acuzarea în sensul agravării ei, din motiv că aceasta ar
leza substanţial dreptul inculpatului la un proces echitabil (învinuirea respectivă
nu parcurge triplul grad de jurisdicţie, luînd în considerare faptul că este formulată în instanţa de apel). Totodată, art.326 CPP stipulează posibilitatea modificării
acuzării în sensul agravării ei dacă în cadrul judecării cauzei în prima instanţă a
fost iniţiată de către procuror, dar nu a fost acceptată şi ulterior a fost indicat acest
motiv în cererea de apel.
Aceeaşi regulă se răsfrînge şi asupra cazurilor de conexare a dosarelor în instanţa de apel. Urmează a se evita cazurile cînd prin conexare în instanţa de apel
s-ar agrava situaţia inculpatului (art.6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale).
CEDO recunoaşte că o instanţă de apel are dreptul incontestabil de a recalifica faptele, însă ca această recalificare să fie compatibilă cu Convenţia, acuzatului
trebuie să-i fie acordată posibilitatea de a-şi exercita drepturile la apărare în mod
concret, efectiv şi în timp util şi numai în cazul cînd acesta o face procurorul care
a cerut această modificare în prima instanţă şi a concretizat în apel această situaţie
de drept (cauza Pelissier şi Sassi v. Franţa, cererea nr.25444/94) din 25.03.1999,
§62).
Dacă procurorul în apel solicită reîncadrarea acţiunilor inculpatului fără a
concretiza pedeapsa, acest fapt nu va influenţa asupra hotărîrii, întrucît pedepsirea celui vinovat constituie o prerogativă a instanţei.
Secţiunea 3
Unele situaţii procesuale de drept ale instanţei de recurs
cu participarea procurorului
16. Se explică instanţelor judecătoreşti că, potrivit prevederilor art.420 alin.
(4) CPP, exercitarea recursului ordinar este condiţionată de utilizarea prealabilă a
apelului, în cazul în care legea prevede această cale ordinară de atac.
Persoanele indicate în articolul 401 CPP, care nu au folosit calea de atac a
apelului, pot declara recurs numai dacă prin hotărîrea atacată a fost modificată
soluţia primei instanţe şi prin aceasta s-a înrăutăţit situaţia recurentului.
Procurorul care nu a declarat apel împotriva hotărîrii instanţei de fond, nu
poate utiliza calea de atac recursul, însă poate declara recurs ordinar în cazul în
care a fost admis apelul părţii apărării.
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17. Potrivit art.423 CPP, recursul declarat de procuror poate fi retras de procurorul care l-a declarat, precum şi de procurorul ierarhic superior. La caz, instanţa încetează procedura de recurs, deoarece nu mai este învestită cu judecarea
recursului procurorului.
18. Prevederile art.426 CPP permit instanţelor de judecată în cazul cînd procurorul cere extinderea recursului declarat de el în termen şi faţă de alte persoane,
decît acelea la care s-a referit în recurs, putînd examina cauza şi hotărî fără a li se
crea acestora o situaţie mai gravă, doar dacă s-a decis admisibilitatea recursului.
Dacă procurorul a declarat recurs în defavoarea unor condamnaţi, iar procurorul ierarhic superior a retras recursul cu privire la unul dintre condamnaţi,
instanţa de recurs, la judecarea recursului procurorului, nu poate crea prin extindere o situaţie mai gravă condamnatului în privinţa căruia a fost retras recursul.
19. În cazul atacării hotărîrilor judecătoreşti de către procuror cu apel, recurs,
recurs ordinar sau recurs în anulare, momentul depunerii acestor contestaţii se
consideră data la care a fost trecut în registrul de intrare a actelor în cancelaria
instanţei de judecată.
Or, în sensul art.232 alin.(2) CPP, modalitatea depunerii apelului, recursului
pentru procuror, diferă de cea exercitată de celelalte părţi în proces, care pot depune actul procedural inclusiv la oficiul poştal prin scrisoare recomandată, însă
pentru procuror se va lua în consideraţie data la care apelul sau recursul a fost
trecut în registrul de intrare a actelor instanţei de judecată, şi nu în registrul de
ieşire a actelor procuraturii sau data expedierii de la oficiul poştal.
20. Hotărîrea Plenului Judecătoriei Supreme nr.4 din 30.01.1996 „Cu privire
la unele chestiuni ce vizează participarea procurorului la judecarea cauzelor penale” se abrogă.
PREŞEDINTELE CURŢII
SUPREME DE JUSTIŢIE
Chişinău, 24 decembrie 2012

Mihai POALELUNGI
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti
a unor prevederi ale legislaţiei privind libertatea de întrunire
şi libertatea de asociere prin prisma articolului 11
al Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor
Omului şi a Libertăţilor Fundamentale
nr.1 din 26.12.2011
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2012, nr.2, pag.4
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.30 din
04.12.2017
Prin prisma articolului 11 al Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, examinînd practica judiciară naţională şi jurisprudenţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului referitoare la
libertatea de întrunire şi libertatea de asociere, în scopul aplicării corecte şi uniforme de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei privind libertatea de întrunire
şi libertatea de asociere, în temeiul art.2 lit.e), art.16 lit.c) din Legea cu privire la
Curtea Supremă de Justiţie nr.789-XIII din 26.03.1996, art.17 CPC, Plenul Curţii
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova
EXPLICĂ:
1. La judecarea litigiilor legate de aplicarea legislaţiei privind libertatea de
întrunire şi libertatea de asociere prin prisma articolului 11 al Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale din
04.11.1950 (Convenţia Europeană), instanţele de judecată vor aplica prevederile art.11 al Convenţiei Europene, art.40, 41 ale Constituţiei Republicii Moldova,
dispoziţiile Legii privind întrunirile nr.26-XVI din 22.02.2008, Legii cu privire
la asociaţiile obşteşti nr.837-XIII din 17.05.1996, Legii privind partidele politice
nr.294-XVI din 21.12.2007, Legii sindicatelor nr.1129-XIV din 07.07.2000. Legii
privind libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie nr.125-XVI din 11.05.2007,
Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000, Legii cu privire la
libertatea de exprimare nr.64 din 23.04.2010, prevederile altor acte legislative ce
reglementează raporturi similare, precum şi jurisprudenţa CEDO.
[Pct.1 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.30 din 04.12.2017]
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2. Se atenţionează că, conform art.6 alin.(7) din Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001, la examinarea acestei categorii de litigii, în cazul
în care între două acte legislative cu aceeaşi forţă juridică apare un conflict de
norme ce promovează soluţii diferite asupra aceluiaşi obiect al reglementării, se
vor aplica prevederile actului posterior.
În conformitate cu art.12 alin.(2) CPC, dacă, la judecarea pricinii civile, se
constată că o lege sau un alt act normativ nu corespunde unei legi sau unui alt
act normativ cu o putere juridică superioară, instanţa aplică normele legii sau ale
altui act normativ care are putere juridică superioară.
3. În sensul Legii privind întrunirile nr.26-XVI din 22.02.2008, prin întrunire
se înţelege prezenţa temporară şi intenţionată a unui grup de persoane, aflate împreună cu scopul exprimării unor idei sau atitudini.
Articolul 3 al Legii menţionate prevede că întrunirile pot fi: cu un număr redus de participanţi, spontane şi simultane.
Spontană – întrunire ale cărei iniţiere şi desfăşurare reprezintă un răspuns
direct şi imediat la evenimentele din societate şi care, din punctul de vedere al
participanţilor la aceasta, nu poate fi animată, motiv pentru care procedura ordinară de notificare nu este posibilă.
Întrunirile sunt simultane atunci cînd acestea se desfăşoară în acelaşi loc şi în
acelaşi timp.
4. Conform art.6 al Legii privind întrunirile, organizatori ai întrunirilor pot
fi persoane fizice cu capacitate deplină de exerciţiu, grupuri de persoane, precum
şi persoane juridice.
Avînd în vedere aceste reglementări legale, instanţele judecătoreşti vor ţine
cont că, conform art.20 Cod civil, capacitatea deplină de exerciţiu începe la data
cînd persoana fizică devine majoră, adică la împlinirea vîrstei de 18 ani, iar minorii o dobîndesc prin căsătorie, precum şi cei care au atins vîrsta de 16 ani – în
cazurile stipulate la alin.(3) al acestui articol.
Spre deosebire de persoanele fizice, persoanele juridice dobîndesc capacitatea
de folosinţă şi de exerciţiu de la data înregistrării de stat, şi respectiv, de la data
constituirii (art.60-61 Cod civil, Legea nr.220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali).
Minorii care au împlinit vîrsta de 14 ani, precum şi persoanele declarate incapabile, pot organiza întruniri doar împreună cu o persoană cu capacitate deplină
de exerciţiu.
5. Spre deosebire de cerinţele instituite pentru organizatorii întrunirilor, art.7
al Legii privind întrunirile nu prevede limitări în privinţa participanţilor la întrunire.
6. În ceea ce priveşte prezenţa copiilor la întrunire, în hotărîrea din 14.02.2006
în cauza PPCD contra Moldovei, CEDO a subliniat că nu a fost stabilit de către
instanţele judecătoreşti naţionale că, copiii se aflau acolo din cauza acţiunilor sau
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a politicii întreprinse de reclamant. Deoarece adunările se desfăşurau într-un loc
public, oricine, inclusiv copiii, puteau să participe la ele. Mai mult, în opinia Curţii, acest lucru constituia mai degrabă o chestiune de alegere personală a părinţilor de a decide dacă să permită copiilor lor să participe la acele adunări şi ar
părea contrar libertăţii de întrunire a părinţilor şi a copiilor de a-i împiedica să
participe la astfel de evenimente, care, trebuie de reamintit acest fapt, erau desfăşurate pentru a protesta împotriva politicii Guvernului în domeniul educaţiei.
Prin urmare, Curtea nu a fost convinsă că acest motiv a fost relevant şi suficient.
7. În sensul art.8 al Legii privind întrunirile nr.26-XVI din 22.02.2008. art.11
§2 din Convenţia Europeană, sunt interzise întrunirile prin care se urmăreşte:
îndemnarea la război de agresiune, la ură naţională, rasială, etnică sau religioasă;
incitarea la discriminare sau violenţă publică; subminarea securităţii naţionale
sau a integrităţii teritoriale a ţării, săvîrşirea infracţiunilor, încălcarea ordinii publice sau organizarea tulburărilor în masă, încălcarea moralităţii publice, a drepturilor şi a libertăţilor altor persoane ori punerea în pericol a vieţii sau a sănătăţii
acestora.
8. Instanţele judecătoreşti, la soluţionarea litigiilor din domeniul vizat, vor
aplica prevederile Legii privind întrunirile nr.26-XVI din 22.02.2008 în coroborare cu principiile definite prin art.4 din această lege, şi anume:
a) proporţionalitatea, conform căreia, la aplicarea oricărei restricţii libertăţii
întrunirilor, autorităţile publice trebuie să respecte echilibrul dintre necesitatea
unei astfel de restricţii într-o societate democratică şi exercitarea dreptului la întrunire.
Instanţele judecătoreşti, avînd competenţa de a limita exerciţiul dreptului la
întrunire, în special, vor examina aspectul dacă limitarea dreptului individului la
întrunire este strict necesară într-o societate democratică. Orice restricţie impusă libertăţii întrunirilor trebuie să fie proporţională. Principiul proporţionalităţii
cuprinde în sine şi certitudinea că se va da preferinţă măsurilor celor mai puţin
restrictive pe care le urmăresc autorităţile. Totodată, principiul proporţionalităţii
presupune că autorităţile nu trebuie să impună restricţii de rutină, care ar afecta
fundamental caracterul evenimentului;
b) nediscriminarea, conform căreia dreptul la întrunire este garantat tuturor
persoanelor, indiferent de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de
religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere, de origine socială sau
de oricare alt criteriu.
La reglementarea libertăţii întrunirilor, autorităţilor le revine sarcina de a nu
discrimina indivizii sau grupurile de indivizi după aceste criterii;
c) legalitatea, conform căreia drept temeiuri justificative pentru interzicerea
întrunirii sau pentru limitarea în orice fel a libertăţii întrunirilor pot servi doar
prevederile legale, fără ca autorităţile publice să poată pune în discuţie oportunitatea unei întruniri.
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Principiul legalităţii presupune examinarea de către autorităţile publice a declaraţiilor prealabile de organizare a întrunirii, dar în nici un caz oportunitatea
întrunirii şi, după caz, evaluarea de către instanţele de judecată a scopului şi modalităţii de manifestare a atitudinilor în raport cu legea;
d) prezumţia în favoarea desfăşurării întrunirilor, conform căreia, la examinarea declaraţiei prealabile privind desfăşurarea unei întruniri, orice dubiu va fi
interpretat de către autorităţile publice în favoarea exercitării dreptului la întrunire.
Orice lucru care nu este în mod expres interzis prin lege se prezumă a fi permis şi cei care doresc să se întrunească nu trebuie să obţină o permisiune pentru
a realiza acest lucru.
9. Se atenţionează că Legea privind întrunirile nr.26-XVI din 22.02.2008 nu
reglementează desfăşurarea întrunirilor în localurile publice, ci doar a întrunirilor ce au loc în afara clădirilor sau în afara altor spaţii închise accesului liber.
Prin clădire se înţelege o construcţie legată solid de pămînt a cărei strămutare
este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei ei.
Nu reprezintă clădire o construcţie temporară, amenajată pentru anumite
evenimente (corturi, scene deschise etc.).
Scările şi balustradele care duc spre clădire pot fi considerate parte componentă a clădirii, însă interzicerea desfăşurării întrunirilor pe acestea este inadmisibilă.
Instanţele de judecată, la soluţionarea acestei categorii de litigii, vor lua în
consideraţie faptul că dreptul de a desfăşura întrunirile pe scările clădirilor nu
este absolut, organizatorilor revenindu-le obligaţia de a nu bloca intrarea în clădiri şi de a nu pune piedici desfăşurării activităţii celor care îşi au locul de muncă
în aceste clădiri, precum şi de a-şi exercita dreptul la întruniri cu bună-credinţă.
Prin urmare, desfăşurarea întrunirii pe scările unei clădiri nu va fi considerată
drept desfăşurarea întrunirii în interiorul clădirii şi nu va constata o încălcare
decît în cazul în care aceste acţiuni vor zădărnici activitatea instituţiei.
În acest sens, în hotărîrea din 23.10.2008 în cauza Kuzneţov contra Federaţiei Ruse, CEDO a notat că orice întrunire într-un loc public creează inevitabil
impedimente în viaţa obişnuită, inclusiv obstacole în circulaţia rutieră, de aceea
este important ca autorităţile publice să manifeste o oarecare toleranţă în privinţa
manifestaţiilor paşnice pentru ca libertatea întrunirilor, garantată prin art.11 al
Convenţiei Europene, să nu-şi piardă din importanţă.
10. Se menţionează că legea în vigoare nu indică la ce distanţă de la clădire
poate fi desfăşurată întrunirea. Astfel, întrunirea poate avea loc după peretele exterior al clădirii, cu excepţia sediilor misiunilor diplomatice şi a locuinţelor agenţilor diplomatici, care, conform art.9 al Legii nr.1134-XII din 04.08.1992 cu privire
la statutul misiunilor diplomatice ale statelor străine în RM, sunt inviolabile, a cazurilor prevăzute de art.13 alin.(3) din Legea nr.514-XIII din 06.07.1995 privind
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organizarea judecătorească, care expres prevede că mitingurile, demonstraţiile şi
alte acţiuni desfăşurate la o distanţă mai mică de 25 metri de localul în care se
înfăptuieşte justiţia, dacă se fac cu scopul de a exercita presiune asupra judecătorilor, se califică drept imixtiune în activitatea lor.
11. În cazuri speciale, administraţia publică locală poate declara închise temporar accesului publicului anumite locuri care, în mod obişnuit, sunt deschise
accesului nelimitat al tuturor persoanelor.
Decizia autorităţii publice locale referitoare la închiderea temporară a accesului publicului în anumite locuri poate fi emisă la cererea autorităţii interesate
şi numai în cazul în care au loc acţiuni oficiale sau unele lucrări de reparaţie.
Această decizie trebuie să fie făcută publică, să fie legală, iar limitările aplicate
desfăşurării întrunirii trebuie să fie strict necesare şi proporţionale.
Fiind un act administrativ, decizia de a prohibi desfăşurarea întrunirilor într-un anumit loc poate fi contestată în instanţa de contencios administrativ în
modul stabilit de Legea contenciosului administrativ.
12. Conform art.10 alin.(1) din Legea privind întrunirile nr.26-XVI din
22.02.2008, orice persoană care intenţionează să desfăşoare o întrunire notifică
în scris, printr-o declaraţie prealabilă, autoritatea administraţiei publice locale
din unitatea administrativ-teritorială respectivă cu cel puţin 5 zile înainte de data
desfăşurării întrunirii.
Notificarea semnifică comunicarea scrisă oficială adresată unei persoane,
prin organul competent, în scopul de a informa că un fapt sau un act juridic a fost
îndeplinit sau urmează să fie îndeplinit.
Legea nu prevede expres un formular al declaraţiei prealabile, stipulînd că, în
declaraţia prealabilă, trebuie să se indice următoarele: numele sau (în cazul unei
persoane juridice) denumirea organizatorului, datele de contact ale organizatorului, scopul întrunirii, locul, data, ora începerii şi durata întrunirii, traseele întrunirii (după caz), forma de desfăşurare a întrunirii, numărul aproximativ de participanţi, serviciile solicitate din partea autorităţii administraţiei publice locale.
În cazul depunerii declaraţiilor prealabile cu privire la organizarea unor întruniri în acelaşi loc şi în acelaşi timp de către mai mulţi solicitanţi, organul abilitat al
administraţiei publice locale va proceda în conformitate cu art.11 al Legii privind
întrunirile nr.26-XVI din 22.02.2008, iar în caz de litigiu, instanţa va verifica respectarea de către administraţia publică locală a acestei proceduri.
13. Excepţii de la procedura notificării sunt prevăzute la art.12 al Legii privind întrunirile, care stabileşte că, în cazul întrunirilor spontane, nu este necesară
notificarea scrisă. Organizatorii pot înştiinţa autoritatea administraţiei publice
locale în alt mod posibil (apel telefonic, telefonogramă, e-mail etc.), fiind suficientă furnizarea informaţiei cu privire la locul, data, ora, scopul şi organizatorul
întrunirii. În cazul întrunirii spontane, se mizează pe buna-credinţă a organizatorului (organizatorilor).
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Nu este necesară notificarea în cazul întrunirilor cu un număr redus de participanţi.
CEDO, în hotărârea din 24.02.2015, în cauza Promo Lex şi alţii contra Moldovei, a constatat că, potrivit Legii privind întrunirile, reclamanţii nu erau obligaţi
să notifice în scris, printr-o declaraţie prealabilă, despre întrunire, deoarece la
întrunire nu au participat mai mult de 50 de persoane (în speţă, la întrunire au
participat 20 de persoane). În caz contrar, reclamanţii ar fi fost traşi la răspundere,
în baza articolului 67 din Codul contravenţional.
[Pct.13 completat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.30 din 04.12.2017]
14. În sensul art.12 alin.(4), art.14 alin.(4) din Legea privind întrunirile nr.26XVI din 22.02.2008, autoritatea administraţiei publice locale poate iniţia proceduri judiciare pentru a contesta condiţiile de desfăşurare a întrunirilor (solicitînd
modificarea orei, a locului sau a formei de desfăşurare a întrunirii, interzicerea
întrunirii etc.).
15. Legea privind întrunirile nr.26-XVI din 22.02.2008 nu reglementează
procedura de examinare a acţiunilor înaintate de organele administraţiei publice locale cu privire la desfăşurarea întrunirilor şi nu specifică care instanţe sunt
competente să examineze aceste acţiuni.
16. Dat fiind că o astfel de procedură nu este expres stabilită prin lege, se explică instanţelor judecătoreşti că, din dispoziţiile art.14 alin.(5) şi (6) şi art.15 din
Legea privind întrunirile nr.26-XVI din 22.02.2008, rezultă că acţiunile autorităţii administraţiei publice locale cu privire la desfăşurarea întrunirilor urmează a
fi examinate în ordinea prevăzută de Legea contenciosului administrativ, ţinînd
cont de termenele restrînse de adoptare a hotărîrii şi de contestare a acesteia, care
sunt de cel mult 3 zile.
17. Autoritatea administraţiei publice locale va depune acţiunea cu privire la
contestarea condiţiilor de desfăşurare a întrunirii spontane, interzicerea întrunirii sau modificarea orei, a locului şi a formei de desfăşurare a întrunirii cu respectarea competenţei prevăzute de Codul de procedură civilă.
18. Contestaţia şi acţiunea depuse de autoritatea administraţiei publice locale
vor conţine descrierea faptelor invocate ca încălcări.
Cererea în instanţa de judecată privind limitarea dreptului la întrunire trebuie
să fie confirmată prin probe convingătoare, relevante şi suficiente, care să demonstreze că scopul şi forma de desfăşurare a întrunirii contravin legii.
19. Calitatea de pîrît în aceste categorii de litigii se atribuie organizatorilor şi
solicitanţilor desfăşurării întrunirilor.
Însă, deşi calitatea de pîrît o au solicitanţii şi organizatorii întrunirilor, prin
derogare de la prevederile art.24 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ,
sarcina probaţiunii contestaţiei şi a acţiunii este pusă pe seama autorităţilor administraţiei publice locale.
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20. Se atenţionează instanţele judecătoreşti că art.14 alin.(4) din Legea privind întrunirile nr.26-XVI din 22.02.2008 expres prevede că intentarea acţiunii
nu suspendă dreptul de a desfăşura întrunirea.
21. Soluţiile care pot fi adoptate de instanţele judecătoreşti sunt indicate în
alineatul (6) al art.14 din legea nominalizată, care prevede că instanţa de judecată
poate adopta una din următoarele hotărîri:
a) interzicerea întrunirii declarate ori modificarea orei, a locului sau a formei
de desfăşurare a întrunirii;
b) menţinerea dreptului de a desfăşura întrunirea.
22. În cazul în care se solicită interzicerea întrunirii sau modificarea orei, locului sau formei de desfăşurare a întrunirii este necesară prezentarea, de către
autoritatea publică locală, a unor probe pertinente şi admisibile precum că, întrunirea urmăreşte unul sau mai multe din scopurile menţionate la art.8 al Legii
nr.26-XVI din 22.02.2008 sau că s-ar putea cauza consecinţe grave pentru societate. Motivele invocate trebuie să fie relevante şi suficiente.
Se va ţine cont că interzicerea întrunirii ori modificarea orei, locului sau formei întrunirii nu va putea fi admisă doar pe motiv că „întrunirea este nedorită şi
neîntemeiată”, „că se întrunesc şi alte grupuri”, „se referă la evenimente care deja
s-au petrecut şi instituţia din apropierea sediului căreia se solicită întrunirea nu
este responsabilă de eveniment”.
23. La examinarea acţiunilor organelor administraţiei publice locale de această categorie, este necesar de avut în vedere că ingerinţa trebuie să fie prevăzută
de lege, să fie proporţională scopului urmărit şi necesară într-o societate democratică.
24. Societatea democratică acordă o importanţă specială pluralismului, toleranţei şi viziunilor largi.
Referindu-ne la cele expuse şi la caracteristicile unei „societăţi democratice”, relevăm că CEDO a acordat o importanţă specială pluralismului, toleranţei
şi viziunilor largi. În acest context, ea a menţionat că, deşi uneori interesele individuale trebuie subordonate celor ale unui grup, democraţia nu înseamnă pur şi
simplu că opiniile majorităţii trebuie întotdeauna să prevaleze: trebuie să fie găsit
un echilibru, care să asigure un tratament echitabil şi adecvat al minorităţilor şi să
evite orice abuz de poziţie dominantă (Hyde Park şi alţii nr. 5 şi 6 contra Moldovei,
cererile nr.6991/08 şi 15084/08, hotărîrea din 14.10.2010).
Or, în situaţiile în care nu vor fi întrunite cumulativ aceste condiţii, ingerinţa
se va considera incompatibilă cu art.8 al Legii privind întrunirile nr.26-XVI din
22.02.2008, care stabileşte temeiurile de interzicere a întrunirilor, precum şi cu
art.11 parag.2 din Convenţia Europeană (hotărîrile CEDO din 31.03.2009 în cauzele Hyde Park şi alţii contra Moldovei).
CEDO, în hotărîrea din 20.04.2010 în cauza Brega contra Moldovei, a constatat că reţinerea reclamantului a constituit “o ingerinţă a unei autorităţi publice”
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în dreptul la libera întrunire în sensul primului aliniat al art.11 din Convenţia
Europeană. Astfel de ingerinţe ar duce la o încălcare a art.11 din Convenţia Europeană, cu excepţia cazului cînd acestea sunt „prevăzute de lege”, se potrivesc
scopurilor inserate în dispoziţiile aliniatului 2 al articolului nominalizat şi „sunt
necesare într-o societate democratică” pentru a atinge aceste scopuri.
Curtea a notat că protestul reclamantului s-a desfăşurat în corespundere cu
Legea privind întrunirile, protestul a rămas a fi paşnic şi nicidecum nu tulbura
ordinea publică. Nici filmarea disensiunilor cu colaboratorii de poliţie nu a fost
contrară legii, deci ingerinţa în dreptul reclamantului de întrunire nu poate fi
considerată una legală în sensul legii naţionale.
Curtea a relevat că temeiurile de interzicere a întrunirilor trebuie să existe
la momentul prezentării notificării, acestea neputînd fi invocate ulterior emiterii
refuzului.
25. Potrivit art.23 din Legea privind întrunirile nr.26-XVI din 22.02.2008,
participanţii răspund, după caz, civil, administrativ sau penal pentru acţiunile
lor, în conformitate cu legea.
Organizatorul poate fi tras la răspundere contravenţională pentru desfăşurarea întrunirii fără depunerea declaraţiei prealabile în modul stabilit de legea
menţionată sau pentru desfăşurarea întrunirii contrar prevederilor declaraţiei, în
conformitate cu art.67 din Codul contravenţional (încălcarea legislaţiei privind întrunirile).
Organizatorul poartă răspundere pentru acţiunile participanţilor doar dacă
în instanţa de judecată se dovedeşte că participanţii au acţionat la chemarea sau
instigarea organizatorului.
Dispersarea forţată a întrunirii (art.22 din Legea privind întrunirile nr.26-XVI
din 22.02.2008) va avea loc cu respectarea Constituţiei RM şi în strictă conformitate
cu Legea privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc nr.218 din 19.10.2012, care reglementează condiţiile şi limitele aplicării
forţei, mijloacelor speciale şi a armei de foc.
[Pct.25 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.30 din 04.12.2017]
26. Judecind cauzele cu privire la răspunderea contravenţională a organizatorilor întrunirilor în baza art.67 alin.(1), (3) şi (5) din Codul contravenţional, instanţele de judecată sunt obligate să verifice dacă ingerinţa este prevăzută de lege,
este necesară într-o societate democratică şi proporţională scopurilor urmărite.
CEDO, în hotărîrea din 23.10.2008 în cauza Kuzneţov Serghei contra Federaţiei Ruse, a subliniat că sancţionarea contravenţională a reclamantului pentru
încălcarea termenului de depunere a cererii de întrunire şi răspîndirea foilor volante în care se critica activitatea preşedintelui Judecătoriei regionale Sverdlovsk
în timpul pichetării sediului acestei instanţe a constituit o ingerinţă nejustificată
şi o încălcare a art.11 din Convenţia Europeană.
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27. În hotărîrea din 07.04.2009 în cauza Hyde Park şi alţii (nr.4) contra Moldovei, CEDO a observat că, Consiliul municipal a respins cererea Hyde Park cu
privire la desfăşurarea protestelor planificate pentru 1 – 31 august 2006 pe motiv
că, în opinia sa, o zi de protest era suficientă. Curtea a notat că un astfel de motiv
pare să fie incompatibil cu cerinţele Legii cu privire la organizarea şi desfăşurarea întrunirilor, care, în articolele 6 şi 7, stabileşte temeiurile pentru respingerea
cererii de autorizare a unei întruniri de către Consiliul municipal. Pentru Curte,
motivele aduse de către Consiliul municipal nu pot fi considerate relevante şi
suficiente, în sensul articolului 11 al Convenţiei Europene. Ea a observat că nu a
existat vreo sugestie că organizatorii intenţionau să tulbure ordinea publică sau
să provoace o confruntare cu autorităţile. Prin urmare, Curtea a conchis că refuzul Consiliului municipal de a autoriza întrunirea nu a corespuns unei necesităţi
sociale imperioase.
În cauza PPCD contra Moldovei, hotărîrea din 02.02.2010, CEDO a observat că, Consiliul municipal Chişinău a respins cererea reclamantului pe motiv că
„deţinea probe concludente privind faptul că, în timpul întrunirii, vor avea loc
îndemnuri la acţiuni agresive, la ură naţională şi violenţă publică”.
Curtea nu a fost convinsă că motivele invocate supra, pe care autorităţile naţionale şi-au bazat refuzul de a autoriza PPCD-ului organizarea manifestaţiilor,
pot fi considerate pertinente şi suficiente în sensul articolului 11 din Convenţia
Europeană. Curtea a constatat că lozincile partidului reclamant trebuie înţelese ca
o expresie a nemulţumirii şi protestului şi nu a fost convinsă că ele ar putea fi considerate în mod rezonabil drept îndemnuri la violenţă, chiar dacă erau însoţite de
arderea drapelelor şi a portretelor liderilor altor state.
De asemenea, Curtea a considerat că, deşi teoretic exista riscul iscării conflictelor violente între protestatari şi susţinătorii altor partide, sarcina poliţiei era de
a sta printre cele două grupuri şi de a asigura ordinea publică.
28. Dreptul la asociere este garantat de art.41 din Constituţia RM, art.11 din
Convenţia Europeană şi de alte acte legislative ce reglementează acest gen de raporturi
Asocierea – semnifică unirea, gruparea cu cineva pentru atingerea unui scop
comun; participarea, împreună cu alţii, la o acţiune, la o iniţiativă etc.
Libertatea de asociere reprezintă un drept general al tuturor persoanelor de
a se alătura altor persoane, fără imixtiune din partea statului, în vederea atingerii
unui anumit scop. Ea nu implică dreptul de a atinge scopul dorit. Ea implică un
drept negativ – acela de a nu fi silit să intri într-o asociaţie, aspect care are relevanţă în domeniul sindicatelor, sursă a unei bune părţi din jurisprudenţa CEDO.
Libertatea de asociere este un drept asociat, care necesită a fi tratat separat.
Libertatea de asociere însă nu garantează un drept social general de a te alătura altora; de exemplu, un deţinut nu poate deduce de aici dreptul de a se asocia
cu alţi deţinuţi – atunci cînd ispăşesc o pedeapsă de izolare.
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În acest sens, Comisia Europeană pentru Drepturile Omului a adoptat
punctul de vedere conform căruia sesizările erau incompatibile ratione materiae,
deoarece art.11 al Convenţiei Europene se referă la libertatea de a constitui sau
de a fi afiliat la grupuri sau organizaţii care urmăresc anumite scopuri.
29. Articolul 1 alin.(1) din Legea cu privire la asociaţiile obşteşti nr.837-XIII
din 17.05.1996 defineşte asociaţia obştească ca o organizaţie necomercială, independentă de autorităţile publice, constituită benevol de cel puţin două persoane
fizice şi/sau juridice (asociaţii obşteşti), asociate prin comunitate de interese în
vederea realizării, în condiţiile legii, a unor drepturi legitime.
Scopurile constituirii şi activităţii, principiile de constituire şi de activitate,
restricţiile la constituirea şi activitatea asociaţiilor obşteşti sunt reglementate prin
art.2, 3, 4 ale legii menţionate.
30. Modul de constituire a asociaţiilor obşteşti este reglementat de art.11 al
Legii cu privire la asociaţiile obşteşti nr.837-XIII din 17.05.1996, care stabileşte şi
cine poate avea calitatea de fondator.
Potrivit art.12 al legii menţionate pot fi membri ai asociaţiilor obşteşti:
– persoane juridice;
– persoanele care au atins vîrsta de 14 ani (asociaţii obşteşti de tineret);
– persoanele care au atins vîrsta de 10 ani (asociaţii obşteşti de copii).
Statutele asociaţiilor obşteşti republicane şi internaţionale (inclusiv ale filialelor şi reprezentanţelor acestora) sunt înregistrate de către Ministerul Justiţiei, iar
ale celor locale – de către organele administraţiei publice locale în a căror rază
teritorială se constituie asociaţiile. Totodată, legea prevede că asociaţia obştească
este în drept să nu îşi înregistreze statutul.
Pentru a fi înregistrat, statutul asociaţiei obşteşti trebuie să fie prezentat la organul de stat respectiv în termen de 1 lună de la data aprobării, cu anexarea obligatorie a documentelor indicate la art.17 alin.(5) din Legea cu privire la asociaţiile
obşteşti, care conţine o listă exhaustivă, ce nu poate fi extinsă. Organul de stat este
obligat, în termen de o lună, să înregistreze statutul, cu eliberarea certificatului de
înregistrare de stat sau să refuze înregistrarea statutului.
Refuzul înregistrării statutului poate fi contestat în instanţa de contencios administrativ competentă fără respectarea procedurii prealabile.
După înregistrarea statutului, asociaţia obştească obţine calitatea de persoană
juridică; asociaţia care nu şi-a înregistrat statutul nu are capacitatea juridică a
persoanei juridice.
Asociaţia obştească îşi încetează activitatea în cazurile prevăzute la art.34 al
Legii cu privire la asociaţiile obşteşti.
Dizolvarea asociaţiilor obşteşti poate avea loc prin decizia congresului sau
adunării generale a membrilor asociaţiei, la expirarea termenului pentru care a
fost constituită, sau prin hotărîrea instanţei de judecată numai în strictă conformitate cu art.36 alin.(4) din legea menţionată.
[Pct.30 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.30 din 04.12.2017]
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31. Atunci cînd deciziile adoptate de autorităţi ce se referă la constituirea
şi dizolvarea unor asociaţii sunt considerate ca afectînd drepturile garantate de
art.11 al Convenţiei Europene, presupunînd că asemenea măsuri sunt prescrise
prin lege, autorităţilor le este lăsată o marjă considerabilă de apreciere în privinţa necesităţii de reglementare. Într-o cauză franceză, referitoare la refuzul de a
înregistra asociaţia reclamantului, care promova maternitatea de substituţie, ca
fiind contrară Codului penal (incitare la abandonarea copilului), Comisia Europeană pentru Drepturile Omului a considerat că imixtiunea era justificată, avînd
în vedere, în special, marja de apreciere care se aplică subiectului controversat al
maternităţii de substituţie şi considerind că reclamantul putea totuşi să-şi îndeplinească activităţile. O marjă similară a fost acordată atunci cînd o asociaţie portugheză, care sprijinea fosta Casă Regală de Braganza, a fost dizolvată, Comisia
Europeană pentru Drepturile Omului considerînd că o asemenea decizie putea fi
socotită ca fiind necesară apărării ordinii publice.
32. Conform art.1 alin.(1) din Legea privind partidele politice nr.294-XVI din
21.12.2007, partidele politice sunt asociaţii benevole, cu statut de persoană juridică, ale cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot, care, prin activităţi comune
şi în baza principiului liberei participări, contribuie la conceperea, exprimarea şi
realizarea voinţei lor politice.
Nu pot fi membri ai partidelor politice persoanele cărora, conform prevederilor legale, le este interzisă participarea la activităţi cu caracter politic (art.6 alin.
(4) din legea menţionată).
33. Modul de înregistrare şi evidenţă a partidelor politice sunt reglementate prin dispoziţiile art.8-11 din Legea privind partidele politice nr.294-XVI din
21.12.2007, iar dispoziţiile art.21-23 reglementează procedurile de limitare, încetare a activităţii partidelor politice şi de lichidare a partidelor politice.
34. Articolul 41 alin.(1) din Constituţia RM şi art.11 din Convenţia Europeană se aplică la orice formă de asociere sau la grup.
Aceste norme sunt privite ca o garanţie a bunei funcţionări a democraţiei şi
partidele politice cad sub incidenţa art.11 din Convenţia Europeană.
În hotărîrea din 30.01.1998 în cauza Partidul Comunist Unit al Turciei şi alţii
versus Turcia şi în hotărîrea din 25.05.1998 în cauza Partidului Socialist şi alţii versus Turcia, CEDO a considerat că dizolvarea partidelor nu a fost necesară într-o
societate democratică, deoarece acestea au urmărit realizarea scopurilor sale politice prin mijloace exclusiv legale şi, de asemenea, nu s-a dovedit intenţia lor de
a distruge ordinea pluralistă şi democratică a statului ori de a incita la încălcarea
drepturilor fundamentale prin promovarea discriminării rasiale.
Totodată, se menţionează că doar încălcările foarte grave, precum şi cele care
pun în pericol pluralismul politic sau principiile democratice fundamentale ar
putea justifica suspendarea activităţii unui partid (PPCD contra Moldovei, cererea
nr.28793/02, hotărîrea din 14.02.2006).
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35. Se va ţine cont că o caracteristică esenţială a democraţiei este posibilitatea
rezolvării problemelor unei ţări prin dialog, fără a recurge la violenţă. Democraţia se întemeiază pe libertatea de exprimare şi nu există nici o justificare pentru
a impune restricţii asupra unui grup politic numai pentru că acesta doreşte să
dezbată în public situaţia unei părţi din populaţie şi să ia parte la viaţa politică
a naţiunii pentru a găsi, respectînd regulile democratice, soluţii apte să satisfacă
problemele fiecăruia.
Prin urmare, avînd în vedere rolul autonom şi sfera specifică de aplicare,
art.11 din Convenţia Europeană trebuie examinat în lumina art.10 al Convenţiei
Europene. Or, libertatea de exprimare este unul dintre obiectivele libertăţii de
întrunire şi de asociere, mai ales atunci cînd în discuţie sunt partidele politice,
datorită rolului lor esenţial în asigurarea pluralismului şi a bunei funcţionări a
democraţiei.
Libertatea de asociere şi de exprimare acordă partidelor politice, sub rezerva
paragrafului 2 al art.10 din Convenţia Europeană, dreptul de a aborda şi de a
expune nu numai informaţiile şi ideile, platformele şi scopurile sale care sunt
primite favorabil ori inofensiv, sau cu indiferenţă, ci şi pe acelea care ofensează,
şochează sau deranjează.
36. În sensul art.1 al Legii sindicatelor nr.1129-XIV din 07.07.2000, prin noţiunea de sindicate se înţeleg – asociaţii din care fac parte, pe principii benevole,
persoane fizice unite după interese comune, inclusiv ce ţin de activitatea lor, şi
constituite în scopul apărării drepturilor şi intereselor profesionale, economice,
de muncă şi sociale colective şi individuale ale membrilor lor.
Potrivit art.6 al legii menţionate este interzisă discriminarea după principiul
apartenenţei la sindicat.
[Pct.36 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.30 din 04.12.2017]
37. Cazurile în care sindicatele sunt învestite cu dreptul de a organiza şi de a
desfăşura întruniri sunt strict enumerate în art.22 al Legii sindicatelor nr.1129XIV din 07.07.2000.
Astfel, în scopul apărării drepturilor membrilor de sindicat şi drepturilor sindicatelor, protejării de samavolnicia patronilor, influenţării asupra autorităţilor
publice în vederea promovării unei politici social-economice ce ar corespunde
intereselor lucrătorilor, organul sindical, de sine stătător sau la decizia membrilor
sindicatului respectiv, organizează şi desfăşoară, în modul stabilit de lege, întruniri: mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, procesiuni, marşuri, pichetări, greve şi
alte acţiuni, folosindu-le drept formă de luptă pentru ameliorarea condiţiilor de
muncă, majorarea salariului, reducerea şomajului, întărirea solidarităţii lucrătorilor în lupta pentru drepturile şi interesele lor profesionale, economice, de muncă
şi sociale.
Sindicatele pot desfăşura acţiuni comune de solidaritate cu alte organizaţii,
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asociaţii, precum şi cu centre sindicale din ţară şi cu centre similare de peste
hotare.
În scopul apărării drepturilor şi intereselor profesionale, economice, de muncă şi sociale ale membrilor lor, sindicatele folosesc şi alte forme de acţiuni care nu
contravin legislaţiei.
38. Membrii federaţiei sindicatelor angajaţilor din serviciile publice sunt în
drept să participe la greve, mitinguri şi proteste.
Nu se admite sancţionarea acestora pentru participarea la proteste, mitinguri,
greve etc. (hotărîrea CEDO din 21.04.2009 în cauza Energi Yapi-Yol Sen contra
Turciei).
39. Potrivit art.10 alin.(1) din Legea sindicatelor nr.1129-XIV din 07.07.2000,
calitatea de persoană juridică a organizaţiei sindicale primare, centrului sindical ramural teritorial, centrului sindical interramural teritorial, centrului sindical
naţional ramural şi centrului sindical naţional interramural apare din momentul
înregistrării acestora.
[Pct.39 în redacţia Hotărîrii Plenului CSJ a RM nr.30 din 04.12.2017]
40. Nu se admite refuzul înregistrării sindicatelor şi dizolvarea sau lichidarea
acestora pe motivul că în ramura sau serviciul respectiv nu este prevăzută de lege
crearea acestora, ori nerecunoaşterea lor oficială (hotărîrea CEDO din 21.11.2006
în cauza Demir şi Baykara contra Turciei, hotărîrea CEDO din 21.02.2006 în cauza Tiim Haber Sen şi Cinar contra Turciei şi hotărîrea din 27.10.1975 Sindicatul
naţional al poliţiei belgiene contra Belgiei).
41. Conform art.11 alin.(2) din Legea sindicatelor nr.1129-XIV din 07.07.2000,
în cazul în care activitatea sindicatului vine în contradicţie cu Constituţia şi cu
această lege, ea poate fi suspendată pe un termen de pînă la 6 luni sau interzisă
prin hotărîre a Curţii Supreme de Justiţie, la sesizarea ministrului justiţiei.
Avînd în vedere că dispoziţiile Codului de procedură civilă nu învesteşte Curtea Supremă de Justiţie cu competenţa de a examina pricini civile în primă instanţă, litigiile referitoare la suspendarea sau interzicerea activităţii sindicatelor se vor
examina în instanţa judecătorească conform competenţei prevăzute de Codul de
procedură civilă.
Interzicerea activităţii sindicatului în baza hotărîrilor altor organe nu se admite.
[Pct.41 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.30 din 04.12.2017]
42. Se menţionează că toate raporturile legate de libertatea de conştiinţă şi de
religie, garantate de Constituţia Republicii Moldova şi de tratatele internaţionale
în domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte, precum
şi de statutul juridic al cultelor religioase şi al părţilor lor componente, sunt re-
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glementate prin Legea privind libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie
nr.125-XVI din 11.05.2007.
Libertatea de asociere religioasă, apărarea dreptului de asociere religioasă, intoleranţa confesională şi protecţia juridică sunt reglementate prin prisma art.6-9
ale legii menţionate, iar articolul 15 reglementează raporturile dintre stat şi cultele religioase.
[Pct.42 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.30 din 04.12.2017]
43. Conform art.16 alin.(1) din Legea privind libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie nr.125-XVI din 11. 05.2007, cultele religioase se constituie pe
principii benevole de către persoane fizice aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova, cu capacitate deplină de exerciţiu, în scopul profesării în comun a credinţei.
Potrivit art.17 alin.(1) din legea menţionată, cultele religioase şi părţile lor
componente sunt persoane juridice în condiţiile acestei legi.
Se atrage atenţia instanţelor judecătoreşti asupra faptului că dispoziţiile referitoare la statutul cultelor religioase şi al părţilor lor componente, modificările şi
completările la statutul cultului religios sau al părţii lui componente la modul de
înregistrare a cultelor religioase, la înregistrarea părţilor componente ale cultelor
religioase, la certificatul de înregistrare, registrul cultelor religioase şi al părţilor
lor componente, la denumirea cultelor religioase şi a părţilor lor componente se
conţin în art.18-23 ale legii indicate mai sus, iar suspendarea şi încetarea activităţii cultelor religioase şi a părţilor lor componente sunt reglementate prin art.2425 ale legii menţionate.
[Pct.43 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.30 din 04.12.2017]
44. Referitor la cultele religioase şi părţile lor componente urmează de menţionat că, reglementările art.11 al Convenţiei Europene se complinesc cu prevederile art.9 al Convenţiei, în care se stipulează libertatea de gîndire, de conştiinţă
şi de religie.
În hotărîrea din 16.05.2009 în cauza Masaev contra Moldovei, CEDO a constatat că reclamantul şi un grup de persoane de aceeaşi confesiune religioasă se
rugau într-o casă închiriată de o organizaţie non-guvernamentală. Ei au fost dispersaţi de poliţie şi, totodată, acuzaţi de săvîrşirea unei contravenţii, şi anume
practicarea unui cult nerecunoscut de stat. Ulterior, reclamantul a fost amendat
prin hotărîrea Judecătoriei Centru, mun. Chişinău.
Curtea a menţionat că, în timp ce libertatea de religie este, în primul rînd, o
chestiune de credinţă interioară, aceasta, de asemenea, implică, inter alia, libertatea de a-şi „manifesta religia”. Potrivit art.9 al Convenţiei, libertatea de a-şi manifesta religia nu se limitează doar la manifestarea ei în colectiv, „în public” sau în
cercul persoanelor care împărtăşesc aceeaşi credinţă, dar acoperă şi manifestarea
ei „în mod individual” sau „în particular”.
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Curtea nu a contestat competenţa statului de a introduce cerinţa privind înregistrarea cultelor religioase într-un mod compatibil cu art.9 şi 11 ale Convenţiei
Europene. Totuşi, aceasta nu înseamnă că sancţionarea unor membri individuali
ai cultelor religioase neînregistrate pentru rugăciune sau manifestarea în alt mod
a convingerilor lor religioase, care nu sunt înregistrate formal de către stat este
compatibilă cu art.11 din Convenţia Europeană, căci, în consecinţă, aceasta ar
rezulta în recunoaşterea faptului că statul poate să dicteze unei persoane ce să
creadă. Curtea nu a fost de acord cu o astfel de abordare şi a considerat că limitarea dreptului la libertatea de religie prevăzută de art.200 alin.3 din Codul cu
privire la contravenţiile administrative constituie o ingerinţă care nu corespunde
unei nevoi sociale imperioase şi, prin urmare, nu este necesară într-o societate
democratică.
45. CEDO, în hotărîrea din 13.12.2001 în cauza Mitropolia Basarabiei şi alţii
contra Moldovei, a menţionat că articolul 11 din Convenţia Europeană combinat
cu art.9 al Convenţiei protejează viaţa asociativă de oricare ingerinţă nejustificată a statului, deoarece comunităţile religioase există tradiţional sub forma unor
structuri organizate.
Dreptul credincioşilor la libertatea de religie cuprinde dreptul de a manifesta
religia în colectiv şi presupune ca aceştia să se poată asocia liber, fără intervenţia
arbitrară a statului.
CEDO a considerat că refuzul de a recunoaşte biserica reclamantă are astfel de consecinţe asupra libertăţii de religie a reclamanţilor, care nu pot fi considerate proporţionale scopului legitim urmărit şi, prin urmare, necesare într-o
societate democratică, dat fiind că unul din mijloacele de exercitare a dreptului
de manifestare a religiei persoanei, în special pentru comunităţile religioase, în
dimensiunea sa colectivă, îl reprezintă posibilitatea de a asigura protecţia juridică
a comunităţii, a membrilor şi a bunurilor sale, care, în lipsa înregistrării, efectiv
este imposibilă.
46. Se explică faptul că, cu derogare de la prevederile art.41 alin.(1) din Constituţia RM, ale art.11 al Convenţiei Europene, unor categorii de persoane, prin
lege, le este interzis să facă parte din partide şi din alte organizaţii social-politice
sau să desfăşoare activităţi cu caracter politic.
Spre exemplu: Potrivit art.8 alin.(32) lit.b) din Legea cu privire la statutul judecătorului nr.544-VIII din 20.07.1995, judecătorului îi este interzis să fie membru al unui partid politic sau să desfăşoare orice activitate cu caracter politic, inclusiv pe perioada detaşării din funcţie; prevederile art.15 alin.(2) lit.a) din Legea
cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016 interzic procurorului să facă parte
din partide sau din formaţiuni politice, să desfăşoare ori să participe la activităţi
cu caracter politic, să exprime sau să-şi manifeste, în orice mod, convingerile politice, în exercitarea atribuţiilor sale.
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Se menţionează în acest sens Legea privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al RM nr.753-XIV din 23.12.1999 – art.14 alin.(6); Legea privind statutul,
ofiţerului de informaţii şi securitate nr.170-XVI din 19.07.2007 – art.7 alin.(1)
lit.g); Legea serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20.07.2000 – art.6
alin.(21) lit.d).
[Pct.46 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.30 din 04.12.2017]
47. În cazul soluţionării litigiilor legate de activitatea unor partide sau a unor
organizaţii social-politice se va lua în consideraţie că libertatea de asociere şi libertatea dezbaterii politice nu sunt absolute şi trebuie acceptat faptul că, atunci
cînd o asociaţie, prin intermediul activităţii sale sau prin intenţiile pe care ea, în
mod expres sau implicit, le-a declarat în programul său, pune în pericol instituţiile de stat sau drepturile şi libertăţile altora, art.11 al Convenţiei Europene nu
privează statul de puterea de a proteja acele instituţii şi persoane.

PREŞEDINTELE CURŢII
SUPREME DE JUSTIŢIE
Chişinău, 26 decembrie 2011

Ion MURUIANU
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

Cu privire la practica judiciară de aplicare a legislaţiei penale
ce reglementează circulaţia drogurilor, etnobotanicelor sau
analoagelor acestora şi a precursorilor
nr. 2 din 26.12.2011
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2012, nr.1, pag.4

***
Notă: În denumirea şi în tot cuprinsul hotărârii:
– textele „substanţelor narcotice, psihotrope sau (şi cu) analogilor lor (acestora)” se substituie cu textele „droguri, etnobotanice sau analogii acestora”;
– textele „substanţe narcotice sau psihotrope” se substituie cu textele „droguri
sau etnobotanice”;
– textele „substanţe narcotice, psihotrope” se substituie cu textele „droguri, etnobotanice”;
– textele „preparate narcotice sau psihotrope” şi „preparate şi (ori) substanţe
narcotice sau psihotrope” se substituie cu textele „droguri”;
– textele „semănatul plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope”
se substituie cu textele „semănatul plantelor ce conţin droguri sau semănatul
plantelor pentru fabricarea produselor etnobotanice”;
– textele „cultivarea plantelor care conţin substanţe narcotice sau alte substanţe
psihotrope” şi „cultivarea plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope” se substituie cu textele „cultivarea plantelor care conţin droguri ori
plantelor pentru fabricarea produselor etnobotanice”, la formele gramaticale
corespunzătoare, conform Hotărîrii Plenului CSJ a RM nr.10 din 15.05.2017.
Examinînd practica judiciară de aplicare a legislaţiei penale ce reglementează
circulaţia drogurilor, etnobotanice sau analoagelor acestora şi a precursorilor, în
scopul asigurării aplicării corecte şi uniforme de către instanţele de judecată a
legislaţiei ce stabileşte răspunderea penală pentru infracţiunile respective, în baza
art.2 lit.e) şi art.16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi art.39
din Codul de procedură penală, Plenul, prin prezenta hotărîre, oferă următoarele
explicaţii.
1. La judecarea cauzelor penale privind infracţiunile prevăzute de art.217-219
Cod penal, instanţele de judecată urmează să se călăuzească de hotărîrile Guver-
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nului R. Moldova şi de alte acte normative ce reglementează circulaţia drogurilor,
etnobotanice sau analoagelor acestora şi a precursorilor.
Lista actelor legislative şi normative ce reglementează circulaţia drogurilor,
etnobotanice sau analoagelor acestora şi a precursorilor este prezentată în anexă.
2. Noţiunile de droguri, precursori, etnobotanice şi analogii acestora sunt stipulate în art.1341 Cod penal.
Pentru determinarea tipului de droguri, precursori, etnobotanice şi analogii acestora, a proporţiilor acestora, a denumirilor şi proprietăţilor lor, a originii, modului de preparare, prelucrare, precum şi pentru stabilirea apartenenţei
plantelor la cele care conţin droguri, precursori, etnobotanice şi analogii acestora
ce constituie obiectul acţiunilor criminale, sunt necesare cunoştinţe speciale, instanţele de judecată trebuie să dispună de concluziile expertizei, efectuate doar
conform metodicii aprobate de Comitetul permanent de control asupra drogurilor de pe lângă Ministerul Sănătăţii al R. Moldova, care se vor aprecia în cumul
cu alte probe.
Obiecte materiale ale infracţiunii sunt:
a) plantele şi seminţele plantelor care conţin droguri;
b) plantele pentru fabricarea produselor etnobotanice;
c) drogurile sau analogii lor;
d) etnobotanicele sau analogii acestora;
e) precursorii;
f) materialele şi utilajele destinate producerii sau prelucrării drogurilor lor
sau a analogilor acestora.
Plantele care conţin droguri sunt enumerate în compartimentul III din Lista
substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe,
depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora.
[Pct.2 în redacţia Hotărîrii Plenului CSJ a RM nr.10 din 15.05.2017]
21. – prin droguri se înţeleg plantele sau substanţele stupefiante ori psihotrope, sau amestecurile ce conţin asemenea plante ori substanţe, stabilite de Guvern;
– prin stupefiante se înţeleg substanţele înscrise în anexele la Convenţia unică a Naţiunilor Unite asupra substanţelor stupefiante din 1961, modificată prin
Protocolul din 1972 şi prevăzute în actele normative ale Guvernului;
– prin substanţe psihotrope se înţeleg substanţele înscrise în anexele la Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971 şi prevăzute în actele normative
ale Guvernului;
– prin precursor se înţelege substanţa de origine naturală sau sintetică, utilizată ca materie primă, la producerea de substanţe stupefiante sau psihotrope;
– prin produse etnobotanice (etnobotanice) se înţeleg amestecurile de prafuri şi/sau plante sau amestecurile de ierburi şi diverse părţi de plante, stropite cu
substanţe chimice, care produc schimbări ce induc efecte fiziologice şi/sau mentale, halucinogene şi/sau acţiuni psihoactive;
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– prin analog al substanţei stupefiante sau psihotrope se înţelege orice substanţă sau asociere de substanţe de origine naturală ori sintetică, în orice stare fizică, sau orice produs, plantă, ciupercă, ori părţi ale acestora, care are capacitatea
de a produce efecte psihoactive şi care, indiferent de conţinutul său, denumirea
sa, modul său de administrare, de prezentare sau de publicitatea care i se face,
este ori poate fi folosită în locul unei substanţe sau al unui preparat stupefiant,
psihotrop ori cu efect psihotrop sau în locul unei plante ori substanţe, aflate sub
control naţional şi/sau internaţional.
Listele de substanţe stupefiante, psihotrope şi de precursori se aprobă, se modifică şi se completează de către Guvern.
În cazul sustragerii, însuşirii, extorcării sau a altor acţiuni ilegale cu droguri,
precursori, etnobotanice sau analogi ai acestora, proporţiile acestora – mici, mari
sau deosebit de mari – se determină conform cantităţilor mici, mari sau deosebit
de mari, stabilite de Guvern.
Prin circulaţia drogurilor, precursorilor, etnobotanicelor şi analogilor
acestora se înţeleg orice operaţiuni, precum experimentarea, elaborarea, producerea (fabricarea), prepararea, cultivarea, extragerea, prelucrarea, transformarea,
deţinerea, stocarea, păstrarea, livrarea, eliberarea, distribuţia, expedierea, transportul, procurarea (cumpărarea), comercializarea, distrugerea, importul, exportul, utilizarea, promovarea acestora şi alte activităţi conexe.
[Pct.21 introdus prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.10 din 15.05.2017]
3. Instanţele de judecată urmează să ţină seama de faptul că art.217 Cod penal, spre deosebire de art.2171 Cod penal, stabileşte responsabilitatea pentru semănatul sau cultivarea ilegală a plantelor care conţin droguri sau etnobotanice,
pentru prelucrarea sau utilizarea a astfel de plante, precum şi pentru producerea,
prepararea, experimentarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, procurarea,
păstrarea, expedierea, transportarea drogurilor, etnobotanice sau analoagelor
acestora, săvîrşite în proporţii mari sau deosebit de mari, fără scop de înstrăinare.
De aceea, în acest articol nu se menţionează nimic despre înstrăinarea substanţelor narcotice.
În rest, toate semnele obiective şi subiective ale componenţelor de infracţiuni
prevăzute de articolele menţionate coincid totalmente.
La determinarea proporţiilor mari sau deosebit de mari ale drogurilor, etnobotanice sau analoagelor acestora, ale prescursorilor, a numărului de plante
depistate în circulaţia ilegală, instanţele de judecată urmează să ţină seama atît de
cantităţile acestora stabilite în Lista drogurilor, etnobotanicelor şi a plantelor care
conţin astfel de substanţe, depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora,
concret pentru fiecare substanţă.
Dacă acţiunile ilegale sunt legate de substanţe de diferite tipuri, cantitatea lor
se determină separat.
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Procurarea sau păstrarea ilegală de substanţe narcotice sau de alte substanţe
psihotrope, precum şi cultivarea ilegală a plantelor care conţin substanţe narcotice sau alte substanţe psihotrope, săvîrşite în proporţii mici şi fără scop de înstrăinare, determină răspunderea contravenţională, corespunzător, în baza art.85 sau
art.87 Cod contravenţional.
4. În scopul unificării sensului unor termeni utilizaţi în art.217-2172 Cod penal şi în alte acte, expunem definiţiile următoarelor noţiuni:
1) semănarea plantelor ce conţin droguri sau semănatul plantelor pentru fabricarea produselor etnobotanice înseamnă punerea în pămînt a seminţelor unei
plante care conţine droguri sau etnobotanice, astfel încît aceasta să prindă rădăcini, pe orice terenuri de pămînt, inclusiv cu destinaţie agricolă (spre exemplu, pe
parcele de grădină şi livadă, în sere) şi pe terenuri pustii, precum şi în solul din
ghiveciurile de fiori, lăzi, cutii etc., ţinute în spaţii locative şi nelocative;
2) cultivarea plantelor care conţin droguri ori plantelor pentru fabricarea
produselor etnobotanice se consideră ansamblul lucrărilor ce ţin de îngrijirea,
udarea, plivirea, tratarea cu îngrăşăminte, afînarea solului, nimicirea dăunătorilor şi alte activităţi de menţinere în bune condiţii a plantelor care conţin droguri
sau etnobotanice, precum şi recoltarea acestora.
Se relevă că cultivarea nu trebuie să fie neapărat precedată de semănat, precum şi nu se prezumă că cultivarea şi semănatul trebuie să fie efectuate de către acelaşi făptuitor. De aceea, persoana care îngrijeşte în condiţii de ilegalitate
sau fără autorizaţie plante răsărite spontan ce conţin droguri sau etnobotanice
urmează a fi trasă la răspundere penală, după caz, conform art.217 alin.(1) sau
art.2171 alin.(1) Cod penal;
3) prelucrarea plantelor care conţin droguri sau etnobotanice reprezintă tratarea, cu ajutorul unor agenţi chimici, fizici, mecanici etc., a plantelor care conţin
astfel de substanţe (rafinarea, separarea plantelor de impurităţi, mărirea în plante
a concentraţiei de droguri sau etnobotanice ori a efectului lor – prin fierberea lor
cu alcool, oţet etc.). În cazul în care acţiunile de prelucrare sunt orientate spre
obţinerea propriu-zisă a drogurilor sau etnobotanicelor, fapta urmează a fi încadrată în prevederile art.217 alin.(2) Cod penal;
4) utilizarea plantelor care conţin droguri sau etnobotanice (art.217 alin.(1),
art.2171 alin.(1) Cod penal) înseamnă folosirea acestora în procesul de producţie:
de exemplu, pentru fabricarea produselor de panificaţie, a unor noi preparate şi
medicamente etc.;
5) producerea drogurilor, etnobotanice sau analoagelor acestora presupune
activitatea realizată în vederea obţinerii acestora din plantele care le conţin;
6) prepararea drogurilor, etnobotanice sau analoagelor acestora reprezintă
orice acţiune de combinare chimică a diferitelor plante care conţin droguri sau
etnobotanice, a substanţelor medicamentoase, chimice şi de altă natură, în urma
căreia sunt obţinute una sau mai multe droguri, etnobotanice sau analogii acestora, care sunt gata pentru utilizare şi consum.
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Prepararea multiplă a unor astfel de substanţe dintr-un singur lot de materie
primă la intervale de timp diferite reprezintă un şir de infracţiuni identice, cuprinse în intenţia unică a făptuitorului şi constituie, în cumul, o singură infracţiune – infracţiune prelungită;
7) experimentarea drogurilor, etnobotanice sau analoagelor acestora presupune efectuarea, de regulă, în condiţii de laborator, a unor experienţe legate de
dozarea, combinarea sau încercarea, verificarea calităţilor de consimt ale acestora;
8) prin extragerea drogurilor, etnobotanice sau analoagelor acestora se are în
vedere acţiunea de scoatere, de separare a acestora din plante sau din materialele
care le conţin;
9) prelucrarea drogurilor, etnobotanice sau analoagelor acestora înseamnă
schimbarea calităţilor iniţiale de consum ale acestora, în vederea sporirii sau modificării în alt mod a efectelor specifice pe care le produc (de exemplu, rafinarea
(separarea de impurităţi) a amestecului conţinînd una sau mai multe droguri,
etnobotanice sau analogii acestora, sporirea în preparat a concentraţiei drogului
sau etnobotanicei, amestecarea cu alte substanţe farmacologic active în vederea
sporirii efectului narcotic asupra organismului etc.);
10) transformarea substanţelor narcotice ori psihotrope reprezintă modificarea, schimbarea formei substanţelor respective (schimbarea culorii, consistenţei, mirosului, aspectului exterior: din stare lichidă – în stare solidă, din formă
granulată – în praf, prin camuflarea sub forma altor bunuri – făină, zahăr, condimente etc.);
11) procurarea de droguri, etnobotanice sau analogii acestora este considerată obţinerea lor de către o persoană printr-o tranzacţie ilicită (cumpărare, primire
cu titlu de împrumut, de cadou sau în schimbul altor mărfuri şi obiecte, precum şi
în calitate de mijloc de decontare reciprocă pentru o lucrare realizată, un serviciu
prestat sau ca rambursare a datoriei etc.), în urma căreia aceasta devine posesorul
acestor substanţe;
12) păstrarea de droguri, etnobotanice sau analogii acestora înseamnă orice
acţiune premeditată legată de aflarea ilicită a acestor substanţe în posesia celui vinovat (păstrarea asupra sa, în încăperi, în locuri special adaptate, în ascunzişuri, în
mijloace de transport, propuse pentru depozitare temporară etc.). Totodată, nu are
importanţă cît timp persoana păstrează ilicit aceste substanţe, infracţiunea avînd
un caracter continuu. Păstrarea substanţelor respective este o continuare firească a
procurării sau a preparării (uneori şi a transportării, expedierii etc.) acestora;
13) transportarea de droguri, etnobotanice sau analogii acestora presupune
deplasarea acestora dintr-un loc în altul, inclusiv în limitele unei şi aceleiaşi localităţi, săvîrşită cu utilizarea oricărui tip de transport sau a unui obiect utilizat
ca mijloc de transport, indiferent de locul păstrării substanţelor strămutate, în
interiorul teritoriului vamal al R. Moldova.
Se menţionează ca acţiunile legate de transportarea ilegală a drogurilor, etnobotanice sau analoagelor acestora peste frontiera vamală a R. Moldova urmează a
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fi calificate în baza unui concurs ideal de infracţiuni prevăzute de art.248 alin.(2)
Cod penal, indiferent de proporţiile în care a fost comisă, şi, după caz, de art.217
sau de art.2171 Cod penal.
Totodată, urmează de ţinut cont că transportarea ilicită a substanţelor respective poate fi efectuată cu tăinuirea acestora, inclusiv în ascunzişuri special amenajate în mijlocul de transport, bagaje, haine, precum şi în cavităţile corpului uman
sau ale unui animal etc.
Nu poate fi calificată drept transportare ilegală păstrarea de către o persoană
în timpul călătoriei a drogurilor, etnobotanice sau analoagelor acestora în cantităţi mici pentru consum propriu dacă acest consum este stabilit prin prescripţia
medicului (este necesară reţeta pe o durată nu mai mare de 7 zile).
În cazul transportării precursorilor peste frontiera vamală a R. Moldova, fapta urmează a fi încadrată în prevederile art.248 alin.(1) sau art.248 alin.(5) Cod
penal, cu condiţia că valoarea acestora supusă transportării constituie proporţii
mari sau, respectiv, deosebit de mari, în caz contrar, fapta urmează a fi încadrată
în prevederile art.2172 Cod penal.
Totodată, urmează a se ţine cont că acţiunile descrise în art.2172 Cod penal
trebuie să fie realizate fără autorizaţia corespunzătoare, necesară pentru circulaţia
unor asemenea substanţe, cu scopul producerii sau prelucrării drogurilor, etnobotanice sau analoagelor acestora.
În cazul în care făptuitorul a produs post factum sau a prelucrat din precursori droguri, etnobotanice sau analogii acestora, fapta urmează a fi calificată în
concurs cu infracţiunea prevăzută de art.217 sau de art.2171 Cod penal;
14) expedierea drogurilor, etnobotanice sau analoagelor acestora se consideră acţiunile persoanei orientale spre deplasarea acestora către destinatar, dintr-un
punct în altul, prin expediere poştală, colete, bagaje, cu folosirea mijloacelor de
comunicaţie poştală, a transportului aerian sau de altă natură, a animalelor, a
păsărilor, a curierului special, atunci cînd acesta nu cunoaşte despre conţinutul
mărfii pe care o însoţeşte, nici nu este în cîrdăşie cu proprietarul ei, adică cînd
aceste acţiuni de expediere se realizează fără participarea nemijlocită a expeditorului, dacă trimiterea se face în interiorul teritoriului vamal al R. Moldova.
Această infracţiune va fi considerată consumată în momentul expedierii scrisorii,
coletului, bagajului etc. cu substanţele conţinute în ele, indiferent de faptul dacă
acestea au ajuns sau nu la destinatar;
15) distribuirea de droguri, etnobotanice sau analogii acestora se consideră
activitatea orientată spre împărţirea, repartizarea acestora în mai multe locuri
sau mai multor persoane, care urmează, la rîndul lor, să le înstrăineze efectiv.
Momentul de consumare a infracţiunii urmează a fi considerat momentul trecerii
substanţelor în stăpînirea persoanei care urmează să le înstrăineze;
16) înstrăinarea ilegală de plante care conţin droguri sau etnobotanice ori
de droguri, etnobotanice sau analogii acestora reprezintă orice acţiune în urma
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căreia posesor al substanţelor respective devine o altă persoană (vînzare, donare,
schimb, achitare a datoriei, dare cu împrumut etc.).
Intenţia de a înstrăina substanţele menţionate reprezintă dorinţa, planul unei
persoane care declanşează acţiuni în acest sens, cum ar fi: procurarea, prepararea,
păstrarea, transportarea acestora, plasarea într-un ambalaj comod pentru înstrăinare sau încheierea unei înţelegeri corespunzătoare cu consumatorul etc.
Acţiunile intermediarului îndreptate spre înstrăinarea sau procurarea substanţelor respective urmează a fi calificate drept participaţie la înstrăinarea sau
procurarea acestora, în funcţie de faptul în interesele cui (ale vînzătorului sau ale
cumpărătorului) el acţionează (art.42 Cod penal).
Înstrăinarea ilegală de droguri, etnobotanice sau analogii acestora se consideră infracţiune consumată în momentul primirii acestor substanţe de către o altă
persoană.
Urmează să se ţină seama că acţiunile persoanei care vinde, în calitate de
substanţă narcotică, psihotropă, analog sau precursor al acestora, materiale sau
utilaje destinate producerii, preparării sau prelucrării substanţelor menţionate,
orice alte substanţe, materiale sau utilaje care nu au aceste calităţi, în scopul de
a-şi însuşi banii sau bunurile cetăţenilor, urmează a fi calificate drept escrocherie
(art.190 Cod penal).
În aceste cazuri, cumpărătorii poartă răspundere pentru tentativă de infracţiune prevăzută de art.217 alin.(2), art.2171 alin.(2) sau art.2173 Cod penal. Mijloacele obţinute în urma unei asemenea tranzacţii urmează a fi confiscate şi trecute
în proprietatea statului;
17) calitatea de droguri, etnobotanice sau analogii acestora a cărei circulaţie
în scopuri medicale este interzisă se stabileşte în baza a două criterii:
a) medical – prezenţa unui pericol deosebit pentru sănătatea omului prin
consecinţele grave generate de consumul lor abuziv;
b) juridic – includerea substanţei în listele nr.1 ale Convenţiei unice asupra
stupefiantelor din 30.03.1961 şi Convenţiei asupra substanţelor psihotrope din
21.02.1971.
În sensul art.11 al Legii nr.382 din 06.05.1999 cu privire la circulaţia drogurilor, etnobotanicelor şi a precursorilor, cu modificările ulterioare, la substanţele
menţionate, a căror circulaţie în scopuri medicale este interzisă, se referă substanţele incluse în Tabelul nr.1, listele nr.1 şi nr.2, din anexa la această lege, a căror
circulaţie este limitată şi se face numai în scopuri ştiinţifice.
Utilizarea drogurilor, etnobotanice sau analoagelor acestora a căror circulaţie
în scopuri medicale este interzisă presupune folosirea substanţelor menţionate la
producerea, prepararea, experimentarea, extragerea, prelucrarea, transformarea
lor în diferite scopuri: spre exemplu, producerea unor noi preparate, medicamente, adaosul lor în produse etc.
Procurarea, păstrarea, expedierea sau transportarea acestor substanţe nu

Hotărâri explicative în materie penală ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

173

echivalează cu utilizarea lor în sensul art.217 alin.(3) lit.c) şi art.2171 alin.(3) lit.c)
Cod penal, acţiunile menţionate urmează a fi încadrate în prevederile alin.(2) al
articolelor respective, după caz.
5. Prin materiale şi utilaje în sensul art.2173 Cod penal se au în vedere uneltele, aparatele, dispozitivele destinate, în mod special, asigurării procesului tehnologic de producere sau de preparare a drogurilor, etnobotanice sau analoagelor
acestora ori de cultivare a plantelor care le conţin, indiferent dacă sunt de fabricaţie industrială sau artizanală.
Din categoria acestora fac parte: concasorul (maşina destinată fărîmiţării materiei prime), malaxorul (maşină folosită pentru amestecarea materiei prime),
extractorul, centrifuga, coloana de distilare, etuva de uscat, dulapul uscător, mecanismele folosite la comprimarea sau încapsularea în fiole a drogurilor, etnobotanice sau analoagelor acestora, diferite agregate fabricate sau adaptate astfel încît
să asigure îngrijirea sau recoltarea plantelor care conţin droguri, etnobotanice sau
analogii acestora.
Totodată, urmează să se ţină cont că dispozitivele menajere folosite pentru
producerea, prepararea sau prelucrarea drogurilor, etnobotanice sau analoagelor
acestora ori pentru cultivarea plantelor care conţin astfel de substanţe (tocătorul
de carne, vesela de bucătărie, uneltele destinate lucrărilor agricole, obiectele de
protecţie etc.) nu pot fi considerate materiale sau utilaje destinate producerii, preparării sau prelucrării substanţelor respective ori cultivării plantelor care conţin
astfel de substanţe.
5.1. Prin producerea uneltelor, aparatelor, dispozitivelor etc. respective se
presupune activitatea orientată spre obţinerea materialelor sau utilajelor pentru
producerea sau prepararea drogurilor, etnobotanice sau analoagelor acestora sau
pentru cultivarea plantelor care conţin asemenea substanţe.
5.2. Drept fabricare a respectivelor materiale sau utilaje se înţelege activitatea orientată spre confecţionarea în serie a acestora şi are, de regulă, un caracter
industrial.
5.3. Transmiterea materialelor sau utilajelor menţionate presupune oferirea
acestora altei persoane pentru uz temporar, fără cedarea dreptului de proprietate.
Interpretarea celorlalte acţiuni prevăzute la art.2173 Cod penal este identică definirii acestor acţiuni stipulate la art.217, 2171 şi 2172 Cod penal, descrise mai sus.
În cazul în care acţiunile făptuitorului prevăzute la art.2173 Cod penal au fost
precedate sau urmate de comiterea unei acţiuni stipulate la art.217 sau art.2171
Cod penal, calificarea acestora se efectuează cu aplicarea regulilor concursului
de infracţiuni. La fel, fapta de creare a unor condiţii prielnice pentru o altă persoană în vederea producerii sau preparării drogurilor, etnobotanice sau analoagelor acestora, urmată de săvîrşirea unei acţiuni prevăzute la art.2173 Cod penal,
se încadrează suplimentar, ca element de complicitate, în prevederile art.217 sau
art.2171 Cod penal.
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Dacă făptuitorul urmăreşte realizarea ulterioară a producerii sau preparării
substanţelor respective ori a cultivării plantelor ce le conţin, el urmează să fie tras
la răspundere penală suplimentar – pentru pregătirea infracţiunii prevăzute de
art.217 sau art.2173 Cod penal.
6. În sensul art.2174 Cod penal, răspunderea pentru sustragerea drogurilor
sau etnobotanicelor survine doar în cazurile în care persoanele acaparează în
mod ilegal şi gratuit astfel de substanţe de la întreprinderi, organizaţii, indiferent
de forma de proprietate, sau de la cetăţeni, inclusiv de pe teritoriile păzite.
În acest context, se menţionează că nu poate fi considerată sustragere strîngerea plantelor care conţin droguri sau etnobotanice sau a părţilor acestora (paie de
mac, capsule de mac, polen de cînepă) de pe terenurile agricole şi loturile cetăţenilor care nu au semănat şi nu au crescut plantele respective. Aceste acţiuni urmează
a fi calificate în baza art.217 sau art.2171 Cod penal, în dependenţă de scop.
Sustragerea de droguri sau etnobotanice poate avea loc prin furt, jaf, tîlhărie,
escrocherie, delapidare, pungăşie şi se consumă în momentul în care făptuitorul
are posibilitatea reală de a le folosi sau de a dispune de ele, cu excepţia sustragerii
prin pungăşie, care se consumă în momentul începerii acţiunii de sustragere, şi a
sustragerii prin tîlhărie, care se consumă în momentul declanşării atacului tîlhăresc, indiferent de faptul dacă acţiunea s-a finalizat sau nu cu sustragerea reală a
substanţelor respective.
În cazul sustragerii drogurilor sau etnobotanicelor prin furt, jaf, tîlhărie, escrocherie, delapidare, pungăşie, acţiunile făptuitorului urmează a fi calificate în
baza art.2174 Cod penal, fără calificarea suplimentară a acestora în baza unuia din
art.186-192 Cod penal.
7. Prin extorcare de droguri sau etnobotanice se înţelege cererea de transmitere a astfel de substanţe adresată proprietarului, posesorului sau deţinătorului
acestora cu ameninţarea cu violenţă sau cu răspîndirea unor ştiri defăimătoare
despre persoana respectivă, rudele sau apropiaţii acesteia, cu deteriorarea sau distragerea bunurilor proprietarului, posesorului, deţinătorului ori cu răpirea persoanei respective, a rudelor sau a apropiaţilor acesteia.
În cazul dat, infracţiunea se consumă în momentul înaintării cererii de transmitere a substanţelor respective, indiferent de faptul dacă a fost sau nu satisfăcută
cererea, au trecut sau nu acestea în posesia făptuitorului.
În cauzele cu privire la extorcarea drogurilor sau etnobotanicelor, victime, pe
lîngă cetăţenii care deţin aceste substanţe, pot fi şi persoanele abilitate să elibereze
documente care oferă dreptul la achiziţionarea legală a astfel de substanţe, persoanele care au acces la substanţele narcotice sau psihotrope în legătură cu activitatea lor profesională (spre exemplu, asistenta medicală), precum şi alte persoane.
Sustragerea sau extorcarea drogurilor sau etnobotanicelor şi acţiunile ulterioare de păstrare, prelucrare, transportare sau expediere a lor fără sau în scop
de înstrăinare, precum şi înstrăinarea lor în condiţii de ilegalitate urmează a fi
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calificate prin concurs de infracţiuni prevăzute de art.2174 şi, după caz, art.217
sau art.2171 Cod penal.
Dacă, printr-o singură acţiune, sunt sustrase ori extorcate droguri sau etnobotanice şi bunuri de alt gen, cele săvîrşite reprezintă un concurs ideal dintre
infracţiunea prevăzută la art.2174 şi una din infracţiunile prevăzute la art.186-192
Cod penal.
Analoagele, precursorii substanţelor narcotice, plantele care conţin respectivele substanţe, materialele sau utilajele destinate producerii, preparării sau prelucrării drogurilor, etnobotanice sau analoagelor acestora ori cultivării plantelor
care conţin astfel de substanţe, precum şi plantele care conţin respectivele substanţe nu constituie obiectul material al infracţiunii prevăzute la art.2174 Cod
penal, de aceea sustragerea sau extorcarea acestora atrage răspunderea penală
conform art.186-192 Cod penal, după caz.
În cazul în care persoana în ale cărei obligaţii intră respectarea regulilor stabilite de circulaţie a drogurilor sau etnobotanicelor, folosindu-se de situaţia de serviciu, săvîrşeşte sustragerea unor astfel de substanţe, acţiunile acesteia urmează a
fi calificate în baza art.2174 alin.(2) lit.c) Cod penal, fără calificarea suplimentară
a lor în baza art.218 alin.(4) Cod penal, dat fiind că aceste substanţe nu au fost
pierdute, dar au trecut în posesia ilegală a făptuitorului.
7.1. Prin persoană care s-a folosit de situaţia sa de serviciu la comiterea
infracţiunilor prevăzute la art.217, 2171, 2173 şi 2174 Cod penal urmează a se înţelege persoana cu funcţie de răspundere sau persoana care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau o altă organizaţie nestatală (art.123, art.124 Cod
penal), precum şi persoana ale cărei atribuţii de serviciu au legătură cu operarea
cu droguri sau etnobotanice. De exemplu, în cadrul fabricării preparatelor medicamentoase, o astfel de persoană poate fi farmacistul, laborantul; în cadrul eliberării sau aplicării acestora – angajatul farmaciei, medicul, asistenta medicală; în
cadrul pazei acestora – paznicul, expeditorul.
În cazul în care persoana cu funcţie de răspundere săvîrşeşte una din infracţiunile prevăzute la art.217, 2171, 2173 şi 2174 Cod penal, calificarea suplimentară
a acţiunilor acesteia în baza art.327 sau art.335 Cod penal ori art.312 Cod contravenţional nu este necesară.
8. Prin consum ilegal de droguri, etnobotanice sau analogii acestora, prevăzut la art.2175 Cod penal, se înţeleg acţiunile de întrebuinţare ilicită, de către
făptuitor a acestora prin diferite metode: injectare, fumat, inspirare, inhalare, întrebuinţare a pastilelor sau prafurilor etc.
Se consideră faptă comisă în public fapta realizată în unul din locurile şi în
condiţiile prevăzute de art.131 Cod penal.
În cazul în care, la săvîrşirea infracţiunii prevăzute la art.2175 alin.(2) Cod
penal, făptuitorul care a atins vîrsta majoratului atrage persoane minore, acţiunile
acestuia urmează a fi calificate suplimentar – în baza art.209 Cod penal.
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8.1. Prin organizare a consumului ilegal de droguri sau etnobotanice se au
în vedere acţiunile făptuitorului îndreptate spre realizarea scopului propus: ca
persoanele interesate să poată consuma aceste substanţe – îndemnarea, propunerea, darea de sfaturi, selectarea potenţialilor consumatori etc.
Drept motive ale infracţiunii respective pot servi satisfacerea poftei de consum, interesul material, năzuinţa afirmării de către făptuitor în faţa celor din jur
(în cazul consumului public), năzuinţa de a curma suferinţele persoanelor dependente de droguri.
Îndemn la consumul de droguri sau etnobotanice se consideră orice acţiune premeditată săvîrşită prin violenţă, înşelăciune, limitare a libertăţii, tortură
sau batjocură la adresa persoanei, precum şi înduplecarea, propunerea, darea de
sfaturi şi alte acţiuni, acestea avînd drept scop provocarea dorinţei de consum al
unor astfel de substanţe de către persoana asupra căreia se exercită influenţa.
Totodată, urmează să se ţină seama că, în cazul în care organizarea este însoţită
de punerea la dispoziţia consumatorului a drogurilor sau etnobotanicelor, acţiunile făptuitorului urmează a fi calificate suplimentar – în baza art.2171 Cod penal.
Organizarea consumului ilegal de droguri sau etnobotanice trebuie să fie săvîrşită ilicit, adică de către o persoană care nu este în drept să o efectueze; nu
sunt prezente semnele acestei infracţiuni în cazul persoanelor autorizate să întreprindă astfel de acţiuni: de exemplu, în cazul medicului care prescrie o reţetă
ce permite obţinerea unei droguri sau etnobotanice de către o persoană care are
nevoie de tratament medical.
Infracţiunea respectivă se consideră consumată în momentul începerii acţiunilor de organizare a consumului ilegal al drogurilor sau etnobotanicelor. Acţiunile de organizare ilegală nu necesită calificarea cu invocarea art.42 Cod penal.
9. Introducerea ilegală intenţionată, indiferent de mod, în organismul altei
persoane, împotriva voinţei (adică în lipsa consimţămîntului) acesteia, a drogurilor, etnobotanice sau analoagelor acestora, infracţiune prevăzută la art.2176 Cod
penal, poate avea loc prin diferite metode: constrîngere fizică sau psihică, inducere în eroare, abuz de încredere etc.
Nu are importanţă modul în care s-a efectuat introducerea unor astfel de substanţe: prin injectare, folosire de comprese, dizolvare în băutură, pulverizare etc.,
important este ca această acţiune să fie realizată în condiţii ilegale şi fără consimţămîntul victimei.
Sintagma „indiferent de mod” din dispoziţia art.2176 Cod penal nu se referă
la violenţă, ameninţarea cu violenţa, altă constrîngere sau altă influenţare ilicită
asupra victimei, prin care se asigură realizarea introducerii ilegale intenţionate în
organismul victimei, împotriva voinţei acesteia, a drogurilor, etnobotanice sau
analoagelor acestora. Asemenea moduri de influenţare depăşesc limitele componenţei de infracţiune prevăzute la art.2176 Cod penal, deci urmează a fi calificate conform prevederilor art.2176 şi, respectiv, art.151, 152 sau 155 Cod penal
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ori art.78 Cod contravenţional etc., în cazul în care însoţesc introducerea ilegală
intenţionată, indiferent de mod, în organismul altei persoane, împotriva voinţei
acesteia, a drogurilor, etnobotanice sau analoagelor acestora.
10. Prescrierea fără necesitate a drogurilor (art.218 Cod penal) înseamnă
eliberarea de către medic a reţetei care permite obţinerea acestora în cazul în care
consumul unor astfel de preparate nu se impune ca necesar.
Astfel, prescrierea trebuie să fie fără necesitate, adică să presupună folosirea
abuzivă a calităţii de medic pentru a înlesni, pe calea prescrierii medicale (obligatorie pentru farmacist), procurarea drogurilor în alte scopuri decît efectuarea
unui tratament medical.
Infracţiunea respectivă este săvîrşită cu intenţie directă, de regulă, din interes material, şi se consideră consumată în momentul predării reţetei celui care
urmează să o folosească, indiferent dacă acesta a reuşit sau nu să obţină, în baza
reţetei, drogurile ce i-au fost prescrise.
Subiecte ale infracţiunii pot fi atît persoana fizică responsabilă care are calitatea specială de medic, avînd dreptul să scrie, să semneze şi să ştampileze reţetele
pentru obţinerea drogurilor, cît şi persoana juridică ce desfăşoară activitate de
întreprinzător, cu excepţia autorităţii publice.
Prescrierea ilegală a drogurilor are loc nu doar în cazul prescrierii fără necesitate a acestora, dar şi în cazul altor încălcări ale regulilor stabilite de perfectare a
reţetelor, ce permit obţinerea unor astfel de preparate, care nu intră sub incidenţa
art.218 alin.(1) Cod penal. În cazul dat, persoana poartă răspundere pentru încălcarea regulilor de prescriere a reţetelor şi de eliberare a medicamentelor, în baza
art.77 alin.(5) Cod contravenţional.
10.1. Prin reţetă se înţelege formularul în scris, eliberat de medic, prin care
se certifică dreptul persoanei de a procura medicamente, inclusiv droguri, în scopuri terapeutice, indicîndu-se compoziţia, cantitatea, forma, modul de utilizare a
acestor preparate, termenul de valabilitate a reţetei etc.
Prin droguri se înţeleg amestecurile de substanţe în orice stare fizică ce conţin
una sau mai multe substanţe narcotice ori psihotrope.
10.2. Din categoria altor documente care permit obţinerea drogurilor fac
parte alte acte decît reţetele, de formă prestabilită, avînd rubrici anumite, care
prezintă temei pentru eliberarea, predarea, transmiterea, comercializarea şi alte
acţiuni de circulaţie legală a acestora.
Documente de acest gen pot fi, în special, facturile de expediţie, extrasele din
fişa medicală a bolnavului, autorizaţiile sau licenţele pentru anumite activităţi legate de circulaţia drogurilor sau etnobotanicelor, cererile instituţiilor medicale
pentru obţinerea preparatelor sau substanţelor respective cu scopul utilizării în
practica medicală (spre exemplu, în activitatea veterinară, în scopuri ştiinţifice şi
educaţionale, în activitatea de expertizare etc.).
10.3. Falsificarea reţetei sau a altor documente care oferă dreptul de a ob-
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ţine droguri poate fi realizată prin diferite metode: prin contrafacere, cînd are
loc reproducerea reţetei sau a altui document (cu toate rubricile şi inscripţiile
necesare) ce permite obţinerea acestor substanţe; prin alterare, cînd are loc modificarea ori completarea unei părţi a documentului autentic (rectificarea sau
nimicirea unei părţi a textului, schimbarea termenului de valabilitate a reţetei,
falsificarea semnăturii, a tipului sau cantităţii substanţelor vizate, aplicarea în
mod ilegal a ştampilei instituţiei medicale ori a ştampilei personale a medicului
curant etc.).
Infracţiunea se consumă în momentul falsificării reţetei sau a altui document
care permite obţinerea drogurilor, indiferent dacă făptuitorul a reuşit sau nu să
obţină preparatele sau substanţele respective în baza documentului falsificat.
În cazul constatării acţiunii de falsificare a documentelor care permit obţinerea drogurilor, este exclus concursul ideal între infracţiunile prevăzute de
art.218 alin.(2) şi art.361 Cod penal. Deţinerea sau vînzarea acestor documente
false atrage răspunderea conform art.361 Cod penal.
Folosirea acestor documente false, fără ca aceasta să fie precedată de o acţiune de falsificare din partea persoanei respective, urmată de achitarea şi dobîndirea efectivă a drogurilor reprezintă procurarea ilegală a acestora, iar acţiunile făptuitorului urmează a fi calificate prin concurs real de infracţiuni, în baza
art.361 şi, după caz, art.217 sau art.2171 Cod penal.
În cazul în care făptuitorul, folosind documentele respective false, a obţinut
droguri fără a oferi în schimb plata pentru acestea (de exemplu, documentele
falsificate acordă dreptul de a le obţine gratuit), acţiunile respective urmează a fi
calificate în baza art.2174 Cod penal şi suplimentar – în baza art.218 Cod penal,
dacă făptuitorul este cel care a falsificat documentele.
Infracţiunea prevăzută la art.218 alin.(4) Cod penal, spre deosebire de infracţiunile prevăzute la art.217, 2171 şi 2173 Cod penal, presupune că subiectul
deţine autorizaţia pentru realizarea activităţilor legate de circulaţia legală a drogurilor sau etnobotanicelor ori a materialelor sau utilajelor destinate producerii
acestora, de cultivarea legală a plantelor care conţin droguri sau etnobotanice,
însă acesta a săvîrşit o acţiune sau inacţiune prin care au fost încălcate regulile
stabilite în acest sens de actele normative.
Instanţele de judecată urmează să ţină cont de faptul că dispoziţia acestui
articol este o normă de blanchetă şi, la calificarea faptei, este obligatorie indicarea concretă a articolului sau punctului, din cadrul actelor normative ce conţin regulile de circulaţie a drogurilor sau etnobotanicelor ori a materialelor sau
utilajelor, care a fost încălcat (ordinele Ministerului Sănătăţii, Legea nr.382 din
06.05.1999, Hotărîrea Guvernului nr.585 din 25.05.2007, Hotărîrea Guvernului
nr.216 din 27.02.2006 ş.a.).
Pentru existenţa componenţei de infracţiune, este necesar ca, în urma încălcării regulilor menţionate, să survină pierderea drogurilor sau etnobotanicelor
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ori a materialelor sau utilajelor destinate producerii ori prelucrării drogurilor
sau etnobotanicelor ori cultivării plantelor care conţin astfel de substanţe.
10.4. Prin pierderea celor enumerate mai sus se are în vedere ieşirea faptică
a acestor bunuri din posesia legală a persoanei fizice sau juridice, indiferent dacă
acestea ulterior au fost sau nu găsite.
Fapta poate fi săvîrşită atît prin acţiune, cît şi prin inacţiune: de exemplu, făptuitorul a omis să execute regulile de circulaţie a drogurilor sau etnobotanicelor
ori a materialelor sau utilajelor destinate producerii sau prelucrării drogurilor sau
etnobotanicelor ori de cultivare a plantelor care conţin astfel de substanţe, stabilite
de legislaţie. Între acţiunea sau inacţiunea prin care au fost încălcate regulile vizate
şi urmarea prejudiciabilă trebuie obligatoriu să existe o legătură de cauzalitate.
Latura subiectivă a infracţiunii se exprimă prin vinovăţie sub formă de imprudenţă.
Subiect al infracţiunii poate fi atît o persoană fizică, cît şi o persoană juridică.
În primul caz, subiectul este special, fiind necesar ca acesta, potrivit atribuţiilor
funcţionale, să aibă obligaţia de a respecta regulile a căror încălcare a avut loc
(cărăuş, farmacist etc.), în al doilea caz, este necesar ca persoana să fie autorizată
cu realizarea activităţii legate de circulaţia drogurilor sau etnobotanicelor ori a
utilajelor sau materialelor destinate producerii, prelucrării substanţelor respective sau de cultivarea plantelor ce le conţin.
În cazul în care persoana în ale cărei obligaţii intră respectarea regulilor stabilite de circulaţie a drogurilor sau etnobotanicelor, folosindu-şi situaţia de serviciu, sustrage substanţele respective, acţiunile acesteia urmează a fi calificate în
baza art.2174 alin.(2) lit.c) Cod penal, fără calificarea suplimentară în baza art.218
alin.(4) Cod penal, deoarece drogurile sau etnobotanicele nu au fost pierdute, ci
au trecut în posesia ilegală a făptuitorului.
Cauzarea vătămării sănătăţii persoanei sau a altor urmări grave se poate manifesta prin vătămarea gravă sau medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii,
decesul persoanei.
11. Speluncă se consideră încăperea locuibilă sau nelocuibilă destinată sau
amenajată pentru consumul sistematic al drogurilor sau etnobotanicelor (apartament, odaie, vilă, casă, cinematograf, subsolul sau podul casei, garaj, depozit,
hambar, construcţie părăsită etc.).
Sub aspectul laturii obiective, infracţiunea prevăzută la art.219 Cod penal se
realizează prin trei modalităţi normative alternative:
a) organizarea speluncilor pentru consumul drogurilor sau etnobotanicelor;
b) întreţinerea speluncilor pentru consumul drogurilor sau etnobotanicelor;
c) punerea la dispoziţie a localurilor pentru aceste scopuri.
11.1. Organizarea speluncilor presupune activitatea unei sau mai multor
persoane îndreptată spre căutarea, găsirea, procurarea sau închirierea unui spaţiu
locativ sau nelocativ, finanţarea, repararea, amenajarea spaţiului respectiv cu dis-
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pozitive necesare consumului de droguri sau etnobotanice, în vederea utilizării
ulterioare a acestui spaţiu pentru consumul unor astfel de substanţe de cîteva
persoane.
Urmează să se ţină cont de faptul că infracţiunea menţionată se consideră
consumată în momentul în care spelunca este gata pentru consumul drogurilor
sau etnobotanicelor, indiferent dacă aceasta a început sau nu să funcţioneze.
11.2. Întreţinerea speluncilor implică acţiunile premeditate ale făptuitorului
pentru utilizarea acestora: achitarea cheltuielilor de întreţinere sau exploatare a
lor, mobilarea încăperii, asigurarea pazei speluncii, sistematizarea vizitelor, asigurarea clienţilor cu instrumentele necesare consumului de droguri, punerea în
aplicare a măsurilor de conspiraţie etc.
Se menţionează că infracţiunea respectivă se consideră consumată în momentul săvîrşirii cel puţin a unei acţiuni care are drept scop menţinerea în bune
condiţii şi funcţionarea speluncii.
11.3. Punerea la dispoziţie a localurilor în scopul consumului drogurilor
sau etnobotanicelor constă în acordarea posibilităţii unei sau mai multor persoane de a consuma astfel de substanţe adăpostindu-se într-un asemenea local. Noţiunea de local cuprinde atît speluncile propriu-zise, cît şi alte localuri: de exemplu,
cafenea, bar, sală de internet, restaurant, discotecă, cinematograf etc.
La calificarea acţiunilor făptuitorului, nu are importanţă intervalul de timp în
care localul a fost pus la dispoziţie, nici faptul dacă localul este pus la dispoziţie
unor şi aceloraşi persoane ori diferitelor persoane, nici faptul dacă localul este
pus la dispoziţie unor persoane apropiate sau unor persoane necunoscute.
Infracţiunea se consideră consumată în momentul în care făptuitorul şi-a dat
acordul ca localul ce se află în posesia sau folosinţa lui să fie utilizat pentru consumul drogurilor sau etnobotanicelor, indiferent dacă a avut sau nu loc un astfel
de consum.
Răspunderea potrivit art.219 Cod penal survine indiferent de faptul dacă făptuitorul urmărea sau nu scopul obţinerii de profit.
Totodată, urmează să se ţină cont de faptul că, dacă organizatorul sau întreţinătorul speluncii aproviziona vizitatorii speluncii cu droguri sau etnobotanice ori
determina alte persoane la consumul acestora, acţiunile lui, în cazul temeiurilor
existente în acest sens, urmează a fi calificate în baza concursului de infracţiuni
prevăzute la art.219 şi, respectiv, art.2171 sau art.2175 Cod penal.
12. Instanţele de judecată urmează să ţină seama că, în baza art.217 alin.(5)
Cod penal, liberarea de răspundere penală pentru infracţiunile prevăzute la art.217
şi art.2171 Cod penal este posibilă în cazul în care există una din două condiţii:
a) predarea benevolă de către persoană a drogurilor, etnobotanice sau analoagelor acestora;
b) acţiunile active ale persoanei care contribuie la descoperirea sau curmarea
infracţiunilor legate de circulaţia unor astfel de substanţe: autodenunţare, divul-
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garea persoanelor care au contribuit la săvîrşirea infracţiunii, indicarea sursei de
procurare a drogurilor, etnobotanice sau analoagelor acestora, participarea la depistarea mijloacelor băneşti, a bunurilor sau a veniturilor dobîndite în rezultatul
comiterii infracţiunii.
Caracterul benevol se exprimă prin absenţa unei situaţii în care persoana respectivă se vede nevoită să predea substanţele menţionate reprezentanţilor organelor de drept, deoarece acestea, într-un fel sau altul, vor fi confiscate. Dimpotrivă, persoana în cauză avea posibilitatea reală de a le deţine şi de a dispune de ele
în continuare, însă le-a predat benevol. În acelaşi timp, nu contează din ce motive
a hotărît persoana să predea mijloacele narcotice: din proprie iniţiativă sau la
sugestia părinţilor, la sfaturile rudelor, prietenilor etc.
Nu poate fi considerată ca predare benevolă a drogurilor, etnobotanice sau
analoagelor acestora lăsarea unui bilet scris printre substanţele respective, în care
se menţionează năzuinţa autorului biletului de a le preda organelor abilitate.
În cazul reţinerii persoanei, precum şi al desfăşurării acţiunilor de urmărire penală pentru depistarea şi ridicarea drogurilor, etnobotanice sau analoagelor
acestora, predarea acestor substanţe la solicitarea persoanei responsabile, care
desfăşoară acţiunile menţionate, nu poate servi drept temei pentru aplicarea prevederilor art.217 alin.(5) Cod penal.
Adresarea benevolă a persoanei la o instituţie medicală pentru a i se acorda
asistenţă medicală în legătură cu consumul de droguri, etnobotanice în scopuri
nemedicale poate servi ca temei pentru scutirea ei de răspundere penală pentru
procurarea, păstrarea, transportarea şi expedierea ilegală a drogurilor, etnobotanicelor consumate doar în cazul în care această adresare este determinată de
intenţia persoanei de a se trata, şi nu este legată de faptul demascării ei.
13. În cazul în care persoana invocă faptul că a fost victimă a unei provocări,
mai ales dacă pretenţiile acesteia nu sunt lipsite de verosimilitate, în lipsa unei
probe contrare în acest sens, instanţele de judecată urmează să examineze circumstanţele cauzei şi să ia măsurile necesare pentru descoperirea adevărului: a
existat sau nu o provocare.
Sarcina probării faptului că, la momentul efectuării actelor preliminare de
către agentul infiltrat, autorităţile aveau motive temeinice de a suspecta existenţa unei activităţi infracţionale din partea persoanei vinovate se pune pe seama
acuzării. Se consideră instigare la săvîrşirea infracţiunii acţiunile respective ale
organelor de poliţie atunci cînd nu există nici o dovadă că, în absenţa intervenţiei
acestora, infracţiunea ar fi fost comisă (vezi hotărîrile CEDO în cazurile Khudobin vs F. Rusă, Vanian vs F. Rusă, Kestas Ramanausckas vs Lituania, Teixeira de
Castro vs Portugalia).
14. La stabilirea pedepsei persoanelor care suferă de narcomanie, în cazul în
care familiile acestora se află într-o situaţie materială grea, instanţele de judecată,
în baza concluziei în scris a specialiştilor privind constatarea afecţiunii de nar-
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comanie, necesitatea aplicării tratamentului forţat şi lipsa contraindicaţiilor, din
oficiu sau la cererea rudelor, a colectivului de muncă sau a organului de ocrotire
a sănătăţii, concomitent cu pedeapsa pentru infracţiunea săvîrşită, pot dispune
aplicarea acestora a tratamentului medical forţat sau punerea lor sub curatelă în
conformitate cu prevederile art.103 Cod penal.
Dacă condamnatului îi este contraindicat tratamentul, instanţa de judecată
trebuie să indice în sentinţă motivul neaplicării art.103 Cod penal.
Totodată, se va ţine cont de faptul că avizul medical urmează să fie eliberat de
o comisie specială, formată din reprezentanţi ai instituţiilor narcologice, şi semnat de toţi membrii ei.
Persoanele respective condamnate la pedepse neprivative de libertate vor fi
supuse tratamentului forţat în instituţiile medicale cu regim special.
În cazul condamnării la pedeapsa închisorii, tratamentul medical forţat (tratamentul prin constrîngere medicală) se aplică narcomanilor în penitenciare, iar
după eliberarea din locurile de detenţie, dacă este necesară continuarea tratamentului, aceştia vor fi trataţi în instituţiile medicale, în conformitate cu prevederile
Legii privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului
ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope nr.713 din 06.12.2001.
După stabilirea pedepsei, instanţa de judecată, dispunînd aplicarea măsurii de
constrîngere cu caracter medical, nu va indica termenul acestei măsuri, deoarece
persoanele sunt supuse tratamentului medical forţat în locurile de detenţie pînă
la întremarea deplină.
15. Se recomandă instanţelor de judecată ca, în cazul în care, în cadrul judecării cauzelor privind infracţiunile legate de circulaţia drogurilor, etnobotanice
sau analoagelor acestora, vor constata circumstanţe care au determinat comiterea
infracţiunii, faptul încălcării drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, alte încălcări
ale legii, comise în cadrul instrumentării cazului sau urmăririi penale, printr-o
încheiere interlocutorie, să informeze despre aceasta organele abilitate şi persoanele cu funcţie de răspundere, pentru întreprinderea măsurilor necesare.
16. Se abrogă Hotărîrea Plenului nr.12 din 27.03.1997 „Despre practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei privind infracţiunile legate de
mijloacele narcotice şi substanţele cu efect puternic şi toxice”, cu modificările ulterioare.
PREŞEDINTELE CURŢII
SUPREME DE JUSTIŢIE
Chişinău, 26 decembrie 2011

Ion MURUIANU
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Anexă:
Legislaţia ce reglementează circulaţia drogurilor, etnobotanice
sau analoagelor acestora şi a precursorilor
1. Codul penal, adoptat prin Legea nr.985-XV din 18.04.2002.
2. Codul de procedură penală, adoptat prin Legea nr.122-XV din 14.03.2003.
3. Codul contravenţional, adoptat prin Legea nr.218-XVI din 24.10.2008.
4. Codul vamal, adoptat prin Legea nr.1149-XIV din 20.07.2000.
5. Hotărîrea Guvernului nr.79 din 23.01.2006 „Privind aprobarea Listei drogurilor, etnobotanicelor şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în
trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora”, cu modificările ulterioare.
6. Hotărîrea Guvernului nr.1088 din 05.10.2004 „Cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor drogurilor, etnobotanicelor şi precursorilor acestora, supuse controlului”, cu modificările ulterioare.
7. Regulamentul cu privire la reglementarea activităţilor de cultivare a plantelor care conţin droguri ori a plantelor pentru fabricarea produselor etnobotanice,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1382 din 08.12.2006.
8. Regulile privind tranzitul pe teritoriul R. Moldova al drogurilor, etnobotanicelor şi precursorilor, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.216 din 27.02.2006,
cu modificările ulterioare.
9. Legea cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor nr.382-XIV din 06.05.1999, cu modificările ulterioare.
10. Convenţia unică asupra stupefiantelor şi protocolul de modificare a acestei Convenţii din 30.03.1961, în vigoare pentru R. Moldova din 16.05.1995.
11. Convenţia ONU asupra substanţelor psihotrope din 21.02.1971, în vigoare pentru R. Moldova din 16.05.1995.
12. Convenţia ONU contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope din 20.12.1988, în vigoare pentru R. Moldova din 16.05.1995.
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

Privind judecarea cauzelor penale în procedura
acordului de recunoaştere a vinovăţiei
nr.6 din 24.12.2010
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2011, nr.5, pag.4
***
În legătură cu apariţia în practica judiciară a unor probleme legate de procedura încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei şi examinarea cauzelor
penale în cazul încheierii unui asemenea acord, avînd ca scop unificarea practicii
în acest sens, în conformitate cu prevederile art.2 lit.e) şi art.1.6 lit.c) din Legea
cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi art.39 pct.5) din Codul de procedură
penală, Plenul Curţii Supreme de Justiţie oferă următoarele explicaţii.
1. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei este o tranzacţie încheiată între procuror, învinuit sau, după caz, inculpat care şi-a dat consimţămîntul de a recunoaşte vina în schimbul unei pedepse reduse.
Încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei are ca scop soluţionarea cauzei penale cît mai rapidă şi eficientă, cu minimum de cheltuieli materiale şi umane, cu respectarea înaltelor standarde ale justiţiei într-o societate democratică.
1.1. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se întocmeşte în scris, cu participarea obligatorie a apărătorului, învinuitului sau inculpatului, şi numai în cazul
infracţiunilor uşoare, mai puţin grave şi grave.
1.2. Articolul 504 alin.(1), (2) şi articolul 508 CPP stabilesc care persoane
participă în mod obligatoriu la încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei
şi la dezbateri, din care considerente consimţămîntul părţii vătămate sau civile la
încheierea acordului nu se cere.
1.3. Instanţelor judecătoreşti le este interzis să participe la discuţii de recunoaştere a vinovăţiei (art.504 alin.(1), (2) şi (3) CPP).
2. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei poate fi iniţiat de către procuror, precum şi de către învinuit, inculpat, care şi-a dat consimţămîntul de a-şi recunoaşte
vina în schimbul unei pedepse reduse, şi apărătorul său şi reprezintă o tranzacţie
încheiată între aceste persoane în orice moment după punerea sub învinuire pînă
la începerea cercetării judecătoreşti (art.504 alin.(5), (6) CPP).
2.1. Dacă propunerea de a încheia acordul de recunoaştere a vinovăţiei a fost
făcută conform prevederilor art.66 alin.(2) pct.10) CPP, de către învinuit, inculpat şi apărătorul său, însă procurorul refuză să încheie un astfel de acord, refuzul
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urmează să fie confirmat prin ordonanţă motivată, a cărei legalitate va putea fi
contestată judecătorului de instrucţie conform art.313 CPP, cu respectarea procedurii prealabile.
2.2. Procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei se aplică atît la urmărirea penală, cît şi la judecarea cauzelor privind infracţiunile săvîrşite de persoanele
juridice, cu derogările şi completările stipulate în art.521 CPP.
3. În cazul în care procurorul a hotărît să iniţieze procedura acordului de
recunoaştere a vinovăţiei, el este obligat să se adreseze cu această iniţiativă învinuitului, inculpatului şi apărătorului.
La iniţierea de către procuror a acordului de recunoaştere a vinovăţiei, acesta
va lua în consideraţie cerinţele stipulate în art.505 alin.(1) CPP, după care se va
adresa apărătorului şi învinuitului, inculpatului cu o astfel de iniţiativă (propunere).
4. La rîndul său, apărătorul, în condiţii confidenţiale şi accesibile, va discuta
cu învinuitul, inculpatul despre toate drepturile procesuale şi obligaţiile prevăzute
de art.505 alin.(2) şi art.506 alin.(3) CPP.
Îndeplinirea acestor obligaţii de către apărător reprezintă principala condiţie
pentru ca învinuitul, inculpatul să înţeleagă şi să decidă cu buna-ştiinţă asupra
încheierii sau refuzului de a încheia un acord de recunoaştere a vinovăţiei.
5. Încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei se admite doar cu condiţia că vinovăţia învinuitului, inculpatului în săvîrşirea infracţiunii respective este
dovedită prin probe pertinente, concludente şi utile, administrate în conformitate
cu legislaţia procesuală penală.
5.1. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei poate fi încheiat atît la urmărirea
penala, după punerea persoanei sub învinuire, cît şi în instanţa de judecată, pînă
la începerea cercetării judecătoreşti (art.504 alin.(6) CPP RM).
În cazul infracţiunii săvîrşite prin participate, cauza în privinţa persoanei care
a semnat acordul, la etapa urmăririi penale, va fi disjunsă de către procuror; în
situaţia acceptării acordului de către instanţa de judecată, instanţa însăşi va disjungă cauza, formînd un dosar separat (art.504 alin.(7) CPP).
5.2. Dacă instanţa de fond are în procedura sa mai multe cauze penale în
privinţa mai multor persoane, dintre care, în unele au fost încheiate acorduri de
recunoaştere a vinovăţiei, iar în altele nu, se recomandă să se discute posibilitatea
conexării lor într-o singură procedură şi examinării lor în procedură specială sau,
respectiv, generală, pentru a se exclude pronunţarea mai multor sentinţe, care ar
putea duce la înrăutăţirea situaţiei inculpatului.
În atare situaţie, prezenţa acordului de recunoaştere a vinovăţiei instanţa o
poate considera ca circumstanţă atenuantă (art.76 alin.(2) CP RM).
6. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei trebuie să fie aprobat de către procurorul ierarhic superior, care, la rîndul său, este obligat să verifice respectarea legii
la încheierea acestuia.
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Noţiunea de procuror ierarhic superior este reglementată de art.6 pct.37) Cod
de procedură penală coroborat cu art.51-53 Cod de procedură penală şi art.31
din Legea cu privire la Procuratură.
7. În cazul iniţierii de către procuror, inculpat sau apărător a acordului de
recunoaştere a vinovăţiei în şedinţa de judecată, pînă la începerea cercetării judecătoreşti, instanţa judecătorească este obligată să facă o întrerupere şi să le acorde
un termen pentru încheierea acordului în formă scrisă, cu respectarea prevederilor art.505 alin.(2) şi art.506 alin.(3) CPP RM. După încheierea acordului de
recunoaştere a vinovăţiei, instanţa de judecată va prelungi şedinţa, la care va accepta sau va refuza acceptarea acordului respectiv.
8. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei de către învinuit, inculpat se întocmeşte în formă scrisă şi trebuie să conţină răspunsurile învinuitului, inculpatului
la fiecare întrebare specificată în art.505 alin.(2) şi art.506 alin.(3) CPP RM.
Fiecare răspuns trebuie să fie consemnat de învinuit, inculpat. Concomitent,
acordul de recunoaştere a vinovăţiei trebuie să fie semnat de procuror, învinuit,
inculpat şi apărătorul acestuia astfel ca semnăturile să fie pe fiecare pagină a
acordului.
9. Apărătorul certifică separat, în scris, declaraţia că acordul de recunoaştere a
vinovăţiei de către învinuit, inculpat a fost examinat de el personal, că procedura
de încheiere a lui, prevăzută de art.505 CPP, a fost respectată şi că recunoaşterea
vinovăţiei de către învinuit, inculpat rezultă din înţelegerea lor confidenţială anticipată şi certificatul respectiv se anexează la acord.
10. În cadrul examinării acordului de recunoaştere a vinovăţiei, instanţa de
judecată va verifica dacă acordul a fost încheiat în cadrul legii, în mod benevol,
cu participarea părţilor, inclusiv a reprezentantului legal în cazul minorului, dacă
există suficiente probe pentru a-l condamna.
11. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se examinează de către instanţa judecătorească în şedinţă publică, cu excepţia cazurilor în care, conform legii, şedinţa poate fi închisă. Şedinţa de judecată se desfăşoară cu respectarea prevederilor art.354, 356 şi 361 CPP RM.
12. Potrivit art.66 CPP, drepturile învinuitului, inculpatului minor se exercită
şi de reprezentantul lui legal: acesta din urmă, potrivit alin.(2) pct.11) din acelaşi
articol, are dreptul să accepte o procedură specială de urmărire penală şi de judecare a cauzei, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală, în cazul
recunoaşterii vinovăţiei.
13. La încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei cu persoana minoră,
aceasta trebuie să fie asistată de reprezentantul său legal, recunoscut în această
calitate în modul prevăzut de lege, precum şi de pedagog sau, după caz, de psiholog, care vor semna pe fiecare pagină a acordului şi declaraţia făcută de minor în
şedinţa de judecată.
14. Atunci cînd inculpatul (reprezentantul legal al inculpatului minor) nu
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susţine acordul de recunoaştere a vinovăţiei, el are dreptul să renunţe la declaraţia sa privitor la infracţiunea pentru care a fost pus sub învinuire. În acest caz,
instanţa dispune judecarea cauzei în procedură deplină.
15. Părţile sau una din părţi au dreptul să refuze încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei pînă la acceptarea de către instanţă a procedurii de examinare a cauzei prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.507 alin.(1) CPP).
Refuzul urmează să fie argumentat, iar instanţa de judecată se va pronunţa
asupra lui prin încheiere motivată.
15.1. După acceptarea de către instanţă a procedurii de examinare a cauzei
prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei, modificarea învinuirii în sensul agravării ei, prevăzute de art.326 CPP, nu poate avea loc, nici chiar în cazul în care
probele cauzei oferă o asemenea posibilitate.
16. În cazul neacceptării de către instanţa judecătorească a acordului de recunoaştere a vinovăţiei, încheierea privind refuzul de a accepta acordul poate fi
atacată de părţile care au semnat acordul cu recurs în termen de 24 de ore, despre
ce ele fac declaraţie îndată după pronunţarea încheierii. Dacă părţile menţionate
declară ca nu vor ataca încheierea respectivă, instanţa dispune judecarea cauzei
în procedură deplină conform prevederilor Codului de procedură penală. Dacă
martorii s-au prezentat potrivit citaţiilor şi dacă procesul poate avea loc, instanţa,
în acelaşi complet, judecă cauza în procedură deplină imediat.
17. În cazul adoptării de către instanţă a încheierii de acceptare a acordului
de recunoaştere a vinovăţiei, instanţa procedează la dezbaterile judiciare privitor
numai la măsura de pedeapsă. Dezbaterile judiciare se compun din discursurile
procurorului, apărătorului şi inculpatului care sunt în drept să ia încă o dată cuvîntul în formă de replică.
18. Dacă, în timpul dezbaterilor judiciare sau deliberării, au apărut circumstanţe care impun recalificarea faptelor săvîrşite de inculpat în baza unui articol
care prevede o infracţiune mai uşoară, achitarea sau încetarea procesului penal
(art.275 CPP), instanţa de judecată va relua examinarea cauzei şi, după audierea
participanţilor, va anula încheierea protocolară privind acceptarea acordului şi va
dispune examinarea cauzei în procedură deplină.
19. În cazul în care instanţa de recurs, la judecarea recursului, declarat în
conformitate cu art.507 alin.(3) CPP, constată ilegalitatea încheierii atacate, ea
dispune trimiterea cauzei la rejudecare în instanţa de fond.
20. Sentinţa de condamnare în cazul acordului de recunoaştere a vinovăţiei se
adoptă în condiţiile art.393, 394 şi 399 CPP, cu derogările din art.509 CPP.
Concomitent cu aceasta, instanţa trebuie să soluţioneze şi chestiunile menţionate în art.397 şi 398 CPP.
21. Partea introductivă a sentinţei, în afară de datele expuse în art.393 CPP,
conţine menţiunea despre judecarea cauzei prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei.
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Partea descriptivă a sentinţei trebuie să cuprindă:
– descrierea faptei prejudiciabile recunoscute de inculpat şi considerate ca
fiind dovedită, indicîndu-se modul săvîrşirii ei, forma şi gradul de vinovăţie, motivele şi consecinţele infracţiunii;
– probele prezentate de procuror şi acceptate de inculpat pe care se întemeiază sentinţa;
– indicaţiile asupra circumstanţelor care atenuează sau agravează pedeapsa;
– încadrarea juridică a faptei pentru care se condamnă inculpatul;
– motivarea pedepsei stabilite;
– soluţionarea chestiunilor legate de condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, dacă este cazul;
– motivele pe care este întemeiată hotărîrea instanţei cu privire la acţiunea
civilă sau la repararea pagubei materiale cauzate de infracţiune, precum şi la cheltuielile judiciare.
21.1. În orice caz, instanţa judecătorească este obligată să pună la baza sentinţei de condamnare, pe lingă declaraţia de recunoaştere a vinovăţiei, şi alte probe
acceptate de inculpat.
Urmează a fi descrise laconic probele învinuirii, care, în ansamblu, confirmă
declaraţiile inculpatului.
21.2. La examinarea cauzei în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei, instanţa de judecată se va pronunţa asupra acţiunii civile (inclusiv asupra
prejudiciului moral) numai în cazul în care inculpatul o recunoaşte integral.
Dacă inculpatul nu recunoaşte acţiunea civilă sau o recunoaşte parţial, instanţa va proceda în modul prevăzut de art.225 alin.(3) CPP.
22. Potrivit art.80 CP, în cazul în care instanţa acceptă acordul de recunoaştere a vinovăţiei, pedeapsa pentru infracţiunea imputată se reduce cu o treime din
pedeapsa maximă prevăzută pentru această infracţiune. Concomitent, urmează
să se ţină cont de faptul că legea nu interzice aplicarea prevederilor art.79 şi 90 CP.
23. La stabilirea pedepsei minorilor în baza acordului de recunoaştere a vinovăţiei, instanţa va ţine cont de prevederile art.70 alin.(3) CP şi le va stabili termenul pedepsei din maximul sancţiunii, prevăzute de legea penală, reduse la jumătate, apoi va aplica prevederile art.80 CP.
La stabilirea pedepsei minorilor în baza acordului de recunoaştere a vinovăţiei pentru pregătirea de infracţiune, instanţa, la fel, va aplica prevederile art.70
alin.(3) CP şi le va reduce pedeapsa la jumătate din maximul ei, apoi o va reduce
cu 1/3 şi rezultatul obţinut îl va reduce la jumătate (art.81 alin.(2) CP).
La stabilirea pedepsei minorilor în baza acordului de recunoaştere a vinovăţiei pentru tentativă de infracţiune, se vor aplica aceleaşi reguli şi se va reţine că
pedeapsa nu poate depăşi 3/4 din maximul celei mai aspre pedepse (art.81 alin.
(3) CP).
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24. Interdicţiile articolului 34 CP (recidiva) nu se aplică la săvîrşirea infracţiunilor de către minori şi pedeapsa se va stabili conform regulilor generale.
În cazul infracţiunilor uşoare şi/sau mai puţin grave, instanţa judecătorească
este în drept să aplice prevederile art.54, 55, 57, 58 CP.
24.1. În cazul în care, drept urmare a aplicării beneficiilor acordului de recunoaştere a vinovăţiei, pedeapsa stabilită va fi sub limitele minime prevăzute la
art.82 alin.(2) CP, inculpatului i se va stabili pedeapsa ţinîndu-se cont de prevederile legale mai favorabile lui.
25. Conform art.521 alin.(4) CPP, împotriva reprezentantului legal sau, după
caz, reprezentantului desemnat al persoanei juridice faţă de care se efectuează urmărirea penală, în cazul infracţiunilor stipulate în art.21 alin.(4) CP, se pot lua, în
această calitate, numai măsuri de constrîngere aplicabile martorului, stipulate în
art.197 alin.(2) pct.1)-3) CPP (obligarea de a se prezenta; aducerea silită; amenda
judiciara, care se aplică exclusiv de către instanţa de judecată, în conformitate cu
art.201 CPP).
Dacă reprezentantul legal sau reprezentantul desemnat al persoanei juridice reprezintă persoana juridică în calitate de învinuit, atunci procedura privind
acordul de recunoaştere a vinovăţiei poate fi aplicată şi în privinţa persoanei juridice.
26. Sentinţa adoptată în condiţiile art.509 CPP poate fi atacată cu recurs, invocîndu-se doar erorile procesuale şi măsura de pedeapsă stabilită (art.509 alin.
(6) CPP).
Erori procesuale constituie încălcările procesuale admise la încheierea sau la
examinarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei (cap.III din Codul de procedură penală).
Critica de către partea apărării a vinovăţiei stabilite de instanţă nu poate servi
drept temei de casare a sentinţei de condamnare, cu dispunerea rejudecării cauzei, deoarece un asemenea temei nu este prevăzut de legislaţie (art.509 CPP RM).
PREŞEDINTELE CURŢII
SUPREME DE JUSTIŢIE
Chişinău, 24 decembrie 2010

Ion MURUIANU
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

Cu privire la practica aplicării legislaţiei pentru asigurarea
dreptului la apărare al bănuitului, învinuitului, inculpatului
şi condamnatului în procedură penală
nr.11 din 24.12.2010
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2011, nr.2-3, pag.33
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.20 din
26.03.2018
Orice persoană acuzată de un delict este prezumată
nevinovată pînă ce vinovăţia sa va fi dovedită în mod
legal în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia
i s-au asigurat toate garanţiile necesare apărării sale.
(Constituţia Republicii Moldova, art.21)

În scopul aplicării corecte şi uniforme, în concordanţă cu standardele şi practicile europene, a legislaţiei privind asigurarea dreptului la apărare al bănuitului,
învinuitului, inculpatului şi condamnatului, în temeiul art.2 lit.e), 16 lit.c) din
Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, art.39 pct.5) Cod de procedură
penală, Plenul Curţii Supreme de Justiţie prezintă următoarele explicaţii.
1. Asigurarea dreptului bănuitului, învinuitului sau inculpatului la apărare
este reglementată prin dispoziţiile Constituţiei Republicii Moldova, Legii Republicii Moldova cu privire la avocatură, Legii Republicii Moldova cu privire la
asistenţa juridică garantată de stat, Codului de procedură penală al Republicii
Moldova, tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, de principiile ce rezultă din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului
şi a Libertăţilor Fundamentale (Convenţie) şi din jurisprudenţa relevantă a Curţii
Europene a Drepturilor Omului (CEDO).
Principiile generale şi normele dreptului internaţional şi ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte constituie elemente integrante
ale dreptului procesual penal şi nemijlocit dau naştere drepturilor şi libertăţilor
omului în procesul penal.
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Dacă există neconcordanţe cu actele internaţionale, au prioritate şi se aplică
reglementările internaţionale.
(art.2 alin.(2), (3) Cod de procedură penală)
2. Dreptul la apărare constă în totalitatea prerogativelor, facultăţilor şi posibilităţilor de care, potrivit legii, dispun justiţiabiIii pentru a-şi apăra interesele.
Acest drept este prevăzut expres atît în art.26 din Constituţia Republicii Moldova, cît şi în art.6 par.3 lit.c) din Convenţie.
Astfel, organul de urmărire penală şi instanţa judecătorească sunt obligate
să asigure bănuitului, învinuitului, inculpatului dreptul la asistenţă juridică calificată din partea unui apărător ales de el sau a unui avocat care acordă asistenţă
juridică garantată de stat.
În cazul în care persoanele respective nu au mijloace de a plăti apărătorul, ele
sunt asistate gratuit de un avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat.
(art.17 alin.(3), (5) Cod de procedură penală)
Condiţiile, volumul şi modul de acordare a asistenţei juridice garantate de
stat sunt stabilite de Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat şi Regulamentele adoptate de Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată
de Stat.
3. Principiul contradictorialităţii în procesul penal creează condiţii de ordin
procesual şi organizaţional deosebit de favorabile pentru soluţionarea cauzei penale în mod just şi adecvat.
Acest principiu prevede un număr de garanţii pentru un proces echitabil, cum
ar fi independenţa şi imparţialitatea instanţei judecătoreşti, egalitatea de arme,
separarea funcţiilor procesuale privind urmărirea penală, apărarea şi judecarea
cauzelor, care trebuie să se efectueze de diferite organe şi persoane, dreptul acuzării şi al apărării de a prezenta cauza independent la judecarea procesului penal.
(art.24 Cod de procedură penală)
Prin urmare, principiul respectiv, raportat la rigorile Convenţiei şi la jurisprudenţa CEDO, prevede în mod adecvat garanţiile drepturilor bănuitului, învinuitului, inculpatului la un proces de judecată independent şi imparţial, la egalitatea
de arme şi apărare independentă.
Organul de urmărire penală şi instanţa de judecată sunt obligate să fondeze
derularea procesului penal în strictă conformitate cu acest principiu, astfel încît
cauza să fie examinată complet şi sub toate aspectele.
Dreptul la un proces echitabil include respectarea principiului egalităţii armelor. Aceasta, conform jurisprudenţei CEDO, presupune că fiecare parte trebuie
să obţină o posibilitate rezonabila de a-şi prezenta cauza în condiţii care să nu o
plaseze într-o situaţie net dezavantajată în raport cu adversarul său. Între părţi
trebuie, deci, să se menţină un echilibru corect.
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Dreptul la un proces echitabil presupune, de asemenea, şi o procedură contradictorie, cu alte cuvinte dreptul unei părţi în procesul penal de a lua cunoştinţă
de observaţiile sau susţinerile făcute de cealaltă, precum şi de a le discuta. În acest
context, trăsăturile justiţiei corecte trebuie să constituie obiectul unei atenţii particulare.
În cazul Bonisch c. Austriei, 06 mai 1985, CEDO a concluzionat asupra încălcării articolului 6 par.1 din Convenţie, deoarece martorul citat de apărare nu a
beneficiat de aceleaşi prerogative ca un alt martor expert, desemnat de acuzare.
4. Potrivit legislaţiei, bănuitul, fiind persoana fizică faţă de care există anumite
probe că a săvîrşit o infracţiune pînă la punerea ei sub învinuire, are dreptul la
apărare. El are dreptul să ştie de ce este bănuit şi, în legătură cu aceasta, imediat
după reţinere sau după ce i s-a adus la cunoştinţă hotărîrea despre aplicarea măsurii preventive sau recunoaşterea în calitate de bănuit, să fie informat în prezenţa apărătorului despre conţinutul bănuielii, să primească consultaţie juridică din
partea apărătorului, în condiţii confidenţiale, pînă la începutul primei audieri în
calitate de bănuit.
Bănuitul beneficiază de asistenţa unui apărător ales de el. Dacă nu are mijloace pentru a plăti apărătorul, el are dreptul să fie asistat în mod gratuit de către un
avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat, iar în cazurile admise de
lege, să renunţe la apărător şi să se apere el însuşi.
Numărul şi durata întrevederilor bănuitului cu apărătorul său, în condiţii
confidenţiale, sunt nelimitate. El este audiat ulterior doar în prezenţa apărătorului
şi participă la efectuarea acţiunilor procesuale fiind asistat de apărător.
(art.63, 64 Cod de procedură penală)
În hotărîrea CEDO din 6 octombrie 2009, în cauza Petru Roşca c. Moldovei,
Curtea a notat că „reclamantul s-a plîns cu privire la sancţionarea sa în absenţa
unui avocat şi fără a i se oferi timp suficient şi facilităţi pentru a-şi pregăti apărarea. Mai mult, fiind închis într-o cameră de detenţie peste noapte şi fiind adus în
faţa instanţei a doua zi dimineaţa, reclamantul nu a avut posibilitatea să se pregătească pentru această şedinţă. Starea sănătăţii s-a agravat peste noapte şi el a fost,
în general, incapabil să se prezinte adecvat în faţa judecăţii.
Curtea a constatat faptul că reclamantul a solicitat asistenţa unui avocat şi
timp suficient pentru a-şi pregăti apărarea. Chiar şi în absenţa unei astfel de cereri, instanţa naţională ar fi trebuit să realizeze că, după o noapte petrecută în
detenţie şi după ce reclamantul a examinat doar procesul-verbal de reţinere, acesta nu poate fi în stare să se pregătească pentru audiere, adică să poată identifica
martorii în favoarea sa sau să beneficieze de o examinare medicală. Prin urmare,
în aceste circumstanţe, indiferent dacă a existat sau nu cererea de a i se acorda
timp şi facilităţi reclamantului pentru a-şi pregăti apărarea, instanţa ar fi trebuit
să-i ofere din oficiu această oportunitate.
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În lumina celor enunţate mai sus, Curtea a concluzionat că, în cazul de faţă,
a existat o încălcare a Articolului 6 §1 în conexitate cu Articolul 6 §3 litera (c) şi
(d) din Convenţie”.
5. Învinuitul, care reprezintă persoana fizică faţă de care s-a emis o ordonanţă
de punere sub învinuire, şi inculpatul, fiind persoana în privinţa căreia cauza a
fost trimisă în judecată, dispun de anumite drepturi, şi anume: în caz de reţinere,
să primească consultaţie juridică din partea apărătorului pînă la începutul primei
audieri în calitate de învinuit; din momentul punerii sub învinuire, să fie asistat de
un apărător ales de el, iar dacă nu are mijloace de a plăti apărătorul, să fie asistat în
mod gratuit de un avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat, precum
şi, în cazurile admise de lege, să renunţe la apărător şi să se apere el însuşi; să aibă
întrevederi cu apărătorul său în condiţii confidenţiale, fără a se limita numărul şi
durata lor; dacă acceptă să fie audiat, la cererea sa, să fie audiat în prezenţa apărătorului; să participe la efectuarea acţiunilor procesuale fiind asistat de apărător.
(art.65, 66 Cod de procedură penală)
În hotărîrea CEDO din 26.09.2000, în cauza Magee c. Marii Britanii, Curtea a
precizat următoarele: „Utilizarea unor mărturii oferite în condiţiile lipsei asistenţei juridice în materie penală poate aduce atingere dreptului la un proces echitabil. Acesta a fost privat de asistenţa unui apărător timp de 48 de ore, timp în care
a fost interogat îndelung şi ţinut în izolare faţă de alţi deţinuţi. Acest fapt, combinat cu austeritatea condiţiilor de detenţie, rezultate din rapoartele Comitetului
pentru prevenirea torturii, au fost create pentru a exercita o presiune psihologică
asupra deţinuţilor şi pentru a slăbi dorinţa acestuia de a păstra tăcerea. Pentru a
asigura echitatea procedurii, reclamantul ar fi trebuit să aibă acces la un avocat
de la începutul interogatoriului său, ceea ce ar fi putut contrabalansa atmosfera
intimidantă. Curtea a constatat că refuzul de a i se permite asistenţa unui avocat
pentru o perioadă atît de lungă a adus atingere iremediabilă dreptului său la apărare şi este incompatibilă cu drepturile pe care art.6 le acordă unui inculpat”.
6. Apărătorul este persoana care, pe parcursul procesului penal, reprezintă
interesele bănuitului, învinuitului, inculpatului, îi acordă asistenţă juridică prin
toate mijloacele şi metodele neinterzise de lege.
În procesul penal, în calitate de apărător, participă avocatul şi alte persoane
abilitate prin lege cu atribuţii de apărător.
(art.67 Cod de procedură penală)
Unicul act care confirmă statutul avocatului este licenţa pentru exercitarea
profesiei de avocat.
Avocaţii din alte state pot exercita profesia de avocat pe teritoriul Republicii Moldova, dacă întrunesc condiţiile prevăzute de lege, cu excepţia condiţiei
privind deţinerea cetăţeniei. Ei pot desfăşura activitate pe teritoriul Republicii
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Moldova, dacă certifică calitatea de avocat în statul său de origine şi sunt înscrişi
în registrul special ţinut de Consiliul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova.
Aceştia însă nu pot reprezenta interesele persoanelor fizice sau juridice în instanţele de judecată şi în relaţiile cu alte autorităţi publice, decît în arbitrajul comercial
internaţional. În cazul în care interesele clientului o cer, precum şi la solicitarea
acestuia, avocatul din alt stat poate asista avocatul din Republica Moldova.
Avocatul capătă calitatea de apărător din momentul în care şi-a asumat angajamentul de a apăra interesele persoanei în cauză, cu consimţămîntul acesteia.
Apărătorul, după ce şi-a asumat angajamentul de a apăra, trebuie să anunţe despre aceasta organul de urmărire penală sau instanţa.
Avocatul acordă asistenţă juridică clientului în baza contractului de asistenţă
juridică, încheiat în formă scrisă.
Împuternicirile avocatului se confirmă prin mandat. Formularul mandatului
este un document de strictă evidenţă. Conţinutul, forma şi modul de utilizare a
mandatului se aprobă de către Guvern.
Avocatul încetează participarea în cauză în această calitate dacă persoana pe
care o apără a renunţat la serviciile lui sau a reziliat contractul cu el, sau i-a suspendat împuternicirile, dacă nu are împuterniciri de a participa în continuare
în această cauză, cînd procurorul sau instanţa l-a înlăturat de la participarea în
această cauză în legătură cu constatarea unor circumstanţe ce exclud participarea
lui în această calitate sau, la cererea acestuia, din alte motive întemeiate, dacă
procurorul sau instanţa a admis cererea bănuitului, învinuitului, inculpatului de
renunţare la apărător ori dacă avocatul străin şi-a declinat împuternicirile.
7. Avocatul care acordă asistenţă juridică garantată de stat dobîndeşte calitatea de apărător în momentul în care coordonatorul Oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat emite o decizie privind
acordarea asistenţei juridice calificate. Decizia privind acordarea asistenţei juridice calificate se aduce la cunoştinţă, după caz, solicitantului, organului de urmărire
penală sau instanţei de judecată.
(art.67 alin.(31) Cod de procedură penală)
Acordarea asistenţei juridice garantate de stat este iniţiată în temeiul sesizărilor recepţionate. Se evidenţiază două modalităţi de sesizare a oficiilor teritoriale
cu privire la acordarea asistenţei juridice calificate:
a) prin depunerea cererii de către persoana interesată, rudele sau reprezentanţii acesteia nemijlocit la Oficiul teritorial sau la organul de urmărire penală,
fie la instanţa judecătorească, care sunt obligate să remită cererea şi documentele
anexate Oficiului teritorial respectiv, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data recepţionării;
b) prin remiterea Oficiului teritorial a solicitării scrise de către ofiţerul de urmărire penală, procuror sau judecătorul care instrumentează cazul.
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Decizia de acordare a asistenţei juridice calificate se emite de către coordonatorul Oficiului teritorial şi trebuie să conţină data, locul emiterii, numele şi
prenumele persoanei care a emis-o, denumirea organului emitent, numele şi prenumele solicitantului, forma asistenţei juridice solicitate, temeiurile acordării sau
refuzului de a acorda asistenţă juridică calificată, numele, prenumele, coordonatele avocatului desemnat să acorde asistenţă juridică calificată, modul şi termenul
de contestare a deciziei, altă informaţie relevantă.
Astfel, drepturile şi obligaţiile avocatului care acordă asistenţă juridică calificată se atestă prin decizie privind acordarea de asistenţă juridică.
Avocatul desemnat să acorde asistenţă juridică calificată într-o anumită cauză poate fi înlocuit, prin decizia coordonatorului Oficiului teritorial, la cererea
scrisă, întemeiată, a solicitantului de asistenţă juridică calificată, la cererea scrisă, întemeiată, a avocatului care acordă asistenţă juridică calificată, precum şi în
cazul depistării unui conflict de interese sau a unor alte circumstanţe, în virtutea
cărora avocatul desemnat nu poate acorda asistenţă juridică calificată în cauza
respectivă.
Apărătorul încetează participarea în cauză în această calitate, dacă procurorul
sau instanţa au acceptat renunţarea la apărător, înaintată de persoana pe care o
apără avocatul care acordă asistenţă juridică garantată de stat.
În cazul în care procurorul sau instanţa nu au acceptat renunţarea bănuitului,
învinuitului, inculpatului la apărător, avocatul care acordă asistenţă juridică garantată de stat nu-şi poate sista participarea sa la judecarea cauzei.
8. În funcţie de calitatea procesuală a persoanei ale cărei interese le apără,
apărătorul are dreptul să cunoască esenţa bănuielii sau învinuirii, să aibă întrevederi cu bănuitul, învinuitul, inculpatul, fără a se limita numărul şi durata lor,
să participe la efectuarea de către organul de urmărire penală a acţiunilor procesuale, să prezinte documente sau alte mijloace de probă, pentru a fi anexate la
dosarul penal şi cercetate în şedinţa de judecată, să ia cunoştinţă de proceseleverbale ale acţiunilor efectuate cu participarea lui şi să ceară completarea lor sau
includerea obiecţiilor sale în procesele-verbale respective, să participe la şedinţele
de judecată în primă instanţă, în apel, în recurs, precum şi la judecarea cauzei
pe cale extraordinară de atac, să primească gratuit copii de pe hotărîrile care se
referă la drepturile şi interesele persoanei pe care o apără, să depună plîngeri împotriva acţiunilor şi hotărîrilor organului de urmărire penală, precum şi să atace
sentinţa sau orice altă hotărîre judecătorească în cauza respectivă, să participe la
procesul de mediere, la solicitarea persoanei pe care o apără, să ia cunoştinţă de
materialele şi probele prezentate de procuror, împreună cu demersul sau recursul
său cu privire la aplicarea, prelungirea, revocarea, înlocuirea măsurii procesuale
de constrângere, înainte de a fi transmise judecătorului de instrucţie sau instanţei
de judecată.
În acelaşi timp, apărătorul nu este în drept să întreprindă acţiuni împotriva
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intereselor persoanei pe care o apără şi să o împiedice să-şi realizeze drepturile.
El nu are dreptul, contrar poziţiei persoanei pe care o apără, să recunoască participarea ei la infracţiune şi vinovăţia ei în săvîrşirea infracţiunii, să destăinuiască
informaţiile care i-au fost comunicate în legătură cu exercitarea apărării, dacă
aceste informaţii pot fi utilizate în detrimentul persoanei pe care o apără, să-şi
înceteze de sine stătător împuternicirile de apărător.
Totodată, apărătorul este obligat să se prezinte la chemarea organului de urmărire penală sau a instanţei, să se supună dispoziţiilor legitime ale reprezentantului organului de urmărire penală şi ale preşedintelui şedinţei de judecată,
să nu părăsească sala de şedinţă pînă la anunţarea întreruperii, fără permisiunea
preşedintelui şedinţei, să respecte ordinea stabilită în şedinţa de judecată.
(art.68 Cod de procedură penală)
[Pct.8 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.20 din 26.03.2018]
9. Asistenţa juridică obligatorie constituie o instituţie de interes social, destinată să realizeze atît garantarea dreptului la apărare al bănuitului, învinuitului,
inculpatului, cît şi buna desfăşurare a procesului penal.
Participarea apărătorului la procesul penal este obligatorie în cazul în care
aceasta o cer interesele bănuitului, învinuitului, inculpatului, cînd acesta întîmpină dificultăţi pentru a se apăra el însuşi, fiind mut, surd, orb sau avînd alte dereglări esenţiale ale vorbirii, auzului, vederii, precum şi defecte fizice sau mintale,
cînd nu posedă sau posedă în măsură insuficientă limba în care se desfăşoară
procesul penal, cînd este minor sau militar în termen, cînd i se incriminează o
infracţiune gravă, deosebit de gravă sau excepţional de gravă, cînd este reţinut,
ţinut în stare de arest ca măsură preventivă sau este trimis la expertiza judiciară
psihiatrică în condiţii de staţionar, cînd interesele bănuiţilor, învinuiţilor, inculpaţilor sunt contradictorii şi cel puţin unul din ei este asistat de apărător, cînd
în cauza respectivă participă apărătorul părţii vătămate sau al părţii civile, cînd
interesele justiţiei cer participarea lui în şedinţa de judecată în primă instanţă, în
apel şi în recurs, precum şi la judecarea cauzei pe cale extraordinară de atac, cînd
procesul penal se desfăşoară în privinţa unei persoane iresponsabile, căreia i se
incriminează săvîrşirea unor fapte prejudiciabile sau în privinţa unei persoane
care s-a îmbolnăvit mintal după săvîrşirea unor asemenea fapte, cînd procesul
penal se desfăşoară în privinţa reabilitării unei persoane decedate la momentul
examinării cauzei, când este necesară asigurarea apărării în procesul de audiere a
minorului, în condiţiile prevăzute la art.1101 CPP.
Obligativitatea participării apărătorului la procesul penal apare din momentul cînd:
a) bănuitul, învinuitul, inculpatul a solicitat participarea acestuia;
b) bănuitului, învinuitului, inculpatului i s-a adus la cunoştinţă hotărîrea or-
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ganului de urmărire penală cu privire la reţinere, aplicarea măsurii preventive,
punerea sub învinuire, trimiterea la expertiza judiciară psihiatrică în condiţii de
staţionar, aplicarea măsurii preventive sub formă de arest;
c) bănuitul, învinuitul, inculpatul a decedat şi a fost depusă o cerere de reabilitare din partea rudelor sau altor persoane.
(art.69 alin.(1) Cod de procedură penală)
Determinarea faptului dacă interesele justiţiei cer asistenţa obligatorie a apărătorului depinde de complexitatea cazului, de capacitatea bănuitului, învinuitului sau inculpatului de a se apăra singur, de importanţa şi pericolul faptei, de a
cărei comitere este bănuită sau învinuită persoana, şi de sentinţa probabilă.
În hotărîrea CEDO din 26 septembrie 2000, în cauza Biba c. Greciei, Curtea
a reţinut următoarele: „În anumite condiţii, interesele justiţiei obligă statul să îi
asigure inculpatului un apărător din oficiu. Cu privire la problema de a şti dacă
interesele justiţiei impuneau acordarea unei asistenţe juridice gratuite, gravitatea
infracţiunii de care era acuzat reclamantul şi severitatea pedepsei pe care o risca
trebuiau luate în calcul. În plus, complexitatea procedurii de recurs, asociată
faptului că reclamantul era străin şi nu vorbea decît parţial greaca, făceau ca
pregătirea recursului să fie imposibilă fără asistenţă juridică. De aceea, art.6 a
fost violat”.
Participarea obligatorie a apărătorului la procesul penal este asigurată de coordonatorul Oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică
Garantată de Stat, la solicitarea organului de urmărire penală sau a instanţei.
[Pct.9 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.20 din 26.03.2018]
10. Există două modalităţi de intrare a apărătorului în procesul penal:
a) la invitaţia bănuitului, învinuitului, inculpatului, reprezentantului legal al
acestuia, precum şi la solicitarea altor persoane, cu consimţămîntul persoanelor
ale căror interese urmează să le apere;
b) la desemnarea de către coordonatorul Oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat în cazul cererilor sau solicitărilor de acordare a asistenţei juridice calificate.
(art.70 Cod de procedură penală)
Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată nu este în drept să recomande cuiva invitarea unui anumit apărător.
La cererea bănuitului, învinuitului, inculpatului sau în cazul în care participarea apărătorului la procesul penal este obligatorie, iar bănuitul, învinuitul sau
inculpatul nu are apărător ales, organul de urmărire penală sau instanţa solicită
desemnarea avocatului care acordă asistenţă juridică garantată de stat de către co-
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ordonatorul Oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică
Garantată de Stat.
În cazul în care:
– apărătorul ales nu poate să se prezinte în cazul reţinerii, punerii sub învinuire sau audierii bănuitului, învinuitului;
– apărătorul ales nu poate să participe la desfăşurarea procesului în decurs de
5 zile din momentul anunţării lui;
– procurorul sau instanţa constată că avocatul care acordă asistenţă juridică
garantată de stat nu este în stare să asigure asistenţă juridică eficientă bănuitului, învinuitului, inculpatului, organul de urmărire penală sau instanţa poate să-i
propună bănuitului, învinuitului, inculpatului să invite un alt apărător, poate să
ceară de la biroul de avocaţi înlocuirea apărătorului ales sau să solicite Oficiului
teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat substituirea avocatului care acordă asistenţă juridică garantată de stat.
Se menţionează că bănuitul, învinuitul sau inculpatul poate avea cîţiva apărători, însă, dacă la efectuarea acţiunilor procesuale nu au participat toţi apărătorii
părţii în cauză, această circumstanţă nu poate fi considerată încălcare a normelor
de procedură penală.
Dacă persoana care pretinde să participe în calitate de apărător nu prezintă:
a) documentul ce confirmă apartenenţa ei la avocatură;
b) documentul ce confirmă că are permisiunea de a practica calitatea de apărător conform legislaţiei Republicii Moldova;
c) mandatul biroului de avocaţi sau un alt document ce îi confirmă împuternicirile;
d) decizia Coordonatorului cu privire la acordarea asistenţei juridice calificate sau de urgenţă, organul de urmărire penală sau instanţa, printr-o hotărîre
motivată, nu admite participarea ei la desfăşurarea procesului penal în calitatea
respectivă.
11. Renunţarea la apărător poate fi invocată la orice etapă a procesului şi este
acceptată de procuror sau instanţă doar în cazul în care ea a fost înaintată de către
bănuit, învinuit, inculpat în mod benevol, din iniţiativă proprie şi în prezenţa
avocatului care acordă asistenţă juridică garantată de stat.
(art.71 Cod de procedură penală)
Renunţarea respectivă nu va fi admisă dacă ea a fost determinată de imposibilitatea de a plăti asistenţa juridică sau a fost dictată de alte circumstanţe nemotivate.
La fel, renunţarea bănuitului, învinuitului, inculpatului la apărător poate să
nu fie acceptată în cazurile prevăzute în art.69 alin.(1) pct.2)-13) CPP, precum şi
în cazurile în care interesele justiţiei o cer. Determinarea faptului dacă interesele
justiţiei cer asistenţa obligatorie a apărătorului ţine de competenţa procurorului
sau a instanţei de judecată şi depinde de:
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a) complexitatea cazului;
b) capacitatea bănuitului, învinuitului, inculpatului de a se apăra singur;
c) gravitatea faptei, de a cărei săvîrşire persoana este bănuită sau învinuită, şi
de sancţiunea prevăzută de lege pentru săvîrşirea ei.
Procurorul sau instanţa va decide acceptarea sau neacceptarea renunţării la
apărător prin adoptarea unei hotărîri motivate.
Din momentul acceptării renunţării la apărător, se consideră că bănuitul, învinuitul, inculpatul îşi exercită apărarea de sine stătător.
Totodată, bănuitul, învinuitul sau inculpatul, care a renunţat la apărător, este
în drept, în orice moment al desfăşurării procesului penal în viitor, să invite un
apărător sau să solicite desemnarea unui avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat, care va fi admis din momentul cînd a fost invitat sau solicitat.
[Pct.11 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.20 din 26.03.2018]
12. Apărătorul poate fi înlăturat, adică exclus din procesul penal, în următoarele cazuri:
a) dacă el se află în relaţii de rudenie sau în relaţii de dependenţă personală cu
persoana care a participat la urmărirea penală sau la judecarea cauzei:
b) dacă el a participat în această cauză în calitate de persoană care a efectuat urmărirea penală, procuror care a luat parte la desfăşurarea procesului penal,
judecător care a judecat cauza, grefier, interpret, traducător, specialist, expert sau
martor;
c) dacă nu poate fi apărător în baza legii sau sentinţei instanţei judecătoreşti;
d) dacă persoana pe care o apără are temeiuri reale de a pune la îndoială
competenţa sau buna-credinţă a avocatului care acordă asistenţă juridică garantată de stat;
e) dacă a acordat anterior sau acordă în prezent asistenţă juridică unei persoane ale cărei interese vin în contradicţie cu interesele persoanei pe care o apără,
precum şi dacă se află în relaţii de rudenie sau în relaţii de dependenţă personală
cu prima.
Cererea de înlăturare a apărătorului din procesul penal este soluţionată de
procuror sau de instanţă, iar hotărîrea motivată respectivă nu este susceptibilă de
a fi atacată.
(art.72 Cod de procedură penală)
În hotărîrea Correia de Matos c. Portugaliei din 15 noiembrie 2001, CEDO a
menţionat că decizia de a permite unui acuzat penal să se apere singur sau de a-i
desemna un avocat din oficiu intră în marja de apreciere a statelor contractante
care sunt mai bine plasate decît Curtea pentru a alege mijloacele cele mai utile
întru a permite sistemului lor judiciar să garanteze dreptul la apărare, aspectul
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esenţial fiind acela ca persoana în cauză să poată prezenta o apărare conformă
cu exigenţele unei proceduri echitabile. În speţă, motivele reţinute pentru a impune asigurarea apărării unui avocat par să fi fost pertinente şi suficiente. Este
vorba, în realitate, de o măsură luată în interesul celui acuzat şi care viza apărarea
eficace a acestuia, astfel încît instanţele naţionale ar fi putut, în mod legitim, să
considere că interesele justiţiei impuneau desemnarea obligatorie a unui avocat.
Faptul că acuzatul era, la rîndul său, avocat nu schimbă această constatare, cîtă
vreme o persoană acuzată nu poate să evalueze de fiecare dată interesele în joc
şi să-şi asigure o apărare eficace. În speţă, Curtea a considerat că apărarea reclamantului a fost corect asigurată.
13. În caz de reţinere a unei persoane bănuite de săvîrşirea unei infracţiuni,
organul de urmărire penală, în termen de pînă la 3 ore de la momentul privării
ei de libertate, întocmeşte un proces-verbal de reţinere, în care indică temeiurile
reţinerii. Totodată, persoanei i se înmînează în scris informaţia despre drepturile
sale, inclusiv despre dreptul de a beneficia de asistenţa unui apărător şi de a face
declaraţii în prezenţa acestuia şi i se explică esenţa acestor drepturi.
La fel, în termen de o oră după reţinerea persoanei, organul de urmărire penală propune persoanei reţinute să-şi invite avocatul sau, după caz, solicită Oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de
Stat sau unor alte persoane împuternicite de acesta desemnarea unui avocat de
serviciu, pentru acordarea asistenţei juridice de urgenţă. Solicitarea de a desemna un avocat de serviciu este prezentată în scris, inclusiv prin fax sau la telefon.
Motivele reţinerii imediat se aduc la cunoştinţă persoanei reţinute numai în
prezenţa unui apărător ales sau a unui avocat de serviciu care acordă asistenţă
juridică de urgenţă şi, pînă la prima audiere, organul de urmărire penală este
obligat să asigure condiţii pentru întrevederea confidenţială între persoana reţinută şi apărătorul său.
(art.167 Cod de procedură penală)
14. Urmărirea penală nu poate fi finisată, iar învinuitul nu poate fi judecat
fără înaintarea acuzării, care se face de către procuror în prezenţa avocatului în
decurs de 48 de ore din momentul emiterii ordonanţei de punere sub învinuire,
dar nu mai tîrziu de ziua în care învinuitul s-a prezentat sau a fost adus în mod
silit.
După stabilirea identităţii învinuitului, procurorul îi aduce la cunoştinţă ordonanţa de punere sub învinuire, îi explică conţinutul ei şi aceste acţiuni se atestă cu semnăturile procurorului, învinuitului, avocatului, aplicate pe ordonanţa
de punere sub învinuire, indicîndu-se data şi ora punerii sub învinuire.
Învinuitului i se înmînează copia de pe ordonanţa de punere sub învinuire şi
informaţia în scris privind drepturile şi obligaţiile sale.
(art.282 Cod de procedură penală)
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15. În cursul judecării cauzei, instanţa de judecată este obligată să creeze posibilităţi reale de acces liber al oricărei persoane la un proces echitabil, să ofere
părţii acuzării şi părţii apărării condiţiile necesare pentru cercetarea multilaterală
şi în deplină măsură a circumstanţelor cauzei.
În faţa instanţei de judecată, procurorul apărătorul şi inculpatul beneficiază
de drepturi egale în ce priveşte administrarea probelor, participarea la cercetarea
acestora şi formularea cererilor şi demersurilor.
(art.314, 315 Cod de procedură penală)
16. Judecarea cauzei în primă instanţă şi în instanţa de apel are loc cu participarea inculpatului, cu excepţia cazurilor cînd inculpatul se ascunde de la prezentarea în instanţă; cînd inculpatul arestat refuză să fie adus în instanţă şi acest
refuz este confirmat de apărătorul lui; cînd inculpatul solicită judecarea în lipsa sa
a cauzei privitoare la săvîrşirea unor infracţiuni uşoare.
Însă, în cazul judecării cauzei în lipsa inculpatului, participarea apărătorului
este obligatorie.
(art.321 Cod de procedură penală)
17. Una din garanţiile desfăşurării procesului de judecare a cauzei bazat pe
principiul contradictorialităţii este asigurarea dreptului la apărare al inculpatului.
Apărătorul, la judecarea cauzei, beneficiază de drepturi egale cu acuzatorul.
În cazul neprezentării în şedinţă a apărătorului şi imposibilităţii de a-l înlocui
în şedinţa respectivă, şedinţa de judecată se amînă.
Pentru lipsă nemotivată, apărătorul poate fi sancţionat cu amendă judiciară,
în cazul în care aceasta a dus la cheltuieli judiciare suplimentare.
Dacă participarea apărătorului ales de inculpat este imposibilă pe o durată
care depăşeşte 5 zile, instanţa amînă şedinţa şi propune inculpatului să-şi aleagă
un alt apărător, iar în caz de refuz al inculpatului de a-şi alege alt apărător, instanţa decide solicitarea desemnării, de către coordonatorul Oficiului teritorial
al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, a unui avocat
care acordă asistenţă juridică garantată de stat. Pentru înlocuirea apărătorului în
condiţiile prezentului alineat, instanţa stabileşte inculpatului un termen de 5 zile.
Instanţa îi oferă apărătorului care a intervenit în proces timp suficient şi îi
asigură posibilităţile respective pentru a lua cunoştinţă de materialele cauzei,
inclusiv de cele cercetate în instanţă, şi pentru a se pregăti de participarea de
mai departe în proces, însă înlocuirea apărătorului nu necesită reluarea judecării
cauzei de la început. Apărătorul este în drept să solicite repetarea unor acţiuni
procesuale deja efectuate în şedinţă în lipsa lui, dacă are de concretizat chestiuni
suplimentare.
(art.322 Cod de procedură penală)
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În cauza Güvec c. Turciei, hotărîrea CEDO din 20 ianuarie 2009, Curtea a
reamintit ca dreptul acuzatului de a participa efectiv la proces include nu numai
dreptul de a fi prezent, dar şi de a asculta şi urmări procedura. Aceste drepturi
sunt presupuse de noţiunea de contradictorialitate şi pot fi desprinse din garanţiile cuprinse în special în paragraful 3 al articolului 6 – „a se apăra el însuşi”. Participarea efectivă presupune ca acuzatul să aibă o înţelegere largă a naturii procesului, a mizei pe care o implică, inclusiv a semnificaţiei pedepsei care i-ar putea
fi aplicată (Timer Galiyev c. Rusiei). Presupune, de asemenea, dacă este necesară,
asistenţa, după caz, a unui interpret, avocat, asistent social, astfel încît să înţeleagă
ce se spune în instanţă. Acuzatul trebuie să poată urmări ce spun martorii acuzării şi, dacă e reprezentat, să poată explica avocatului apărării propria versiune
a faptelor, declaraţiile cu care nu este de acord şi să aducă la cunoştinţă instanţei
orice chestiuni invocate în apărare (Stanford c. Marii Britanii).
Statele nu pot fi răspunzătoare pentru acţiunile sau deciziile avocatului unui
acuzat, întrucît realizarea apărării este o chestiune ce priveşte în mod esenţial
partea şi apărătorul, desemnat din oficiu sau ales (Czekalla c Portugaliei, Bogumil
c. Portugaliei). Cu toate acestea, atunci cînd avocatul desemnat din oficiu nu este
în mod evident în măsură să asigure o apărare efectivă, art.6 §3 lit.c) din Convenţie impune autorităţilor naţionale să intervină.
În cauza Güvec c. Turciei, avocatul nu era desemnat din oficiu. Cu toate acestea, Curtea, în dependenţă de vîrsta reclamantului, de gravitatea infracţiunii de
care era acuzat, de acuzaţiile contradictorii aduse de poliţie şi de un martor al
acuzării, de numărul şedinţelor la care acesta nu a participat, a apreciat că avocatul reclamantului nu l-a reprezentat în mod adecvat, astfel încît instanţa naţională
ar fi trebuit să desemneze un avocat din oficiu. Lipsa unei asistenţe juridice efective au exacerbat consecinţele incapacităţii reclamantului de a participa la proces şi
au condus la încălcarea dreptului la un proces echitabil – art.6 §1 raportat la art.6
§3 lit.c) din Convenţie.
18. În cazul modificării de către acuzator a învinuirii în cadrul judecării cauzei penale, ea este adusă la cunoştinţa inculpatului şi apărătorului său. La cererea
acestora din urmă, instanţa acordă, în mod obligatoriu, termen necesar pentru
pregătirea apărării de noua învinuire, după care judecarea cauzei continuă.
(art.326 Cod de procedură penală)
19. În partea pregătitoare a şedinţei de judecată, preşedintele şedinţei este
obligat să verifice dacă inculpatul acceptă asistenţa juridică a apărătorului respectiv, dacă renunţă la el cu schimbarea lui sau singur îşi va exercita apărarea şi, totodată, dacă nu sunt circumstanţe care fac imposibilă participarea apărătorului la
procesul penal conform prevederilor art.72 Cod de procedură penală.
(art.361 Cod de procedură penală)
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20. La dezbaterile judiciare, îşi prezintă cuvîntările apărătorul şi inculpatul
cînd apărătorul nu participă în cauza dată sau dacă inculpatul cere cuvîntul.
Dreptul la ultima replică aparţine întotdeauna apărătorului sau inculpatului,
după caz.
(art.377, 379 Cod de procedură penală)
Neacordarea inculpatului a posibilităţii de a participa la susţinerile verbale, în
cazul în care el nu are apărător, şi de a lua ultimul cuvînt se consideră încălcare
esenţială a legii de procedură penală.
21. Apărătorul poate declara în numele inculpatului apel, iar în numele condamnatului – şi recurs ordinar împotriva hotărîrilor instanţelor de apel.
Potrivit legii procesual-penale, la judecarea apelului, participarea apărătorului este obligatorie. Recursul ordinar se judecă, fără citarea părţilor la proces. Totodată, la judecarea recursului în şedinţă publică, participă şi persoanele indicate
la art.401 CPP, ale căror interese sunt atinse prin argumentele invocate în recurs.
(art.401, 412, 421, 433 Cod de procedură penală)
Sub acest aspect, se menţionează că jurisprudenţa CEDO relevă că, la aprecierea faptului dacă interesele justiţiei impun acordarea asistenţei juridice, în special
se ia în considerare capacitatea acuzatului de a-şi prezenta cauza fără asistenţa
unui avocat, complexitatea cazului, gravitatea pedepsei pe care o riscă.
În cazul Hoang c. Franţei, din 29 august 1992, judecătorii de la Strasbourg au
declarat că, dacă problemele puse în joc sunt complexe, dacă apărătorul nu dispune de o pregătire juridică necesară pentru a prezenta şi a desfăşura argumentele
valabile şi dacă doar un avocat experimentat este capabil să pregătească dosarul,
interesele justiţiei cer ca un avocat să fie oficial responsabil de dosar.
De asemenea, CEDO a menţionat, în cazul Benham c. Regatului Unit, din 10
iunie 1996, că „atunci cînd în joc este pusă privaţiunea imediată de libertate, interesele justiţiei cer principial o reprezentare printr-un consultant”.
În speţa Perks şi alţii c. Regatului Unit, din 12 octombrie 1999, CEDO a confirmat jurisprudenţa creată prin cauza Benham c. Regatului Unit. Judecătorii de la
Strasbourg au considerat că, dată fiind severitatea pedepsei riscate de către petiţionari şi complexitatea legislaţiei aplicabile, interesele justiţiei cereau acordarea
unei asistenţe juridice gratuite persoanelor interesate, pentru a le permite să beneficieze de un proces echitabil.
Prin urmare, rezultînd din standardele CEDO şi din faptul că instanţa de apel
verifică legalitatea şi temeinicia hotărîrilor atacate, iar în instanţa de recurs se
invocă necesitatea reparării erorilor de drept, adică activitatea acestor instanţe
prevede soluţionarea unor chestiuni complexe de drept, inclusiv privind justeţea
pedepselor aplicate, persoanele inculpate şi condamnate nedispunînd de o pregătire juridică necesară pentru a-şi prezenta şi a-şi susţine argumentele în faţa
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instanţei de un nivel de jurisdicţie superior, pornind şi de la faptul că principiul
contradictorialităţii în procesul penal determină ca apărarea să fie prezentă în
şedinţa de judecată pentru a confrunta şi a comenta poziţia acuzatorului, remarcînd astfel echitabilitatea unui asemenea proces, se impune oportunitatea acordării asistenţei juridice obligatorii în instanţa de apel şi cea de recurs.
Deci, la judecarea apelului şi a recursului ordinar în şedinţă publică, împotriva hotărîrilor instanţelor de apel, participarea apărătorului, ales sau care acordă
asistenţă juridică garantată de stat, este obligatorie şi nerespectarea acestei reguli
constituie, cu certitudine, o eroare de drept.
[Pct.21 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.20 din 26.03.2018]
22. Apărătorul poate declara în numele condamnatului, la Curtea Supremă de
Justiţie, recurs împotriva hotărîrilor judecătoreşti pentru care nu este prevăzută
calea de atac apelul, precum şi recurs în anulare împotriva hotărîrii judecătoreşti
irevocabile, după epuizarea căilor ordinare de atac.
Legea procesuală expres prevede că, la judecarea acestor recursuri, participarea apărătorului este obligatorie, în cazul în care nu există un apărător ales, Curtea Supremă de Justiţie solicită coordonatorului Oficiului teritorial al Consiliului
Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat desemnarea unui avocat care
acordă asistenţă juridică garantată de stat.
(art.438, 447, 452, 457 Cod de procedură penală)
23. Persoana condamnată poate înainta cereri pentru soluţionarea chestiunilor privind punerea în executare a hotărîrilor judecătoreşti, fiind în drept să-şi
apere interesele prin intermediul apărătorului.
Totodată, la soluţionarea chestiunilor referitoare la executarea sentinţelor în
privinţa minorilor, persoanelor cu defecte fizice sau psihice care le împiedică săşi exercite de sine stătător dreptul la apărare, persoanelor care nu posedă limba
în care se desfăşoară procesul, cînd cererea sau demersul este examinat în lipsa
condamnatului, precum şi în alte cazuri cînd interesele justiţiei o cer, participarea
apărătorului este obligatorie.
(art.471 Cod de procedură penală)
24. La audierea bănuitului, învinuitului, inculpatului minor, participarea apărătorului, precum şi a pedagogului sau psihologului este obligatorie.
În procedura de aplicare a măsurilor de constrângere cu caracter medical,
participarea apărătorului, la fel, este obligatorie din momentul adoptării ordonanţei prin care s-a dispus efectuarea expertizei în staţionarul instituţiei psihiatrice în privinţa persoanei referitor la care se desfăşoară procedura, dacă apărătorul
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nu a fost admis mai înainte în acest proces. Din momentul intrării apărătorului
în proces, el are dreptul la întrevederi cu persoana ale cărei interese le apără, fără
a se limita numărul şi durata lor, dacă starea sănătăţii acesteia nu împiedică întrevederile.
(art.479, 494, 497 Cod de procedură penală)
[Pct.23 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.20 din 26.03.2018]
25. Participarea obligatorie a apărătorului se impune şi în cadrul procedurii privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei de către învinuit sau inculpat, al
procedurii de judecare a unor infracţiuni flagrante, al procedurii simplificate de
extrădare, de soluţionare a cererii de transferare a cetăţenilor Republicii Moldova
condamnaţi în alt stat, precum şi al procedurii de recunoaştere a hotărîrilor instanţelor străine.
Pe lângă aceasta, în cazul soluţionării chestiunilor privind executarea pedepsei, cât şi a plângerilor împotriva actelor organului care pune în executare
hotărârea judecătorească de condamnare privativă de libertate, prin intermediul
teleconferinţei, la solicitarea condamnatului, în camera de teleconferinţă poate fi
prezent şi apărătorul.
(art.504, 517, 545, 556, 559 Cod de procedură penală)
26. Se abrogă Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.30 din 09 noiembrie 1998 „Cu privire la practica aplicării legilor pentru asigurarea dreptului la
apărare în procedură penală a bănuitului, învinuitului şi inculpatului”.

PREŞEDINTELE CURŢII
SUPREME DE JUSTIŢIE
Chişinău, 24 decembrie 2010

Ion MURUIANU

206

Hotărâri explicative în materie penală ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

Cu privire la judecarea recursului ordinar în cauza penală
nr.9 din 30.10.2009
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2010, nr.5, pag.4
***
În contextul măsurilor de asigurare a funcţionării eficiente a Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003, pus în aplicare la 12 iunie 2003, luînd în consideraţie complexitatea problemelor juridice
şi importanţa aspectelor de drept evaluate în cadrul procesului penal la judecarea recursului ordinar, urmărind scopul interpretării unitare şi aplicării corecte a
normelor de drept privind judecarea recursului ordinar în cauza penală în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, în temeiul articolelor 2
lit.e) şi 16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, Plenul oferă
următoarele recomandări şi explicaţii:
I . Constatări preliminare
1. Judecarea recursului ordinar în cauza penală se desfăşoară potrivit prevederilor stipulate în secţiunea a 2-a, capitolul IV, titlul II, Partea specială din Codul
de procedură penală.
Din prevederile acestei secţiuni rezultă că recursul ordinar în cauza penală
reprezintă o cale de atac ordinară, ca şi apelul, preponderent de casare, destinată
a repara, în principal, erorile de drept comise de instanţa de fond.
Recursul ordinar în cauza penală este un act accesibil, necesar şi indispensabil
pentru desfăşurarea legală a procesului penal şi se efectuează într-un termen fix,
stabilit de lege. Deoarece provoacă, de regulă, verificarea legalităţii hotărîrii atacate, recursul respectiv este o cale de atac, în principal, de drept.
2. În sistemul Legii procesuale penale, există două forme de recurs ordinar
distincte, dat fiind că promovează un al treilea sau un ai doilea grad de jurisdicţie
în procesul penal:
a) recursul împotriva hotărîrilor instanţelor de apel;
b) recursul împotriva hotărîrilor judecătoreşti pentru care nu este prevăzută
calea de atac apelul.
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II. Partea întîi
Recursul împotriva hotărîrilor instanţelor de apel
3. Recursul împotriva hotărîrilor instanţelor de apel corespunde, în principiu,
celui de-al treilea grad de jurisdicţie penală şi, de aceea, este declarat, de regulă,
împotriva hotărîrilor judecătoreşti date în ultimul grad de fond, pentru erorile de
drept pe care le conţin.
Dacă apelul devoluează cauza atît în fapt, cît şi în drept, sub toate aspectele,
recursul o devoluează cu precădere în drept, repunînd în examinare nu întreaga
cauză, ci numai chestiunile de drept, pentru temeiuri stabilite expres în lege, astfel pronunţîndu-se asupra erorilor de drept substanţiale (materiale) şi procesuale
(formale).
4. Hotărîrile supuse recursului sunt menţionate în art.420 CPP, ele fiind:
a) deciziile pronunţate de curţile de apel ca instanţe de apel;
b) încheierile instanţei de apel, care se atacă odată cu decizia recurată, cu excepţia cazurilor cînd, potrivit legii, pot fi atacate separat cu recurs.
Deciziile pronunţate de curţile de apel ca instanţe de apel sunt hotărîrile judecătoreşti prin care se soluţionează cauza în cel de-al doilea grad al fondului,
după judecarea cauzei în primă instanţă, asigurîndu-se un control judiciar asupra
sentinţelor de condamnare, de achitare şi de încetare a procesului penal.
Încheierile instanţei de apel care pot fi atacate cu recurs, de regulă, numai
odată cu decizia recurată sunt hotărîrile judecătoreşti care soluţionează chestiuni premergătoare fondului cauzei şi au fost date în timpul judecăţii, şi anume:
încheieri prin care instanţa dispune asupra administrării probelor sau cererilor
formulate de părţi; încheieri prin care instanţa ia măsuri pentru buna desfăşurare
a procesului penal, cum ar fi cele privind respingerea cererii de recuzare a unui
membru al completului de judecată ori cele privind extinderea procesului penal;
încheieri care au fost date după pronunţarea deciziei recurate (de ex.: de înlăturare a unor omisiuni vădite sau de îndreptare a erorilor materiale).
Încheierile instanţei de apel care pot fi atacate separat cu recurs sunt hotărîrile
judecătoreşti prin care se soluţionează în apel orice cerere introdusă în baza unor
dispoziţii referitoare la punerea în executare a hotărîrii penale sau la modificarea
măsurii preventive de constrîngere etc.
5. Nu sunt supuse recursului următoarele decizii:
– deciziile prin care s-a luat act de retragerea apelului, dacă legea prevede
această cale de atac;
– deciziile instanţei de recurs;
– deciziile instanţei de recurs în anulare;
– deciziile prin care au fost soluţionate conflictele de competenţă.
Nu pot fi atacate cu recurs încheierile:
– prin care s-a admis sau s-a respins abţinerea sau s-a admis recuzarea (art.35
alin.(3) CPP);
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– date în cauzele penale în care s-au pronunţat decizii nesusceptibile de a fi
atacate cu recurs.
Hotărîrea referitor la care partea a retras apelul în condiţiile prevăzute de articolul 407 CPP nu poate fi atacată cu recurs de către aceasta.
6. Din categoria hotărîrilor care nu pot fi atacate cu recurs sunt omise deciziile prin care apelul a fost respins ca depus peste termen, prin urmare, într-o
asemenea situaţie, recursul poate fi apreciat ca fiind vădit neîntemeiat.
Un apel declarat peste termen nu poate fi considerat un apel nedeclarat, astfel
încît părţii care nu a utilizat apelul în termenul prevăzut de art.402 CPP nu i se
poate îngrădi dreptul de a declara recurs împotriva deciziei instanţei de apel cu
privire la soluţia de respingere a apelului ca fiind declarat peste termen. În cazul
dat, instanţa de recurs este obligată să verifice dacă instanţa de apel a constatat că
întîrzierea a fost determinată de motive întemeiate.
Dacă însă se critică sentinţa care a rămas definitivă la expirarea termenului de
apel, recursul este inadmisibil.
7. Persoanele care pot declara recurs ordinar împotriva hotărîrilor instanţelor
de apel sunt indicate în articolul 421 CPP. Pot formula recursul respectiv procurorul şi persoanele arătate în art.401 CPP, care se aplică în mod corespunzător.
În temeiul art.421 CPP raportat la art.401 CPP, titularul dreptului de recurs în
numele persoanelor menţionate în art.401 alin.(1) pct.2)-4) CPP poate fi apărătorul sau reprezentantul lor legal.
8. Din prevederile art.420 alin.(4) CPP rezultă că exercitarea recursului este
condiţionată de utilizarea prealabilă a apelului, în cazul în care legea prevede
această cale ordinară de atac.
Persoanele indicate în articolul 401 CPP, care nu au folosit calea de atac a
apelului, pot declara recurs numai dacă prin hotărîrea atacată a fost modificată
soluţia primei instanţe şi prin aceasta s-a înrăutăţit situaţia recurentului. Procurorul care nu a declarat apelul este titularul recursului ordinar în cazul în care a
fost admis apelul părţii apărării.
Inculpatul condamnat care nu a atacat cu apel sentinţa primei instanţe poate
ataca cu recurs decizia prin care, în urma admiterii apelului procurorului, s-a
aplicat o măsură de siguranţă şi a fost modificată soluţia dată în latura civilă, numai sub aspectul acestor modificări aduse sentinţei, dar nu cu referire la existenţa
vinovăţiei şi la aplicarea pedepsei care au rămas stabilite prin sentinţă, nefiind
casate în apelul procurorului. Pe de altă parte, inculpatul care nu a atacat sentinţa
de condamnare cu apel, iar pedeapsa aplicată i-a fost majorată în urma admiterii
apelului procurorului poate declara recurs împotriva deciziei instanţei de apel
numai cu privire la aplicarea pedepsei, dar nu la existenţa vinovăţiei sau la alte
chestiuni ale sentinţei menţinute de instanţa de apel.
9. Termenul de declarare a recursului ordinar împotriva hotărîrilor instanţelor de apel, potrivit prevederilor art.422 CPP, este de 2 luni de la data pronunţării
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deciziei, dacă legea nu dispune altfel, iar în cazul redactării deciziei – de 2 luni
după înştiinţarea în scris a părţilor despre semnarea deciziei redactate de judecătorii completului de judecată.
Termenul de declarare a recursului pentru inculpatul care a lipsit atît la dezbateri, cît şi la pronunţarea deciziei, chiar dacă a fost reprezentat de avocat, curge
de la înmînarea copiei de pe hotărîrea judecătorească.
În cazul în care recursul este depus peste termenul prevăzut de lege, instanţa
este obligată să stabilească motivele întîrzierii şi, dacă constată motive întemeiate,
va trimite recursul pentru judecare.
Motive întemeiate pot fi: existenţa cazului fortuit sau a forţei majore, fie existenţa unei alte cauze care a pus titularul recursului în situaţia de a nu putea acţiona
în conformitate cu interesele sale şi în lipsa căreia ar fi acţionat în conformitate cu
aceste interese. De exemplu, inculpatului i-a fost înmînată mai tîrziu de două luni
copia de pe sentinţa tradusă în limba maternă sau în limba pe care o cunoaşte.
10. Instanţa care a pronunţat hotărîrea recurată este obligată să anexeze la dosar datele privind comunicarea hotărîrii în modul stabilit de lege, iar în procesul
verbal al şedinţei de judecată să facă menţiunile corespunzătoare privind participarea persoanei, pronunţarea dispozitivului hotărîrii sau, după caz, a hotărîrii
integrale etc.
Instanţa de recurs este obligată să verifice temeinic împrejurările în care s-a
declarat recursul şi, fără a stabili cu certitudine, pe baza acestora, că cererea a fost
primită după expirarea termenului de recurs, nu este în drept să decidă inadmisibilitatea în temeiul că recursul este declarat peste termen.
În cazul în care recurentul critică decizia instanţei de apel, prin care s-a respins apelul ca tardiv, iar soluţia este vădit neîntemeiată, recursul este admisibil,
această cale de atac fiind singura prin care se poate remedia eroarea judiciară comisă de instanţa de apel. Aceste considerente duc la admiterea recursului, casarea
totală a deciziei atacate, cu dispunerea rejudecării cauzei de către instanţa de apel,
pe motiv că nu a fost judecat fondul apelului.
11. Retragerea recursului ordinar împotriva hotărîrii instanţei de apel se efectuează în conformitate cu prevederile art.423 CPP.
Persoanele care pot declara acest recurs au dreptul să-l retragă în condiţiile
art.407 CPP, care se aplică în mod corespunzător.
Pînă la începerea luărilor de cuvînt ale participanţilor la judecarea recursului
în şedinţa de judecată a instanţei de recurs, oricare dintre părţi îşi poate retrage
recursul declarat, de regulă fiind formulată o cerere scrisă în acest sens.
În cazul retragerii recursului în condiţiile legii, instanţa, audiind opiniile participanţilor la proces, prin încheiere motivată, încetează procedura de recurs.
Legea nu prevede posibilitatea revenirii asupra retragerii recursului şi, astfel,
o eventuală revenire nu produce consecinţe juridice.
12. Retragerea recursului trebuie făcută personal de recurent sau prin man-
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datar special. În ipoteza în care instanţa nu are posibilitate să verifice identitatea
părţii care arată, printr-o cerere scrisă depusă la dosar, că îşi retrage recursul, nu
se dispune încetarea procedurii de recurs, ci trebuie să se judece recursul.
Retragerea recursului de către condamnat se face în prezenţa apărătorului.
Avocatul nu poate retrage recursul declarat în absenţa condamnatului şi dacă nu
dispune de un mandat special privind retragerea recursului.
Condamnatul minor, precum şi cel care suferă de o boală ce îi afectează discernămîntul nu pot retrage recursul declarat fără consimţămîntul reprezentantului legal şi fără participarea avocatului.
Recursul declarat de procuror poate fi retras doar de procurorul ierarhic superior. În această situaţie, recursul poate fi însuşit de oricare dintre părţi numai
dacă a fost declarat în favoarea sa.
În caz contrar, neputînd fi însuşit de parte, instanţa încetează procedura de
recurs, deoarece nu mai este învestită cu judecarea recursului procurorului. Recursul declarat de procuror în defavoarea condamnatului şi retras în condiţiile
legii nu poate fi însuşit de condamnat.
13. În sensul art.424 CPP, care reglementează efectul devolutiv al recursului
şi limitele lui, se prevede că instanţa judecă recursul numai cu privire la persoana
la care se referă declaraţia de recurs şi numai în raport cu calitatea pe care aceasta
o are în proces.
Persoana la care se referă declaraţia de recurs trebuie să fie nominalizată explicit, deoarece această declaraţie constituie actul de sesizare în raport cu care
se devoluează judecarea în această fază procesuală. Astfel, declaraţia de recurs
a procurorului prin nominalizarea unui condamnat la care se referă, urmată de
formularea „şi alţii”, produce efecte juridice numai faţă de persoana nominalizată.
Recursul, fiind a doua cale ordinară de atac, ce urmează a fi judecată la cel
de-al treilea grad de jurisdicţie, poate fi exercitat în limitele temeiurilor de casare
concret şi limitativ determinate, care vizează legalitatea hotărîrii pronunţate în
apel şi care sunt direct enunţate în art.427 CPP, excepţie fiind cazurile în baza
temeiurilor neinvocate, fără a agrava situaţia condamnaţilor.
Efectul devolutiv al recursului nu poate funcţiona decît cu respectarea prevederilor art.424 alin.(2) CPP, adică numai în limitele temeiurilor prevăzute de
art.427 CPP.
În materia despăgubirilor, materiale sau morale, nu există temei de casare
care să îngăduie instanţei de recurs să reaprecieze cuantumul acţiunii civile. Ca
atare, în recurs nu se poate solicita reactualizarea despăgubirilor cuvenite, stabilite de instanţa de fond.
14. Efectul extensiv al recursului împotriva hotărîrilor instanţelor de apel,
prevăzut în art.426 CPP, se produce atît cu privire la părţile care nu au declarat
recurs, cît şi cu privire la părţile care au declarat recurs după expirarea termenului
prevăzut de lege, dacă aparţin grupului procesual al recursului, iar acesta a de-
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clarat recursul în termenul legal. Astfel, dacă unul dintre condamnaţi a declarat
recursul în termen, instanţa de recurs examinează cauza prin extindere cu privire
la persoanele în privinţa cărora nu s-a declarat recursul sau la care acesta nu se
referă, ori care au declarat recurs tardiv, putînd hotărî şi în privinţa lor, fără a le
crea o situaţie mai gravă, dacă s-a decis admisibilitatea recursului.
În cazul în care în dosar sunt mai mulţi condamnaţi şi se respinge recursul
declarat de unul din ei, nu se admite soluţia privind aplicarea efectului extinderii
judecăţii asupra celorlalţi condamnaţi.
Recursul nu poate fi extins asupra părţilor cu interese contrare, deoarece acestora li s-ar crea o situaţie mai gravă.
Procurorul, chiar după expirarea termenului de recurs, poate cere extinderea
recursului declarat de el în termen şi faţă de alte persoane decît acelea la care s-a
referit în recurs, fără a li se crea acestora o situaţie mai gravă.
Dacă procurorul a declarat recurs în defavoarea unor condamnaţi, iar procurorul ierarhic superior a retras recursul cu privire la unul dintre condamnaţi,
instanţa de recurs, la judecarea recursului procurorului, nu va crea prin extindere
o situaţie mai gravă condamnatului în privinţa căruia a fost retras recursul.
15. Potrivit art.425 CPP, instanţa de recurs, soluţionînd cauza, nu poate crea
o situaţie mai gravă pentru persoana în favoarea căreia a fost declarat recursul.
Această normă de drept se aplică şi la rejudecarea cauzei în urma admiterii recursului părţii apărării şi casării hotărîrii atacate.
Astfel, în ipoteza în care a fost admis recursul părţii apărării, dispunîndu-se
rejudecarea cauzei în instanţă de apel, aceasta, judecind cauza, nu este în drept să
facă o calificare mai gravă a faptei sau să aplice o pedeapsă mai severă.
La fel, în ipoteza în care se judecă numai recursul părţii apărării, instanţa de
recurs nu poate reţine starea de recidivă, care, în mod greşit, nu a fost reţinută de
instanţa de fond, sau nu poate modifica încadrarea juridică a faptei într-o infracţiune mai gravă, deşi calificarea este greşită în raport cu încadrarea juridică a faptei reţinute prin rechizitoriu, de asemenea nu poate reţine în sarcina inculpatului
(condamnatului) mai multe infracţiuni în concurs faţă de o singură infracţiune
reţinută prin hotărîrea recurată.
Principiul neagravării situaţiei în propriul recurs funcţionează şi în ipoteza în
care, cu ocazia judecării recursului părţii apărării, sunt descoperite noi circumstanţe, cum ar fi: noi infracţiuni, starea de recidivă, existenţa unei condamnări
anterioare etc. În cazul în care se descoperă asemenea circumstanţe, precum şi în
alte situaţii, ce nu pot fi reformate datorită aplicării art.425 CPP, instanţa de recurs
trebuie să le arate în cuprinsul deciziei şi să motiveze concluzia respectivă.
16. Reglementarea dreptului de a declara recurs ordinar împotriva deciziei instanţei de apel reprezintă, din partea titularului, atît un drept procesual de
dezvoltare a atribuţiilor prevăzute de lege, cît şi o obligaţie de a formula cererea
respectivă în strictă conformitate cu cerinţele stipulate în art.427, 429, 430 CPP.
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Articolul 430 CPP prevede expres ce trebuie sa conţină cererea de recurs, indicînd elementele obligatorii. Elementele de bază sunt conţinutul şi motivele recursului, prin care, în principiu, se precizează şi se solicită cerinţele procesuale în
faţa instanţei de recurs.
Din conţinutul art.429 alin.(1) CPP rezultă că motivarea recursului împotriva
hotărîrii instanţei de apel este obligatorie, iar potrivit art.430 pct.5) CPP, în cererea de recurs trebuie indicate temeiurile prevăzute în art.427 CPP şi motivele
recursului cu argumentarea ilegalităţii hotărîrii atacate.
Depunerea recursului motivat cu atîtea copii cîţi participanţi la proces sunt
reprezintă o garanţie procesuală pentru asigurarea drepturilor părţilor din procesul penal, inclusiv a dreptului la apărare al condamnatului (inculpatului). Este,
deci, indispensabil ca persoanei respective (condamnatului, inculpatului, părţii
vătămate) să i se asigure posibilitatea de a lua cunoştinţă cu recursul ce conţine
temeiul motivat, mai cu seamă în cazul în care se solicită o soluţie ce i-ar agrava
situaţia, adică dreptul ei la apărare trebuie să intre în deplinul său exerciţiu.
Odată ce temeiul, a cărui aplicare ar conduce la concluzia în sensul agravării
situaţiei recurentului, nu este motivat, instanţa de recurs nu este în drept, din oficiu, să-l argumenteze, dat fiind că se încalcă dreptul la apărare.
De vreme ce temeiurile pentru care se poate declara recurs împotriva hotărîrilor instanţelor de apel sunt expres şi limitativ enunţate de art.427 CPP, rezultă
că motivarea recursului trebuie să se refere numai la aceste temeiuri cu indicarea
concretă a textelor de lege pe care se întemeiază.
17. În conformitate cu prevederile art.424 alin.(2) CPP, instanţa de recurs judecă cauza numai în limitele temeiurilor prevăzute de art.427 CPP, fiind în drept
să judece şi în baza temeiurilor neinvocate, fără a agrava situaţia condamnatului.
Această dispoziţie legală defineşte natura juridică a recursului ca fiind o cale de
atac devolutivă de drept.
De aici rezultă că, în cazul în care recursul nu este motivat, instanţa de recurs
se află în imposibilitate de a judeca cauza în sensul agravării situaţiei condamnatului, dat fiind că lipseşte obiectul judecării respective. Concomitent, avînd obligaţia de a judeca recursul în conformitate cu prevederile art.434 alin.(1) CPP,
instanţa poate lua în consideraţie, din oficiu, temeiurile prevăzute de art.427 CPP,
dar cu condiţia să nu înrăutăţească situaţia inculpatului.
Instanţa de recurs nu poate, din oficiu, să evalueze alte temeiuri în drept ale
cazului de casare, decît cele invocate de recurent cu referire la textul de lege citat,
cu excepţia cînd, prin soluţie, nu se agravează situaţia părţii împotriva căreia este
declarat recursul.
Faţă de aspectele de drept relevate, se impune concluzia că, în situaţia în care
din cererea de recurs se desprinde un temei indicat în art.427 CPP, instanţa de
recurs este în drept să analizeze temeinicia hotărîrii atacate, referindu-se numai
la temeiul motivat de recurent şi numai în cazul în care acesta se regăseşte în
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textul de lege menţionat. Excepţie poate fi cazul cînd, indiferent de modul cum
sunt formulate temeiurile indicate de recurent, instanţa va examina hotărîrea din
oficiu, cu condiţia că temeiul menţionat este prevăzut în art.427 CPP şi că soluţia
adoptată nu va înrăutăţi situaţia condamnatului.
În cazul în care sunt respectate dispoziţiile legale prin care se stabileşte conţinutul recursului, inclusiv regimul motivării cererii de recurs, instanţa va ţine seama de temeiurile de casare, fără a agrava situaţia recurentului. Astfel, în ipoteza în
care condamnatul şi-a motivat recursul fără a indica temeiul de casare prevăzut în
art.427 CPP, neexistînd o sancţiune procesuală pentru omisiunea arătată, instanţa
de recurs va analiza criticile recursului în raport cu temeiurile legale de casare,
fără a influenţa hotărîrea în defavoarea condamnatului.
18. Din conţinutul art.427 CPP rezultă că temeiurile pentru recursul ordinar
declarat împotriva deciziei instanţei de apel nu pot fi decît de drept, fiind determinate expres de lege. Astfel, hotărîrile instanţelor de apel pot fi supuse recursului
pentru a repara erorile de drept comise de instanţele de fond.
Erorile de drept pot fi erori de drept formal sau procesual şi erori de drept
material sau substanţial.
În atare situaţie, instanţa de recurs verifică dacă s-a aplicat corect legea la
faptele reţinute prin hotărîrea atacată şi dacă aceste fapte au fost constatate cu
respectarea dispoziţiilor de drept formal şi/sau material. Chestiunea dacă fapta
este constatată conform legii este un temei de drept, deoarece priveşte încadrarea
juridică dată faptei săvîrşite, astfel ea cade sub controlul instanţei de recurs, pentru care fapta nu poate fi privită ca fiind stabilită atunci cînd se constată ilegalităţi.
Temeiurile pentru recurs pot fi:
– formale sau de procedură (art.427 pct.1)-7) CPP);
– substanţiale sau de judecată (art.427 pct.8)-16) CPP).
Temeiurile menţionate pot fi invocate în recurs doar în cazul în care au fost
invocate în apel sau dacă încălcarea a avut loc în instanţă de apel.
19. Potrivit art.428 CPP, recursurile declarate împotriva deciziilor curţilor de
apel se examinează de Colegiul penal al CSJ.
După învestirea instanţei de recurs prin depunerea şi primirea cererii de recurs, instanţa îndeplineşte actele procedurale preparatorii prevăzute la art.431
alin.(1) CPP.
În temeiul art.431 alin.(1) pct.2) şi 3) CPP, dosarul penal înregistrat, în conformitate cu prevederile art.6/1 din Legea privind organizarea judecătorească,
prin rezoluţie, se repartizează aleatoriu judecătorului pentru pregătirea cauzei
spre examinarea admisibilităţii în principiu a recursului în şedinţa de judecată.
Judecătorul desemnat face în mod obligatoriu parte din completul de judecată, iar în caz de imposibilitate, se desemnează un alt judecător pentru a pregăti
cauza spre judecare.
În conformitate cu art.431 alin.(2) CPP, judecătorul desemnat verifică dacă
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recursul îndeplineşte cerinţele de formă şi de conţinut pentru depunerea lui, prevăzute de art.429 şi 430 CPP, dacă temeiurile invocate se încadrează în dispoziţiile
art.427 CPP, indică jurisprudenţa în problemele de drept aplicabile la judecarea
recursului.
Chestiunile menţionate se soluţionează în procedura de admisibilitate în
principiu a recursului.
20. Procedura privind admisibilitatea în principiu a recursului declarat împotriva hotărîrii instanţei de apel reprezintă o activitate restrînsă a procedurii de
recurs, ca cel de al treilea grad de jurisdicţie, care derivă din prevederile Protocolului al 14-lea adiţional la Convenţia Europeană, precum şi din Recomandarea
Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei către statele membre cu privire la
perfecţionarea mijloacelor interne de apărare juridică din 12 mai 2004.
Prevederile art.432 CPP reglementează procedura privind admisibilitatea în
principiu a recursului.
Instanţa de recurs, în complet format din 3 judecători, examinează admisibilitatea în principiu a recursului, fără citarea părţilor, în camera de consiliu în baza
materialelor din dosar şi, prin decizie motivată, va decide în unanimitate asupra
inadmisibilităţii recursului în cazurile prevăzute expres la art.432 alin.(2) CPP.
Deoarece în aceste cazuri şedinţa de judecată nu este publică, instanţa de recurs
este obligată să comunice părţilor decizia privind inadmisibilitatea recursului,
care, potrivit art.432 alin.(3) CPP, este irevocabilă.
Totodată, dacă se constată cazurile prevăzute de art.432 alin.(4) CPP, instanţa,
prin încheiere, va trimite recursul pentru judecare Colegiului lărgit al Curţii Supreme de Justiţie constituit din 5 judecători.
După adoptarea încheierii menţionate, se îndeplinesc măsurile premergătoare judecării recursului, stipulate la art.432 alin.(5) CPP: preşedintele Colegiului
lărgit va fixa termenul de judecată a recursului şi va dispune să se comunice părţilor la proces despre aceasta, precum şi despre esenţa recursului. Odată cu citarea,
se expediază şi copia de pe recurs.
21. Judecarea recursului se desfăşoară potrivit procedurii stabilite în art.433
CPP.
Şedinţa de judecată în recurs se deosebeşte atît de şedinţa de judecată în primă instanţă, cît şi de şedinţa de judecată în apel, prin lipsa cercetării judecătoreşti
conform dispoziţiilor care guvernează judecarea cauzei în fond şi, respectiv, neobligativitatea întocmirii procesului verbal al şedinţei de judecată.
22. La termenul fixat pentru judecarea recursului, în şedinţa de judecată, cu
participarea procurorului, avocatului şi persoanelor indicate la art.401 CPP, ale
căror interese sunt atinse prin motivele invocate în recurs, instanţa, după ce rezolvă orice cerere care împiedică desfăşurarea judecăţii în recurs (cerere de recuzare), ascultă părţile în proces.
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Judecarea recursului în absenţa persoanei se face în situaţia cînd există date
referitoare la îndeplinirea legală a procedurii de citare.
Potrivit art.433 alin.(3) CPP, primul cuvînt i se oferă recurentului, apoi celorlalţi participanţi la şedinţa de judecată. Dacă între recursurile declarate se află şi
recursul procurorului, primul cuvînt îl are acesta.
Din conţinutul art.433 şi 434 CPP, rezultă că, la judecarea recursului, nu se
admite prezentarea şi, respectiv, administrarea de probe suplimentare. Totodată,
rezultă că instanţa de recurs va putea controla numai chestiunile de drept, adică
judecarea recursului are, în esenţă, ca obiect al judecăţii hotărîrea atacată.
Instanţa de recurs dispune achitarea persoanei sau încetarea procesului penal,
precum şi rejudecarea cauzei, cu pronunţarea unei noi hotărîri, după ce, în prealabil, va analiza atît situaţia de fapt, cît şi problemele de drept în baza materialului
din dosarul cauzei.
23. După ascultarea, după caz, a replicilor apărute în procesul dezbaterilor,
completul deliberează în secret, în camera de consiliu, în vederea adoptării unei
soluţii prevăzute de art.435 CPP.
Deliberarea se axează pe verificarea legalităţii hotărîrii atacate în baza materialului din dosarul cauzei şi pronunţarea asupra tuturor motivelor invocate în
recurs. Verificarea propriu-zisă se face în lumina temeiurilor pentru recurs prevăzute la art.427 CPP.
După deliberare, revenind în sala şedinţei de judecată, în mod public, instanţa pronunţă soluţia adoptată. Soluţiile la judecarea recursului sunt prevăzute în
art.435 CPP şi se clasifică în două categorii: de respingere şi de admitere a recursului.
24. Judecînd recursul, instanţa se pronunţă prin decizie. De regulă, se pronunţă dispozitivul hotărîrii.
Potrivit art.435 alin.(3) CPP, adoptarea deciziei şi redactarea acesteia se efectuează în conformitate cu prevederile articolelor 417 şi 418 CPP, care se aplică în
mod corespunzător.
Deliberarea şi pronunţarea deciziei se fac, ca regulă, după încheierea dezbaterilor, dar, pentru motive întemeiate, ele pot fi amînate cu cel mult 10 zile.
Decizia integrală sau, după caz, dispozitivul deciziei, semnate de toţi judecătorii completului, se pronunţă, după revenirea din camera de consiliu, în şedinţă
publică.
Nerespectarea dispoziţiilor legale privind semnarea corespunzătoare a hotărîrii, precum şi nepronunţarea hotărîrii (deciziei) în şedinţă publică atrage sancţiunea nulităţii absolute a actului respectiv.
25. Conform art.435 alin.(1) pct.1) CPP, judecînd recursul, instanţa respinge
recursul ca inadmisibil, cu menţinerea hotărîrii atacate, adoptînd soluţia respectivă în cazul în care se constată că recursul nu a fost declarat cu respectarea condiţiilor legale (este tardiv sau inadmisibil) ori nu este întemeiat legal (este nefondat).
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Recursul este tardiv atunci cînd a fost declarat peste termenul stabilit în
art.422 CPP, excepţie fiind condiţiile repunerii în termen.
Recursul este inadmisibil atunci cînd se exercită împotriva unei hotărîri nesusceptibile de recurs ori se declară de către persoane care nu sunt titulari ai dreptului de recurs sau cu depăşirea limitelor legale în care se poate declara recurs de
către diferiţi titulari.
Recursul este nefondat atunci cînd hotărîrea atacată este legală, întemeiată şi
motivată.
26. Conform art.435 alin.(1) pct.2) CPP, în cazul admiterii recursului, hotărîrea atacată va fi casată şi instanţa de recurs va adopta una din următoarele
soluţii:
a) va menţine hotărîrea primei instanţe, cînd apelul a fost greşit admis;
b) va dispune achitarea persoanei sau încetarea procesului în cazurile prevăzute de Codul de procedură penală;
c) va rejudeca cauza şi va pronunţa o nouă hotărîre, dacă nu se agravează
situaţia condamnatului;
d) va dispune rejudecarea cauzei de către instanţa de apel, în cazul în care
eroarea judiciară nu poate fi corectată de către instanţa de recurs.
Casarea hotărîrii atacate poate fi parţială sau totală.
Casarea parţială are un caracter limitat, fiind supuse casării doar anumite aspecte ale hotărîrii atacate, cum ar fi: cu privire la anumite fapte sau persoane, cu
privire la latura penală sau civilă a cauzei, celelalte dispoziţii fiind menţinute.
Casarea totală duce la anularea în întregime a hotărîrii atacate, însă în limitele prevederilor ce reglementează efectul devolutiv şi extensiv al recursului, cu
respectarea principiului neagravării situaţiei condamnatului în propriul recurs.
27. Soluţia prevăzută de art.435 alin.(1) pct.2) lit.b) CPP se adoptă în cazul
în care se constată existenţa temeiurilor stipulate la art.390 CPP sau, după caz, a
temeiurilor specificate la art.391 CPP.
Achitarea persoanei se dispune în urma condamnării sau încetării procesului
penal de către instanţele de fond ori în urma achitării pentru alte temeiuri decît
cele juste.
Încetarea procesului penal se dispune dacă anterior instanţele de fond au condamnat ori au achitat persoana sau dacă procesul penal a fost încetat pentru alte
temeiuri decît cele juste.
Rejudecarea cauzei şi pronunţarea unei noi hotărîri, prin care nu se agravează situaţia condamnatului, se dispun dacă există temeiurile prevăzute în art.427
pct.7)-16) CPP.
Rejudecarea cauzei de către instanţa de apel se dispune dacă există temeiurile
stipulate în art.427 pct.1)-6) CPP.
28. Deliberînd asupra recursului, instanţa, potrivit art.435 alin.(2) CPP, rezolvă chestiunile cu privire la:

Hotărâri explicative în materie penală ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

217

– reluarea dezbaterilor;
– repararea pagubei;
– măsurile preventive;
– cheltuielile judiciare;
– orice alte chestiuni de care depinde judecarea recursului.
Totodată, în cazul sesizării de către părţi a nerespectării termenului rezonabil
de judecare a cauzei de către instanţa de fond, instanţa de recurs se va pronunţa
şi asupra acestei chestiuni.
De asemenea, instanţa de recurs, în mod obligatoriu, îl va pune în libertate pe
condamnatul arestat în cazurile de casare, dacă intervine o cauză de încetare de
drept a măsurii de deţinere.
În cazul în care, la judecarea recursului, se constată fapte de încălcare a legalităţii şi a drepturilor omului, concomitent cu adoptarea deciziei, instanţa va
emite şi o decizie interlocutorie, prin care aceste fapte se vor aduce la cunoştinţa
organelor respective, persoanelor cu funcţie de răspundere şi procurorilor.
29. Decizia se redactează de către unul din judecătorii care au participat la
judecarea recursului, de regulă, de judecătorul desemnat pentru a pregăti cauza
spre judecare, în cel mult 10 zile de la pronunţare, şi se semnează de toţi judecătorii completului.
Înmînarea copiei de pe decizie se face potrivit dispoziţiilor art.399 CPP.
După redactarea deciziei, instanţa de recurs, în termen de cel mult 5 zile, remite dosarul penal în instanţa competentă de punerea în executare a hotărîrilor
judecătoreşti, fapt despre care se informează părţile.
30. Decizia instanţei de recurs, ca hotărîre judecătorească, cuprinde trei părţi:
partea introductivă, expunerea şi dispozitivul.
Partea introductivă cuprinde, de regulă, toate menţiunile indicate pentru sentinţă (art.393 CPP). Totodată, ea va cuprinde:
a) cererile de orice natură formulate de procuror, de părţi şi de alţi participanţi la şedinţă;
b) concluziile procurorului şi ale părţilor privind recursul judecat;
c) măsurile luate în cursul procedurii de recurs.
Expunerea cuprinde:
a) dispozitivul sentinţei, starea de fapt şi de drept reţinută de prima instanţă,
motivele adoptării soluţiei;
b) dispozitivul deciziei atacate, temeiurile de fapt şi de drept care au dus la
adoptarea soluţiei date de instanţa de apel, motivele adoptării soluţiei;
c) fondul recursului, inclusiv indicarea motivelor invocate de recurent, temeiurile care au dus, după caz, la respingerea sau admiterea recursului, precum şi
motivele adoptării soluţiei date;
d) în cazul dispunerii rejudecării cauzei de către instanţa de apel, se vor indica
şi motivele rejudecării, şi circumstanţele ce urmează a fi constatate, cu precizarea
mijloacelor de probă care se vor administra în instanţa de rejudecare;

218

Hotărâri explicative în materie penală ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

e) în cazul în care anterior s-a dispus rejudecarea, partea introductivă va cuprinde şi menţiunile privind hotărîrile date în cadrul procedurii de rejudecare a
cauzei.
Dispozitivul cuprinde soluţia dată de instanţa de recurs în temeiul art.435 CPP.
Decizia instanţei de recurs este irevocabilă şi se bucură de autoritate de lucru
judecat.
Decizia instanţei de recurs poate fi atacată prin intermediul unei căi extraordinare de atac, dacă sunt întrunite condiţiile legii, excepţie fiind numai decizia
privind dispunerea rejudecării cauzei de către instanţa de apel, care nu este susceptibilă de atac.
31. Decizia instanţei de recurs trebuie să fie legală, întemeiată şi motivată.
Obligarea instanţei de a-şi motiva hotărîrea rezultă din prevederile art.6 paragraful 1 din Convenţia Europeană. Acest lucru presupune relevarea considerentelor şi temeiurilor asupra concluziilor formate în rezultatul verificării hotărîrii
atacate în raport cu motivele invocate de recurent şi cu temeiurile pentru recurs
prevăzute de lege.
Este necesar ca în mod precis şi explicit, prin argumente relevante şi suficiente, să fie rezolvate problemele de drept apărute la judecarea recursului, prin
întocmirea corectă a hotărîrii adoptate.
În cazul în care instanţa de recurs a stabilit o eroare de drept comisă de instanţa de fond, în expunere se va arăta în ce constă caracterul ilegal al activităţii
instanţei de fond, prin ce se exprimă încălcarea de lege comisă, precum şi mijloacele privind repararea ei prin analiza materiei reglementării şi jurisprudenţei.
Lipsa de motivare adecvată cerinţelor legii într-o hotărîre judecătorească
afectează grav respectarea garanţiilor procedurale la un proces echitabil.
În cazul în care decizia atacată este insuficient motivată, dar soluţia este legală, instanţa de recurs corectează această eroare judiciară în sensul completării
considerentelor şi temeiurilor corespunzătoare ce justifică soluţia.
În situaţia în care se constată erori materiale sau omisiuni vădite în cuprinsul
hotărîrii adoptate, instanţa de recurs va proceda în conformitate cu dispoziţiile
articolelor 249 şi 250 CPP, pronunţîndu-se prin încheiere motivată.
32. Procedura de rejudecare şi limitele acesteia este reglementată de prevederile art.436 CPP.
Rejudecarea cauzei după casarea hotărîrii atacate se realizează în două cazuri:
a) în instanţă de recurs, cînd se admite recursul, se casează hotărîrea atacată,
se rejudecă cauza şi se pronunţă o nouă hotărîre, dacă nu se agravează situaţia
condamnatului;
b) în instanţă de apel, cînd se admite recursul, se casează hotărîrea atacată şi
se dispune rejudecarea cauzei de către instanţa de apel.
În ambele cazuri, rejudecarea este asimilată cu o judecare a cauzei conform
regulilor generale.
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Instanţa de recurs, cu ocazia rejudecării cauzei şi pronunţării unei noi hotărîri, nu este în drept să facă aplicarea prevederilor referitoare la extinderea procesului penal privitor la alte fapte.
Articolul 436 CPP fixează următoarele limite de care instanţa de apel trebuie
să ţină cont:
– conformitatea cu decizia instanţei de recurs, în măsura în care situaţia de
fapt rămîne cea avută în vedere la judecarea recursului;
– respectarea limitelor în care hotărîrea a fost casată. Astfel, cînd hotărîrea
este casată numai cu privire la unele fapte sau la unele persoane ori numai în ceea
ce priveşte latura penală sau civilă (cerere parţială), instanţa de rejudecare se pronunţă în limitele în care hotărîrea a fost casată.
33. Dispoziţiile legale referitoare la limitele rejudecării în cazul casării hotărîrii de instanţa de recurs sunt în concordanţă cu principiile generale ale procesului penal, potrivit cărora orice persoană are dreptul de a fi judecată în mod
echitabil şi în termen rezonabil de o instanţă independentă şi imparţială, instituită prin lege.
Rejudecînd cauza în limitele stabilite de instanţa de recurs, instanţa de rejudecare este pe deplin independentă, respectînd, în mod firesc şi logic, indicaţiile
instanţei de recurs, care, potrivit art.436 alin.(2) CPP, sunt obligatorii în măsura
în care situaţia de fapt rămîne cea care a existat la soluţionarea recursului.
Pentru acelaşi motiv, instanţa de rejudecare nu se poate pronunţa asupra altei
infracţiuni, care rezultă din situaţia de fapt reţinută prin rechizitoriu, dar care nu
a făcut obiectul judecăţii anterioare. Cînd hotărîrea este casată numai cu privire la
unele fapte sau persoane ori numai în ce priveşte latura penală sau civilă, atunci,
potrivit art.436 alin.(3) CPP, instanţa de rejudecare se pronunţă în limitele în care
hotărîrea a fost casată.
Conform art.436 alin.(4) CPP, la rejudecarea cauzei, este interzisă aplicarea
unei pedepse mai aspre sau aplicarea legii privind o infracţiune mai gravă decît
numai dacă hotărîrea iniţială a fost casată în baza recursului declarat de procuror
sau în interesul părţii vătămate din motivul că pedeapsa fixată era prea blîndă ori
în baza recursului procurorului care a solicitat aplicarea legii privind o infracţiune mai gravă, precum şi în cazul cînd procurorul, la rejudecare în instanţă de apel,
formulează o nouă învinuire, mai gravă, potrivit art.326 CPP.
Dispoziţiile art.436 alin.(4) CPP permit instanţei de rejudecare să pronunţe o
soluţie mai aspră numai dacă hotărîrea a fost casată în recursul procurorului sau
al părţii vătămate declarat în defavoarea condamnatului. Totodată, trebuie dedus
că, în cadrul rejudecării care are loc ca urmare a admiterii recursului exercitat de
condamnat sau de avocatul său, nu se poate agrava soluţia aplicată acestuia.
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III. Partea a doua
Procedura de examinare a recursului declarat împotriva
sentinţelor pronunţate de curţile de apel
34. Recursul declarat împotriva sentinţelor pronunţate de curţile de apel este
o cale ordinară de atac, comună, cu efect devolutiv, extensiv, al neagravării situaţiei în propriul recurs şi suspensiv, destinată pentru a repara erorile de drept
comise de prima instanţă.
35. Conform art.437 Cod de procedură penală, pot fi atacate cu recurs hotărîrile judecătoreşti pentru care nu este prevăzută calea de atac apelul:
– sentinţele pronunţate de judecătorii privind infracţiunile uşoare pentru săvîrşirea cărora legea prevede în exclusivitate pedeapsa nonprivativă de libertate;
– sentinţele pronunţate de curţile de apel;
– sentinţele pronunţate de Curtea Supremă de Justiţie;
– alte hotărîri penale pentru care legea prevede această cale de atac.
Neatacarea cu apel a sentinţelor judecătoriilor privind infracţiunile uşoare
pentru săvîrşirea cărora legea prevede în exclusivitate pedeapsa nonprivativă de
libertate este justificată de complexitatea redusă a cauzelor de acest fel, care, pentru a-şi găsi o soluţie temeinică şi legală, nu este necesar să parcurgă trei grade de
jurisdicţie.
Sentinţele pronunţate de curţile de apel şi de Curtea Supremă de Justiţie ca
instanţe de fond au fost excluse din cadrul sentinţelor atacabile cu apel pentru
considerentul că prezenţa judecătorilor cu cea mai înaltă calificare profesională la
aceste instanţe constituie o garanţie suficientă pentru o bună şi temeinică judecată.
36. Nu sunt supuse căilor de atac următoarele decizii:
– prin care s-a dispus rejudecarea cauzei;
– prin care s-a soluţionat conflictul de competentă (art.45 CPP);
– prin care s-a soluţionat demersul de strămutare a cauzei (art.46, 47 CPP).
37. Nu pot fi atacate cu recurs ordinar deciziile instanţei de recurs.
38. Încheierile pot fi atacate cu recurs numai odată cu sentinţa, cu excepţia
cazurilor cînd, potrivit legii, pot fi atacate separat cu recurs.
39. Pot fi atacate separat cu recurs următoarele încheieri:
– încheierea instanţei de judecată privind soluţionarea chestiunilor referitoare la executarea hotărîrilor judecătoreşti (art.469-471 CP);
– încheierea judecătorului de instrucţie referitoare la autorizarea măsurilor
procesuale de constrîngere (art.302 CPP);
– încheierea instanţei de judecată privind arestarea preventivă (art.185 alin.
(4) CPP);
– încheierea judecătorului de instrucţie privind aplicarea sau neaplicarea
arestării preventive ori arestării la domiciliu, privind prelungirea sau refuzul de
a prelungi durata ei, privind aplicarea liberării provizorii (art.311 alin.(1) CPP);
– încheierea de restabilire a documentelor dispărute (art.530 alin.(5) CPP).
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40. Potrivit art.438 Cod de procedură penală, pot declara recurs persoanele
indicate în art.401 Cod de procedură penală.
41. Conform art.439 alin.(1) Cod de procedură penală, în cazul recursului
împotriva hotărîrilor judecătoreşti pentru care nu este prevăzută calea de atac
apelul, termenul de recurs este de 15 zile de la data pronunţării hotărîrii, iar în
cazul redactării acesteia – de 15 zile de la înştiinţarea în scris a părţilor despre
semnarea hotărîrii redactate.
Pentru inculpatul care este arestat, termenul de recurs curge din momentul
înmînării copiei de pe sentinţa redactată.
42. Repunerea în termen a recursului, declararea peste termen a recursului şi
retragerea recursului se reglementează de prevederile art.402-407 din Codul de
procedură penală, care se aplică în mod corespunzător.
Instituţia repunerii în termen reprezintă mijlocul procesual prin care titularul
dreptului de recurs, care nu a putut să-l declare din anumite cauze ce nu-i sunt
imputabile, este repus în dreptul din care fusese decăzut după expirarea termenului de recurs.
Termenul de recurs este un termen peremptoriu şi nerespectarea lui duce la
decăderea din dreptul exercitării căii de atac. Un recurs introdus după expirarea
termenului este, în principiu, respins ca tardiv.
43. Recursul împotriva hotărîrilor judecătoreşti pentru care nu este prevăzută
calea de atac apelul, potrivit alin.(3) al art.445 din Codul de procedură penală, se
depune la instanţa a cărei hotărîre se atacă.
44. Recursul se declară prin cerere scrisă, care trebuie să fie semnată de recurent. Semnătura este o condiţie esenţială pentru identificarea recurentului şi
pentru verificarea faptului dacă voinţa de a ataca hotărîrea îi aparţine.
45. Conform art.449 Cod de procedură penală, judecînd recursul împotriva
hotărîrilor judecătoreşti pentru care nu este prevăzută calea de atac apelul, instanţa adoptă una din următoarele decizii:
– respinge recursul, menţinînd hotărîrea atacată, dacă:
• recursul este nefondat, recursul este nemotivat, precum şi dacă hotărîrea
atacată este întemeiată;
• recursul este depus peste termenul stabilit de lege (tardiv), astfel recursul
fiind inadmisibil;
– admite recursul, casînd hotărîrea, parţial sau total, şi ia una din următoarele
hotărîri:
• dispune achitarea persoanei sau încetarea procesului penal;
• rejudecă cauza, cu adoptarea unei noi hotărîri;
• dispune rejudecarea cauzei de către instanţa de fond, dacă este necesară administrarea de probe suplimentare.
46. Articolul 448 CPP stipulează că instanţa, judecînd recursul declarat împotriva sentinţelor pronunţate de curţile de apel, verifică atît legalitatea, cît şi temeinicia hotărîrilor atacate.
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47. În conformitate cu prevederile articolului 441 CPP, care reglementează
efectul devolutiv al recursului şi limitele lui, instanţa de recurs examinează cauza
în limitele temeiurilor prevăzute în articolul 444 CPP, însă ea este obligată, în afara temeiurilor invocate şi cererilor formulate de recurent, să examineze întreaga
cauză sub toate aspectele.
Prin declararea recursului împotriva sentinţei pronunţate de Curtea de Apel,
se provoacă o verificare multilaterală în fapt şi în drept a sentinţei. Această verificare se face în măsura în care a fost atacată hotărîrea.
48. Atunci cînd recursul se declară împotriva sentinţelor pronunţate de curţile de apel care nu sunt supuse, potrivit legii, apelului, recursul nu mai este limitat
la cazurile de casare prevăzute de articolul 444 CPP, ci, în această ipoteză, instanţa
de recurs are obligaţia să examineze întreaga cauză sub toate aspectele de fapt şi
de drept, în aceleaşi condiţii ca o instanţă de apel, însă conform regulilor speciale
privind judecarea recursului.
49. În cadrul judecării recursului împotriva hotărîrilor judecătoreşti pentru
care nu este prevăzută calea de atac apelul (art.448 Cod de procedură penală), instanţa de recurs verifică hotărîrea atacată pe baza materialului din dosarul cauzei
şi a oricăror documente noi prezentate în instanţa de recurs.
50. În contextul jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi, în
special, al hotărîrii din 25 iulie 2000 în cauza Tierce şi alţii împotriva San Marino,
s-a susţinut că instanţa de apel, precum şi instanţa de recurs, în cazul în care nu
este prevăzută calea de atac a apelului, au obligaţia de a examina o cauză în fapt şi
în drept şi nu pot proceda la o apreciere globală asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei inculpatului fără a-l asculta pe acesta şi fără a evalua, în mod direct, elementele
de probă prezentate de părţi, în caz contrar procedura derulată în faţa lor neîndeplinind exigenţele unui proces (s-a încălcat dreptul la un proces echitabil, drept
garantat de art.6 al Convenţiei Europene).
În aceste condiţii, în cazul în care nu este prevăzută calea de atac a apelului,
hotărîrea instanţei de recurs care se bazează exclusiv pe analiza probelor administrate de prima instanţă este nelegală.
51. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în conformitate cu
articolul 4 din Constituţia Republicii Moldova, este direct aplicabilă în sistemul
de drept al Republicii Moldova şi are forţă constituţională şi supralegislativă.
52. Judecarea recursului declarat împotriva sentinţelor pronunţate de curţile
de apel se începe cu anunţarea de către preşedintele şedinţei a cauzei în care a fost
declarat recurs, cu verificarea prezenţei părţilor, apoi se anunţă numele şi prenumele judecătorilor completului de judecată, ale procurorului, grefierului, precum
şi ale interpretului şi traducătorului, dacă aceştia participă, ale apărătorului şi se
precizează dacă nu au fost formulate cereri de recuzare.
După aceasta, se dă cuvîntul recurentului, intimatului, apărătorilor şi repre-
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zentanţilor lor, apoi procurorului. Dacă, între recursurile declarate, se află şi recursul procurorului, primul are cuvîntul acesta.
După luările de cuvînt ale părţilor, instanţa de recurs trece la verificarea probelor examinate de prima instanţă, conform materialelor din dosar, prin citirea
lor în şedinţa de judecată, cu consemnarea în procesul verbal.
Declaraţiile persoanelor care au fost audiate în prima instanţă se verifică de
către instanţa de recurs prin citirea lor în şedinţa de judecată.
Instanţa de recurs nu este în drept să-şi întemeieze concluziile sale pe probele
cercetate de prima instanţă, dacă ele nu au fost verificate în şedinţa de judecată a
instanţei de recurs şi nu au fost reflectate în procesul verbal al şedinţei de judecată.
După verificarea probelor, instanţa acordă cuvîntul recurentului, intimatului,
apărătorului şi reprezentantului lui, apoi procurorului. În dezbateri, părţile se vor
referi atît la chestiunile de fapt asupra cărora s-a pronunţat ori trebuia să se pronunţe prima instanţă de fond, cît şi la chestiunile de drept.
Părţile au dreptul la replică, iar inculpatul – la ultimul cuvînt.
53. Instanţa de recurs poate să se pronunţe asupra chestiunilor de fapt, precum şi asupra celor de drept numai după administrarea de probe, care au fost
obiect de cercetare în instanţă de fond, conform principiului nemijlocirii, şi să
dispună achitarea ori condamnarea inculpatului.
Necesitatea administrării de probe suplimentare, invocate de către părţi la
judecarea recursului, pe care nu o poate face instanţa de recurs, generează soluţia dispunerii rejudecării cauzei, or, verificarea unor asemenea probe, precum
şi analiza faptelor reţinute în sarcina inculpatului prin rechizitoriu ţine doar de
competenţa instanţei de fond.
54. Avînd în vedere dispoziţiile art.6 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, aşa cum acestea au fost interpretate
şi aplicate, după o hotărîre de achitare pronunţată de instanţa de fond, instanţa de
recurs nu poate dispune pentru prima dată condamnarea fără audierea inculpatului prezent în şedinţa de judecată şi fără administrarea directă a probelor.
55. Recursul declarat împotriva sentinţei de achitare pronunţate de instanţa
de fond se judecă conform regulilor generale, sub toate aspectele, în fond şi în
drept, cu exercitarea unei proceduri de jurisdicţie depline şi egale celei în fond,
prin aplicarea principiului egalităţii armelor.
56. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cauza Dănilă împotriva României din 08 martie 2007, a statuat că instanţa de recurs nu este în drept să
pronunţe o hotărîre de condamnare bazîndu-se exclusiv pe dosarul din prima
instanţă, care conţine depoziţiile martorilor şi declaraţiile inculpatului, acelaşi
dosar în baza căruia fusese achitat în prima instanţă.
Instanţa de recurs trebuie să procedeze la administrarea directă a mărturiilor
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personale ale inculpatului şi ale celorlalţi martori ai acuzării şi apărării, prin audierea din nou atît a inculpatului, cît şi a anumitor martori.
57. În conformitate cu principiul contradictorialităţii în procesul penal, reglementat de art.24 Cod de procedură penală, urmărirea penală, apărarea şi judecarea cauzei sunt separate şi se efectuează de diferite organe şi persoane.
Instanţa judecătorească nu este organ de urmărire penală, nu se manifestă în
favoarea acuzării sau a apărării şi nu exprimă alte interese decît interesele legii.
Funcţia acuzării este pusă pe seama procurorului, care intentează cauza penală, înaintează învinuirea, susţine acuzarea în instanţele de judecată.
Instanţa, la judecarea recursului, este obligată, ţinînd cont de prevederile
art.24 din Codul de procedură penală, care consfinţesc principiul contradictorialităţii, să asigure părţii acuzării posibilitatea reală de a prezenta anumite probe
în susţinerea acuzaţiilor penale împotriva inculpaţilor care au fost achitaţi de instanţa de fond şi, la fel, să asigure părţii apărării posibilitatea reală de a prezenta,
în caz de necesitate, probe în susţinerea argumentelor sale.
58. Nerespectarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi
încălcarea prevederilor art.24 din Codul de procedură penală, care îl obligă pe
acuzatorul de stat, după o hotărîre de achitare pronunţată de instanţa de fond, să
solicite audierea inculpatului în instanţă de recurs şi să prezinte în şedinţa de judecată anumite probe în susţinerea acuzaţiilor penale aduse inculpatului, urmează să fie considerată ca nesusţinere a acuzaţiilor penale în privinţa inculpatului în
cadrul examinării recursului declarat împotriva sentinţei de achitare.
Ignorarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi încălcarea
prevederilor art.24 din Codul de procedură penală lezează dreptul inculpatului la
un proces echitabil, drept garantat de art.6 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.
59. Se abrogă Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.27 din 26 decembrie 2000 „Cu privire la practica de examinare a cauzelor penale în ordine de
recurs” şi Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.11 din 24 aprilie 2000
„Cu privire la practica adoptării hotărîrilor în cadrul examinării cauzelor penale
de către instanţele judecătoreşti în ordine de apel şi recurs”.

PREŞEDINTELE CURŢII
SUPREME DE JUSTIŢIE
Chişinău, 30 octombrie 2009

Ion MURUIANU
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

Cu privire la practica aplicării unor prevederi ce reglementează punerea
în executare a hotărîrilor judecătoreşti cu caracter penal
nr.6 din 14.11.2008
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2009, nr.4-5, pag.36
***
În legătură cu divergenţele apărute în practica aplicării de către instanţele de
judecată a prevederilor art.469-471 CPP, în scopul unificării practicii judiciare la
soluţionarea chestiunilor de executare a hotărîrilor judecătoreşti cu caracter penal, avînd în vedere prevederile noului Cod de executare al Republicii Moldova,
în baza art.2 lit.e) şi art.16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie,
Plenul
EXPLICĂ:
1. La soluţionarea demersului privind liberarea condiţionată înainte de termen în condiţiile prevăzute de pct.1) alin.(1) art.469 CPP şi art.91 CP, instanţa de
judecată trebuie să verifice dacă condamnatul a reparat integral daunele cauzate
de infracţiunea pentru care a fost condamnat.
Prin daune se înţeleg sumele băneşti încasate conform sentinţei întru recuperarea daunelor materiale, precum şi sumele încasate cu titlu de cheltuieli de
tratament aplicat în staţionar părţii vătămate.
Nu se consideră impediment pentru admiterea demersului de liberare condiţionată situaţia cînd condamnatul a fost obligat şi nu a recuperat integral cheltuielile judiciare pentru acordarea asistenţei juridice, efectuarea expertizelor, plata
martorilor, deoarece aceste cheltuieli sunt legate de derularea procesului penal, şi
nu cauzate de fapta infracţională.
Din sensul alin.(6) art.91 CP se înţelege că, pentru condamnatul minor, condiţia de reparare integrală a daunelor cauzate de infracţiune nu este obligatorie,
astfel că minorul poate fi liberat condiţionat de pedeapsa închisorii indiferent
dacă este sau nu reparată dauna.
În cazul în care condamnatul nu a fost încadrat în muncă, inclusiv nu a executat acele munci prevăzute de alin.(1) art.91 CP, din cauza imposibilităţii administraţiei de a-l include pe condamnat în efectuarea lor, aceasta nu poate servi ca
temei de refuz ori de amînare a liberării condamnatului. Refuzul poate avea loc
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atunci cînd administraţia penitenciarului va demonstra că deţinutul a refuzat să
participe la muncile remunerate sau neremunerate de îngrijire sau amenajare a
penitenciarului şi a teritoriului, de îmbunătăţire a condiţiilor de trai şi medicosanitare de detenţie.
În cazul în care, conform sentinţei, repararea daunei se efectuează în mod
solidar de către mai mulţi condamnaţi, instanţele de judecată nu sunt în drept
să schimbe modul de executare, prin încasarea sumei concrete, ca o cotă-parte a
condamnatului, care, fiind achitată, să ofere dreptul de aplicare a art.91 CP.
Dispozitivul încheierii instanţei de judecată trebuie să conţină indicaţia concretă privind termenul de pedeapsă de la care condamnatul se liberează condiţionat, precum şi dispoziţia liberării imediate a acestuia din penitenciar.
2. Conform alin.(4) art.91 şi alin.(2) art.92 CP, liberarea condiţionată înainte de termen sau înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai
blîndă se aplică dacă condamnatul a executat efectiv partea prevăzută de lege din
termenul de pedeapsă stabilit prin sentinţă. Sub noţiunea de executare efectivă se
înţelege perioada de aflare în închisoare, inclusiv termenul de menţinere în arest
preventiv a condamnatului. În cazul în care, pe parcursul executării pedepsei,
printr-un act de amnistie ori graţiere, condamnatului i s-a redus o parte din pedeapsă, termenul redus se consideră ca termen de pedeapsă executată efectiv şi se
include în termenul care oferă dreptul la liberare condiţionată înainte de termen.
Potrivit art.257 şi 285 CE, în termenul de pedeapsă a închisorii executată efectiv se include şi termenul calculat în rezultatul compensării privilegiate a zilelor
de muncă, calcul efectuat lunar şi aprobat prin ordin de şeful penitenciarului.
Modul de calculare este reglementat de „Instrucţiunea cu privire la procedura
compensării privilegiate a zilelor de muncă din contul duratei pedepsei” (M.O.
nr.127-130 din 17.08.2007).
3. Conform alin.(1) art.91 CP, liberarea condiţionată înainte de termen poate
fi aplicată dacă instanţa de judecată va considera posibilă corectarea condamnatului fără executarea deplină a pedepsei. O atare concluzie urmează a fi trasă în
baza studierii depline şi obiective a datelor referitoare la persoana condamnatului, la comportamentul lui pe tot parcursul perioadei de executare a pedepsei cu
închisoare, inclusiv dacă s-a aflat şi în alte penitenciare, la respectarea regimului
de executare, participarea la muncile remunerate sau neremunerate de îngrijire
sau amenajare a penitenciarului şi a teritoriului, de îmbunătăţire a condiţiilor de
trai şi medico-sanitare de detenţie, la relaţiile cu alţi condamnaţi, cu familia, la
participarea la măsurile cultural-educative, la prezenţa sancţiunilor disciplinare
valabile la momentul soluţionării demersului.
4. În scopul asigurării corectării efective a condamnatului şi controlului comportamentului lui după liberarea condiţionată, se recomandă instanţelor de judecată să aplice prevederea alin.(2) art.91 CP referitor la stabilirea unor obligaţiuni
stipulate în art.90 alin.(6)CP.
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În cazul admiterii demersului şi dispunerii liberării condiţionate a condamnatului înainte de termen, instanţa de judecată trebuie să explice acestuia prevederile alin.(8) art.91 CP şi consecinţele ce survin în cazul încălcării lor, despre
care fapt se va face menţiune în procesul-verbal al şedinţei de judecată, cu confirmarea sub semnătură despre aceasta de către condamnat.
Totodată, în temeiul art.288 alin.(2) Cod de executare, instanţa îl obligă sub
semnătură pe condamnat să se prezinte, în termen de 5 zile, la oficiul de executare
din raza unde va domicilia. O copie a obligaţiunii, împreună cu hotărîrea de liberare condiţionată, se va expedia oficiului de executare în a cărui rază teritorială îşi
are domiciliul condamnatul.
5. Avînd în vedere că pedeapsa închisorii se stabileşte numai persoanelor fizice, prevederile art.91 CP nu sunt aplicabile în cazul în care calitatea de condamnat o deţine o persoană juridică.
6. La soluţionarea chestiunii prevăzute de pct.2) alin.(1) art.469 CPP şi art.92
CP, instanţa de judecată va ţine seama de faptul că înlocuirea pedepsei închisorii
cu o altă pedeapsă mai blîndă poate avea loc numai în privinţa condamnaţilor ce
execută pedeapsa pentru săvîrşirea unor infracţiuni uşoare sau mai puţin grave,
indiferent dacă este sau nu reparată dauna cauzată prin infracţiune.
Ca pedeapsă mai blîndă în raport cu închisoarea în sensul legii se înţeleg alte
categorii de pedepse principale enumerate în alin.(1) art.62 CP.
Înlocuirea pedepsei închisorii cu o pedeapsă mai blîndă nu poate fi aplicată
persoanei condamnate pentru concurs de infracţiuni, dintre care una (sau mai
multe) se consideră grave, deosebit de grave ori excepţional de grave.
Această regulă se referă şi la persoana condamnată prin cumul de sentinţe,
chiar dacă termenul pedepsei închisorii stabilit definitiv nu depăşeşte 5 ani.
În cazul în care pentru concurs de infracţiuni sau cumul de sentinţe s-a stabilit o pedeapsă ce depăşeşte 5 ani de închisoare pentru infracţiuni uşoare ori mai
puţin grave, înlocuirea pedepsei închisorii cu una mai blîndă poate avea loc.
7. În cazul înlocuirii pedepsei închisorii (exclusiv numai a acestei pedepse)
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii ori cu amendă, instanţa pune în
discuţie una din aceste pedepse mai blînde, avînd în vedere acordul condamnatului, opinie care are importanţă la admiterea ori respingerea demersului respectiv,
ţinîndu-se seama de faptul că condamnatul a demonstrat un comportament pozitiv pe parcursul executării efective a nu mai puţin de 1/3 din termen.
Dacă instanţa de judecată va conchide că, de exemplu, pedeapsa închisorii
se înlocuieşte cu amendă, pe care condamnatul o acceptă şi are posibilitate să
o achite, eliberarea lui din penitenciar urmează să fie condiţionată de achitarea
sumei stabilite de instanţă.
În cazul în care condamnatul, căruia i s-a înlocuit pedeapsa închisorii cu una
mai blîndă, se va eschiva de la executarea acestei pedepse stabilite, vor deveni
aplicabile prevederile art.64 alin.(5), (7), art.67 alin.(3) CP, după caz.
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8. La soluţionarea chestiunilor de liberare de la executarea pedepsei a persoanelor bolnave de o boală psihică, de care s-au îmbolnăvit pe parcursul executării
pedepsei, conform alin.(1) art.95 CP, se are în vedere o boală psihică care îl lipseşte pe condamnat de posibilitatea de a-şi da seama de acţiunile sale sau de a le
dirija. În acest sens, judecata trebuie să solicite ca rapoartele comisiei medicale,
comisie aprobată prin ordinul Ministrului Justiţiei, să specifice că condamnatul
este bolnav de o boală psihică, şi nu de o tulburare psihică temporară, ori suferă
de o altă stare patologică, ce împiedică executarea pedepsei.
În temeiul art.471 alin.(5) CPP, instanţa dispune efectuarea expertizei psihiatrice privind posibilitatea aplicării în privinţa condamnatului a măsurilor de
constrîngere cu caracter medical.
Din sensul alin.(1) art.95 Cod penal rezultă că, în caz de constatare că condamnatul s-a îmbolnăvit de o boală psihică care îl lipseşte de posibilitatea de a-şi
da seama de acţiunile sale sau de a le dirija, instanţa este obligată să-l libereze de
executarea pedepsei.
9. În cazul examinării demersului de liberare de la executarea pedepsei conform alin.(2) art.95 CP, instanţa de judecată trebuie să verifice dacă boala gravă se
află în Lista bolilor care constituie temei de liberare a condamnaţilor de pedeapsă
aprobată prin ordinul Ministrului Sănătăţii şi ordinul Ministrului Justiţiei al RM.
Soluţionarea chestiunii se efectuează în baza raportului expertizei medicolegale numite de instanţă, care să ofere răspunsul dacă boala este gravă, cînd persoana s-a îmbolnăvit de această boală, dacă boala împiedică sau nu executarea în
continuare a pedepsei de către condamnat.
În cazul constatării îmbolnăvirii condamnatului de o boală gravă, liberarea
acestuia de la executarea pedepsei nu este obligatorie. La adoptarea soluţiei de liberare de la executarea pedepsei, instanţa va ţine seama de gravitatea infracţiunii
săvîrşite, personalitatea condamnatului şi alte circumstanţe (termenul pedepsei
ispăşite, comportamentul lui în penitenciar, este sau nu violator fraudulos al regimului de detenţie şi demonstrează că se corectează sau nu etc.).
În cazul în care condamnatul, în privinţa căruia s-au aplicat măsuri de constrîngere cu caracter medical, s-a însănătoşit, instanţa de judecată care le-a aplicat în baza avizului instituţiei medicale va dispune încetarea aplicării măsurilor
de constrîngere cu caracter medical şi, în temeiul alin.(4) art.95 CP, dacă nu au
expirat termenele prescripţiei, va hotărî reluarea executării pedepsei de către condamnat. Asemenea soluţie, după caz, poate fi adoptată şi în privinţa condamnatului liberat pe motiv de boală gravă, care, la fel, s-a însănătoşit.
Conform art.471 alin.(1) CPP şi art.291 CE, chestiunea de liberare de pedeapsă pe motiv de boală se examinează în baza demersului unui organ competent
sau al instituţiei penitenciare, iar în caz de refuz al administraţiei organului sau
instituţiei penitenciare de declarare a unui asemenea demers – şi la cererea condamnatului.
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10. La soluţionarea chestiunii de amînare a executării pedepsei referitor la
persoanele enumerate în alin.(1) art.96 CP, instanţa trebuie să ţină seama că, în
afară de criteriile prevăzute în lege, admiterea demersului depinde de comportamentul condamnatei pe parcursul executării pedepsei, de durata termenului
executat, de datele care confirmă prezenţa condiţiilor de creştere şi educare normală a copilului, precum şi de faptul dacă condamnata a păşit pe calea corijării,
iar după eliberare va demonstra un comportament şi o ţinută morală adecvate.
Amînarea executării pedepsei persoanelor menţionate la alin.(1) art.96 Cod
penal poate fi dispusă nu doar persoanelor condamnate la închisoare pînă la 5
ani, dar şi celor condamnate la muncă neremunerată în folosul comunităţii sau
la amendă.
În cazurile prevăzute de alin.(3) art.96 CP, instanţele de judecată vor ţine seama de faptul că liberarea condamnatei de executarea părţii neexecutate de pedeapsă este posibilă dacă cu certitudine se constată că condamnata s-a corectat
şi nu sunt temeiuri că ea va săvîrşi alte infracţiuni. În cazul în care din comportamentul condamnatei nu se poate trage o asemenea concluzie certă, partea
neexecutată de pedeapsă poate fi înlocuită cu o pedeapsă mai blîndă, iar dacă
pe parcurs condamnata a comis încălcări urmate de sancţionări disciplinare sau
administrative, instanţa trimite condamnata în instituţia corespunzătoare pentru
executarea părţii rămase de pedeapsă.
În cazul adoptării ultimei soluţii, în dispozitivul încheierii trebuie să se arate
în baza cărei sentinţe condamnata urmează să execute pedeapsa, termenul rămas,
tipul penitenciarului, măsura preventivă şi data de la care se va calcula termenul
de pedeapsă.
În acelaşi mod se vor soluţiona cazurile prevăzute de alin.(3) lit.a), b), c) art.96
CP în situaţia în care copilul a murit pînă a atinge vîrsta de 8 ani ori condamnata
a întrerupt (voluntar sau involuntar) cursul sarcinii.
Prin infracţiuni grave, deosebit de grave şi excepţional de grave se au în vedere nu numai infracţiunile prevăzute de Capitolul II din Codul penal (infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei), ci şi cele care, după componenţă, sunt
infracţiuni grave, deosebit de grave şi excepţional de grave săvîrşite împotriva
persoanei (art.165, 172, 175, 188, 189, 342, 349-350 ş.a.)–
11. Reabilitarea judecătorească poate avea loc numai în cazul în care condamnatul corespunde tuturor cerinţelor prevăzute de art.112 alin.(1) pct.a), b), c),
d), e) CP. Neîndeplinirea măcar a uneia dintre aceste cerinţe exclude admiterea
cererii de reabilitare.
În sensul comportării ireproşabile urmează a se înţelege că persoana condamnată pe parcursul a cel puţin jumătate din termenele reglementate de alin.(1) şi
(2) art.111 CP a demonstrat un asemenea comportament în familie, la locul de
muncă, în societate şi în alte împrejurări unde ea s-a aflat.
Nu poate fi reabilitat condamnatul care în termenul prevăzut la lit.b) alin.(1)
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art.112 CP a comis contravenţii ori a săvîrşit infracţiuni, în privinţa cărora s-a
aplicat un act de amnistie ori prevederile legale de încetare a urmăririi penale sau
scoatere de sub urmărire penală pe temei de nereabilitare, deoarece se consideră
că nu a demonstrat un comportament ireproşabil.
Instanţele de judecată vor ţine seama că la reabilitarea judecătorească nu se
rezolvă chestiunea de reintegrare în funcţia din care condamnatul a fost eliberat
sau de restabilire a gradului militar, a titlului special, a gradului de calificare ori a
distincţiilor de stat.
La cererea privind reabilitarea judecătorească trebuie să se anexeze:
– copia (dispozitivul) hotărîrii de condamnare;
– certificatul privind executarea pedepsei sau de liberare de la executarea pedepsei sau date ce confirmă aceste împrejurări;
– cazierul judiciar prin care se confirmă că nu a comis o nouă infracţiune;
– caracteristica de la locul de trai şi de muncă;
– ancheta socială întocmită de consilierul de probaţiune;
– date ce confirmă restituirea daunei conform hotărîrii judecătoreşti de condamnare.
În cazul prevăzut de art.112 alin.(4) CP, anularea reabilitării judecătoreşti în
legătură cu descoperirea altor condamnări ale persoanei, ce nu au fost cunoscute
la momentul soluţionării cererii, se rezolvă în ordinea procedurii de revizuire a
procesului penal.
12. Chestiunea de schimbare a categoriei penitenciarului în raport cu prevederea art.72 alin.(7) CP se referă doar la condamnaţii care execută pedeapsa
închisorii în penitenciar pentru minori şi au atins majoratul.
În conformitate cu art.274 Cod de executare şi pct.193 din Statutul executării
pedepsei de către condamnaţi, instanţa de judecată, în baza demersului administraţiei penitenciarului şi avizului comisiei penitenciarului, decide executarea de
mai departe a pedepsei de către condamnat în penitenciar de tip semiînchis sau
lăsarea lui în acelaşi penitenciar pentru minori.
Transferarea celorlalţi condamnaţi dintr-un tip de penitenciar într-un alt tip
nu este prevăzută de legislaţia în vigoare.
Chestiunea prevăzută de art.217 alin.(2) Cod de executare (transferul condamnatului pentru efectuarea actelor procedurale în cadrul altui dosar penal)
se examinează, în baza demersului procurorului care conduce urmărirea penală,
de către judecătorul de instrucţie al instanţei de judecată din raza de activitate a
penitenciarului în care este deţinut condamnatul, conform prevederilor art.469
alin.(1) pct.18, art.470-471 CPP.
Transferul poate avea loc pe o anumită perioadă, dar care nu va depăşi termenul ţinerii în stare de arest, prevăzut de art.186 CPP, termen care se include în
pedeapsa stabilită condamnatului. În acest caz, stabilirea unei măsuri preventive
nu este necesară, deoarece persoanei i se menţine statutul de condamnat. Con-
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damnatul urmează a fi transferat în izolatorul de urmărire penală din cadrul Departamentului Instituţiilor Penitenciare.
13. Soluţionînd demersul de înlocuire a pedepsei amenzii cu închisoare, conform pct.7) alin.(1) art.469 CPP, instanţa de judecată va ţine seama de faptul că
eschivare cu rea-voinţă a condamnatului de la achitarea amenzii stabilite se consideră atunci cînd condamnatul, în termen de 30 de zile de la rămînerea definitivă
a sentinţei şi ulterior în termenul acordat de oficiul de executare, nu a achitat
benevol amenda, deşi conform stării materiale şi familiale avea posibilitatea să o
achite. Categoria penitenciarului se stabileşte de tip semiînchis.
Înlocuirea sumei neachitate a amenzii cu muncă neremunerată în folosul comunităţii (art.64 alin.(7) CP) poate avea loc în privinţa altor persoane decît cele
enumerate în alin.(4) art.67 CP şi în cazul cînd condamnatul nu se eschivează cu
rea-voinţă să plătească amenda, ci din punct de vedere al situaţiei materiale şi al
măsurilor întreprinse nu este în stare să o plătească.
Deosebirea dintre eschivarea cu rea-voinţă a condamnatului de la achitarea
amenzii stabilite şi imposibilitatea lui să o plătească trebuie să se facă ţinînd seama de vîrsta condamnatului (condamnatei), de starea socială şi materială, de posibilitatea de a vinde anumite bunuri ori de a lua un împrumut, precum şi de alte
circumstanţe, care, în ansamblu, fac dovadă că acesta nu este în stare să achite
amenda.
Înlocuirea amenzii cu muncă neremunerată în folosul comunităţii poate avea
loc numai în cazul în care condamnatul este de acord cu îndeplinirea acestei
munci şi suma neachitată poate fi compensată prin această muncă pe un termen
de pînă la 240 de ore.
14. Soluţionînd demersul de înlocuire a muncii neremunerate în folosul comunităţii cu închisoare, conform pct.8) alin.(1) art.469 CPP, instanţa de judecată
va ţine seama de faptul că prin eschivare cu rea-voinţă a condamnatului de la
muncă neremunerată în folosul comunităţii se înţelege săvîrşirea de către acesta
a unei noi încălcări a obligaţiunilor condamnatului stipulate în art.191 Cod de
executare şi pct.29 din Regulamentul cu privire la modul de executare a pedepsei
penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii, după ce acesta
a fost preîntîmpinat de două ori (prima dată oral şi a doua în scris) despre consecinţele de neîndeplinire a condiţiilor şi modului de ispăşire a pedepsei.
15. Conform alin.(9) art.90 CP, anularea condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi trimiterea condamnatului pentru executarea
pedepsei aplicate poate avea loc în cazul încălcării în mod sistematic a obligaţiunilor stabilite ori a ordinii publice în legătură cu care condamnatul a fost supus
răspunderii administrative.
Prin încălcare sistematică a obligaţiunilor stabilite se înţelege o nouă neîndeplinire intenţionată a unei obligaţiuni ori încălcarea acesteia, săvîrşită după preîntîmpinarea în scris de către reprezentantul oficiului de executare, făcută condamnatului pentru a respecta regulile de executare a pedepsei, ori situaţia în care
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condamnatul s-a ascuns de controlul reprezentantului oficiului de executare a
pedepsei şi nu este posibil de a stabili locul de aflare a lui.
Prin încălcare sistematică a ordinii publice se înţelege săvîrşirea pe parcurs de
un an de către condamnat a două şi mai multe contravenţii prevăzute de Capitolul
13 CCA.
16. Trimiterea condamnatului, liberat condiţionat înainte de termen (alin.(8)
art.91 CP), pentru executarea termenului de pedeapsă neispăşit poate avea loc în
cazul unei încălcări a ordinii publice în cazul săvîrşirii contravenţiei prevăzute de
Capitolul 13 CCA ori al neexecutării intenţionate a uneia din obligaţiile stabilite
de instanţa de judecată la aplicarea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de
termen.
Nu pot fi reţinute ca valabile sancţiunile administrative stinse ori ridicate în
modul prevăzut de lege.
17. Chestiunea prevăzută de art.469 alin.(1) pct.11 CPP este prezentă atunci
cînd, la faza de executare, în privinţa unuia şi aceluiaşi condamnat au parvenit
spre executare două şi mai multe sentinţe definitive neexecutate.
În acest caz, instanţa de judecată va soluţiona chestiunea în conformitate cu
prevederile art.84 CP, dacă este cazul concursului de infracţiuni, ori ale art.85
CP, în cazul cumulului de sentinţe. Totodată, se va ţine seama ca, în rezultatul
cumulării pedepselor, să nu se depăşească prevederile art.70 alin.(3) CP. Instanţa
urmează să decidă nu numai în privinţa pedepsei principale, ci şi în privinţa celei
complementare.
Rezolvarea acestor chestiuni sunt în drept să o iniţieze procurorul, condamnatul sau reprezentantul legal ori apărătorul lui, sau organul care pune în executare sentinţa, la instanţa care a adoptat ultima sentinţă ori la instanţa de judecată
în raza organului care pune în executare sentinţa.
La demers trebuie să fie anexate copiile sentinţelor, care să conţină date că
acestea sunt definitive, iar dacă s-au examinat în ordinea căilor de atac – şi rezultatul acestor examinări, date, după caz, despre termenele de pedeapsă deja executate în baza vreuneia din sentinţe.
Încheierea instanţei de judecată trebuie să cuprindă esenţa demersului, poziţia părţilor în şedinţa de judecată, dispozitivele sentinţelor puse în executare,
modul de soluţionare a chestiunii apărute cu referire la prevederile art.84 sau
85 CP, după caz, opinia instanţei referitor la care principiu se aplică – absorbirea
sau adăugarea totală ori parţială a pedepselor stabilite, termenul definitiv stabilit
şi tipul penitenciarului unde condamnatul îşi va ispăşi pedeapsa, dispoziţia de
includere în termen a pedepsei deja executate.
18. Instanţele de judecată vor ţine seama de faptul că chestiunile prevăzute de
pct.13) art.469 CPP se referă numai la cazurile de prelungire, schimbare ori încetare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical deja aplicate de instanţa de
judecată persoanelor care au săvîrşit fapte social periculoase, prevăzute de Codul
penal.
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Specificarea se impune avînd în vedere că examenul psihiatric cu spitalizarea
persoanei într-o instituţie psihiatrică fără consimţămîntul acesteia poate avea loc
şi în baza prevederilor Capitolelor XXIX-XXX din Codul de procedură civilă şi
Legii privind sănătatea mentală nr.1402-XIII din 16.12.1997.
19. Prelungirea, schimbarea ori „încetarea (revocarea) măsurilor de constrîngere cu caracter medical se examinează conform art.470-471 CPP, ţinînd seama
de prevederile art.101 alin.(2)-(4) CP şi art.501 CPP, la propunerea (demersul)
medicului-şef al instituţiei medicale psihiatrice unde se deţine alienatul, în baza
avizului unei comisii medicale, de către judecătorul de instrucţie al judecătoriei
din raza instituţiei psihiatrice, cu prezenţa obligatorie a reprezentantului comisiei, în lipsa alienatului, dar cu asigurarea participării apărătorului.
În cazul în care cererile de prelungire, schimbare ori încetare a măsurilor de
constrîngere cu caracter medical s-au iniţiat de persoanele indicate la alin.(4)
art.501 CPP, acestea urmează a fi citate, comunicîndu-li-se data şi timpul examinării demersului, însă prezenţa lor în şedinţă nu este obligatorie.
La admiterea demersului de prelungire a aplicării măsurii de constrîngere cu
caracter medical, instanţa în încheiere nu trebuie să arate durata termenului de
aplicare a acestei măsuri.
20. Conform art.20 alin.(2) şi art.22 alin.(4) din Legea privind sănătatea mentală, stabilirea diagnosticului afecţiunii psihice, concluzia privitor la necesitatea
prelungirii, schimbării, încetării aplicării măsurilor de constrîngere cu caracter
medical cu întocmirea avizelor în această problemă constituie dreptul exclusiv al
medicului psihiatru sau al comisiei de medici psihiatri.
La examinarea propunerilor, demersurilor, instanţa de judecată trebuie să verifice ca avizul comisiei să conţină o argumentare în sens că, conform examenului
psihiatric, s-au constatat ori nu la bolnav tulburări psihice grave care condiţionează:
a) pericolul nemijlocit pentru sine sau pentru cei din jur;
b) prejudiciul grav sănătăţii sale dacă nu i se va acorda asistenţă psihiatrică;
şi datele examenului psihiatric privind sănătatea mentală a persoanei examinate, conform documentaţiei medicale a acestuia.
Verificînd temeinicia avizului respectiv al comisiei medicale, în caz că acesta
nu este suficient de clar sau complet sau trezeşte anumite îndoieli, instanţa de
judecată este în drept să dispună examinarea repetată a alienatului de către o altă
comisie de medici psihiatri, motivîndu-şi concluzia, ca în final să se pronunţe
concret numai asupra esenţei demersului înaintat.
21. La soluţionarea chestiunii de încetare a aplicării măsurilor de constrîngere
cu caracter medical se va ţine seama de faptul că încetarea poate avea loc atunci
cînd alienatul s-a însănătoşit sau a survenit o ameliorare considerabilă şi stabilă a
stării psihice a bolnavului, concluzii care trebuie să se conţină în avizul comisiei
medicale, avîndu-se în vedere că s-a constatat lipsa circumstanţelor enumerate
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în alin.(4) art.22 din Legea privind sănătatea mentală. Totodată, avizul trebuie
să conţină recomandarea că în continuare asistenţa psihiatrică bolnavului se va
acorda sub formă consultativă la locul domiciliului acestuia. Concluzia respectivă
urmează a fi trasă şi de instanţa de judecată şi invocată în dispozitivul încheierii,
care, la rîndul său, se va trimite instituţiei medicale din raza localităţii unde este
domiciliul bolnavului.
22. Conform art.308 Cod de executare, hotărîrea de aplicare a măsurilor de
constrîngere cu caracter medical se trimite organului afacerilor interne în a cărui
rază teritorială se află domiciliul persoanei supuse tratamentului medical forţat,
sau, după caz, administraţiei penitenciarului care asigură escortarea persoanei
la instituţia psihiatrică specializată a Ministerului Sănătăţii. Organul afacerilor
interne sau, după caz, administraţia locului de deţinere, în cel mult 3 zile de la
primirea hotărîrii, comunică instanţei de judecată despre internarea persoanei în
instituţia psihiatrică sau despre imposibilitatea internării.
Ţinînd seama de prevederile art.101 alin.(3) Cod penal, art.501 alin.(1) Cod
de procedură penală, art.308 alin.(5) Cod de executare, instanţa este obligată periodic, o dată la 6 luni, să verifice necesitatea continuării aplicării tratamentului
medical forţat, deschide, conform Instrucţiunii „Cu privire la ţinerea lucrărilor de
secretariat în judecătorii şi curţile de apel”, o procedură separară în care ulterior
se va reflecta mersul verificărilor şi examinării propunerilor (demersurilor) medicului-şef al instituţiei psihiatrice privind prelungirea, schimbarea ori încetarea
aplicării măsurilor de constrîngere cu caracter medical.
23. Cetăţenii Republicii Moldova, în privinţa cărora s-au aplicat măsuri de
constrîngere cu caracter medical pe teritoriul altor state, pot fi preluaţi pentru
continuarea tratamentului în instituţiile psihiatrice ale Republicii Moldova conform Convenţiei cu privire la transmiterea persoanelor suferinde de boli psihice pentru tratament forţat din 1997, ratificate de Republica Moldova prin Legea
nr.1190 din 04.07.2002 („Tratate internaţionale”, v.25, pag.205).
Avînd în vedere că în acest caz apare chestiunea de executare a hotărîrii judecătoreşti a altui stat, instituţiile psihiatrice şi instanţele de judecată vor ţine seama
de faptul că transmiterea persoanei se va efectua după rezolvarea în ordinea prevăzută de art.558-559 CPP a chestiunii de recunoaştere a hotărîrii penale a unei
instanţe străine.
24. Demersul medicului-şef privind prelungirea, schimbarea ori încetarea
aplicării măsurilor de constrîngere cu caracter medical trebuie să conţină:
1) denumirea instanţei la care se depune propunerea, numele, prenumele,
funcţia persoanei care o depune şi esenţa acesteia;
2) denumirea instanţei de judecată care a adoptat hotărîrea de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical, data, în privinţa cărei persoane, fapta
prejudiciabilă constatată ca săvîrşită de alienatul mintal;
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3) date privind primirea alienatului în instituţia psihiatrică, diagnoza medicală, timpul aplicării tratamentului forţat şi comportamentul alienatului pe parcurs;
4) conţinutul avizului comisiei medicale cu reflectarea mersului tratamentului;
5) propunerea referitor la soluţia care urmează a fi adoptată, cu invocarea
normelor penale şi de procedură penală în baza cărora se face propunerea (demersul).
La demers se anexează:
– avizul comisiei medicale;
– copia (după caz) a actului de identitate al alienatului;
– copia cererii (sau cererea) persoanelor indicate în alin.(4) art.501 CPP, dacă
prezentarea s-a iniţiat de una dintre acestea.
După caz, instanţa de judecată este în drept să solicite pentru examinare fişa
medicală a alienatului deţinut în instituţia psihiatrică.
25. Soluţionarea chestiunii de liberare de pedeapsă sau de uşurare a acesteia
în temeiul unei legi care are efect retroactiv (pct.14) art.469 CPP) poate avea loc
atunci cînd sunt aplicabile prevederile art.10 CP, dacă nu este necesară recalificarea acţiunilor condamnatului de către instanţa de judecată din raza de activitate a
organului sau instituţiei care execută pedeapsa. Ulterior, copia încheierii rămase
definitive se va trimite organului (penitenciarului) unde condamnatul îşi execută
pedeapsa şi instanţei de judecată care a judecat cauza ca primă instanţă, pentru
anexarea încheierii la dosarul penal.
26. Liberarea de la executarea pedepsei în legătură cu expirarea termenelor
de prescripţie poate avea loc numai în cazul scurgerii termenelor de punere în
executare a sentinţei de condamnare conform art.97 alin.(1)CP.
Termenul prescripţiei se calculează în ani, începînd cu ziua rămînerii definitive a sentinţei de condamnare, conform prevederilor art.466 alin.(1)-(2) CPP.
Calcularea anilor se începe cu ora 00 şi 00 minute a următoarei zile de cînd
sentinţa a devenit definitivă şi se încheie la ora 24.00 a ultimei zile a anului în care
prescripţia expiră.
Exemplu: persoana a fost condamnată în baza art.186 alin.(2) CP la 3 ani închisoare, sentinţa devenind definitivă la 14.05.2007. Termenul de prescripţie este
de 6 ani şi se calculează începînd cu ora 00 şi 00 min. a zilei de 15.05.2007 şi se
încheie la ora 24.00 a zilei de 14.05.2013.
27. Atunci cînd termenul de prescripţie s-a scurs, condamnatul se liberează
de la executarea atît a pedepsei principale, cît şi a celei complementare.
În cazul în care persoana este condamnată pentru concurs de infracţiuni care
sunt clasificate în una şi aceeaşi categorie, termenul de prescripţie se calculează
acela care este prevăzut pentru categoria respectivă de infracţiuni, deşi termenul
de pedeapsă stabilit definitiv poate fi temei de clasificare la un grad mai înalt.
În cazul condamnării persoanei pentru concurs de infracţiuni clasificate conform art.16 CP în mod diferit, termenul prescripţiei se va calcula avînd în vedere
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termenul prescripţiei prevăzut pentru infracţiunea care se clasifică ca fiind mai
gravă.
28. Întreruperea curgerii prescripţiei din motiv că condamnatul se sustrage
(eschivează) de la executarea pedepsei există atunci cînd acesta prin acţiuni intenţionate se ascunde de organele ce pun în executare sentinţa, evadează ori părăseşte locul (instituţia) unde execută pedeapsa, schimbă domiciliul fără a înştiinţa
organul de executare, falsifică şi foloseşte documente de identitate false, se deghizează prezentîndu-se drept o altă persoană, ascunde ori comercializează averea
pentru a nu achita amenda etc.
În cazul săvîrşirii unei noi infracţiuni, curgerea prescripţiei se calculează din
ziua săvîrşirii acesteia şi nu de cînd a fost descoperită ori înregistrată.
29. Prescripţia nu se extinde asupra măsurii de siguranţă – confiscarea bunurilor dispuse prin sentinţă în temeiul art.106 CP.
30. Conform pct.17) alin.(1) art.469 CPP pot fi explicate suspiciunile sau neclarităţile apărute în legătură cu:
a) aplicarea actului de amnistie, dacă amnistia este obligatorie şi instanţa judecătorească la pronunţarea sentinţei nu a pus în discuţie această chestiune;
b) anularea măsurii preventive în cazul în care, la achitarea inculpatului sau la
condamnarea lui cu liberarea de la executarea pedepsei, în sentinţa instanţei nu a
fost indicată anularea acestei măsuri;
c) anularea măsurii de asigurare a acţiunii civile sau confiscarea averii, dacă,
în cazul pronunţării sentinţei de achitare sau de refuz al acţiunii civile, sau de neaplicare a confiscării prin sentinţă, asemenea măsuri nu au fost casate;
d) soarta corpurilor delicte, dacă nu a fost soluţionată în sentinţă de către
instanţa de judecată;
e) stabilirea volumului şi repartizarea cheltuielilor de judecată, dacă aceste
chestiuni nu au fost soluţionate în sentinţa instanţei de judecată;
f) achitarea remunerării apărătorului, care a participat la proces pe marginea
unui dosar şi a fost numit de către instanţa de judecată, dacă această problemă nu
a fost soluţionată concomitent cu pronunţarea sentinţei;
g) soarta copiilor condamnatului, care au rămas fără supraveghere, transmiterea lor pentru îngrijire rudelor şi altor persoane sau instituţiilor în cazul în care
instanţa de judecată din greşeală nu a hotărît aceste chestiuni cînd a pronunţat
sentinţa;
i) eliberarea bunurilor de sub sechestru, în cazurile în care sechestrului au fost
supuse bunuri în privinţa cărora, prin lege, nu se permite urmărirea;
j) stabilirea categoriei penitenciarului pentru persoanele condamnate la închisoare, dacă în sentinţă aceasta nu este stabilită. Dacă există asemenea temeiuri,
instanţa poate în modul susmenţionat să stabilească categoria penitenciarului cu
regimul mai blînd, dar nu poate stabili cu regim mai aspru;
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k) precizarea funcţiei sau genului de activitate, dacă în sentinţa instanţei la
stabilirea pedepsei a fost aplicată lipsirea de drepturile de a ocupa anumite funcţii
sau de a exercita o anumită activitate, stabilirea incorectă a funcţiei sau felului de
activitate;
l) computarea pedepsei amenzii cu perioada arestului preventiv în care persoana a fost deţinută pînă la pronunţarea sentinţei (art.88 alin.(5) CP);
m) înlăturarea greşelilor comise în sentinţă la înscrierea datelor biografice ale
condamnatului, a greşelilor evidente în scris şi a greşelilor aritmetice.
După caz, la soluţionarea neclarităţilor apărute, instanţa îşi va motiva soluţia,
avînd în vedere prevederile art.248-250 CPP.
Aceste chestiuni le va soluţiona instanţa care a adoptat hotărîrea rămasă definitivă.
31. În art.470-471 CPP este reglementată competenţa instanţelor care sunt
în drept să soluţioneze chestiunile privind executarea hotărîrilor judecătoreşti în
domeniul penal.
Temei de soluţionare a acestor chestiuni este, de regulă, demersul organului
care pune în executare sau ţine controlul executării hotărîrii judecătoreşti.
În chestiunile prevăzute de pct.3), 5)-7), 11), 12), 14)-18) alin.(1) art.469 CPP,
drept temei de examinare poate servi şi cererea condamnatului, a reprezentantului lui legal ori a apărătorului. La cererea acestor persoane, pot fi soluţionate şi
chestiunile prevăzute de pct.1), 2) alin.(1) art.469 CPP, însă numai în cazul cînd
administraţia organului ce execută sentinţa a refuzat în scris admiterea unei asemenea cereri.
32. Judecarea cauzei în baza cererii sau a demersului începe cu anunţarea
completului de judecată, cu explicarea dreptului de recuzare, de a face demersuri
privind colectarea unor date necesare soluţionării chestiunii, apoi verificarea
chestiunii dacă se susţine sau nu demersul sau cererea, după care se raportează
demersul (cererea) de către reprezentantul organului sau persoana care l-a depus,
se ascultă explicaţiile persoanelor prezente la şedinţă, se cercetează materialele
prezentate, esenţa cărora, dacă nu sunt copii în dosar, se include în procesulverbal, se ascultă opinia procurorului şi avocatului, dacă aceştia asistă la şedinţă.
33. Conform alin.(3) art.471 CPP, la soluţionarea chestiunilor prevăzute de
art.469 alin.(1) pct.1), 2), 4)-9), 11), 14)-17) CPP, participarea condamnatului în
şedinţa de judecată este obligatorie. Judecarea chestiunii în lipsa acestuia poate
avea loc numai atunci cînd instanţei i-au fost prezentate date că acesta se ascunde ori se eschivează de a se prezenta în instanţă. În asemenea cazuri, apărarea
intereselor condamnatului o va efectua un avocat care acordă asistenţă juridică
garantată de stat.
Participarea avocatului care acordă asistenţă juridică garantată de stat se va
asigura şi în cazul examinării chestiunilor cînd condamnatul este minor, cînd
condamnatul are anumite defecte fizice ori psihice, care îl împiedică să-şi exercite
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de sine stătător dreptul la apărare, sau nu posedă limba în care se desfăşoară procesul, precum şi în alte cazuri cînd instanţa va considera că interesele justiţiei cer
această participare, dacă avocatul nu a fost ales de condamnat.
La soluţionarea chestiunii prevăzute de alin.(2) art.469 CPP privind acţiunea
civilă, în şedinţă se citează reclamantul şi pîrîtul.
La soluţionarea chestiunilor prevăzute de art.469 alin.(1) pct.3) şi 13) CPP
este obligatorie participarea reprezentantului comisiei medicale care a dat concluzia respectivă.
34. Legea nu stabileşte un termen concret de soluţionare a demersului, însă,
în conformitate cu art.20 CPP, acesta trebuie în fiecare caz să fie rezonabil. În
dependenţă de caz, instanţa este în drept să întrerupă judecarea chestiunii şi să
oblige partea interesată să prezinte materiale suplimentare. În caz de necesitate,
instanţa este în drept să ordone efectuarea expertizei.
35. Desfăşurarea procedurii de judecare a chestiunilor prevăzute de art.469
Cod de procedură penală se consemnează în procesul-verbal, întocmit de grefier,
cu respectarea prevederilor art.336 CPP.
36. Soluţionarea chestiunii în cauză se finalizează cu adoptarea încheierii care
cuprinde partea introductivă, partea descriptivă şi dispozitivul.
În partea descriptivă se face aprecierea documentelor prezentate, motivarea
concluziilor trase de instanţa de judecată referitor la admiterea ori respingerea
demersului (cererii), invocarea normei materiale penale în baza căreia se soluţionează demersul şi a normei procesuale penale care reglementează chestiunea
abordată.
Dispozitivul încheierii trebuie să cuprindă soluţia adoptată, expusă clar şi
desfăşurat, încît să nu trezească neclarităţi la executare.
O copie a încheierii urmează în mod obligatoriu să se trimită organului care
execută hotărîrea judecătorească, precum şi instanţei de judecată care a judecat
cauza în primă instanţă, pentru a se anexa la dosarul în cauză. La cerere, cîte o
copie se înmînează şi părţilor procesului judiciar.
VICEPREŞEDINTELE CURŢII
SUPREME DE JUSTIŢIE 			
Chişinău, 14 noiembrie 2008

Nina CERNAT
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

Cu privire la practica judiciară în cauzele penale despre huliganism
nr.4 din 19.06.2006
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2007, nr.1, pag.11
***

Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.6 din
15.05.2017
În scopul aplicării corecte şi uniforme a legislaţiei care vizează examinarea
cauzelor despre huliganism, în conformitate cu lit. e) art.2 şi lit. c) art.16 din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, Plenul adoptă prezenta hotărîre cu
caracter explicativ:
1. Avînd în vedere faptul că huliganismul constituie o infracţiune răspîndită
şi periculoasă, care atentează la ordinea publică, liniştea cetăţenilor şi care, deseori, conduce la săvîrşirea altor infracţiuni mult mai grave, instanţele judecătoreşti
vor asigura soluţionarea operativă a cauzelor din această categorie, respectînd cu
stricteţe prevederile legii.
2. Infracţiunea de huliganism, prevăzută la alin.(1) art.287 CP, se poate realiza
prin comiterea uneia dintre următoarele acţiuni:
1) acţiuni intenţionate, care încalcă grosolan ordinea publică însoţite de: a)
aplicarea violenţei asupra persoanelor; b) ameninţarea cu aplicarea violenţei asupra persoanelor; c) opunerea de rezistenţă violentă reprezentanţilor autorităţilor
sau altor persoane, care curmă actele huliganice;
2) acţiuni care, prin conţinutul lor, se deosebesc prin cinism;
3) acţiuni care, prin conţinutul lor, se deosebesc prin obrăznicie deosebită.
Reieşind din dispoziţiile legii penale, instanţele judecătoreşti vor distinge trei
forme de huliganism, pasibile de răspundere penală, şi anume:
1. huliganism simplu, prevăzut de art.287 alin.(1) CP;
2. huliganism calificat, prevăzut de art.287 alin.(2) CP;
3. huliganism agravat, prevăzut de art.287 alin.(3) CP dacă această faptă este
săvârşită cu aplicarea sau cu încercarea aplicării armei sau a altor obiecte pentru
vătămarea integrităţii corporale sau sănătăţii.
[Pct.2 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.6 din 15.05.2017]
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3. Ordine publică înseamnă o totalitate de relaţii sociale ce asigură o ambianţă liniştită de convieţuire în societate, de inviolabilitate a persoanei şi a integrităţii
patrimoniului, precum şi activitatea normală a instituţiilor de stat şi publice.
Încălcare grosolană a ordinii publice ce exprimă o vădită lipsă de respect se
consideră săvîrşirea unor acţiuni intenţionate ce atentează la regulile sociale şi
morale de convieţuire, care sunt încălcate într-un mod grosolan şi demonstrativ
de către violatorul ordinii publice prin necuviinţă, neobrăzare, comportare batjocoritoare cu cetăţenii, prin înjosire a onoarei şi demnităţii persoanei, încălcare îndelungată şi insistentă a ordinii publice, zădărnicire a activităţilor de masă,
suspendare temporară a activităţii normale a întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, transportului obştesc etc. Concluzionăm că, prin „acţiuni care încalcă
grosolan ordinea publică” se înţelege fapta săvârşită în public, îndreptată împotriva ordinii publice, care se concretizează în acostarea jignitoare a persoanelor, în
alte acţiuni similare, ce încalcă normele etice, tulbură ordinea publică şi liniştea
persoanelor.
Huliganismul însoţit de aplicarea violenţei asupra persoanelor sau de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violente constituie atît violenţa psihică, cît şi
cea fizică, ce se poate manifesta prin cauzarea unor prejudicii sănătăţii, care pot
surveni în urma săvîrşirii unor acţiuni cu caracter violent, produse prin aplicarea
de lovituri, prin imobilizarea, îmbrîncirea, punerea unei piedici victimei, urmate
de vătămarea integrităţii corporale sau de leziuni corporale, sau fără cauzarea
prejudiciului sănătăţii.
Ameninţarea presupune orice act prin care se realizează o constrîngere morală, de natură să insufle temere cu privire la aplicarea violenţei fizice, urmată de
provocarea unor leziuni de gravitate diferită, inclusiv pînă la cauzarea morţii.
Se menţionează că ameninţarea cu aplicarea violenţei trebuie să aibă un caracter real. Este necesar ca victima, reieşind din circumstanţele concrete de expunere a ameninţării, să perceapă, ca fiind considerabilă verosimilitatea realizării
ameninţării. În ipoteza dată, nu este necesară calificarea suplimentară, potrivit
art.155 CP, în caz contrar, va fi încălcat principiul de neadmitere a sancţionării
duble a aceleiaşi fapte. De această dată, ameninţarea cu omor ori cu vătămarea
gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii reprezintă modalitate faptică a acţiunii adiacente a huliganismului.
Prin opunere de rezistenţă violentă reprezentanţilor autorităţilor sau altor
persoane care curmă actele huliganice se înţelege săvîrşirea unor acţiuni fizice
active de opunere de rezistenţă, care se realizează în procesul comiterii actelor
de huliganism. Ignorarea cerinţelor persoanelor indicate de a înceta activitatea
Notă: Este necesar de explicat că, în sensul art.287 Cod penal, prin „violenţă” se înţelege violenţa
soldată cu vătămarea uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii, fie cu vătămare neînsemnată, care nu
presupun nici dereglarea de scurtă durată a sănătăţii, nici pierderea neînsemnată şi stabilă a capacităţii
de muncă.
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huliganică nu constituie opunere de rezistenţă. Numai intervenţia fizică, folosirea
forţei pentru curmarea acţiunilor fizice se consideră drept opunere de rezistenţă.
Prin „altă persoană care curmă actele huliganice” trebuie de înţeles persoana care
contracarează activ huliganismul, încercând să impună în mod silit încetarea activităţii infracţionale sau să reţină făptuitorul, ori să realizeze alte fapte active. Nu
se are în vedere persoana care se limitează doar la o observaţie, revoltă sau la o
altă formă pasivă a atitudinii de neacceptare a manifestărilor huliganice.
Prin huliganism însoţit de un cinism deosebit se are în vedere încălcarea insistentă şi demonstrativă a regulilor morale, manifestată prin dispreţuire şi batjocură faţă de bolnavi, de persoanele în etate, aflate în stare de neputinţă, prin
purtare neruşinată în prezenţa altor persoane, trezind indignarea acestora etc.
Sub obrăznicie deosebită se înţeleg acţiunile de încălcare grosolană a ordinii
publice însoţite de acte de violenţă asupra persoanei, de distrugere şi degradare
a bunurilor proprietarului, întreruperea temporară a activităţii normale a întreprinderilor, instituţiilor sau organizaţiilor etc.
Acţiunile de huliganism sunt orientate, de regulă, spre public, spre reacţia
publicului, implicînd jignirea demnităţii publice şi încălcarea grosolană a ordinii publice. Huliganismul reprezintă o faptă săvârşită în public, însă nu neapărat
într-un loc public. Acţiunile de huliganism, în spaţiu şi timp, se pot înfăptui şi în
locuri nepopulate sau noaptea, dar cu încălcarea ordinii publice.
Conform lit.c) şi e) art.131 CP, fapta se consideră a fi săvârşită în public şi
atunci când este comisă: într-un loc inaccesibil publicului, cu intenţia însă, ca
fapta să fie auzită sau văzută, dacă aceasta s-a produs faţă de două sau mai multe
persoane; prin orice mijloace, la care, recurgând făptuitorul, îşi dădea seama că
fapta ar putea ajunge la cunoştinţa publicului. În corespundere cu art.131 lit.a), b)
şi e) Cod penal, prin faptă săvârşită în public se înţelege fapta comisă într-un loc
care, prin natura sau destinaţia lui, este întotdeauna accesibil publicului, în orice
alt loc accesibil publicului, dacă în momentul săvârşirii faptei erau de faţă două
sau mai multe persoane; prin orice mijloace, la care, recurgând făptuitorul, îşi
dădea seama că fapta ar putea ajunge la cunoştinţa publicului. În temeiul art.1347
Cod penal, prin loc de utilizare publică se înţeleg părţile clădirii, ale terenului, ale
străzii ori ale unui alt loc, care sunt accesibile sau deschise publicului permanent,
periodic sau ocazional şi care includ orice loc comercial, cultural, educaţional, de
divertisment, de recreaţie sau oricare alt loc similar, accesibil sau deschis publicului.
Desconsiderarea deplină a ordinii publice o demonstrează dorinţa făptuitorului de a profita de un pretext neînsemnat pentru răfuiala cu victima. În frecvente
cazuri, pretextul pentru săvârşirea infracţiunii din motive huliganice este, în genere, aproape imposibil de identificat, deoarece un astfel de pretext este în totală
necorespundere cu fapta comisă şi cu urmările produse de aceasta.
La fel, se pot comite şi acţiuni de huliganism habitual: în apartamente comu-
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nale, (apartamente, sedii de întreprinderi, terenuri private, mijloace de transport
personal, în ogrăzi, scară etc.).
Instanţele de judecată, la examinarea cauzelor penale, ce au ca obiect infracţiunile de huliganism, vor ţine cont de faptul că comiterea infracţiunii de huliganism, într-un loc public, nu este o caracteristică obligatorie a acestei infracţiuni.
Obligatoriu este modul public al infracţiunii: actele huliganice sunt săvârşite în
prezenţa unor persoane sau rezultatul actelor huliganice devine inevitabil cunoscut altor persoane.
În cele mai frecvente cazuri, infracţiunea de huliganism este comisă în prezenţa altor persoane, care ar putea fi victime sau martori. Însă este de menţionat
că nu poate fi exclusă ipoteza ca acţiunile de huliganism să fie comise în absenţa
persoanelor străine. Totuşi este important ca autorul să recurgă la astfel de procedee, care să facă posibil ca fapta sau comunicarea despre aceasta să ajungă la
cunoştinţa publicului (de exemplu, afişează unele texte sau unele imagini cu caracter ofensator, pe timp de noapte, într-un loc public, unde la momentul dat, nu
se aflau alte persoane.
[Pct.3 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.6 din 15.05.2017]
[Pct.4 abrogat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.6 din 15.05.2017]
5. La stabilirea armei de foc sau armei albe, instanţele de judecată vor ţine cont
că, în conformitate cu art.129 alin.(1) Cod penal, prin „arme” se înţeleg „instrumentele, piesele sau dispozitivele astfel declarate prin dispoziţiile legale”. Asemenea dispoziţii legale se conţin în Legea privind regimul armelor şi al muniţiilor,
cu destinaţie civilă. Excepţie constituie armele care nu sunt utilizabile, în vederea
vătămării integrităţii corporale sau sănătăţii (de exemplu: arma dezactivată, arma
de recuzită, arma de panoplie; arma inutilizabilă etc.).
Alte obiecte pentru vătămarea integrităţii corporale urmează a fi considerate
cele care au fost pregătite de făptuitor din timp sau în timpul săvârşirii acţiunilor
huliganice. La această categorie pot fi atribuite şi obiectele, care nu sunt destinate, după construcţie, pentru vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii, însă
care comportă pericol pentru aceste valori sociale, datorită calităţilor vulnerante,
ce sunt specifice acestor obiecte, în anumite circumstanţe (cioburi dintr-o sticlă spartă, bucăţi din mobilă sfărâmată, ştachete smulse din gard, bare metalice
etc., obiectele destinate pentru vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii (de
exemplu, bastonul de cauciuc, grenada etc.); armele, în cazul în care făptuitorul
utilizează calităţile vulnerante „neconstructive” ale acestora, care comportă pericol pentru integritatea corporală sau sănătatea victimei (de exemplu, aplicarea
loviturii cu patul puştii sau cu mânerul armei albe).
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În alt context, în vederea interpretării şi aplicării corecte a alin.(3) art.287 CP,
apare ca deosebit de importantă identificarea înţelesului noţiunii „aplicarea sau
încercarea aplicării”.
În acest sens, se poate consemna:
a) efectuarea de împuşcături la locul faptei;
b) lovirea victimei cu arma albă;
c) aplicarea directă a armei de autoapărare;
d) demonstrarea armei, în scopul înfricoşării;
e) sprijinirea cuţitului de gâtul victimei;
f) agitarea pumnului cu boxul îmbrăcat etc.
Ameninţarea, pe calea demonstrării mijloacelor de săvârşire a huliganismului, ca şi oricare altă ameninţare cu relevanţă penală, trebuie să aibă un caracter
real, şi nu unul imaginar.
[Pct.5 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.6 din 15.05.2017]
6. Într-o altă conjunctură, menţionăm că infracţiunea de huliganism trebuie
delimitată de anumite fapte contravenţionale, prevăzute în Codul contravenţional: ultragierea colaboratorului organelor de ocrotire a normelor de drept, opunerea de rezistenţă (art.353 Cod contravenţional); huliganismul nu prea grav
(art.354 Cod contravenţional); tulburarea liniştii (art.357 Cod contravenţional);
tragerea din armă de foc în locuri publice, în locuri nerezervate pentru tragere, în
locuri rezervate, dar cu încălcarea modului stabilit (art.363 Cod contravenţional),
vătămarea integrităţii corporale (alin.(1) şi (2) art.78 Cod contravenţional).
Se delimitează de alte fapte, în particular de contravenţia, prevăzută de art.78
Cod contravenţional, dat fiind că huliganismul incriminat de norma penală, în
afară de prezenţa acţiunii principale – încălcarea grosolană a ordinii publice,
presupune şi prezenţa unei acţiuni adiacente – acţiune exprimată, alternativ, în:
aplicarea violenţei asupra persoanelor, folosirea altor obiecte pentru vătămarea
integrităţii corporale.
Este necesar de precizat că faptele indicate supra constituie acţiuni intenţionate, ce încalcă grosolan ordinea publică, iar această circumstanţă apropie componenţa de contravenţie menţionată de infracţiunea de huliganism. Or, atunci când
are un caracter complex, infracţiunea de huliganism include, ca acţiune principală, încălcarea grosolană a ordinii publice.
În cele ce urmează, consemnăm deosebirea dintre contravenţii şi infracţiunea
de huliganism: contravenţiile nu presupun şi existenţa unei acţiuni adiacente alternativ, exprimate în: 1) aplicarea violenţei asupra persoanelor; 2) ameninţarea,
cu aplicarea violenţei, asupra persoanelor; 3) opunerea de rezistenţă violentă reprezentanţilor autorităţilor sau altor persoane, care curmă actele huliganice.
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Se explică instanţelor de judecată că va fi considerată infracţiune de huliganism, prevăzută la art.287 CP, şi nu contravenţie reglementată la art.354, 357 sau
363 Cod contravenţional, dacă făptuitorul nu se limitează doar la: acostarea jignitoare, în locuri publice, a persoanei fizice, tulburarea ordinii publice; tulburarea
liniştii în timpul nopţii, alte acţiuni similare; tragerea din armă de foc, în locuri
publice, în locuri rezervate pentru tragere, dar cu încălcarea modului stabilit, însă
mai recurge şi la aplicarea violenţei, la ameninţarea, cu aplicarea violenţei sau la
opunerea de rezistenţă violentă reprezentanţilor autorităţilor sau altor persoane,
care curmă actele huliganice. În astfel de circumstanţe, fapta comisă depăşeşte
gradul de pericol social al unei contravenţii, atingând gradul de pericol social al
unei infracţiuni.
[Pct.6 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.6 din 15.05.2017]
7. În cazul în care o persoană a săvîrşit în perioade diferite două sau mai multe infracţiuni, pentru care responsabilitatea este prevăzută de diferite alineate ale
articolului 287 CP, faptele săvîrşite de făptuitor se vor considera, la fel, huliganism
repetat. Însă, în asemenea cazuri, calificarea definitivă se va efectua în baza alineatului ce prevede o pedeapsă mai gravă, indicîndu-se toate semnele constitutive
ale huliganismului.
8. Huliganismul se consideră săvîrşit de două sau mai multe persoane (lit.b)
alin.(2) art.287 CP) atunci cînd: a) e săvîrşit de doi sau mai mulţi coautori; b) e
săvîrşit de către o persoană care întruneşte semnele subiectului infracţiunii în
comun cu o persoană care nu întruneşte aceste semne.
Lipsa sau prezenţa înţelegerii prealabile dintre persoanele care săvîrşesc huliganismul se ia în consideraţie la individualizarea pedepsei.
Nu mai puţin importantă se conturează a fi soluţionarea corectă a problemei
privind excesul de autor, în cazul infracţiunii, prevăzute la alin.(3) art.287 Cod
penal. Dacă, în timpul comiterii infracţiunii de huliganism, unul dintre participanţi aplică sau încearcă să aplice arma sau obiectele aplicate pentru vătămarea
integrităţii corporale sau a sănătăţii, fără ştirea celorlalţi participanţi, atunci răspunderea, potrivit art.287 alin.(3) Cod penal, o poartă numai persoana, care a
comis excesul de autor. Ca exces de autor trebuie considerată şi comiterea de către
autor a unor acţiuni, care nu sunt cuprinse de intenţia altor persoane participante, însă în contextul infracţiunii comise în comun. În această situaţie, se atestă nu
excesul cantitativ de autor (când una dintre persoanele participante la infracţiune
săvârşeşte un număr mai mare de infracţiuni), dar excesul calitativ de autor (când
una dintre persoanele participante la infracţiune săvârşeşte aceeaşi infracţiune,
dar într-o formă mai gravă). Dacă participanţii la săvârşirea infracţiunii de huliganism nu cunoşteau, în prealabil, despre prezenţa la una din ei a mijloacelor de
săvârşire a infracţiunii, însă, aflând despre prezenţa acestora, în procesul aplicării
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lor, continuau să coopereze cu persoana care le aplică, acţiunile tuturor persoanelor participante trebuie calificate în corespundere cu alin.(3) art.287 CP.
[Pct.8 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.6 din 15.05.2017]
9. Instanţele judecătoreşti urmează să delimiteze huliganismul de alte infracţiuni în dependenţă de sensul şi orientarea intenţiei făptuitorului, de motivele,
scopurile şi circumstanţele acţiunilor săvîrşite de el.
Insultele, loviturile, cauzarea vătămărilor corporale uşoare, medii, grave şi
alte acţiuni de acest fel, săvîrşite în familie, apartament, în privinţa rudelor, cunoscuţilor şi provocate de relaţiile personale ostile etc., vor fi calificate în baza
articolelor Codului penal ce prevăd răspunderea pentru infracţiunile împotriva
vieţii şi sănătăţii persoanei.
Însă, în cazurile în care asemenea acţiuni au fost însoţite de o încălcare grosolană evidentă a ordinii publice de către făptuitor şi au exprimat o vădită lipsă de
respect faţă de societate, aceste acţiuni urmează a fi calificate drept huliganism.
10. Instanţele de judecată vor ţine seama că:
1) Persoana care a contribuit, în calitate de autor (organizator, instigator,
complice), la săvârşirea actelor huliganice, va purta răspundere, conform art.42
şi 287 CP;
2) Rezistenţa opusă, după încetarea actelor huliganice, în special, în legătură
cu reţinerea ulterioară a vinovatului, nu va fi examinată ca o circumstanţă care
califică huliganismul, ea urmează a fi încadrată în concurs cu huliganismul;
3) Dacă acţiunile de huliganism au fost însoţite de încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a transportului, acestea este necesar a fi
calificate prin concurs de infracţiuni, prevăzute de art.263, 264, 2641, 268, 269,
270 sau 271 şi 287 CP;
4) Omorul intenţionat sau vătămarea intenţionată gravă ori medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii poate să reprezinte violenţa, care este aplicată tocmai în legătură cu încălcarea grosolană a ordinii publice, în acest caz, calificarea
trebuie făcută în temeiul art.145, 151 sau 152 CP şi art.354 „Huliganismul nu
prea grav” din Codul contravenţional. În cazuri de acest gen, nu este admisibilă
aplicarea răspunderii în baza art.145, 151 sau 152 şi art.287 CP. Or, principiul de
neadmitere a sancţionării duble a aceleiaşi fapte interzice tragerea de două ori la
răspundere penală pentru aceeaşi faptă, în cazurile de acest gen, violenţa este cea,
pe care o desemnăm prin sintagma „aceeaşi faptă”;
5) Doar în cazul în care infracţiunea de huliganism este urmată de infracţiunea de omor intenţionat ori de vătămarea intenţionată gravă sau medie a integrităţii corporale ori a sănătăţii, cele săvârşite se vor încadra în baza concursului
real de infracţiuni, iar calificarea se va face conform art.287 şi art.145, 151 sau 152
Cod penal;
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6) Acţiunile huliganice, săvârşite de două sau mai multe persoane, cu urmările prevăzute la art.151 şi 152 CP, se încadrează în sensul art.287 alin.2 Cod penal
şi art.151 alin.(2) lit.d) şi, respectiv, art.152 alin.(2) lit.e) CP;
7) Dacă bunurile au fost luate ilegal şi gratuit, din motive huliganice, pentru
a şicana victima, şi nu pentru a le trece în stăpânirea definitivă a făptuitorului,
atunci calificarea se va face numai prin prisma art.287 Cod penal. În acest caz,
luarea ilegală şi gratuită a bunurilor străine apare ca modalitate faptică a încălcării
grosolane a ordinii publice, fie a cinismului sau obrăzniciei deosebite. În acelaşi
timp, întrucât lipseşte unul din semnele constitutive ale sustragerii – scopul de
cupiditate – nu pot fi aplicate şi normele, care prevăd răspunderea pentru infracţiunile săvârşite prin sustragere;
8) Dacă în timpul comiterii actului de huliganism sunt sustrase bunuri (anume sustrase, dar nu luate din motive huliganice), atunci calificarea trebuie făcută,
conform regulii, stabilite la art.114 Cod penal, în baza art.287 şi a unuia dintre
art.186, 187, 188 etc. din Codul penal;
9) Lipsa sau prezenţa scopului de cupiditate este acel criteriu, ce permite delimitarea infracţiunii de huliganism (care presupune luarea ilegală şi gratuită, din
motive huliganice, a bunurilor străine) de infracţiunile, prevăzute la art.186-188,
190-192 Cod penal;
10) Acţiunile huliganice, cu urmările reglementate la art.2011 Cod penal, se
încadrează în cuprinsul art.287 Cod penal şi art.2011 Cod penal;
11) Acţiunile făptuitorului, deşi săvârşite din motive de serviciu sau personale, dar însoţite de încălcări grosolane ale ordinii publice şi care exprimă o vădită
lipsă de respect faţă de societate, urmează a fi calificate, ca huliganism;
12) Acţiunile făptuitorului de distrugere sau deteriorare intenţionată a bunurilor, descrise în art.197 Codul penal, infracţiunea de huliganism poate absorbi
distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor, descrisă la art.197 alin.(1)
Codul penal, iar distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor, descrisă la
art.197 alin.(2) Cod penal, ar putea fi absorbită doar de infracţiunea, prevăzută la
art.287 alin.(3) Codul penal. Condiţia esenţială este, ca distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor să reprezinte o manifestare a încălcării grosolane a
ordinii publice ori a cinismului sau obrăzniciei deosebite;
13) Huliganismul săvârşit, cu aplicarea sau încercarea de aplicare a armelor
de foc (cu excepţia armei de vânătoare cu ţeava lisă), deţinute fără autorizaţia corespunzătoare de păstrare a armei, urmează a fi calificat, conform alin.(3) art.287
şi art.290 CP;
14) Huliganismul însoţit de ameninţarea sau violenţa săvârşită asupra unei
persoane cu funcţie de răspundere sau a unei persoane, care îşi îndeplineşte datoria obştească, este necesar a fi calificat, în baza art.287 şi 349 Cod penal;
15) Huliganismul însoţit de pătrunderea sau rămânerea ilegală în domiciliul
sau în reşedinţa unei persoane, fără consimţământul acesteia, ori de refuzul de a
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le părăsi, la cererea ei, sau de percheziţiile şi cercetările ilegale, trebuie calificat
prin prisma art.287 şi 179 CP;
16) Huliganismul însoţit de ameninţarea cu omor ori cu vătămarea gravă
a integrităţii corporale sau a sănătăţii nu necesită calificarea, prin concurs cu
art.155 CP.
17) Atât infracţiunea, prevăzută la art.287, cât şi cea de la art.288 CP, au în
calitate de semn secundar obligatoriu al laturii subiective motivul infracţiunii,
care este unul special – motivul huliganic. Astfel, huliganismul manifestat prin
comiterea unor acţiuni care, prin conţinutul lor, se deosebesc printr-o obrăznicie
deosebită, pe de o parte, şi vandalismul, pe de altă parte, se disting după obiectul
material. Astfel, dacă huliganismul are inter alia, ca obiect material oricare bunuri: mobile sau imobile, vandalismul dispune de un obiect material determinat.
În mod concret, în cazul alin.(1) art.288 CP, obiectul material al vandalismului
poate fi: edificiile sau alte încăperi, bunurile din transportul public sau din alte
locuri publice, iar în ipoteza variantei agravante, stipulate la lit.c) alin.(2) art.288
CP, obiectul material îl constituie bunurile, care au o valoare istorică, culturală
sau religioasă. Reieşind din materialitatea faptei de vandalism, rezultă că obiectul
material al acesteia are o destinaţie specială, şi anume, o destinaţie publică. De
aceea, dacă sunt nimicite bunuri, care nu au o asemenea destinaţie, deşi la momentul comiterii infracţiunii se aflau în loc public ori se pângăresc încăperi, care
nu sunt de uz public, constituind proprietate privată, nu există temei de aplicare a
răspunderii penale, în conformitate cu art.288 CP. În acest caz, la încadrare, se va
reţine art.287 CP, cu condiţia, ca făptuitorul să fi acţionat din motive huliganice.
[Pct.10 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.6 din 15.05.2017]
11. Aplicarea sau intenţia de a aplica arma de foc, diferite cuţite, boxe sau
diferite arme albe, precum şi alte obiecte, inclusiv cele special adaptate pentru vătămarea integrităţii corporale la săvîrşirea actelor de huliganism, constituie temei
pentru calificarea infracţiunii în baza alin.(3) art.287 CP nu numai în acele cazuri
în care vinovatul cu ajutorul lor cauzează sau intenţionează să cauzeze vătămări
corporale, dar şi atunci cînd utilizarea obiectelor menţionate în procesul actelor
huliganice creează un pericol real pentru viaţa şi sănătatea cetăţenilor.
12. Dacă, în timpul săvîrşirii huliganismului, unul dintre participanţi aplică
sau încearcă să aplice arma de foc, cuţitele, boxele sau alte arme albe, precum şi
obiectele special adaptate pentru vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii,
fără ştirea celorlalţi participanţi, atunci răspunderea conform alin.(3) art.287 CP
o poartă numai persoana care a comis excesul de autor.
13. Instanţele judecătoreşti vor examina minuţios circumstanţele legate de
aplicarea sau încercarea de a aplica armele şi alte obiecte la săvîrşirea actelor huliganice, luînd în consideraţie că în acţiunile făptuitorului în anumite cazuri pot
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exista indicii unei infracţiuni mult mai grave decît huliganismul, de exemplu, tentativă de omor, vătămarea gravă a integrităţii corporale sau alţi indici calificativi,
care cer o încadrare specială.
14. Instanţele de judecată vor ţine seama că acţiunile intenţionate care încalcă
grosolan ordinea publică nu pot să formeze de sine stătător componenţa infracţiunii de huliganism. Aceste acţiuni principale trebuie să fie însoţite obligatoriu de
oricare din acţiunile adiacente menţionate în dispoziţia alin.(1) art.287 CP: aplicarea violenţei asupra persoanelor sau ameninţarea cu aplicarea unei asemenea
violenţe, opunerea de rezistenţă violentă reprezentanţilor autorităţilor sau altor
persoane care curmă actele huliganice.
[Pct.14 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.6 din 15.05.2017]
15. Instanţele judecătoreşti vor atrage o deosebită atenţie la judecarea cauzelor
de huliganism cu participarea minorilor şi la stabilirea pedepselor pentru aceştia.
La examinarea cauzelor de acest gen este necesar să se cerceteze minuţios,
sub toate aspectele, circumstanţele care au legătură cu infracţiunea, cu motivele
infracţiunii, spre a se evita condamnarea minorilor pentru acţiuni cu caracter de
ştrengării copilăreşti.
16. În practica sa, instanţele judecătoreşti nu trebuie să admită interpretarea
extensivă a noţiunii de huliganism pasibil de pedeapsă, pentru ca să fie excluse
cazurile de tragere la răspundere penală a persoanelor vinovate de un huliganism
nu prea grav sau de fapte neînsemnate, care atrag răspunderea contravenţională.
[Pct.16 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.6 din 15.05.2017]
17. La condamnarea pentru acţiunile huliganice însoţite de nimicirea sau deteriorarea bunurilor, de vătămarea integrităţii corporale a cetăţenilor, care a fost
urmată de pierderea temporară a capacităţii de muncă, instanţele judecătoreşti
vor soluţiona în sentinţă chestiunea cu privire la repararea pagubei materiale şi
morale cauzate de infracţiune numai în cazul în care vor fi respectate prevederile
art.219-226 CPP.
18. Reieşind din principiul individualizării pedepsei potrivit prevederilor art.75-78 CP, instanţele judecătoreşti în toate cazurile vor aplica o pedeapsă
echitabilă, ţinînd cont de gravitatea infracţiunii săvîrşite, de motivul acesteia, de
persoana celui vinovat şi de circumstanţele cauzei care atenuează sau agravează
răspunderea, de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului, precum şi de condiţiile de viaţă ale familiei acestuia.
Motivele huliganice sunt inerente, în cazul infracţiunii, prevăzute la art.287
Cod penal, şi, în acest context, instanţa de judecată este necesar să ţină cont de
diferenţa dintre motivul infracţiunii şi pretextul de a comite infracţiunea. La baza
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motivelor huliganice poate fi o emoţie negativă, însoţită de o izbucnire emoţională, aparent, fără un anumit motiv, lipsită de vreun pretext, fie are la bază un
pretext neînsemnat sau inventat. Motivele huliganice se pot manifesta şi prin teribilism, frondă, autoafirmare, capătă proporţii fenomenul săvârşirii infracţiuni
şi din amuzament, pentru distracţie, când procesul săvârşirii infracţiunii este înregistrat pentru ca, ulterior, imaginile înregistrate să fie aduse la cunoştinţa publicului, prin orice metode.
Alături de motivele huliganice pot coexista, în subsidiar, alte motive, precum
cele de ură – socială, rasială, naţională, religioasă, ideologică sau politică.
Atunci când infracţiunea de huliganism are la bază un asemenea motiv subsidiar, ea se consideră a avea atât calitatea de infracţiune, cât şi calitatea de activitate
extremistă. Aceasta o confirmă prevederea de la lit.a) art.1 a Legii privind contracararea activităţii extremiste, potrivit căreia se consideră activitate extremistă
activitatea asociaţiei obşteşti sau religioase, a mijlocului de informare în masă
sau a unei alte organizaţii ori a persoanei fizice, în vederea planificării, organizării, pregătirii sau înfăptuirii unor acţiuni, orientate spre comiterea faptelor de
huliganism, pe motive de ură sau vrajbă ideologică, politică, rasială, naţională ori
religioasă, precum şi pe motive de ură sau vrajbă, faţă de vreun grup social.
[Pct.18 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.6 din 15.05.2017]
19. Luînd în consideraţie faptul că acţiunile huliganice în majoritatea cazurilor sunt săvîrşite din cauza beţiei, instanţele judecătoreşti (în cazul dacă se cuprinde în învinuire), în timpul stabilirii pedepsei pentru persoanele care au săvîrşit un act huliganic în stare de ebrietate, urmează să discute chestiunea despre
recunoaşterea acesteia ca circumstanţă ce agravează pedeapsa.
La pronunţarea sentinţei, instanţele judecătoreşti, în baza art.103 CP, vor discuta chestiunea privind aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical
faţă de vinovaţii, care urmează să fie trataţi de alcoolism şi narcomanie.
20. În legătură cu adoptarea prezentei hotărîri se abrogă Hotărîrea Plenului
Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova nr.12 din 20.12.1993 „Cu privire la
practica judiciară în cauzele despre huliganism”.
PREŞEDINTELE CURŢII
SUPREME DE JUSTIŢIE
Chişinău, 19 iunie 2006

Valeria ŞTERBEŢ
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

Privind sentinţa judecătorească
nr.5 din 19.06.2006
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2007, nr.1, pag.14

***
În scopul aplicării corecte şi unitare de către instanţele judecătoreşti din ţară a
legislaţiei penale şi de procedură penală la întocmirea şi adoptarea sentinţelor, în
baza lit. e) art.2 şi lit. c) art.16 din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie,
Plenul Curţii Supreme de Justiţie, prin prezenta hotărîre,
EXPLICĂ:
1. Hotărîrea prin care cauza penală se soluţionează în fond de prima instanţă
de judecată se numeşte sentinţă.
Instanţele judecătoreşti, la judecarea cauzelor penale în primă instanţă, adoptă sentinţe:
– de condamnare (art.389 Cod de procedură penală);
– de achitare (art.390 Cod de procedură penală);
– de încetare a procesului penal (art.332 şi 391 Cod de procedură penală);
– de aplicare a unor măsuri de constrîngere cu caracter medical (art.499 Cod
de procedură penală);
– de respingere a cererii de revizuire a hotărîrii irevocabile (art.462 alin.(4)
CPP).
2. Sentinţa se adoptă în numele legii şi importanţa acesteia ca act judiciar cere
de la judecători o conştientizare deosebită, pentru legalitatea şi temeinicia ei.
Sentinţa trebuie să fie legală, întemeiată şi motivată, bazîndu-se pe principiile
generale ale efectuării justiţiei, asigurîndu-se:
– contradictorialitatea procesului;
– egalitatea cetăţenilor în faţa judecăţii şi a legii, respectarea cinstei şi demnităţii persoanei;
– cercetarea nemijlocită şi publică a probelor;
– cercetarea sub toate aspectele, completă şi obiectivă, a probelor prezentate
şi administrate;
– respectarea cerinţelor privind publicitatea;
– secretul deliberării judecătorilor.
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3. Se atenţionează instanţele asupra importanţei respectării formei sentinţei,
care serveşte la dezvăluirea mai amplă a conţinutului hotărîrii luate de instanţă.
Sentinţa trebuie să corespundă atît după formă, cît şi după conţinut cerinţelor
art.384-397 Cod de procedură penală. Sentinţa se expune în limba în care s-a
efectuat judecarea cauzei, în expresii clare.
Sentinţa se expune în mod consecvent, astfel ca noua situaţie să decurgă din
cea anterioară şi să aibă legătură logică cu ea. Se exclude expunerea evenimentelor ce nu se referă la cauza judecată, folosirea formulărilor inexacte, prescurtărilor
şi cuvintelor inadmisibile în documentele oficiale.
Declaraţiile inculpaţilor, ale părţilor vătămate, ale părţilor civile, ale martorilor se expun de la persoana a treia. Completări, corectări, suprimări în sentinţă
nu se permit.
Potrivit art.248 alin.(1) Cod de procedură penală, orice modificare făcută în
cuprinsul sentinţei este valabilă dacă aceasta este confirmată în scris, în cuprinsul
sau la sfîrşitul sentinţei, de către judecător (completul de judecată). Locurile nescrise în cuprinsul sentinţei urmează să fie barate, astfel încît să nu se poată face
adăugări.
Corectarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite la întocmirea sentinţei se efectuează în strictă conformitate cu cerinţele art.249 şi 250 Cod
de procedură penală.
Toate chestiunile se soluţionează şi se expun în sentinţă astfel ca să nu apară
dificultăţi la executare.
4. În fiecare cauză se pronunţă o singură sentinţă, indiferent de numărul inculpaţilor, cu excepţia cazului cînd cu unul din inculpaţi se încheie acord de recunoaştere a vinovăţiei.
Dacă cauza este judecată în privinţa mai multor inculpaţi, aceeaşi sentinţă
poate fi: în privinţa unor inculpaţi – de condamnare, şi de achitare sau de încetare
a procesului penal – în privinţa altor inculpaţi.
La învinuirea inculpatului de săvîrşirea mai multor infracţiuni (articole, alineate, litere) sentinţa poate fi de condamnare, de încetare a procesului penal pentru unele infracţiuni şi de achitare pentru altele.
5. Sentinţa nu trebuie să conţină formulări care demonstrează sau pun la îndoială vinovăţia altor persoane pentru săvîrşirea infracţiunii.
Dacă unii participanţi ai infracţiunii în temeiurile prevăzute de lege au fost
eliberaţi de răspunderea penală, instanţa, în cazul în care aceasta are importanţă
pentru stabilirea gradului participării inculpatului la săvîrşirea infracţiunii, încadrarea juridică a ei sau a altor circumstanţe esenţiale, poate face referire în sentinţă la participarea acestor persoane la infracţiune, cu indicarea temeiurilor de
încetare a procesului în privinţa lor.
Dacă cauza în privinţa mai multor învinuiţi este disjunsă într-o procedură
separată, în sentinţă se indică despre săvîrşirea infracţiunii de către inculpat împreună cu alte persoane, fără precizarea numelui şi prenumelui lor.
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Instanţele judecătoreşti vor ţine cont de faptul că sentinţa de condamnare trebuie să se bazeze pe probe exacte, cînd toate versiunile au fost verificate, iar divergenţele apărute au fost înlăturate şi apreciate în modul corespunzător.
6. Vinovăţia persoanei în săvîrşirea faptei se consideră dovedită numai în cazul cînd instanţa de judecată, călăuzindu-se de principiul prezumţiei nevinovăţiei, cercetînd nemijlocit toate probele prezentate, iar îndoielile, care nu pot fi
înlăturate, fiind interpretate în favoarea inculpatului şi în limita unei proceduri
legale, a dat răspunsuri la toate chestiunile prevăzute în art.385 Cod de procedură
penală.
7. Potrivit alin.(3) art.389 Cod de procedură penală, sentinţa de condamnare
se adoptă:
– cu stabilirea pedepsei care urmează să fie executată;
– cu stabilirea pedepsei, cu liberarea de executarea pedepsei;
– fără stabilirea pedepsei, cu liberarea de răspundere penală sau de pedeapsă.
Sentinţa de condamnare se adoptă numai în condiţia în care, în urma cercetării judecătoreşti, vinovăţia inculpatului în săvîrşirea infracţiunii a fost confirmată
incontestabil prin ansamblul de probe cercetate de instanţa de judecată (alin.(1)
art.389 Cod de procedură penală).
Sentinţa de condamnare nu poate fi bazată pe presupuneri sau, în mod exclusiv ori în principal, pe declaraţiile martorilor depuse în timpul urmăririi penale,
citite şi cercetate în instanţa de judecată cu respectarea cerinţelor art.371 Cod de
procedură penală.
Dacă martorul care este eliberat, prin lege, de a face declaraţii în baza prevederilor art.90 alin.(11) Cod de procedură penală (rudele apropiate – copii, părinţi,
înfietori, înfiaţi, fraţi şi surori, bunici, nepoţi, precum şi soţul, soţia, logodnicul,
logodnica bănuitului, învinuitului, inculpatului) nu a acceptat să facă declaraţii în
şedinţa instanţei, declaraţiile făcute în cursul urmăririi penale nu pot fi citite în
şedinţa de judecată, precum nu pot fi reproduse nici înregistrările audio sau video
ale declaraţiilor lui.
8. Sentinţa de condamnare cu stabilirea pedepsei penale care urmează să fie
executată se adoptă numai în privinţa persoanei vinovate de săvîrşirea infracţiunii în condiţiile că, pentru infracţiunea săvîrşită, ea urmează a fi pedepsită şi
lipsesc impedimentele pentru stabilirea pedepsei şi executarea ei.
La adoptarea sentinţei de condamnare cu stabilirea pedepsei care urmează să
fie executată, instanţa stabileşte categoria pedepsei, mărimea ei, începutul calculării termenului executării pedepsei, precum şi categoria penitenciarului în care
se execută pedeapsa cu închisoare în cazul condamnării la închisoare.
9. În conformitate cu pct.2) alin.(3) art.389 Cod de procedură penală, sentinţa de condamnare cu stabilirea pedepsei şi cu liberarea de executarea ei se adoptă
dacă în şedinţa de judecată au fost constatate circumstanţele prevăzute de lege, şi
anume:
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a) a intrat în vigoare actul de amnistie potrivit art.107 Cod penal;
b) cazurile prevăzute în art.89 alin.(2) Cod penal:
– condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei;
– liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen;
– înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă;
– liberarea de pedeapsă datorită schimbării situaţiei;
– liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave;
– amînarea executării pedepsei pentru femei gravide şi femei care au copii în
vîrstă de pînă la 8 ani;
c) termenul ţinerii persoanei în stare de arest în cauză, ţinînd cont de regulile
prevăzute la art.88 alin.(3) şi (5) Cod penal şi art.186 alin.(1) pct.1), 2) şi 3) Cod
de procedură penală, absoarbe pedeapsa numită de instanţa de judecată.
10. Potrivit pct.3) alin.(3) art.389 Cod de procedură penală, sentinţa de condamnare fără stabilirea pedepsei, cu liberarea de răspundere penală se adoptă:
a) dacă persoana care pentru prima oară a săvîrşit o infracţiune uşoară sau
mai puţin gravă, după săvîrşirea infracţiunii:
– s-a autodenunţat de bunăvoie;
– a contribuit la descoperirea acesteia;
– a compensat valoarea daunei materiale cauzate sau, în alt mod, a reparat
prejudiciul cauzat de infracţiune (alin.(1) art.57 Cod penal);
b) dacă la data judecării cauzei, datorită schimbării situaţiei, se va stabili că
persoana care pentru prima oară a săvîrşit o infracţiune uşoară sau mai puţin
gravă ori fapta săvîrşită nu mai prezintă pericol social (art.58 Cod penal);
c) liberarea de pedeapsă a minorilor (art.93 Cod penal) sau în cazul expirării
termenului de prescripţie a executării sentinţei de condamnare (art.97 Cod penal).
11. La adoptarea sentinţei de condamnare cu liberarea de pedeapsă sau, după
caz, a sentinţei de condamnare fără stabilirea pedepsei, instanţa urmează să argumenteze în baza căror temeiuri, prevăzute de Codul penal, a fost adoptată hotărîrea respectivă.
12. Procedura aplicării măsurilor de constrîngere cu caracter medical, inclusiv
modalitatea de adoptare a sentinţei în aceste cauze, sunt reglementate de art.488503 Cod de procedură penală, iar explicaţiile privind judecarea acestor cauze sunt
expuse în Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.23 din 12 decembrie
2005 „Cu privire la respectarea legislaţiei în cazurile despre aplicarea, schimbarea,
prelungirea şi revocarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical”.
13. Cazurile în care se adoptă sentinţa de achitare sunt enunţate la pct.1)-5)
alin.(1) art.390 Cod de procedură penală.
Potrivit alin.(3) pct.1) şi 2) art.394 Cod de procedură penală, partea descriptivă a sentinţei de achitare trebuie să cuprindă:
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1) indicarea învinuirii (potrivit ordonanţei de punere sub învinuire şi rechizitoriului) pe baza căreia cauza în privinţa învinuitului a fost trimisă în judecată;
2) descrierea circumstanţelor cauzei constatate de instanţa de judecată şi
enunţarea temeiurilor pentru achitarea inculpatului, cu indicarea motivelor pentru care instanţa respinge probele aduse în sprijinul acuzării. Nu se admite introducerea în sentinţa de achitare a unor formulări ce ar pune la îndoială nevinovăţia celui achitat.
14. În cazul cînd se adoptă o sentinţă de achitare, instanţa, potrivit alin.(2)
art.387 Cod de procedură penală:
a) respinge acţiunea civilă dacă nu s-a constatat existenţa faptei infracţionale
incriminate sau fapta nu a fost săvîrşită de inculpat;
b) nu se pronunţă asupra acţiunii civile dacă inculpatul a fost achitat pentru
că nu sunt întrunite elementele infracţiunii sau există una din cauzele care înlătură caracterul penal al faptei:
– legitima apărare;
– reţinerea infractorului;
– starea de extremă necesitate;
– constrîngerea fizică sau psihică;
– riscul întemeiat (art.35 Cod penal).
15. După ce instanţa de judecată a soluţionat chestiunile prevăzute la art.385
– 388 Cod de procedură penală, se procedează la întocmirea sentinţei, care constă
din trei părţi:
– partea introductivă;
– partea descriptivă;
– dispozitivul.
Sentinţa se întocmeşte în limba în care s-a desfăşurat judecarea cauzei de către unul din judecătorii care au participat la adoptarea ei.
Potrivit alin.(3) art.16 Cod de procedură penală, în cazul în care procesul penal s-a desfăşurat în limba acceptată de majoritatea persoanelor care au participat
la proces, sentinţa se întocmeşte în mod obligatoriu şi în limba de stat.
Sentinţa se semnează potrivit cerinţelor alin.(3) art.392 Cod de procedură
penală.
16. Partea introductivă a sentinţei trebuie să corespundă cerinţelor art.393
Cod de procedură penală şi se începe cu indicaţia la aceea că sentinţa se pronunţă
în numele legii.
Data adoptării sentinţei este ziua, luna şi anul pronunţării ei.
În această parte a sentinţei, mai trebuie să se indice:
– numărul dosarului, denumirea instanţei de judecată care a adoptat sentinţa,
numele şi prenumele judecătorului sau, după caz, ale judecătorilor completului
de judecată, ale grefierului, interpretului, traducătorului, procurorului, apărătorului;
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– dacă şedinţa a fost publică sau închisă;
– datele privind identitatea inculpatului (inculpaţilor) prevăzute în art.358
alin.(1) CPP. În acest caz, datele privind numele, prenumele, patronimicul, ziua,
luna, anul şi locul naşterii, cetăţenia şi domiciliul trebuie să corespundă documentului ce atestă persoana inculpatului (buletinul de identitate, paşaportul, certificatul de naştere);
– legea penală (articolul, alineatul, punctul şi litera) care prevede infracţiunea
de săvîrşirea căreia este învinuit inculpatul trimis în judecată, precum şi cea în
baza căreia s-a modificat învinuirea adusă inculpatului în şedinţa de judecată în
conformitate cu art.326 Cod de procedură penală.
17. Se explică instanţelor că alte date referitoare la persoana inculpatului,
care au importanţă pentru cauza penală, pot fi datele care se iau în consideraţie
la numirea pedepsei, la determinarea tipului penitenciarului în care urmează să
se execute pedeapsa cu închisoare; la stabilirea genului recidivei (alin.(2) şi (3)
art.34 Cod penal); la încadrarea juridică a infracţiunii. Printre altele, acestea pot
fi datele privind:
– antecedentele penale nestinse;
– aplicarea amnistiei;
– starea de graviditate;
– gradul militar, titlul special şi gradul de calificare;
– participarea la conflictul militar;
– eliberarea din instituţiile penitenciare înainte de termen;
– existenţa pedepsei neexecutate;
– aflarea la întreţinerea inculpatului a persoanelor inapte de muncă, precum
şi acele prevăzute de art.358 Cod de procedură penală;
– alte date, care au importanţă pentru soluţionarea cauzei.
18. La expunerea datelor privind antecedentele penale nestinse, se indică:
– data condamnării;
– legea (articolul, alineatul, punctul, litera din Codul penal, redacţia şi anul
acestuia) în baza căreia inculpatul anterior a fost condamnat;
– categoria şi măsura de pedeapsă;
– datele privind executarea pedepsei, inclusiv în locurile de privaţiune de libertate (închisoare);
– temeiul eliberării de pedeapsă.
Denumirea instituţiei de judecată care anterior l-a condamnat pe inculpat se
indică numai în cazul dacă pedeapsa nu este executată şi dacă pedeapsa poate fi
stabilită pentru concurs de infracţiuni şi/sau cumulul de sentinţe.
Antecedentul penal stins se indică în partea introductivă a sentinţei numai în
cazul în care anterior faţă de inculpat s-a aplicat amnistia şi această circumstanţă
are însemnătate pentru aplicarea repetată a amnistiei.
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19. Una din condiţiile adoptării unei sentinţe legale este corespunderea părţii
descriptive a ei cu circumstanţele constatate în şedinţa de judecată. La întocmirea
ei, instanţa trebuie să îndeplinească cerinţele art.394 Cod de procedură penală şi
să soluţioneze toate chestiunile prevăzute în art.385 Cod de procedură penală, în
aceeaşi consecutivitate.
Partea descriptivă a sentinţei de condamnare trebuie să cuprindă:
– descrierea faptei criminale, considerată ca fiind dovedită, indicîndu-se: locul, timpul, modul săvîrşirii ei, forma şi gradul de vinovăţie, motivele şi consecinţele infracţiunii. Dacă infracţiunea a fost săvîrşită de două sau mai multe persoane prin înţelegere prealabilă sau de un grup organizat, e necesar să fie expuse
acţiunile concrete săvîrşite de către fiecare inculpat;
– dacă infracţiunea săvîrşită a atras după sine un prejudiciu material – specificările: cui i-a fost cauzat prejudiciul, valoarea lui, precum şi partea restituită pînă
la judecarea cauzei şi cea a prejudiciului rămas nerestituit;
– probele pe care se întemeiază concluziile instanţei de judecată, argumentîndu-se motivele admiterii sau respingerii probelor: atît de învinuire, cît şi de apărare. În orice caz, se supun analizei toate probele examinate în şedinţă, indiferent de
faptul că sunt cuprinse în cauza penală sau au fost prezentate de către părţi direct
în şedinţă. La examinarea cauzei în privinţa mai multor inculpaţi sau cînd inculpatul este acuzat de săvîrşirea mai multor infracţiuni, sentinţa trebuie să conţină
analiza probelor privind fiecare capăt de învinuire şi în privinţa fiecărui condamnat. Este necesar nu numai de a indica numele şi prenumele părţii vătămate şi ale
martorilor, prin depoziţiile cărora, în opinia instanţei, sunt confirmate unele sau
alte circumstanţe de fapt, dar şi de a expune esenţa acestor depoziţii, de a argumenta de ce unele probe sunt admise, iar altele respinse;
– indicaţiile asupra circumstanţelor atenuante (art.76 Cod penal) sau agravante (art.77 Cod penal);
– în cazul cînd o parte a acuzării este considerată neîntemeiată – temeiurile
care confirmă aceasta;
– încadrarea juridică a faptei inculpatului, motivele pentru modificarea învinuirii;
– menţiunea referitor la recidivă;
– motivarea aplicării pedepsei complementare, inclusiv a celor prevăzute de
art.62 alin.(3) şi alin.(4) şi art.63 alin.(3) Cod penal.
Recunoscîndu-l vinovat pe inculpat de comiterea infracţiunii după semnele
ce urmează a fi apreciate (de exemplu: deosebită cruzime, vădită lipsă de respect,
urmări grave, încălcarea esenţială a drepturilor şi altele), instanţa este obligată ca,
în partea descriptivă a sentinţei, să precizeze circumstanţele ce au servit ca motiv
de a concluziona prezenţa unuia sau mai multor astfel de indici de calificare.
20. Dacă inculpatul este învinuit de săvîrşirea mai multor infracţiuni prevăzute de diferite articole ale Codului penal şi învinuirea cu privire la săvîrşirea unora
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dintre aceste infracţiuni nu s-a dovedit, instanţa, în partea descriptivă a sentinţei,
indică motivele recunoaşterii inculpatului vinovat de unele infracţiuni şi achitării
pentru altele, iar în dispozitivul sentinţei se formulează hotărîrea corespunzătoare despre recunoaşterea inculpatului vinovat în baza unor articole, achitarea sau
încetarea procesului pentru infracţiunile prevăzute de alte articole.
În cazurile în care inculpatul este învinuit de comiterea mai multor infracţiuni
calificate de un singur articol (alineat, literă) din Codul penal (de exemplu, mai
multe episoade de pungăşie – art.192 Cod penal) şi învinuirea conform unora din
ele nu s-a dovedit, dacă această situaţie nu impune schimbarea calificării faptei
săvîrşite, este suficient ca instanţa în partea descriptivă să indice numai motivele
recunoaşterii învinuirii în această parte neîntemeiată.
21. Dacă infracţiunea comisă de inculpat incorect este calificată în baza mai
multor articole ale Codului penal, instanţa doar în partea descriptivă a sentinţei
trebuie să indice excluderea învinuirii incriminate greşit, indicînd motivele respective.
Modificarea învinuirii în sensul agravării ei e posibilă numai în cazurile şi
modul prevăzute de art.326 Cod de procedură penală.
Dacă este necesară modificarea învinuirii inculpatului potrivit articolelor legii penale, care prevăd răspunderea penală pentru infracţiuni în cazul în care
dosarele sunt intentate numai în baza plîngerii prealabile a victimei (art.276 Cod
de procedură penală), instanţa, la prezenţa în cauză a plîngerii părţii vătămate sau
a cererii ei orale în şedinţa judiciară despre tragerea inculpatului la răspundere
penală, poate reîncadra juridic acţiunile inculpatului potrivit articolelor legii penale respective şi adoptă o sentinţă de condamnare.
În lipsa plîngerii părţii vătămate sau în cazul în care plîngerea a fost retrasă, în
temeiurile art.332 Cod de procedură penală instanţa de judecată pronunţă o sentinţă de încetare a procesului penal în baza art.391 alin.(1) pct.1) din acelaşi cod.
Dacă acest fapt a fost stabilit în şedinţa preliminară, instanţa, prin sentinţă
motivată, încetează procesul penal (art.350 Cod de procedură penală).
La împăcarea părţii vătămate cu inculpatul în cazurile prevăzute de art.109
Cod penal şi art.276 alin.(1) Cod de procedură penală, instanţa de judecată adoptă o sentinţă de încetare a procesului penal, dacă împăcarea a avut loc pînă la
rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti (art.276 alin.(5) Cod de procedură
penală).
22. Se atrage atenţia că, potrivit art.394 alin.(2) Cod de procedură penală,
instanţa de judecată este obligată să motiveze:
a) stabilirea pedepsei cu închisoare, dacă sancţiunea legii penale prevede şi
alte categorii de pedepse mai uşoare;
b) aplicarea unei pedepse mai uşoare decît cea prevăzută de lege (art.79 alin.
(1) Cod penal);
c) aplicarea condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei

258

Hotărâri explicative în materie penală ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

sau aplicarea altor categorii de liberare de pedeapsa penală, prevăzute în art.89
Cod penal, precum şi a liberării de răspundere penală conform art.53 Cod penal.
23. În cazul în care apare necesitatea de a reîncadra juridic fapta, pentru săvîrşirea căreia inculpatul nu a fost pus sub învinuire, instanţa trebuie să ţină cont
că o astfel de modificare a încadrării juridice este posibilă numai cînd acţiunile
inculpatului, ce urmează a fi încadrate în baza altei legi, i-au fost imputate, nu
conţin semnele unei infracţiuni mai grave şi învinuirea pentru acestea nu se deosebeşte în mare măsură după circumstanţele reale ale cauzei de învinuirea înaintată definitiv, susţinută de procuror în cadrul judecării cauzei, iar modificarea învinuirii nu înrăutăţeşte situaţia inculpatului şi nu afectează dreptul lui la apărare.
În astfel de cazuri, instanţele vor ţine cont de faptul că învinuirea se consideră
mai gravă în cazul cînd se aplică o altă normă de lege (articol, alineat, literă),
sancţiunea căreia prevede o pedeapsă mai severă; în învinuire se introduc fapte
şi episoade adăugătoare, care nu au fost puse la baza învinuirii inculpatului iniţial, semne calificative, circumstanţe agravante, care atrag după sine modificarea
încadrării în baza unei norme ce prevede o pedeapsă mai severă sau majorează
volumul învinuirii, deşi nu modifică estimaţia juridică a celor săvîrşite.
Drept învinuire care esenţial, după circumstanţele reale, diferă de cea de la
început urmează de considerat orice altă modificare a învinuirii (imputarea altor
acţiuni în locul celor imputate anterior, imputarea infracţiunii care diferă de cea
imputată după obiectul atentat, caracterul faptei şi acţiunii), care afectează dreptul inculpatului la apărare.
24. Stabilirea mărimii pedepsei în dependenţă de gradul pericolului recidivei
(alin.(2) şi (3) ale art.34 Cod penal) obligă instanţele să stabilească genul recidivei. Concluziile instanţei privind aceasta, expunîndu-se motivele, se indică în
partea descriptivă a sentinţei, iar hotărîrea respectivă se formulează în dispozitivul sentinţei.
25. La adoptarea sentinţei în cauzele cu mai multe episoade, e rezonabilă expunerea circumstanţelor infracţiunii constatate, luîndu-se în consideraţie cronologia evenimentelor şi probele ce susţin concluziile instanţei privind vinovăţia şi
aprecierea juridică a faptei, pe fiecare episod sau infracţiune aparte. În acest caz,
după aprecierea probelor şi încadrarea juridică a acţiunilor vinovaţilor pe episoade, instanţa, la motivarea sentinţei, urmează să argumenteze concluzia generală
privind volumul învinuirii dovedite în totul în privinţa fiecărui inculpat şi privind
încadrarea juridică a acţiunilor lui.
Dacă instanţa judecă cauza în privinţa mai multor inculpaţi, prin acţiunile
cărora a fost cauzat un prejudiciu material, în sentinţă se indică dacă încasarea are
loc în mod solidar sau în cote-părţi.
În cazuri excepţionale, cînd, pentru a stabili exact suma despăgubirilor cuvenite părţii civile, e necesară amînarea judecării cauzei şi această circumstanţă nu
are efect la încadrarea juridică a acţiunilor infracţionale, instanţa poate să admită,
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în principiu, acţiunea civilă, urmînd ca asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite să hotărască instanţa civilă (alin.(3) art.387 Cod de procedură penală).
26. Acţiunea civilă în procesul penal, aplicarea legislaţiei la examinarea acţiunii civile, înaintarea acţiunii civile în procesul penal, recunoaşterea şi refuzul
de a recunoaşte pe cineva parte civilă (parte civilmente responsabilă), retragerea
acţiunii civile sunt reglementate de art.219-224 Cod de procedură penală, iar judecarea, soluţionarea acţiunii civile, precum şi asigurarea acţiunilor civile sunt
reglementate de art.225, 387 şi 388 Cod de procedură penală, precum şi de unele
norme ale Codului de procedură civilă.
27. La adoptarea sentinţei de condamnare, instanţa este obligată să examineze
acţiunea civilă, pornită în cauza penală, să acorde părţilor cuvînt în privinţa ei,
să expună în sentinţă opiniile lor şi, referindu-se la legea materială, să ia una din
hotărîrile prevăzute în art.387 alin.(1) Cod de procedură penală. În cazul cînd
acţiunea civilă este admisă integral sau parţial, în dispozitivul sentinţei se indică
termenul de executare benevolă. Aceasta rezultă din cerinţele alin.(7) art.241 Cod
de procedură civilă, potrivit căruia, în cazul în care instanţa judecătorească stabileşte modul şi termenul de executare a hotărîrii, dispune executarea ei imediată
sau ia măsuri pentru asigurarea executării, în dispozitiv se face o menţiune în
acest sens.
28. Conform prevederilor art.212 Cod de procedură civilă, renunţarea la acţiunea civilă se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de judecată şi se semnează de reclamant.
Dacă renunţarea părţii civile la acţiune este exprimată în cerere scrisă, adresată instanţei, ea se anexează la dosar, fapt menţionat în procesul-verbal al şedinţei
de judecată.
Înainte de a admite renunţarea părţii civile la acţiune, preşedintele (instanţa)
explică reclamantului efectul acestui act de procedură.
În cazul admiterii renunţării reclamantului la acţiune, instanţa se va pronunţa
în partea descriptivă şi dispozitivul sentinţei.
29. Instanţa, aplicînd confiscarea specială (art.106 Cod penal), în dispozitivul
sentinţei indică concret care bunuri sunt supuse confiscării speciale.
30. În dispozitivul sentinţei de condamnare se reflectă hotărîrea instanţei privind corpurile delicte şi dispoziţia referitoare la repartizarea cheltuielilor judiciare.
Formulînd hotărîrea privind corpurile delicte, instanţa concret indică care
obiecte urmează a fi nimicite, care din ele se transmit proprietarilor legali sau
persoanelor interesate şi instituţiilor, la demersurile lor, care se transmit în buget,
care rămîn la dosar.
În privinţa cheltuielilor judiciare, în dispozitiv se indică în ce mărime, de cine
sunt suportate sau că sunt trecute în contul statului.
31. Chestiunile privind măsurile de protecţie a martorilor, a părţilor vătămate
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şi a altor persoane participante la proces (art.215 Cod de procedură penală), a
persoanei arestate, de ocrotire a copiilor minori ai inculpaţilor arestaţi şi ai victimelor, a părinţilor lor bătrîni, a persoanelor iresponsabile sau de vîrstă înaintată aflate sub ocrotirea lor, precum şi chestiunile privind păstrarea domiciliului
şi bunurilor lor (art.189 Cod de procedură penală) se rezolvă printr-o încheiere
aparte, pronunţată de instanţă concomitent cu sentinţa.
32. Dispozitivul sentinţei de achitare urmează să conţină şi indicaţii cu privire
la recunoaşterea dreptului persoanei achitate la repararea prejudiciului cauzat de
acţiunile nelegitime ale organului de urmărire penală sau ale instanţei de judecată, în conformitate cu pct.34 alin.(2) art.66 Cod de procedură penală.
33. În cazul prezenţei cererii, instanţa, în dispozitivul sentinţei, va hotărî şi în
privinţa măsurilor asigurătorii pentru repararea prejudiciului, precum şi pentru
garantarea executării pedepsei amenzii (art.202 Cod de procedură penală).
34. În partea descriptivă a sentinţei de condamnare e necesar să fie reflectate
raportul inculpatului privitor la învinuirea înaintată şi aprecierea argumentelor
înaintate de el în apărarea sa.
Concomitent, urmează de ţinut cont că refuzul inculpatului de a depune declaraţii nu dovedeşte vina lui. Nerecunoaşterea vinovăţiei şi refuzul de a da depoziţii urmează a se aprecia ca metode de a se apăra de învinuirea înaintată; ele
nu pot fi luate în consideraţie ca circumstanţe ce caracterizează negativ personalitatea.
Recunoaşterea de către inculpat a vinovăţiei sale poate fi pusă la baza sentinţei
de condamnare numai dacă ea este confirmată în cumul cu alte probe administrate şi apreciate de către instanţă.
În cazul în care inculpatul îşi schimbă depoziţiile date de el la judecarea cauzei, instanţa de judecată trebuie să cerceteze toate depoziţiile lui, să clarifice motivele schimbării lor şi, în urma cercetării lor în cumul cu alte probe administrate
în cauză, să le aprecieze în mod corespunzător.
35. La adoptarea sentinţelor de condamnare, instanţa trebuie să respecte strict
principiul individualizării la stabilirea pedepsei, luînd în consideraţie caracterul
şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvîrşite, persoana vinovatului şi circumstanţele atenuante şi/sau agravante.
Enumerarea din art.77 Cod penal a circumstanţelor agravante este exhaustivă
şi nu poate fi interpretată extensiv. Din aceste motive, instanţele nu sunt în drept
să invoce ca circumstanţe agravante împrejurări ce nu se cuprind în această lege.
În cazul în care circumstanţa agravantă este indicată în dispoziţia articolului
părţii speciale din Codul penal în calitate de indice calificativ al infracţiunii, ea
nu poate fi luată în consideraţie suplimentar în calitate de agravantă la stabilirea
pedepsei pentru această infracţiune.
Instanţele sunt în drept să se refere în sentinţă numai la circumstanţele atenuante şi/sau agravante care au fost cercetate şi confirmate în şedinţa judiciară.
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36. Potrivit art.395 Cod de procedură penală, în dispozitivul sentinţei de condamnare trebuie să fie indicate:
a) numele, prenumele şi patronimicul inculpatului;
b) constatarea că inculpatul este vinovat de săvîrşirea infracţiunii prevăzute
de legea penală, indicîndu-se articolul, alineatul şi literele;
c) felul şi mărimea nu numai ale pedepsei principale, dar şi ale pedepsei complementare aplicate inculpatului pentru fiecare infracţiune constatată, pedeapsa
principală şi suplimentară, pe care urmează să le execute condamnatul, reieşind
din concursul de infracţiuni (art.84 Cod penal) şi/sau din cumulul de sentinţe
(art.85 Cod penal).
La stabilirea pedepsei cu aplicarea prevederilor art.79 Cod penal, instanţa stabileşte pedeapsa pentru fiecare infracţiune aparte cu trimitere la această normă,
apoi stabileşte pedeapsa definitivă prin cumulul total ori parţial al acestora.
Despre faptul că pedeapsa este stabilită cu aplicarea art.90 sau 96 Cod penal,
de asemenea, se indică după stabilirea pedepsei definitive prin concurs de infracţiuni şi/sau cumulul de sentinţe.
La aplicarea art.90 sau 96 Cod penal, în mod obligatoriu, se indică termenul
de probă fixat şi termenul amînării executării pedepsei.
În dispozitivul sentinţei de condamnare, cu stabilirea pedepsei, care urmează
să fie executată de către inculpat sub formă de închisoare, se va indica:
– începutul termenului de ispăşire a pedepsei, care se calculează de la data
pronunţării sentinţei, prin computarea detenţiei preventive dacă inculpatul a fost
reţinut în stare de arest, precum şi decizia privind luarea în calcul că inculpatul
pînă la pronunţarea sentinţei s-a aflat în stare de arest.
37. Instanţele judecătoreşti vor ţine cont de faptul că în art.390 Cod de procedură penală sunt prevăzute cinci temeiuri pentru adoptarea sentinţei de achitare:
1) nu s-a constatat existenţa faptei infracţiunii;
2) fapta nu a fost săvîrşită de inculpat;
3) fapta inculpatului nu întruneşte elementele infracţiunii;
4) fapta nu este prevăzută de legea penală;
5) există una din cauzele care înlătură caracterul penal al faptei.
Sentinţa de achitare, în cazul în care nu s-a constatat existenţa faptei infracţiunii, se adoptă atunci cînd faptele incriminate inculpatului nu au avut loc ori cînd
consecinţele indicate în învinuire s-au produs în urma acţiunilor persoanei căreia
i s-a pricinuit dauna sau indiferent de voinţa cuiva, de exemplu, cazul fortuit (fapta săvîrşită fără vinovăţie).
38. Partea descriptivă a sentinţei de achitare trebuie să cuprindă:
– indicarea învinuirii, expunerea circumstanţelor cauzei constatate de instanţă;
– analiza probelor, temeinicia concluziilor instanţei despre faptul că învinuirea nu şi-a găsit confirmare, precum şi motivarea de ce instanţa respinge
probele puse la baza învinuirii.
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Adoptînd sentinţa de achitare în privinţa persoanei acuzate de săvîrşirea mai
multor infracţiuni, calificate conform cîtorva articole ale Codului penal, în partea
descriptivă a sentinţei, concomitent cu indicarea motivelor, instanţa urmează să
formuleze concluzia de recunoaştere a învinuirii ca neîntemeiată relativ la fiecare
articol al legii penale (episodul învinuirii, articolul, alineatul, litera), cu indicarea
temeiului de achitare stabilit la art.390 Cod de procedură penală.
39. În partea descriptivă a sentinţei de achitare vor fi reflectate motivele pe
care este întemeiată hotărîrea instanţei referitor la acţiunea civilă sau la recuperarea prejudiciului cauzat prin infracţiune.
În conformitate cu art.387 alin.(2) Cod de procedură penală, instanţa respinge acţiunea civilă dacă nu s-a constatat existenţa faptei incriminate sau fapta nu a
fost săvîrşită de inculpat şi nu se pronunţă asupra acţiunii civile dacă inculpatul
a fost achitat pentru că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii
sau există una din cauzele prevăzute la art.35 Cod penal, care înlătură caracterul
penal al faptei:
– legitima apărare;
– reţinerea infractorului;
– starea de extremă necesitate;
– constrîngerea fizică sau psihică;
– riscul întemeiat.
Nu se admite includerea în sentinţa de achitare a unor formulări contradictorii care pun la îndoială nevinovăţia celui achitat.
40. Sentinţa de încetare a procesului penal se adoptă în cazurile prevăzute la
art.391 alin.(1) pct.1) – 7) Cod de procedură penală.
În cazul în care fapta persoanei constituie o contravenţie, instanţa, prin sentinţă motivată, încetează procesul penal, cu aplicarea sancţiunii contravenţionale
(alin.(2) art.332, alin.(2) art.391 Cod de procedură penală). Încetarea procesului
penal în cazul cînd a intervenit termenul de prescripţie sau actul de amnistie
(pct.4) art.275 Cod de procedură penală) e posibilă numai cu acordul învinuitului şi/sau reprezentantului lui legal.
Potrivit alin.(4) art.332 Cod de procedură penală, sentinţa de încetare a procesului penal poate fi atacată cu recurs în cazul în care cauza s-a judecat în şedinţa
preliminară (art.345, 350 Cod de procedură penală) şi cu apel în cazul în care cauza s-a judecat în ordinea stabilită la art.354-384 Cod de procedură penală (Titlul
II, Capitolul III).
41. În dispozitivul sentinţei de achitare nu se indică cuvîntul „condamnă”,
doar numai dispoziţia de achitare a inculpatului, cu indicarea exactă în baza cărui
temei prevăzut de lege el este achitat, respectiv, conform fiecărui articol (alineatul, litera) al legii penale.
Dispozitivul sentinţei de achitare va mai cuprinde:
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– indicaţii cu privire la revocarea măsurii preventive şi măsurilor de asigurare
a acţiunii civile în caz dacă s-au aplicat asemenea măsuri;
– hotărîrea referitoare la acţiunea civilă înaintată;
– soluţionarea chestiunii cu privire la corpurile delicte;
– indicaţii despre modul şi termenul de atac al sentinţei în ordine de apel sau
de recurs.
42. Sentinţa de încetare a procesului penal în privinţa făptuitorului decedat
poate fi adoptată în cazul existenţei certificatului de deces eliberat de organele de
înregistrare a actelor civile, dacă nu sunt temeiuri pentru reabilitarea celui decedat şi rudele nu solicită reabilitarea persoanei acuzate.
43. În cazul în care cîteva persoane au săvîrşit o faptă social periculoasă, prevăzută de legea penală, instanţa are dreptul să examineze concomitent chestiunea
despre vinovăţia unor persoane şi despre aplicarea măsurilor de constrîngere cu
caracter medical în privinţa altor persoane, care au săvîrşit această faptă în stare
de iresponsabilitate sau care s-au îmbolnăvit de o boală psihică după săvîrşirea infracţiunii. În aceste cazuri, instanţa adoptă o sentinţă, partea descriptivă a căreia
va cuprinde descrierea faptei social periculoase pe care ea a considerat-o dovedită, de asemenea, probele în baza cărora instanţa şi-a întemeiat concluziile sale
atît în privinţa persoanelor vinovate de săvîrşirea infracţiunii, cît şi în privinţa
persoanelor care au săvîrşit această faptă în stare de iresponsabilitate ori care s-au
îmbolnăvit de o boală psihică după săvîrşirea infracţiunii.
În partea descriptivă a acestei sentinţe, instanţa formulează hotărîrea respectivă despre recunoaşterea vinovăţiei unor inculpaţi şi despre aplicarea măsurilor
de constrîngere cu caracter medical referitor la persoanele recunoscute iresponsabile sau care s-au îmbolnăvit de o boală psihică după săvîrşirea infracţiunii, dar
pînă la adoptarea sentinţei în cauză.
44. Pronunţarea sentinţei, prin care se termină judecarea cauzei, are loc în
şedinţă judiciară şi în toate cazurile în şedinţă publică.
Data adoptării sentinţei se consideră ziua pronunţării ei, iar locul adoptării
ei – oraşul sau altă localitate, unde a fost pronunţată sentinţa.
45. Înmînarea copiei de pe sentinţă sau de pe dispozitivul ei inculpatului arestat se face potrivit cerinţelor art.399 Cod de procedură penală.
46. În legătură cu adoptarea prezentei hotărîri, se abrogă Hotărîrea Plenului
Curţii Supreme de Justiţie nr.10 din 24 aprilie 2000 „Cu privire la respectarea
normelor de procedură penală la adoptarea sentinţei”.
PREŞEDINTELE CURŢII
SUPREME DE JUSTIŢIE
Chişinău, 19 iunie 2006

Valeria ŞTERBEŢ
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

Cu privire la practica asigurării controlului judecătoresc de către
judecătorul de instrucţie în procesul urmăririi penale
nr.7 din 04.07.2005
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2010, nr.4, pag.4
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2005, nr.11, pag.3

***

Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.12 din
24.12.2010
În contextul implementării Codului de procedură penală al Republicii Moldova, pus în aplicare la 12 iunie 2003;
avînd în vedere specificul novator al instituţiei judecătorului de instrucţie şi
rolul acestuia în cadrul controlului judiciar al urmăririi penale;
ţinînd cont de garanţiile asigurate persoanei de Convenţia Europeană pentru
Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, de interpretările
date de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului în jurisprudenţa sa;
luînd în consideraţie complexitatea problemelor juridice cu care se întîlneşte
judecătorul de instrucţie şi importanţa aspectelor de drept evaluate de jurisprudenţa şi evidenţiate în cadrul generalizării practicii judiciare în cauzele penale
privind controlul judiciar al urmăririi penale;
urmărind scopul interpretării unitare şi aplicării corecte a normelor de drept
în cadrul controlului judiciar al urmăririi penale exercitat de judecătorul de instrucţie;
în temeiul articolelor 2 lit.e) şi 16 lit.d) din Legea cu privire la Curtea Supremă
de Justiţie, Plenul prin prezenta Hotărîre oferă următoarele explicaţii:
1. Controlul judiciar al procedurii de urmărire penală constă în verificarea de
către o instanţă independentă şi imparţială, sesizată în modul prevăzut de lege, a
acţiunilor organului de urmărire penală şi a organului care efectuează activitate
operativă de investigaţie în scopul depistării şi înlăturării încălcărilor drepturilor
omului încă la faza de urmărire penala şi asigurării respectării drepturilor, libertăţilor şi a intereselor legitime ale participanţilor la proces şi a altor persoane.
Controlul judiciar al procedurii prejudiciare se efectuează de către judecătorul de
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instrucţie, care activează în cadrul judecătoriilor, iar în cazurile prevăzute de lege
– şi de către instanţa de recurs, care verifică legalitatea efectuării acestui control.
Activitatea judecătorului de instrucţie privitor la controlul judiciar în cadrul
urmăririi penale se divizează în patru direcţii:
a) atribuţii legate de examinarea demersurilor procurorului privind autorizarea efectuării acţiunilor procesuale penale sau a exercitării activităţii operative de
investigaţii;
b) atribuţii proprii organului de urmărire penală;
c) atribuţii legate de aplicarea măsurilor procesuale de constrîngere;
d) atribuţii legate de soluţionarea plîngerilor împotriva actelor ilegale ale organelor de urmărire penală, ale organelor care exercită activitatea operativă de
investigaţii, precum şi plîngerile împotriva acţiunilor ilegale ale procurorului.
2. Atribuţiile judecătorului de instrucţie legate de examinarea demersurilor procurorului privind autorizarea efectuării acţiunilor procesuale penale
2.1. Autorizarea judecătorului de instrucţie pentru exercitarea unei acţiuni
procesuale constituie prin sine o formă de control judiciar în cazul necesităţii
organului de urmărire penală sau a organului care exercită activitate operativă
de investigaţii de a efectua o activitate care atrage implicarea organului statal în
viaţa privată a persoanei, a domiciliului, a corespondenţei, adică în cazul în care
prin acţiunea procesuală respectivă vor fi afectate nişte drepturi sau libertăţi fundamentale ale persoanei. Pentru a decide autorizarea efectuării unei acţiuni procesuale ce implică imixtiunea organului de urmărire în viaţa privată a persoanei,
afectînd astfel nişte drepturi sau libertăţi fundamentale ale persoanei, judecătorul
de instrucţie verifică următoarele:
• dacă imixtiunea organului de urmărire penală este prevăzută de lege;
• dacă această imixtiune este necesară într-o societate democratică;
• dacă imixtiunea solicitată urmăreşte un scop legitim;
• dacă este respectat principiul proporţionalităţii între dreptul sau libertatea
persoanei garantate de lege şi necesitatea efectuării acţiunii procesuale solicitate.
2.2. Se consideră imixtiunea organului de urmărire penală prevăzută de
lege în cazul în care această imixtiune este reglementată de lege, iar legea care
autorizează imixtiunea este clară, accesibilă şi previzibilă.
Claritatea legii se exprimă printr-un grad suficient de exactitate a prevederilor respective, adică legea trebuie să conţină măsuri de protecţie contra acţiunilor
arbitrare ale autorităţilor publice.
Accesibilitatea legii prezumă publicarea ei în Monitorul Oficial în condiţiile Legii nr.173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare şi intrare în
vigoare a actelor oficiale, adică legea trebuie să fie accesibilă persoanelor la care
se referă.
Pentru a satisface exigenţa previzibilităţii prevederilor legale, legea trebuie să
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fie redactată în termeni suficient de clari şi precişi, cu toate noţiunile bine definite,
care permite corelarea acţiunilor organului de urmărire penală cu exigenţele legii
şi definesc în mod clar domeniul conduitei interzise şi consecinţele nerespectării
prevederilor respective.
2.3. Imixtiunea este considerată necesară într-o societate democratică atunci
cînd ea este „fondată pe o necesitate socială imperioasă şi mai ales proporţională
scopului legitim scontat” (CEDO, hot. Olsson c. Suediei din 24 martie 1988), adică
cînd imixtiunea este compatibilă cu principiile democratice.
Caracterul unei societăţi democratice se exprimă prin supremaţia dreptului
în societatea democratică şi necesitatea de a se opune ingerinţelor arbitrare în
drepturile şi libertăţile persoanei garantate de legea naţională şi internaţională.
Acţiunea necesară într-o societate democratică se determină în raport cu echilibrul atins între drepturile individului şi interesul public, fiind aplicat principiul
proporţionalităţii.
2.4. Principiul proporţionalităţii între dreptul sau libertatea persoanei garantate de lege şi necesitatea efectuării acţiunii procesuale solicitate recunoaşte
că drepturile omului nu sunt absolute şi exercitarea drepturilor unei persoane
trebuie să fie apreciată în raport cu interesul public mai larg.
Articolul 8 §2 din Convenţia Europeană prevede drept scop legitim pentru
imixtiune de către agenţii de stat în viaţa privată a persoanei, în domiciliu sau
asupra corespondenţei acestuia: securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea
sănătăţii sau a moralei, protejarea drepturilor şi libertăţilor altor persoane.
2.5. Cu autorizarea judecătorului de instrucţie se efectuează acţiunile de urmărire penală legate de imixtiunea în viaţa privată a persoanei, adică legate de
limitarea inviolabilităţii persoanei, domiciliului, limitarea secretului corespondenţei, convorbirilor telefonice, comunicărilor telegrafice şi a altor comunicări,
precum şi alte acţiuni prevăzute de lege (art.301).
Codul de procedură penală prevede posibilitatea autorizării acţiunilor procesuale de către judecătorul de instrucţie în următoarele cazuri: cercetării la faţa locului în domiciliu (art.118); examinării corporale silite (art.119); exhumării cadavrului (art.121); efectuării percheziţiei (art.125); ridicare de obiecte şi documente
care constituie secret de stat, comercial, bancar, precum şi ridicarea informaţiei
privind convorbirile telefonice (art.126); percheziţia corporală şi ridicarea de
obiecte şi documente care se află în hainele, în lucrurile sau pe corpul persoanei
(art.130); sechestrării corespondenţei (art.133); interceptarea comunicărilor telefonice, prin radio sau altor convorbiri cu utilizarea mijloacelor tehnice (art.135);
înregistrări de imagini (art.137); internarea persoanei în instituţie medicală pentru efectuarea expertizei medico-legale sau psihiatrice (art.152); nimicirea corpurilor delicte – substanţe explozive şi alte obiecte care prezintă pericol pentru
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viaţa şi sănătatea omului şi din acest motiv nu pot fi păstrate pînă la soluţionarea
cazului (art.159); punerea bunurilor sub sechestru şi ridicarea acestora (art.205,
210); luarea silită de probe pentru cercetarea comparativă (art.154-156, 301); suspendarea provizorie din funcţie (art.302); aplicarea amenzii judiciare (art.302).
Conform art.303 CPP, cu autorizarea judecătorului de instrucţie se efectuează
următoarele măsuri operative de investigaţie: cercetarea domiciliului şi instalarea
în el a aparatelor audio şi video, de fotografiat, de filmat etc.; supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice; interceptarea convorbirilor telefonice
şi a altor convorbiri; controlul comunicărilor telegrafice şi a altor convorbiri; culegerea informaţiei de la instituţiile de telecomunicaţii.
Autorizarea de către judecătorul de instrucţie a acţiunilor procesuale penale
menţionate în prezentul punct se efectuează doar după pornirea urmăririi penale,
iar autorizarea cercetării la faţa locului (art.118 CPP) şi a percheziţiei corporale
sau a ridicării de obiecte (art.130 CPP) poate avea loc şi pînă la pornirea urmăririi
penale (art.279 CPP).
2.6. Codul de procedură penală (art.301) prevede ca excepţie dreptul organului de urmărire penală de a efectua acţiuni procesuale pentru care este necesară
autorizarea judecătorului de instrucţie, fără o asemenea autorizare:
• în caz de infracţiune flagrantă – examinarea corporală (art.119); percheziţia în domiciliu (art.125); cercetarea la domiciliu şi ridicarea de obiecte de la
domiciliu (art.279);
• în caz de urgenţă – interceptarea comunicărilor telefonice, prin radio sau
altor convorbiri cu utilizarea mijloacelor tehnice (art.135); înregistrările de imagini (art.137);
• în caz de delict flagrant sau caz ce nu suferă amînare – punerea bunurilor
sub sechestru şi ridicarea acestora (art.205, 210).
2.7. Conform art.513 CPP, se consideră infracţiune flagrantă infracţiunea
descoperită în momentul săvîrşirii ei, precum şi infracţiunea al cărei făptuitor,
imediat după săvîrşire, este urmărit de victimă, de martori oculari sau de alte
persoane ori este surprins aproape de locul comiterii infracţiunii cu arme, instrumente sau orice alte obiecte care ar da temei de a-l presupune participant la
infracţiune.
2.8. Caz de urgenţă în sensul art.135 CPP, conform prevederilor art.272 CPP,
este împrejurarea în care organul de urmărire penală este obligat să efectueze
acţiuni de urmărire penală ce nu suferă amînare, chiar dacă acesta constată că
urmărirea penală nu este de competenţa sa, dacă întîrzierea obţinerii autorizaţiei
judecătorului de instrucţie ar provoca prejudicii grave activităţii de administrare
a probelor.
2.9. Caz de delict flagrant în sensul art.205 CPP este situaţia în care infracţiunea este descoperită în momentul săvîrşirii ei sau înainte ca efectele ei să se fi
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consumat, iar caz ce nu suferă amînare este împrejurarea în care persistă pericol
real că se vor pierde sau distruge bunurile dacă nu vor fi puse sub sechestru.
2.10. Despre efectuarea acţiunilor procesuale pentru care este necesară autorizarea judecătorului de instrucţie fără o asemenea autorizare, judecătorul de
instrucţie trebuie să fie informat în termen de 24 ore de la terminarea efectuării
acţiunii respective. Pentru a exercita controlul, procurorul trebuie să prezinte judecătorului de instrucţie materialele cauzei care au confirmat necesitatea efectuării acţiunii procesuale respective fără autorizarea judecătorului de instrucţie.
Materialul prezentat judecătorului de instrucţie trebuie să conţină date care
ar argumenta necesitatea efectuării acţiunii procesuale respective fără autorizarea
judecătorului de instrucţie, adică date care să confirme fie situaţia „cazului de
urgenţă”, fie a „cazului ce nu suferă amînare”, fie că a fost săvîrşită „infracţiune
flagrantă”. În temeiul art.305 alin.(6) CPP, în scopul verificării legalităţii acţiunilor
procesuale ce nu suferă amînare, efectuate de către organul de urmărire penală
ori de investigaţii operative, la legalizarea acestora, după caz, în şedinţa de judecată urmează să fie citat în mod legal, cu concursul autorilor demersului, persoana în a cărei privinţă ori la al cărei domiciliu s-a efectuat acţiunea respectivă.
În urma controlului judiciar, la caz, după expunerea opiniilor de către procuror
şi persoana citată, dacă s-a prezentat, dacă au existat temeiuri suficiente pentru
efectuarea acţiunii respective fără autorizarea judecătorului de instrucţie, acesta
printr-o încheiere motivată, declară acţiunea de urmărire penală efectuată legală,
în caz contrar acţiunea de urmărire penală se declară ilegală.
Încheierea judecătorului de instrucţie prin care a fost declarată legală sau
ilegală acţiunea de urmărire penală efectuată fără autorizarea judecătorului de
instrucţie nu poate fi supusă separat nici unei căi de atac deoarece acţiunile efectuate şi probele adunate în urma acestora pot fi, după caz, verificate în cadrul
judecării cauzei în instanţa de fond.
[Pct.2.10 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a Republicii Moldova nr.12 din
24.12.2010]
2.11. Procedura autorizării acţiunilor de urmărire penală sau a măsurilor
operative de investigaţii, conform prevederilor art.304, 305 CPP, se efectuează în
baza demersului procurorului, prin care se solicită acordul pentru efectuarea acţiunilor respective, însoţit de ordonanţa motivată a organului de urmărire penală
învestit cu astfel de împuterniciri, în conformitate cu Codul de procedură penală
sau cu Legea privind activitatea operativă de investigaţii.
În partea descriptivă a ordonanţei urmează a fi descrise fapta încriminată, indicîndu-se locul, timpul, modul săvîrşirii acesteia, forma vinovăţiei, consecinţele
infracţiunii pe baza cărora se stabilesc acţiunile de urmărire penală sau măsurile
operative de investigaţii necesare pentru a fi efectuate, rezultatele care trebuie să
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fie obţinute în urma efectuării acestor măsuri, termenul de efectuare a acţiunilor
respective, locul efectuării, responsabilii de executare, metodele de fixare a rezultatelor şi alte date ce au importanţă pentru adoptarea de către judecătorul de
instrucţie a unei hotărîri legale şi întemeiate asupra autorizării solicitate.
Ordonanţa trebuie să conţină argumentarea privind faptul că imixtiunea
agenţilor statului în viaţa privată a persoanei este prevăzută de lege, este necesară într-o societate democratică, are un scop legitim şi corespunde principiului
proporţionalităţii. În hotărîrea Mancevschi vs Moldova din 07.10.2008, Curtea
Europeană pentru Drepturile Omului a constatat violarea art.8 al Convenţiei şi a
menţionat că a avut loc o ingerinţă în viaţa privată a reclamantului atunci cînd s-a
efectuat percheziţia biroului de avocaţi „Lex Consulting” pentru „a găsi telefonul
mobil şi documentele referitoare la R. Ltd”. CEDO, în hotărîrea Buck vs Germania, nr.41604/98 din 28.04.2005, a considerat că nu este o măsură proporţională
cu situaţia dispunerea de către organul de urmărire penală a efectuării percheziţiei şi sechestrării într-un caz de infracţiune minoră. Nu poate fi considerată ca
fiind motivată ordonanţa în care se apreciază că sunt necesare într-o societate
democratică şi au un scop legitim efectuarea percheziţiei şi ridicarea de obiecte,
făcîndu-se referinţă la „o geantă cu documente şi o cutie cu discuri” (Hotărîrea
Imakaeva vs Rusia, din 09.11.2006). Ingerinţa nu a avut loc în conformitate cu
legea şi s-a încălcat articolul 8 din Convenţie atunci cînd „au fost confiscate/ridicate toate documentele din birou şi anumite obiecte personale ale reclamantului,
care nu aveau în mod clar nici o relevanţă pentru cazul penal” (hotărîrea Panteleienco vs Ucraina, nr.11901/02 din 29.06.2006).
La soluţionarea demersului privind autorizarea interceptării comunicărilor
(convorbirilor) în baza art.135 CPP, judecătorul de instrucţie trebuie să verifice dacă este cazul săvîrşirii unei infracţiuni grave, deosebit ori excepţional de
grave, dacă există o bănuială rezonabilă că persoana este implicată în săvîrşirea
infracţiunii respective, precum şi dacă lipsesc alte metode de investigaţie pentru
a dobîndi probe. În cazul prelungirii interceptării în temeiul alin.(4) al articolului
menţionat, în încheiere, judecătorul va obliga procurorul să informeze instanţa
de judecată despre dispariţia necesităţii continuării interceptării ori despre terminarea urmăririi penale, pentru ca ulterior să informeze persoanele ale căror
convorbiri au fost interceptate şi înregistrate.
La ordonanţă se anexează materialele ce confirmă necesitatea efectuării acestor acţiuni.
Conform art.255 alin.(4) dacă legea prevede că o acţiune sau o măsură procesuală trebuie să fie autorizate de judecătorul de instrucţie, un exemplar al ordonanţei de autorizare rămîne la judecătorul de instrucţie.
[Pct.2.11 completat prin Hotărîrea Plenului CSJ a Republicii Moldova nr.12 din
24.12.2010]
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2.12. În scopul păstrării confidenţialităţii urmăririi penale, demersul procurorului privitor la autorizarea efectuării acţiunilor de urmărire penală sau a măsurilor operative de investigaţie se prezintă nemijlocit judecătorului de instrucţie,
care îl înregistrează într-un registru separat.
2.13. Demersul procurorului privitor la autorizarea efectuării acţiunilor de
urmărire penală sau a măsurilor operative de investigaţie se examinează de judecătorul de instrucţie fără prezenţa altor persoane decît a procurorului şi, după
caz, a reprezentantului organului care exercită activitatea operativă de investigaţii, dacă acesta îl însoţeşte pe procuror. Proces-verbal la examinarea acestor
demersuri nu se întocmeşte.
Demersul procurorului referitor la autorizarea efectuării acţiunilor de urmărire penală sau a măsurilor operative de investigaţie se examinează de către judecătorul de instrucţie în şedinţă închisă, cu participarea procurorului şi, după caz,
a reprezentantului organului care exercită activitatea operativă de investigaţii de
urgenţă, imediat dar nu mai tîrziu de 4 ore de la primirea demersului.
2.14. După efectuarea controlului temeiniciei demersului şi a circumstanţelor expuse în punctele 2.2 – 2.4 din prezenta hotărîre, judecătorul de instrucţie,
prin încheiere motivată, autorizează efectuarea acţiunii de urmărire penală ori a
măsurii operative de investigaţie sau, după caz, respinge demersul declarat. În încheiere judecătorul de instrucţie se va expune asupra circumstanţelor menţionate
la punctele 2.2 – 2.4 din prezenta hotărîre.
Încheierea judecătorului de instrucţie asupra demersului procurorului referitor la autorizarea efectuării acţiunilor de urmărire penală sau a măsurilor operative de investigaţie este definitivă şi nu poate fi supusă căilor de atac.
3. Atribuţiile judecătorului de instrucţie proprii organului de urmărire
penală
3.1. Deşi judecătorul de instrucţie nu este organ de urmărire penală şi nu are
atribuţii de a administra probe, art.109 CPP prevede că, în cazul în care prezenţa
martorului la judecarea cauzei va fi imposibilă din motivul plecării acestuia peste
hotarele ţării sau din alte motive întemeiate, procurorul poate solicita audierea
martorului de către judecătorul de instrucţie, cu asigurarea posibilităţii bănuitului, învinuitului, apărătorului acestuia, părţii vătămate şi procurorului de a pune
întrebări martorului audiat. Această procedură asigură posibilitatea realizării
dreptului inculpatului la audierea martorilor acuzării, care din anumite motive
nu vor putea fi prezenţi în şedinţa de judecată, în aceleaşi condiţii ca şi martorii
apărării, drept garantat de art.6 §3 lit.d) din Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului.
Ţinînd cont că, potrivit art.109 alin.(3) CPP, audierea martorului se efectuează la solicitarea procurorului, întru asigurarea principiului egalităţii părţilor în
proces, partea apărării este în drept, prin demers, să solicite audierea respectivă
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a martorului. Dacă organul de urmărire penală, inclusiv procurorul, a respins
demersul privind audierea martorului solicitat de partea apărării, acest drept se
poate exercita în ordinea prevăzută de art.313 alin.(2) pct.3) CPP. În cazul în care
plîngerea este întemeiată, judecătorul de instrucţie declară nulitatea refuzului
procurorului şi întreprinde măsuri de organizare a audierii şi de audiere a martorului solicitat. Audierea martorului poate avea loc numai dacă în cauza penală
concretă există bănuit, învinuit, deoarece scopul urmărit este asigurarea drepturilor acestora din urmă (decizia Colegiului penal al CSJ nr.1re-1619/09).
[Pct.3.1 completat prin Hotărîrea Plenului CSJ a Republicii Moldova nr.12 din
24.12.2010]
3.2. Drept alte motive întemeiate pentru a audia martorul în condiţiile
art.109 CPP poate servi boala îndelungată a persoanei care urmează a fi audiată
ca martor, o deplasare de lungă durată, audierea martorului sau, după caz a victimei pentru a reduce revictimizarea acestora ş.a.
3.3. La solicitarea procurorului de a audia martorul (partea vătămată) în condiţiile art.109 CPP, judecătorul de instrucţie stabileşte data şi ora la care va avea
loc audierea martorului. Audierea martorului se efectuează cu participarea procurorului, părţii vătămate, a bănuitului, învinuitului, apărătorului şi, după caz, a
reprezentantului legal şi la data fixată pentru audiere procurorul asigură prezenţa
acestor persoane în instanţă.
Audierea se efectuează de către judecătorul de instrucţie în ordinea generală
prevăzută de art.105-109 CPP, asigurîndu-se dreptul participanţilor la audiere de
a pune întrebări martorului audiat. Procedura de desfăşurare a audierii şi declaraţiile martorului se consemnează de grefier în procesul verbal al şedinţei de judecată şi în declaraţii ca document separat anexat la procesul verbal în condiţiile
prevăzute la art.336-337 CPP. Audierea martorului poate fi înregistrată video sau
audio, conform prevederilor art.115 CPP. Procesul verbal al şedinţei şi declaraţiile
martorului cu caseta video sau audio, dacă au fost aplicate înregistrări, se transmit procurorului pentru a fi anexate la materialele dosarului respectiv, iar copiile
acestora se păstrează la judecătorul de instrucţie.
3.4. Audierea martorului de către judecătorul de instrucţie în condiţii speciale, prevăzute de art.110 CPP, se efectuează dacă există motive temeinice de a
considera că viaţa, integritatea corporală sau libertatea martorului ori a unei rude
apropiate a lui sunt în pericol în legătură cu declaraţiile pe care acesta le face întro cauză penală privind o infracţiune gravă, deosebit de gravă sau excepţional de
gravă şi dacă există mijloacele tehnice respective. În asemenea situaţie, judecătorul de instrucţie poate admite ca martorul respectiv să fie audiat fără a fi prezent
fizic la locul unde se află organul de urmărire penală sau în sala în care se desfăşoară şedinţa de judecată, prin intermediul teleconferinţei cu circuit închis.
Din sensul prevederii legale menţionate rezultă că, pentru audierea marto-
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rului în asemenea circumstanţe, urmează a fi stabilite următoarele condiţii strict
necesare:
• pericolul asupra vieţii, integrităţii corporale sau a libertăţii martorului ori
a unei rude apropiate a lui sunt în legătură cu declaraţiile pe care acesta le face;
• declaraţiile martorului urmează a fi date într-o cauză penală privind o infracţiune gravă, deosebit de gravă sau excepţional de gravă;
• existenţa mijloacelor tehnice respective.
3.5. Audierea martorului în asemenea condiţii se face în baza unei încheieri
motivate a judecătorului de instrucţie, la cererea argumentată a procurorului, a
avocatului, a martorului respectiv sau a oricărei persoane interesate.
Cererea înaintată judecătorului de instrucţie urmează a fi argumentată şi confirmată prin anumite date privitoare la pericolul persistent. Dacă cererea este înaintată judecătorului de instrucţie de către avocat, martorul respectiv sau oricare
persoană interesată, despre pericolul declarat urmează a fi înştiinţate organele
respective, pentru a se lua măsuri de protecţie a persoanelor aflate în pericol.
3.6. Pentru a audia martorul în condiţiile speciale menţionate la art.110 CPP,
este necesară existenţa mijloacelor tehnice respective, care vor permite a înzestra cel puţin două încăperi, una în incinta instanţei de judecată unde se vor afla
judecătorul de instrucţie care va efectua audierea, procurorul, partea vătămată,
avocatul şi bănuitul, sau, după caz, învinuitul şi o altă încăpere în care se va afla
martorul care urmează a fi audiat, însoţit de un alt judecător de instrucţie. Aceste
două încăperi urmează a fi conexate prin reţea de televiziune cu circuit închis,
astfel ca cei ce se află în instanţă să poată vedea şi audia declaraţiile pe care le va
face martorul audiat.
Martorului audiat în condiţiile menţionate i se permite să comunice o altă informaţie despre identitatea sa decît cea reală. Informaţia despre identitatea reală
a martorului se verifică în baza documentelor de identitate ale acestuia de către
judecătorul de instrucţie care asistă martorul, pînă a face conexiunea reţelei de televiziune cu circuit închis. Identitatea reală a martorului se consemnează de către
judecătorul de instrucţie într-un proces-verbal separat, care se semnează de către
martor şi judecătorul de instrucţie şi se păstrează la sediul instanţei respective în
plic sigilat, în condiţii de maximă siguranţă a confidenţialităţii.
În cazul audierii martorului cu o altă identitate decît cea reală, procurorul
care conduce sau, după caz, efectuează urmărirea penală va avea grijă ca martorul să aibă o legendă, adică să fie pregătit să expună alte date de identitate cît mai
apropiate de datele lui reale.
Martorul poate fi audiat prin intermediul teleconferinţei cu circuit închis, cu
imaginea şi vocea distorsionate, astfel, încît să nu poată fi recunoscut.
Regulile de audiere ale acestui martor sunt cele generale prevăzute de art.105,
108, 109 CPP. Jurămîntul este depus de către martor după ce a fost conexată reţea-
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ua şi acest jurămînt este anexat ulterior la procesul verbal al şedinţei de judecată,
la care este anexată şi declaraţia martorului. Procesul verbal al şedinţei de audiere
a martorului în asemenea condiţii şi declaraţiile acestuia se întocmesc de grefier
în sala de şedinţă unde se află judecătorul de instrucţie, procurorul, partea vătămată, avocatul, bănuitul, învinuitul.
Bănuitului, învinuitului şi apărătorului acestuia, părţii vătămate li se asigură
posibilitatea de a adresa întrebări martorului audiat în asemenea condiţii, avînd
posibilitate de a auzi răspunsul la întrebările puse şi de a vedea expresia feţei celui
audiat.
Declaraţiile martorului audiat în condiţiile prevăzute de art.110 CPP se înregistrează prin mijloace tehnice video şi se consemnează integral în procesul
verbal al şedinţei. Casetele video pe care a fost înregistrată declaraţia martorului,
sigilate cu sigiliul instanţei, se păstrează în original la instanţă împreună cu copia
procesului verbal al declaraţiei.
Declaraţiile martorului audiat în asemenea condiţii pot fi utilizate ca mijloc
de probă numai în măsura în care ele sunt confirmate de alte probe. Nici o condamnare nu se poate baza numai sau într-o măsură considerabilă pe declaraţiile martorului pe care învinuitul, inculpatul nu a putut să îl confrunte din cauza
absenţei sau a anonimatului martorului (jurisprudenţa Curţii Europene pentru
Drepturile Omului, cazul Birutis şi alţii c. Lituaniei, 28 martie 2002, §29).
În condiţiile menţionate pot fi audiaţi ca martori şi investigatorii sub acoperire, care sunt persoane civile.
4. Atribuţii ale judecătorului de instrucţie legate de aplicarea măsurilor
procesuale de constrîngere
4.1. În afară de măsurile preventive expuse în Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 28 martie 2005 „Despre aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei de procedură penală privind arestarea
preventivă şi arestarea la domiciliu” în competenţa exclusivă a judecătorului de
instrucţie sunt atribuite şi următoarele măsuri procesuale de constrîngere: ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport (art.182
CPP); aplicarea amenzii judiciare (art.201 CPP).
Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport
este o măsură preventivă principală sau o măsură complementară la o altă măsură
preventivă, care se aplică persoanelor puse sub învinuire doar pentru săvîrşirea
infracţiunilor în domeniul transporturilor, precum şi în cazul utilizării mijlocului
de transport la săvîrşirea infracţiunii.
Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport
se aplică la demersul motivat al procurorului, în temeiul ordonanţei organului
de urmărire penală, în care este argumentată necesitatea aplicării unei asemenea măsuri preventive. În cazul în care ridicarea provizorie a permisului de con-
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ducere a mijloacelor de transport se solicită în temeiul utilizării mijlocului de
transport la săvîrşirea infracţiunii, aplicarea acestei măsuri poate avea loc doar
după ce mijlocul de transport respectiv a fost recunoscut ca corp delict în ordinea
prevăzută de art.158 CPP.
Demersul procurorului şi ordonanţa privind aplicarea măsurii de ridicare
provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport se examinează
de judecătorul de instrucţie în ordinea prevăzută de art.304-306 CPP, cu participarea învinuitului la care se referă demersul declarat.
Copia de pe încheierea instanţei privind ridicarea provizorie a permisului de
conducere a mijloacelor de transport se transmite organului de poliţie rutieră
pentru executare.
[Pct.4.1 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a Republicii Moldova nr.12 din
24.12.2010]
[Pct.4.2 exclus prin Hotărîrea Plenului CSJ a Republicii Moldova nr.12 din
24.12.2010]
4.3. Amenda judiciară este o sancţiune bănească aplicată de către instanţa de
judecată persoanei care a comis o abatere în cursul procesului penal. Amenda
judiciară se aplică de către judecătorul de instrucţie doar la demersul procurorului sau din oficiu, cînd abaterea este admisă în cadrul activităţii judecătorului
de instrucţie. Amenda judiciară se aplică doar în cazurile abaterilor prevăzute de
Codul de procedură penală (art.34 (4), 200 (4), 201, 320 (3), 322 (3), 334 (3) etc.).
În fiecare caz de aplicare a amenzii judiciare, abaterea comisă de persoana respectivă urmează a fi menţionată atît în demersul procurorului cît şi în încheierea
judecătorului de instrucţie, precum şi date care confirmă admiterea abaterii.
Încheierea judecătorului de instrucţie privind aplicarea amenzii judiciare
poate fi atacată cu recurs în instanţa ierarhic superioară de către persoana în privinţa căreia a fost aplicată amendă.
5. Atribuţii ale judecătorului de instrucţie legate de soluţionarea plîngerilor împotriva actelor ilegale ale organelor de urmărire penală, ale organelor
care exercită activitatea operativă de investigaţii, precum şi plîngerile împotriva acţiunilor ilegale ale procurorului
5.1. Prin acţiuni ale organului de urmărire penală sau ale organului care exercită activitate operativă de investigaţii, pasibile de a fi contestate, se înţelege:
a) actele procedurale, adică documentele prin care se consemnează orice acţiune procesuală prevăzută de Codul de procedură penală şi de Legea privind
activitatea operativă de investigaţii;
b) acţiunile ori inacţiunile nemijlocite ale persoanei cu funcţie de răspundere,
care activează în procesul de urmărire penală sau care exercită activitate operativă
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de investigaţii (procurorul, ofiţerul de urmărire penală, colaboratorul care exercită activitate operativă de investigaţie);
c) alte acţiuni prin care persoana cu funcţii de răspundere a depăşit atribuţiile
sale de serviciu.
Nu orice acţiune a organului de urmărire penală sau a organului care exercită
activitate operativă de investigaţii poate fi atacată judecătorului de instrucţie, ci
doar aceea care a afectat un drept legal reglementat de legea materială sau procesuală, adică drepturi şi libertăţi constituţionale ale persoanei.
5.2. Codul de procedură penală prevede expres următoarele acte şi acţiuni
ale organului de urmărire penală care pot fi atacate judecătorului de instrucţie:
1) actul privind refuzul organului de urmărire penală de a primi plîngerea sau
denunţul referitor la săvîrşirea infracţiunii (în termen de 5 zile, art.265); 2) ordonanţa de neîncepere a urmăririi penale (art.274); 3) refuzul organului de urmărire penală de a recunoaşte persoana în calitate de parte civilă (art.222); 4) refuzul
organului de urmărire penală de a restabili termenul procedural omis (art.234);
5) hotărîrea organului de urmărire penală cu privire la respingerea cererii sau demersului organizaţiei obşteşti ori al colectivului de muncă (art.247); 6) ordonanţa
de încetare a urmăririi penale, de scoatere a persoanei de sub urmărire (art.285);
7) ordonanţa de clasare a cauzei penale (art.286) ; 8) refuzul organului de urmărire penală de a satisface demersurile în cazurile prevăzute de lege (art.313); 9)
alte acţiuni care afectează drepturile şi libertăţile constituţionale ale persoanei
(art.313).
Însă, conform legii, nu sunt pasibile de a fi atacare judecătorului de instrucţie
la faza de urmărire penală: hotărîrea asupra abţinerii sau recuzării procurorului
(art.54 CPP); hotărîrea privind soluţionarea cererii de înlăturare din procesul penal al apărătorului (art.72 CPP); hotărîrea privind recuzarea interpretului, traducătorului (art.86 CPP); hotărîrea privind recuzarea expertului (art.89 CPP), deşi
acestea pot fi invocate în cazul trimiterii cauzei în judecată.
5.3. Nu sunt pasibile de atacare, de regulă, nici hotărîrile privind pornirea
urmăririi penale; ordonanţa de recunoaştere a persoanei în calitate de bănuit,
învinuit; ordonanţa prin care s-a dispus efectuarea expertizei etc. Aceste acte procedurale sunt nişte procedee legate de desfăşurarea normală a urmăririi penale
şi, prin sine însăşi, pornirea urmăririi penale, recunoaşterea persoanei în calitate
de bănuit, punerea persoanei sub învinuire, dispunerea efectuării unei expertize nu afectează drepturi sau libertăţi constituţionale. Acestea sunt nişte măsuri
procesuale prevăzute de lege, necesare într-o societate democratică, au un scop
legitim de a asigura măsuri eficiente de luptă cu criminalitatea, şi acest scop este
proporţional anumitor restricţii care pot avea loc în cadrul desfăşurării acţiunilor
menţionate.
Hotărîrea organului de urmărire penală privind declanşarea procesului penal,
de regulă, nu poate fi atacată în instanţă de judecată pe acest temei juridic, datori-
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tă faptului că această hotărîre nu este definitivă şi constituie doar începutul urmăririi penale, care, în continuare, duce la punerea sub învinuire a unor persoane şi
care se finalizează cu terminarea urmăririi penale şi cu întocmirea rechizitoriului,
fie cu încetarea urmăririi penale în temeiul prevăzut de Codul de procedură penală. După terminarea urmăririi penale cu întocmirea rechizitoriului, materialele
cauzei se înaintează în judecată.
5.4. Totodată, pot exista cazuri cînd persoana interesată poate ataca în instanţă şi actul procedural prin care s-a dispus pornirea urmăririi penale. Acestea
sunt cazurile cînd se invocă încălcarea ordinii de pornire a urmăririi penale sau
există unele din circumstanţele care exclud urmărirea penală, cum ar fi: a) fapta
nu este prevăzută de legea penală; b) a intervenit termenul de prescripţie; c) a
intervenit decesul făptuitorului, cu excepţia cazurilor de reabilitare; d) lipseşte
plîngerea victimei în cazurile în care urmărirea penală începe, conform art.276
CPP, numai în baza plîngerii acestuia; e) în privinţa persoanei respective există
o hotărîre judecătorească definitivă în legătură cu aceeaşi acuzaţie sau prin care
s-a constatat imposibilitatea urmăririi penale pe aceleaşi temeiuri; f) în privinţa
persoanei respective există o hotărîre neanulată de neîncepere a urmăririi penale
sau de încetare a urmăririi penale pe aceeaşi acuzaţie; g) există alte circumstanţe,
prevăzute de lege, care condiţionează pornirea urmăririi penale sau, după caz,
exclud urmărirea penală.
5.5. Conform art.287 alin.(2) şi (4) CPP, ordonanţele de încetare a urmăririi
penale, de clasare a cauzei penale sau de scoatere a persoanei de sub urmărire penală pot fi casate, cu reluarea urmăririi penale, doar în cazul în care sunt invocate
fapte noi sau recent descoperite ori un viciu fundamental în cadrul procedurii
precedente a afectat ordonanţa atacată.
Fapte noi constituie date despre circumstanţele de care nu avea cunoştinţă
organul de urmărire penală la data adoptării ordonanţei atacate şi care nici nu
puteau fi cunoscute la acea dată. Noi trebuie să fie probele administrate în cadrul
cercetării altor cauze, şi nu mijloacele de probă prin care se administrează probe
deja cunoscute în cauza respectivă.
Fapte recent descoperite sunt faptele care existau la data adoptării ordonanţei atacate, însă nu au putut fi descoperite. Atitudinea unei părţi care, cunoscînd
un fapt sau o împrejurare ce îi era favorabilă, a preferat să păstreze tăcerea nu
poate justifica menţiunea unei erori judiciare şi nu poate constitui un obstacol
la admiterea reluării urmăririi penale dacă prin alte mijloace de probă asemenea
împrejurări nu au putut fi descoperite la acel moment.
Ordonanţa de încetare a urmăririi penale, de clasare a cauzei penale sau de
scoatere a persoanei de sub urmărire penală poate fi casată cu reluarea urmăririi
penale oricînd înăuntru termenului de prescripţie dacă au fost invocate fapte noi
sau recent descoperite. În cazul descoperirii unui viciu fundamental în cadrul
procedurii precedente, urmărirea penală poate fi reluată doar în termen de un an
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de la intrarea în vigoare a ordonanţei de încetare a urmăririi penale, de clasare a
cauzei penale sau de scoatere a persoanei de sub urmărire penală.
[Pct.5.5 completat prin Hotărîrea Plenului CSJ a Republicii Moldova nr.12 din
24.12.2010]
5.6. Plîngerea împotriva acţiunilor ori inacţiunilor procurorului, organului
de urmărire penală sau ale organului care exercită activitate operativă de investigaţii poate fi înaintată judecătorului de instrucţie numai după îndeplinirea de către petiţionar a prevederilor art.298, 2991 CPP. În cazul în care persoana indicată
în alin.(1) al art.313 CPP a depus plîngerea direct în instanţa de judecată, fără a
respecta procedura soluţionării prealabile a acesteia de către procuror, judecătorul, prin încheiere, o declară inadmisibilă, explicîndu-i persoanei ordinea de
contestare.
Plîngerea împotriva ordonanţei procurorului, adoptate în ordinea prevăzută
la art.299-2991 CPP, poate fi depusă în termen de 10 zile de la data cînd persoana
a fost informată de către procuror despre rezultatul examinării sau dacă nu a primit răspuns de la procuror în termenul prevăzut de lege – trei. zile. Judecătorul
trebuie să verifice dacă la plîngere au fost anexate copiile actelor de procedură
potrivit cărora persoana consideră că i s-a încălcat un drept. După caz, va solicita
persoanei prezentarea actului respectiv, oferindu-i un termen rezonabil.
[Pct.5.6 în redacţia Hotărîrii Plenului CSJ a Republicii Moldova nr.12 din
24.12.2010]
5.7. Plîngerea se examinează de către judecătorul de instrucţie în termen de
10 zile de la data cînd a parvenit plîngerea, cu participarea obligatorie a procurorului care conduce urmărirea penală în cauză şi cu citarea legală a persoanei care
a depus plîngerea.
Dat fiind că procurorul conduce urmărirea penală în cauza respectivă, judecătorul de instrucţie înmînează procurorului copia plîngerii şi solicită opinia acestuia pe marginea plîngerii. Procurorul este obligat să prezinte în instanţă materialele respective. Această prevedere legală obligă procurorul să verifice argumentele
invocate în plîngere pînă la soluţionarea plîngerii respective de către judecătorul
de instrucţie şi să ia măsurile de rigoare, iar materialele obţinute în urma controlului să le prezinte judecătorului de instrucţie la data examinării plîngerii.
Neprezentarea persoanei care a depus plîngerea nu împiedică examinarea
plîngerii. În cadrul examinării plîngerii, procurorul şi persoana care a depus plîngerea, dacă aceasta participă în şedinţa de judecată dau explicaţii pe marginea
argumentelor invocate în plîngere.
5.8. Art.274 alin.(6) din Codul de procedură penală prevede că rezoluţia de
neîncepere a urmăririi penale poate fi atacată, prin plîngere, în instanţa judecătorească de nivelul procuraturii respective, iar conform art.15 din Legea nr.118-XV
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din 14 martie 2003 cu privire la Procuratură, sistemul procuraturii include Procuratura Generală, Procuratura Găgăuziei, procuraturile raionale, municipale şi de
sector şi procuraturile specializate (militare, de transport, anticorupţie etc.). Din
conţinutul art.4 din Legea nr.514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească rezultă că judecătorul de instrucţie funcţionează doar în cadrul judecătoriilor. Astfel, plîngerile împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale
urmează a fi adresate judecătorului de instrucţie la locul aflării organului care a
admis încălcarea în conformitate cu prevederile art.313 CPP, care reglementează
detaliat şi procedura examinării plîngerii pe cînd prevederile art.274 alin.6 CPP
nu indică nici procedura soluţionării unei asemenea plîngeri, nici completul de
judecată care ar urma să o soluţioneze.
5.9. Conform art.196 CPP, ordonanţa procurorului cu privire la aplicarea,
prelungirea sau înlocuirea măsurii preventive, date prin lege în competenţa procurorului, poate fi atacată cu plîngere judecătorului de instrucţie de către bănuit,
învinuit, apărătorul ori reprezentantul său legal. În temeiul art.175 alin.(3) CPP,
de către procuror pot fi aplicate următoarele măsuri preventive: 1) obligarea de
a nu părăsi localitatea; 2) obligarea de a nu părăsi ţara; 3) garanţia personală; 4)
garanţia unei organizaţii; 5) transmiterea sub supraveghere a militarului; 6) transmiterea sub supraveghere a minorului. Plîngerile împotriva ordonanţei procurorului cu privire la aplicarea, prelungirea sau înlocuirea măsurii preventive se examinează de către judecătorul de instrucţie în ordinea prevăzută de art.313 CPP.
5.10. În urma examinării plîngerii, judecătorul de instrucţie, considerînd
plîngerea întemeiată, adoptă o încheiere prin care obligă procurorul să lichideze
încălcările depistate ale drepturilor şi libertăţilor omului sau ale persoanei juridice şi, după caz, declară nulitatea actului sau acţiunii procesuale atacate. Judecătorul de instrucţie nu este în drept să-şi asume obligaţiile organului de urmărire
penală, urmînd doar să se pronunţe asupra argumentelor invocate în plîngere.
Totodată, judecătorul de instrucţie nu trebuie să se pronunţe cu anticipaţie asupra
chestiunilor care ulterior pot fi obiectul cercetării judecătoreşti în cadrul judecării
cauzei în fond.
Constatînd că actele sau acţiunile atacate au fost efectuate în conformitate
cu legea şi că drepturile sau libertăţile omului sau ale persoanei juridice nu au
fost încălcate, judecătorul de instrucţie pronunţă o încheiere despre respingerea
plîngerii înaintate.
Dacă, în urma controlului efectuat de procuror, au fost depistate încălcări ale
drepturilor persoanei şi procurorul a dispus înlăturarea acestor încălcări, fapt ce
se confirmă prin materialele prezentate de către procuror, judecătorul de instrucţie, prin încheiere, dispune încetarea procedurii de soluţionare a plîngerii date. În
încheiere, judecătorul de instrucţie trebuie să se pronunţe asupra tuturor motivelor invocate în plîngere. Nepronunţarea asupra tuturor motivelor din plîngere
afectează prin sine dreptul persoanei la acces la justiţie, drept garantat de art.6
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din Convenţia Europeană, art.20 din Constituţie şi de art.313 din Codul de procedură penală.
Copia de pe încheiere se expediază persoanei care a depus plîngerea şi procurorului.
Conform art.313 alin.(6) CPP, încheierea judecătorului de instrucţie este irevocabilă, astfel ea poate fi atacată numai pe calea extraordinară de atac în cazurile
prevăzute de art.452 alin.(3) CPP, atunci cînd, la judecarea plîngerii, s-a comis o
eroare de drept, care poate fi considerată temei de recurs în anulare prevăzut de
art.453 alin.(1) CPP. Recursul în anulare trebuie să cuprindă cerinţele de formă şi
conţinut, prevăzute de art.455 CPP.
[Pct.5.10 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a Republicii Moldova nr.12 din
24.12.2010]

PREŞEDINTELE CURŢII
SUPREME DE JUSTIŢIE
Chişinău, 4 iulie 2005

Valeria ŞTERBEŢ
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

Despre aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale
legislaţiei naţionale şi internaţionale privind aplicarea pedepsei sub
formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii şi executarea
acestei pedepse
nr.8 din 04.07.2005
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2005, nr.12, pag.15

***

Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.3 din
15.06.2015
În scopul asigurării aplicării corecte şi uniforme de către instanţele judecătoreşti a normelor penale şi procesual-penale privind stabilirea pedepsei sub formă
de muncă neremunerată în folosul comunităţii, Plenul Curţii Supreme de Justiţie,
în conformitate cu art.2 lit.e) şi art.16 lit.d) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, face următoarele explicaţii privind aplicarea de către instanţele de
judecată a prevederilor legale naţionale şi a standardelor internaţionale în domeniul aplicării pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii
şi executării acestei pedepse.
1. Aplicarea muncii neremunerate în folosul comunităţii este reglementată de
prevederile din:
– Codul penal,
– Codul de procedură penală,
– Codul de executare,
– Recomandarea nr.R 16(92) a Comitetului de Miniştri al CoE, adoptată la 19
octombrie 1992 de către Statele membre, referitoare la Regulile Europene asupra
sancţiunilor aplicate în comunitate (în continuare Regulile);
– Recomandarea nr.R 22 (99) a Comitetului de Miniştri către Statele membre
ale Consiliului Europei „Cu privire la supraaglomerarea închisorilor şi inflaţia
populaţiei închisorilor”;
– Rezoluţia ONU 40/33 din 29 noiembrie 1985 prin care s-a adoptat Ansamblul de Reguli Minime ale ONU cu privire la administrarea justiţiei pentru minori (Regulile de la Beijing) publicate în „Culegerea de acte normative privind
drepturile familiei”, vol.I, pag.104-110, Chişinău, 2001, Editura Museum;
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– Regulamentul cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă
de muncă neremunerată în folosul comunităţii, adoptat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.1643 din 31 decembrie 2003 (MO, nr.16-18/124 din 23 ianuarie 2004)
(în continuare Regulament).
2. Munca neremunerată în folosul comunităţii constă în antrenarea condamnatului, în afara timpului serviciului de bază sau de studii la muncă, determinată
de autorităţile administraţiei publice locale.
Munca neremunerată în folosul comunităţii poate fi executată de către condamnat şi în zilele de odihnă sau zile de sărbători în cazul implicării condamnatului la munci care de regulă se efectuează şi în acest timp.
Atragerea condamnatului la munci care necesită pregătire (calificare) specială
poate avea loc doar dacă condamnatul dispune de o asemenea calificare.
Conform art.187 Cod de executare din 24 decembrie 2004 condamnatul nu
poate fi atras la muncă neremunerată în folosul comunităţii în timpul nopţii, în
condiţii vătămătoare, în locuri periculoase ori care prezintă risc pentru sănătatea
sau integritatea persoanelor condamnate ori pentru dezvoltarea minorilor condamnaţi. Munca neremunerată în folosul comunităţii se organizează în conformitate cu prevederile legislaţiei privind protecţia muncii.
3. Conform art.67 alin.(3) Cod penal munca neremunerată în folosul comunităţii se stabileşte pe un termen de la 60 la 240 de ore şi este executată de la 2
la 4 ore pe zi, iar în conformitate cu prevederile art.75 pedeapsa se stabileşte în
limitele specificate în Partea Specială a Codului Penal cu respectarea strictă a dispoziţiilor Părţii Generale din Cod. Din sensul prevederilor legale expuse urmează
că munca neremunerată se stabileşte doar în limitele sancţiunii prevăzute de articolul respectiv din Partea Generală a Codului.
Stabilirea unei pedepse de muncă neremunerată sub limita minimă a sancţiunii prevăzute de articolul respectiv din Partea Specială poate avea loc doar în
cazul în care există condiţii prevăzute de art.79 Cod penal, adică circumstanţe
excepţionale, care urmează a fi argumentate de către instanţă în hotărîrea sa. Termenul stabilirii muncii neremunerate sub limita minimă a sancţiunii articolului
respectiv din Partea Specială cu aplicarea prevederilor art.79 Cod penal nu poate
fi mai mic decît 60 ore – limită minimă prevăzută pentru această categorie de
pedeapsă.
Munca neremunerată în folosul comunităţii poate fi aplicată şi în alte cazuri
decît cele prevăzute de Partea Specială a Codului penal în condiţiile în care se
aplică prevederile art.79 Cod penal, adică se aplică o pedeapsă de o categorie mai
blîndă decît cea prevăzută de legea respectivă.
Conform art.92 Cod penal munca neremunerată poate fi aplicată şi persoanelor care execută pedeapsă cu închisoare pentru săvîrşirea infracţiunilor uşoare
sau mai puţin grave şi cărora li se poate înlocui partea neexecutată din pedeapsă
cu o pedeapsă mai blîndă.
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Pedeapsa muncii neremunerate în folosul comunităţii ca o pedeapsă mai blîndă decît cea prevăzută de lege pentru o infracţiune concretă, conform prevederilor art.79 Cod penal poate fi aplicată doar în cazurile cînd sancţiunea din Partea
Specială a Codului penal nu prevede ca pedeapsă de alternativă pentru infracţiunea concretă pedeapsa amenzii, sau dacă pedeapsa amenzii persoana nu va avea
posibilitate materială să o execute.
4. Munca neremunerată în folosul comunităţii, de regulă, este pedeapsă de
alternativă unei alte categorii de pedeapsă fie amenzii, fie arestului sau închisorii.
La stabilirea pedepsei inculpatului instanţa trebuie să ţină cont de prevederile
art.75 alin.(2) Cod penal, conform cărora o pedeapsă mai aspră, din numărul
celor alternative prevăzute pentru săvîrşirea infracţiunii respective, se stabileşte
numai în cazul în care o pedeapsă mai blîndă din numărul celor menţionate în
sancţiunea articolului respectiv, nu va asigura atingerea scopului pedepsei. Astfel,
instanţa în hotărîrea sa urmează de fiecare dată să argumenteze motivul neaplicării unei pedepse mai blînde prevăzute de lege în sancţiunea articolului respectiv,
blîndeţea pedepsei fiind apreciată conform ordinii categoriilor pedepse lor specificate la art.62 Cod penal.
Pentru realizarea acestor prevederi legale, instanţa urmează să pună în discuţie faţă de părţile la proces posibilitatea şi eficienţa aplicării tuturor categoriilor
de pedeapsă prevăzute de sancţiunea articolelor puse sub învinuire inculpatului,
în condiţiile în care instanţa va ajunge la concluzia privitor la vinovăţia persoanei, şi opinia acestora urmează a fi menţionată în procesul verbal al şedinţei de
judecată..
La stabilirea pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii instanţa trebuie să ţină cont de necesităţile individuale, posibilităţile, drepturile şi responsabilităţilor sociale ale inculpatului (Regula 32), inclusiv şi de recomandările serviciului de resocializare Pentru aceasta organele de urmărire penală
sau instanţa de judecată vor dispune efectuarea unei anchete sociale, dacă aceasta
o cer împrejurările cauzei.
5. Regulile 31 şi 35 evidenţiază că spre deosebire de pedepse le cu închisoare
sau amendă, care pot fi aplicare coercitiv indiferent de voinţa infractorului, sancţiunile şi măsurile comunitare necesită cooperarea acestuia pentru a-şi atinge
scopurile, de aceea munca neremunerată în folosul comunităţii poate fi aplicată
doar persoanelor care acceptă să execute o asemenea pedeapsă.
Neconstatarea acceptului inculpatului la executarea unei asemenea pedepse
a priori poate duce la stabilirea unei pedepse care nu va fi executată, deci va fi
aplicată o pedeapsă care nu va influenţa asupra corectării şi reeducării inculpatului, criteriu obligatoriu prevăzut de art.75 Cod penal pentru individualizarea
pedepsei şi o atare pedeapsă ulterior va fi înlocuită cu o altă pedeapsă mai gravă.
6. La stabilirea pedepsei cu muncă neremunerată în folosul comunităţii instanţa de judecată urmează să constate de la inculpat dacă nu persistă interdic-
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ţiile prevăzute de alin.(4) art.67 Cod penal pentru aplicarea acestei categorii ele
pedeapsă – persoanele recunoscute ca invalizi de gradele 1 şi 2, militari, femeile
gravide, femei care au copii în vîrstă de pînă la 8 ani, persoane care nu au atins
vîrsta de 16 ani şi persoane care au atins vîrsta de pensionare.
În sensul art.67 alin.(4) Cod penal se consideră persoană care nu a atins vîrsta de pensionare – persoana care nu a atins vîrsta prevăzută de art.41 din Legea
nr.156 din 14 octombrie 1998 „Privind pensiile de asigurări sociale de stat” (MO
nr.111-113/683 din 17 decembrie 1998), indiferent de faptul dacă aceasta este
pensionară în baza altor prevederi legale, dacă starea sănătăţii persoanei permite
exercitarea unor asemenea munci.
Urmează a se ţine cont de prevederile art.395 alin.(1) pct.4) Cod de procedură
penală şi ale art.88 alin.(3) Cod penal, conform cărora în dispozitivul hotărîrii
judecătoreşti în mod obligatoriu se specifică computarea reţinerii, arestării preventive sau arestării la domiciliu în termenul muncii neremunerate, calculîndu-se
o zi de arest pentru 2 ore de muncă neremunerată.
7. În cazul stabilirii pedepsei pentru concurs de infracţiuni cînd pentru toate
infracţiunile care intră în concurs s-a stabilit munca neremunerată în folosul comunităţii pedeapsa definitivă nu poate depăşi 240 ore de muncă neremunerată.
8. La adoptarea hotărîrii judecătoreşti prin care instanţa aplică pedeapsa sub
formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii, preşedintele şedinţei de
judecată după pronunţarea hotărîrii judecătoreşti explică esenţa acestei pedepse
şi consecinţele încălcării prevederilor legale în cadrul executării acestei pedepse,
despre ce se face menţiune în procesul verbal al şedinţei de judecată. De la condamnat se ia în scris un angajament prin care acesta se obligă să se prezinte la
serviciul de executare de la locul de trai în termenul prevăzut de lege.
În hotărîrea judecătorească urmează a fi indicate doar categoria pedepsei aplicate şi mărimea pedepsei fără a specifica locul nemijlocit al executării pedepsei şi
durata zilnică a executării pedepsei, ultimele fiind de competenţa organului care
pune în executare munca neremunerată în folosul comunităţii.
9. După rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti, instanţa în temeiul
art.468 Cod de procedură penală în termen de 10 zile trimite spre executare copia
hotărîrii judecătoreşti la care se anexează angajamentului în scris al persoanei de
a se prezenta la serviciul de executare a pedepsei. Copia angajamentului în scris al
persoanei condamnate se anexează la materialele dosarului. Organul care pune în
executare această pedeapsă este obligat să informeze instanţa despre punerea în
executare a sentinţei. Dacă o asemenea informaţie nu este prezentată în termenul
prevăzut de pct.18 din Regulament, instanţa o va solicita suplimentar în virtutea
obligaţiilor prevăzute de alin.(3) art.468 Cod de procedură penală.
10. Chestiunile legate de executarea pedepsei în formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii se soluţionează de către judecătorul de instrucţie în
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ordinea prevăzută de art.469-471 Cod de procedură penală. În această ordine pot
fi soluţionate chestiunile legate de:
– eliberarea de executare a pedepsei în cazul îmbolnăvirii condamnatului de
o boală gravă, fapt confirmat prin concluzia unei comisii medicale, sau dacă
au intervenit interdicţii prevăzute de alin.(4) art.67 Cod penal;
– înlocuirea părţii neexecutate a pedepsei cu închisoare cu o pedeapsă mai
blîndă – munca neremunerată în folosul comunităţii (art.92 Cod penal);
– înlocuirea sumei neachitate a amenzii cu muncă neremunerată în condiţiile
alin.(7) art.64 Cod penal;
– înlocuirea muncii neremunerate cu arest în cazul în care condamnatul se
eschivează cu rea voinţă sau refuză să execute munca neremunerată în folosul comunităţii în condiţiile art.67 alin.(3) Cod penal;
– dispunerea efectuării investigaţiilor de către organele afacerilor interne a
căutării condamnatului în cazul în care serviciul de executare constată că
condamnatul se eschivează de la executarea pedepsei;
– soluţionarea plîngerilor condamnatului sau a altor persoane drepturile şi interesele legitime ale cărora au fost încălcate împotriva actelor organului sau
instituţiei care pune în executare hotărîrea judecătorească respectivă, etc.
11. În conformitate cu prevederile art.187 alin.(9) Cod de executare, în cazul
în care persoana condamnată la muncă neremunerată în folosul comunităţii în
timpul executării pedepsei prezintă certificat medical prin care confirmă că este
gravidă, sau că i s-a stabilit gradul I ori II de invaliditate fără termen, la demersul
persoanei condamnate sau a serviciului de executare, instanţa va dispune eliberarea condamnatei de executare a pedepsei.
12. La înlocuirea sumei neachitate a amenzii cu muncă neremunerată persoanelor condamnate la amendă care nu sunt în stare să plătească amenda stabilită
ca pedeapsă principală sau complementară în condiţiile alin.(7) art.64 Cod penal,
munca neremunerată se calculează – 60 ore pentru 50 unităţi convenţionale de
amendă. Dacă suma neachitată a amenzii este mai mică de 50 unităţi convenţionale calculele se efectuează respectiv, termenul muncii neremunerate putînd fi
mai mic de 60 ore. Totodată, dacă suma amenzii neachitate este mai mare de 200
unităţi convenţionale ceea ce la înlocuire va depăşi 240 ore de muncă neremunerată, suma neachitată poate fi înlocuită doar cu 240 ore, aceasta fiind limita
maximă a pedepsei respective.
13. Conform Regulamentului se consideră eschivare cu rea-voinţă de la executarea pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii:
– neprezentarea neîntemeiată la citarea serviciului de executare a condamnatului de două sau mai multe ori, timp de o jumătate din termenul stabilit al
pedepsei;
– încălcarea de către condamnat a disciplinei muncii de două sau mai multe
ori (sosirea la locul de muncă cu întîrziere sau părăsirea acestuia înainte de
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termen, neexecutarea sau executarea intenţionat eronată a dispoziţiilor şi
indicaţiilor persoanei responsabile de executarea lucrărilor etc.);
– neprezentarea condamnatului la muncă fără motive întemeiate de două sau
mai multe ori timp de o jumătate din termenul stabilit al pedepsei.
14. Instanţa de judecată la aplicarea muncii neremunerate în folosul comunităţii în privinţa persoanelor minore urmează să ţină cont de faptul că această
pedeapsă poate fi aplicată doar în privinţa minorilor cu vîrsta de la 16 la 18 ani.
Specificul de sancţionare al acestor persoane se evidenţiază din mai multe cauze
– ca fiind lipsa de experienţă în viaţa socială a minorului, consecinţa neînţelegerii
de către acestei a urmărilor periculoase a faptei comise pentru valorile sociale şi
implicit a modului de sancţionare; deficienţa în procesul educativ, ce s-a desfăşurat în familie, şcoală.
Pentru a constata posibilitatea aplicării pedepsei cu muncă neremunerată minorilor şi elucidarea deplină a cerinţelor expuse în prezentul punct, instanţa în
mod obligatoriu va dispune efectuarea unei anchete sociale în privinţa minorului.
Totodată, urmează să se ţină cont de faptul că, reieşind din prevederile Convenţiei privind drepturile copilului, condamnaţii minori trebuie să execute pedeapsa separat de cei maturi, persoanele minore condamnate la muncă neremunerată în folosul comunităţii vor executa această pedeapsă în locuri speciale stabilite de administraţia publică locală, fiind antrenaţi cel mult 4 ore pe zi la munci
raportate la posibilitatea fizică a minorului de a exercita asemenea activităţi şi
vîrsta acestuia, în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei muncii.
[Pct.14 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.3 din 15.06.2015]

PREŞEDINTELE CURŢII
SUPREME DE JUSTIŢIE
Chișinău, 4 iulie 2005

Valeria ŞTERBEŢ
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre şantaj
nr.16 din 07.11.2005
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2006, nr.4, pag.7

***

Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.3 din
15.05.2017
Generalizînd practica judiciară privind cauzele penale referitoare la infracţiunea prevăzută la art.189 din Codul penal al Republicii Moldova, în scopul asigurării aplicării corecte şi uniforme de către toate instanţele judecătoreşti a legislaţiei ce reglementează răspunderea pentru şantaj, în baza lit.e) art.2, lit.d) art.16 din
Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, Plenul
HOTĂRĂŞTE:
Se explică următoarele:
1. Instanţele judecătoreşti trebuie să ţină cont că, în cazul infracţiunii prevăzute la art.189 CP, fapta prejudiciabilă constă dintr-un complex de acţiuni.
Acţiunea principală poate îmbrăca oricare din următoarele trei modalităţi: 1)
cererea de a se transmite bunurile proprietarului, ale posesorului sau ale deţinătorului; 2) cererea de a se transmite dreptul asupra bunurilor proprietarului, posesorului sau deţinătorului; 3) cererea de a săvîrşi acţiuni cu caracter patrimonial.
Oricare din aceste modalităţi ale şantajului poate fi însoţită de: 1) ameninţarea cu violenţă a persoanei, a rudelor sau a apropiaţilor acesteia; 2) ameninţarea cu răspîndirea unor ştiri defăimătoare despre persoană, despre rudele sau
apropiaţii acesteia; 3) ameninţarea cu deteriorarea sau cu distrugerea bunurilor
proprietarului, ale posesorului sau ale deţinătorului; 4) ameninţarea cu răpirea
proprietarului, a posesorului sau a deţinătorului, a rudelor sau a apropiaţilor
acestora; 5) aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţă şi sănătate; 6) ameninţarea cu moartea; 7) deteriorarea ori distrugerea bunurilor; 8) aplicarea violenţei
periculoase pentru viaţă sau sănătate; 9) aplicarea schingiuirii, a torturii, a tratamentului inuman sau degradant; 10) răpirea proprietarului, a posesorului sau a
deţinătorului, a rudelor sau a apropiaţilor acestora.
2. Cerinţa înaintată de făptuitor presupune o solicitare insistentă şi categorică,
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avînd un caracter ultimativ, de a i se pune gratuit la dispoziţie acestuia bunuri sau
documente, care îi dau dreptul să dispună de aceste bunuri ca de ale sale proprii,
ori care îi permit să devină subiectul unui drept real derivat (uzufruct, uz, abitaţie, superficie etc.), sau de a săvîrşi în folosul făptuitorului acţiuni cu caracter patrimonial. Condiţia absolut necesară pentru calificarea infracţiunii este ca această
propunere să fie cu bună-ştiinţă neîntemeiată şi ilegală.
3. Cererea de a se transmite bunurile proprietarului, ale posesorului sau ale
deţinătorului se referă la bunurile care au o existenţă materială, sunt create prin
munca omului, dispun de valoare materială şi cost determinat, fiind bunuri mobile şi străine pentru făptuitor.
În cazul cererii de către făptuitor de a i se transmite dreptul asupra bunurilor
aparţinînd proprietarului, posesorului sau deţinătorului, acest drept poate avea
ca obiect un bun mobil sau un bun imobil.
Prin alte acţiuni cu caracter patrimonial se înţelege executarea de lucrări sau
prestarea de servicii. În acest caz lucrările şi serviciile trebuie să aibă un caracter
patrimonial, adică să poată fi evaluate în bani.
4. Cererea făptuitorului în cazul şantajului poate avea un caracter voalat: insistenţa făptuitorului ca victima să transfere o anumită sumă de bani pe contul
bancar indicat de el, sau să achite livrarea unor mărfuri inexistente, sau să achite
valoarea mărfurilor furnizate la un preţ cu bună-ştiinţă exagerat, sau să i se transmită gratuit ori la un preţ cu bună-ştiinţă diminuat bunurile care sunt obiectul
unui contract de vînzare-cumpărare, sau să stingă o datorie inexistentă, sau să
angajeze pe cineva într-o funcţie fără ca aceasta să fie realmente exercitată, sau
să includă pe cineva în mod neîntemeiat în rîndul persoanelor care au dreptul la
înlesniri patrimoniale sau la o cotă-parte din venituri, sau să plătească chipurile
pentru paza încăperii, sau să săvîrşească oricare alte acţiuni care pot aduce cîştiguri materiale făptuitorului ori altor persoane indicate de el.
5. Instanţele judecătoreşti vor ţine cont de faptul că în cazul infracţiunii prevăzute la art.189 CP, ameninţarea se exprimă prin influenţarea psihică a victimei,
care o determină să adopte o conduită cerută de făptuitor. Ameninţarea se exprimă în promisiunea aplicării anumitor măsuri (a violenţei, inclusiv a omorului; a
răspîndirii unor ştiri defăimătoare; a deteriorării sau distrugerii bunurilor; a răpirii) în raport cu victima, rudele sau apropiaţii acesteia, în cazul în care victima
nu va îndeplini cererea făptuitorului.
La calificarea infracţiunii nu contează dacă a existat sau nu în realitate năzuinţa de a realiza ameninţarea. Este suficient ca victima să perceapă ameninţarea
ca pe una reală. Caracterul real al ameninţării poate fi atestat chiar şi în cazul
expunerii aparent cuviincioase, printr-o purtare corectă, a cererii făptuitorului.
În astfel de cazuri însăşi ambianţa, creată de către făptuitor, impune victima să
se conformeze cererii acestuia, (de exemplu, victima este înfricoşată de zvonurile şi faptele legate de răfuiala cu cei care au refuzat să îndeplinească cererile
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făptuitorului). În afară de ambianţă, percepţia ameninţării ca fiind una reală este
condiţionată de următoarele circumstanţe: numărul făptuitorilor; condiţia fizică
a acestora; comportamentul lor; frazele pronunţate; intonaţia vocii lor; gesturile
şi mimica făptuitorilor.
Forma ameninţării (orală, scrisă, prin intermediul unor terţe persoane etc.)
nu are importanţă la calificarea şantajului.
6. Ameninţarea trebuie să fie împotriva proprietarului, posesorului sau deţinătorului bunurilor, sau a rudelor ori apropiaţilor acestora.
Prin „rude” trebuie de înţeles persoanele indicate în art.134 CP.
Prin „apropiaţi” se are în vedere persoanele, ale căror viaţă, sănătate şi bunăstare sunt importante pentru destinatarul cererii, în virtutea relaţiilor personale
care s-au creat între el şi acele persoane.
7. În sensul dispoziţiei de la art.189 alin.(I) CP, ameninţarea cu violenţa presupune ameninţarea cu violenţa de orice grad: periculoasă sau nepericuloasă
pentru viaţa sau sănătatea persoanei. În cazul în care făptuitorul ameninţă cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, nu este necesară calificarea
suplimentară a infracţiunii conform art.155 CP.
De asemenea, în contextul prevederii de la art.189 alin.(2) lit.d) CP, dacă subiectul ameninţă cu moartea, nu este necesară calificarea suplimentară în conformitate cu art.155 CP.
8. Ameninţarea cu răspîndirea unor ştiri defăimătoare reprezintă inspirarea
temerii că făptuitorul va divulga informaţii compromiţătoare despre proprietar,
posesor, deţinător, despre rudele sau apropiaţii acestora, în căzul în care proprietarul, posesorul sau deţinătorul nu-i va îndeplini cererea.
Ştirile defăimătoare reprezintă informaţia veridică sau falsă, a cărei divulgare poate aduce atingere onoarei şi demnităţii persoanei (de exemplu, informaţia
despre infracţiunile comise, despre bolile venerice sau psihice suferite, despre alte
fapte ruşinoase din biografie etc.).
Răspîndirea cu bună-ştiinţă a unor ştiri defăimătoare, cu caracter fals, nu este
cuprinsă de dispoziţia art.189 alin.(l) CP, şi urmează a fi calificată conform art.70
Cod contravenţional.
[Pct.8 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.3 din 15.05.2017]
9. Ameninţarea cu deteriorarea sau cu distrugerea bunurilor constituie insuflarea victimei a temerii că, dacă ea nu se va conforma cererii făptuitorului, atunci
bunurilor ei le va fi cauzat un astfel de prejudiciu, încît li se va înrăutăţi calitatea
şi va fi exclusă sau limitată utilizarea acestor bunuri fără o reparaţie prealabilă (în
cazul ameninţării cu deteriorarea bunurilor), ori bunurile vor fi aduse într-o asemenea stare, încît ele îşi vor pierde completamente calitatea şi valoarea, neputînd
fi utilizate conform destinaţiei chiar după efectuarea reparaţiei (în cazul ameninţării cu distrugerea bunurilor).
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10. Ameninţarea cu răpirea reprezintă inspirarea temerii că făptuitorul va
răpi proprietarul, posesorul, deţinătorul, rudele sau apropiaţii acestora, în cazul
în care proprietarul, posesorul sau deţinătorul nu-i vor îndeplini cerinţa.
11. În sensul prevederilor de la art.189 alin.(2) lit.c) CP, aplicarea violenţei
nepericuloase pentru viaţă sau sănătate constituie cauzarea intenţionată a vătămărilor corporale de grad mediu, uşoare, neînsemnate, aplicarea intenţionată a
loviturilor sau săvârşirea altor acţiuni violente, care au produs dureri fizice, şi în
aceste situaţii nu este necesară calificarea faptelor şi în baza art.152 CP.
Componenţa infracţiunii, prevăzute la art.189 alin.(2) lit.c) Cod penal, exclude calificarea suplimentară şi în temeiul art.78 alin.(1) Cod contravenţional.
[Pct.11 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.3 din 15.05.2017]
12. În sensul dispoziţiei de la art.189 alin.(2) lit.e) CP, deteriorarea ori distrugerea bunurilor este săvârşită, în vederea înfrângerii voinţei victimei, pentru ca
ea să execute cerinţele patrimoniale ale făptuitorului. În asemenea cazuri, nu este
necesară reţinerea suplimentară în sarcina făptuitorului a art.197 Cod penal sau
a art.104 Cod contravenţional.
[Pct.12 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.3 din 15.05.2017]
13. Violenţa periculoasă pentru viaţă sau sănătate (art.189 alin.(3) lit.c) CP)
presupune aplicarea intenţionată a violenţei care s-a soldat cu vătămarea gravă a
integrităţii corporale sau a sănătăţii.
În cazul săvîrşirii infracţiunii de şantaj în prezenţa acestei circumstanţe nu
este necesară o calificare suplimentară conform art.151 alin.(1) sau alin.(2) CP ori
a art.78 alin.(2) Cod contravenţional.
Se va constitui concursul infracţiunilor, prevăzute la art.189 alin.(1) şi/sau
art.151, 152 Cod penal, art.78 alin.(3) Cod contravenţional, dacă după cererea de
transmitere a bunurilor, dreptul asupra acestora, însoţite de ameninţarea cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţă şi sănătate, a fost aplicată violenţa periculoasă pentru viaţa, sănătatea proprietarului, posesorului sau deţinătorului acestor
bunuri, care se pretind a fi transmise, doar în cazul în care aplicarea violenţei se
realizează cu ocazia unei noi intenţii.
Vătămarea gravă ori medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii cauzată din
imprudenţă în cazul săvîrşirii infracţiunii de şantaj, trebuie calificată conform
art.157 în concurs cu art.189 (cu excepţia lit.c) şi f) alin.(3) CP).
Dacă în cadrul şantajului, vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii a provocat din imprudenţă decesul victimei, faptele săvîrşite
trebuie calificate conform art.189 alin.(3) lit.c) şi art.149 CP.
[Pct.13 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.3 din 15.05.2017]
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14. În conformitate cu prevederile de la lit.d) alin.(3) art.189 CP, se califică
cererea de a se transmite bunurile proprietarului, posesorului sau deţinătorului
ori dreptul asupra acestora sau de a săvîrşi acţiuni cu caracter patrimonial, care
este însoţită de schingiuiri, tortură, tratament inuman sau degradant.
Prin „schingiuire” trebuie de înţeles acţiunile care provoacă victimei suferinţe
prin privaţiunea de hrană, apă sau căldură, ori prin plasarea sau abandonarea
victimei în condiţii nocive pentru viaţă.
Tortura se manifestă prin acţiuni care produc victimei dureri acute, repetate
sau îndelungate (prin biciuiri, pişcături, prin împunsături cu obiecte înţepătoare,
prin cauterizări cu agenţi termici sau chimici, prin electrocutări).
Săvîrşirea şantajului cu semnele prevăzute de lit.d) alin.(3) art.189 CP nu necesită calificarea prin concurs de infracţiuni prevăzute de art.1661 CP.
Constatarea acţiunilor de schingiuire, tortură, tratament inuman sau degradant ţine de competenţa organului de urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti. Medicul legist deţine competenţa numai de a stabili prezenţa, caracterul şi
vechimea vătămărilor corporale, modul de producere a acestora.
Prin „tratament inuman” trebuie de înţeles orice tratament, altul decît tortura,
de natură să provoace intenţionat grave suferinţe fizice ori psihice, care nu se pot
justifica.
Prin „tratament degradant” trebuie de înţeles orice tratament, altul decît tortura, care umileşte în mod grosolan individul în faţa altora sau îl impune să acţioneze împotriva voinţei şi conştiinţei sale, sau este de natură să producă victimei
sentimente de teamă, de inferioritate, de îngrijorare în stare să o înjosească şi să-i
înfrîngă rezistenţa fizică şi morală.
[Pct.14 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.3 din 15.05.2017]
15. În sensul dispoziţiei de la art.189 alin.(4) CP, săvîrşirea răpirii presupune
succesiunea următoarelor acţiuni: 1) capturarea victimei; 2) luarea în pofida voinţei şi deplasarea victimei de la locul permanent sau provizoriu (locul de trai, de
muncă, de odihnă, de tratament etc.); 3) reţinerea victimei, inclusiv cu privarea
deplină de libertate.
În cazul săvîrşirii şantajului prin răpire nu este necesară calificarea suplimentară conform art.164 CP.
Este necesară delimitarea faptei prevăzute la alin.(4) art.189 CP, de răpirea
unei persoane săvîrşită din interes material (art.164 alin.(2) lit.f) CP).
În conformitate cu prevederile art.164 alin.(2) lit.f) CP vor fi calificate acţiunile infracţionale în situaţiile: cînd victima este răpită pentru o anumită perioadă
de timp pentru a o lipsi de posibilitatea de a încheia o tranzacţie profitabilă sau
de a lua parte la o licitaţie etc.; cînd făptuitorul îşi sporeşte activul patrimonial
pe seama victimei; cînd făptuitorul manifestă dorinţa de obţinere a unui cîştig
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material pentru a executa în schimb comanda de răpire; în alte cazuri cînd făptuitorul răpeşte o persoană, avînd scopul de a obţine sau a reţine la el un cîştig
material, ori de a se elibera de cheltuieli materiale, deşi nu formulează cererea de
a se transmite bunuri străine sau dreptul asupra acestora, ori de a săvîrşi acţiuni
cu caracter patrimonial.
16. Şantajul se consideră repetat dacă această infracţiune a fost săvîrşită de
o persoană care anterior a comis una din infracţiunile prevăzute de art.189 CP,
cu condiţia că nu a fost condamnată pentru fapta prejudiciabilă şi nu a expirat
termenul de prescripţie.
Şantajul nu se consideră săvîrşit repetat, dacă făptuitorul îşi reînnoieşte, în
raport cu una şi aceeaşi persoană, cererea de a i se transmite bunuri străine ori
dreptul asupra acestora, sau de a săvîrşi în folosul lui acţiuni cu caracter patrimonial, în cazul cînd aceste solicitări reînnoite sunt cuprinse de intenţia unică şi sunt
îndreptate spre dobîndirea aceloraşi bunuri, sau spre obţinerea dreptului asupra
aceloraşi bunuri, sau spre săvîrşirea în folosul făptuitorului a aceleiaşi acţiuni patrimoniale.
17. Instanţele de judecată vor reţine că, prin Legea pentru modificarea Codului penal nr.277-XVI din 18 decembrie 2008, în vigoare din 24 mai 2009, a fost
exclusă lit.a) din alin.(2) al art.189 Cod penal, care prevedea circumstanţa agravantă „repetat”. Conform legislaţiei penale în vigoare, şantajul repetat reprezintă
concursul acestor infracţiuni, prevăzute la art.189 Cod penal.
Se menţionează, că operarea acestor modificări nu influenţează delimitarea
infracţiunii unice, prelungite de concursul infracţiunilor, ultimul fiind constituit
din mai multe activităţi infracţionale, comise cu intenţii distincte.
[Pct.17 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.3 din 15.05.2017]
18. Şantajul săvîrşit de două sau mai multe persoane are loc în următoarele
cazuri:
a) şantajul a fost săvîrşit în coautorat (inclusiv coautorat cu repartizarea rolurilor);
b) şantajul a fost săvîrşit de către o persoană, care întruneşte semnele subiectului infracţiunii, în comun cu o persoană care nu întruneşte aceste semne;
c) şantajul a fost săvîrşit de către o persoană, care întruneşte semnele subiectului infracţiunii, prin intermediul unei persoane care cu bună-ştiinţă nu este
pasibilă de răspundere penală.
Existenţa înţelegerii prealabile între coautori nu influenţează asupra calificării
infracţiunii de şantaj, săvîrşit de două sau mai multe persoane, dar trebuie luată
în consideraţie la individualizarea pedepsei.
Acţiunile persoanelor care nu au luat parte la săvîrşirea şantajului, dar au contribuit la săvîrşirea acestuia prin sfaturi, indicaţii, prin promisiunea prealabilă că
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vor tăinui urmele infracţiunii, că vor vinde bunurile dobîndite etc., trebuie calificate drept complicitate la şantaj, cu referire la art.42 alin.(5) CP .
19. Articolul 189 alin.(3) lit.a) CP prevede răspunderea penală pentru şantajul săvîrşit de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală.
Săvîrşirea şantajului de un grup criminal organizat are loc în cazul în care
această faptă e comisă de o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în
prealabil pentru a comite una sau mai multe infracţiuni. Spre deosebire de două
sau mai multe persoane, care s-au înţeles în prealabil despre săvîrşirea şantajului, grupul criminal organizat se caracterizează, în special, prin stabilitate, prin
prezenţa în componenţa sa a unui organizator şi printr-un plan dinainte elaborat
al activităţii infracţionale comune, precum şi prin repartizarea obligatorie a rolurilor între membrii grupului criminal organizat, în timpul pregătirii şantajului.
Săvîrşirea şantajului de o organizaţie criminală are loc în cazul în care această
faptă e comisă de o reuniune de grupuri criminale organizate, formînd o comunitate stabilă, a cărei activitate se întemeiază pe diviziune, între membrii organizaţiei şi structurile ei, a funcţiilor de administrare, asigurare şi executare a intenţiilor
criminale ale organizaţiei în scopul de a influenţa activitatea economică şi de altă
natură a persoanelor fizice şi juridice sau de a o controla, în alte forme, în vederea
obţinerii de avantaje şi realizării de interese economice, financiare sau politice.
Şantajul se consideră săvîrşit de o organizaţie criminală şi în cazul în care infracţiunea a fost comisă de un membru al acesteia în interesul organizaţiei sau de
o persoană care nu este membru al organizaţiei respective, la însărcinarea acesteia.
Organizatorul şi conducătorul organizaţiei criminale poartă răspundere pentru toate infracţiunile de şantaj săvîrşite de această organizaţie, indiferent de faptul dacă a luat sau nu parte la săvîrşirea acestor infracţiuni.
În cazurile în care organizaţia criminală şi-a început activitatea infracţională,
iar membrii acesteia au săvîrşit fapte de şantaj, prevăzute de planurile organizaţiei
date, atunci acţiunile organizatorului sau conducătorului organizaţiei criminale
trebuie calificate prin concurs, conform art.284 şi lit.a) alin.(3) art.189 CP.
În cazul săvîrşirii aparte de către membrii organizaţiei criminale a infracţiunilor, care nu au fost prevăzute în planurile activităţii organizaţiei criminale, răspunderea pentru aceste infracţiuni o vor purta numai persoanele care au realizat
nemijlocit aceste infracţiuni.
20. În conformitate cu prevederile de la lit.b) alin.(3) art.189 CP, răspunderea
penală survine pentru şantajul săvîrşit cu aplicarea armei sau a altor obiecte folosite în calitate de armă.
În aceste cazuri instanţele judecătoreşti urmează să stabilească, în concordanţă cu art.129 alin.(I) CP, coroborat cu prevederile Legii privind regimul armelor
şi a muniţiilor cu destinaţie civilă, precum şi în baza raportului de expertiză, dacă
obiectul aplicat în cadrul şantajului reprezintă sau nu o armă iar în prezenţa unor
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temeiuri legale, acţiunile persoanei care a aplicat arma în procesul comiterii infracţiunii prevăzute la art.189 CP, trebuie calificate suplimentar conform art.290
CP.
Prin „armă” se are în vedere: arma de infanterie (de foc, cu tuburi cu gaze
(pneumatică, mecanică), cît şi arma albă (cu lamă, percutantă, balistică), precum
şi arma de autoapărare (cu gaze toxice neutralizante, cu aerosol, cu cartuşe cu
gaze, pulverizator mecanic, electrocutantă).
Prin alte obiecte folosite în calitate de armă se vor înţelege orice obiecte care
au o altă destinaţie decît cea de atacare a unei persoane, ori de apărare contra unui
atac dar care pot cauza daune sănătăţii sau vieţii persoanei (cuţit de bucătărie,
topor, bîtă, vargă de metal, lanţ etc.). Incidente reprezintă armele, care nu pot fi
folosite în vederea neutralizării unei persoane (art.2 al Legii privind regimul armelor şi a muniţiilor cu destinaţie civilă).
Prin „aplicarea armei sau a altor obiecte folosite în calitate de armă” se înţelege folosirea acestor obiecte în vederea anihilării victimei (tragerea ţintită a focurilor de armă, aplicarea loviturilor, demonstrarea armei sau a obiectului folosit în
calitate de armă în scopul intimidării etc.).
[Pct.20 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.3 din 15.05.2017]
21. În sensul prevederii de la lit.e) alin.(3) art.189 CP, şantajul urmat de dobîndirea bunurilor cerute are loc atunci cînd bunurile au trecut în posesia făptuitorului. Mărimea prejudiciului, cauzat prin infracţiunea menţionată supra, nu
cunoaşte o limită minimă, prevăzută de lege.
[Pct.21 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.3 din 15.05.2017]
22. În sensul prevederii de la lit.f) alin.(3) art.189 CP, prin „alte urmări grave” se are în vedere: moartea sau sinuciderea proprietarului, a posesorului sau a
deţinătorului, a rudelor sau a apropiaţilor acestora; încetarea impusă a activităţii
agentului economic sau a activităţii profesionale a persoanei fizice; alte urmări
care, cu luarea în calcul a circumstanţelor concrete ale cauzei, pot fi recunoscute
de către instanţa judecătorească ca fiind grave.
În cazul urmărilor grave intenţia făptuitorului se manifestă prin imprudenţă.
Dacă, săvîrşind şantajul, făptuitorul intenţionat a omorît o persoană, faptele comise urmează a fi calificate prin concurs în baza art.189 şi art.145 CP.
23. Delimitînd şantajul de jaf sau tîlhărie, instanţele judecătoreşti trebuie să
ţină cont de faptul că în cazul şantajului intenţia făptuitorului este orientată spre
dobîndirea bunurilor cerute în viitor, pe cînd dobîndirea bunurilor în cazul jafului sau tîlhăriei are loc simultan cu aplicarea violenţei sau a ameninţării aplicării
acesteia, ori îndată după realizarea acestor acţiuni.
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La calificarea infracţiunii se va aplica art.189 CP, iar nu art.187 sau art.188 CP,
în următoarele cazuri:
a) făptuitorul cere transmiterea bunurilor în viitor, ameninţînd cu aplicarea
imediată a violenţei, dacă victima nu va consimţi să-i execute cererea;
b) făptuitorul cere transmiterea bunurilor în viitor, ameninţînd, totodată, să
aplice violenţa în viitor, dacă victima nu-i va îndeplini cererea;
c) făptuitorul cere transmiterea bunurilor în viitor şi aplică violenţa în vederea asigurării realizării cererii sale.
Dacă şantajul este însoţit de luarea nemijlocită a unor bunuri care se găseau la
moment la victimă, spre dobîndirea cărora nu a fost orientată fapta de şantaj, cele
comise trebuie calificate prin concurs: art.189 şi art.188 sau 187 CP.
24. Este necesară delimitarea şantajului de samavolnicie (art.352 CP). Astfel,
spre deosebire de samavolnicie, şantajul este posibil doar în raport cu bunurile
străine, asupra cărora făptuitorul nu are nici dreptul legitim, nici dreptul presupus. Prin „drept legitim” se înţelege un astfel de drept, pe care persoana îl are în
virtutea unui temei legal. Prin „drept presupus” se înţelege un astfel de drept, care
în realitate nu aparţine persoanei, deşi acesta consideră eronat că este învestită cu
acest drept.
În aceeaşi ordine de idei, în cazul samavolniciei acţiunile de ameninţare, violenţă, nimicire a bunurilor etc. reprezintă un mijloc de realizare a dreptului legitim sau presupus al făptuitorului, iar în cazul şantajului astfel de acţiuni ca ameninţarea, violenţa, deteriorarea ori distrugerea bunurilor etc. constituie mijlocul
de întărire a cererii ilegale a făptuitorului.
Şantajul se deosebeşte de samavolnicie prin trăsăturile laturii subiective: şantajul presupune prezenţa intenţiei directe şi a scopului de cupiditate (profit), în
timp ce samavolnicia poate fi săvîrşită din intenţie directă sau indirectă, iar prezenţa vreunui scop nu este obligatorie.
25. Instanţele judecătoreşti vor ţine cont de necesitatea delimitării şantajului
(care include cererea săvîrşirii acţiunilor cu caracter patrimonial) de infracţiunea
prevăzută la art.247 CP.
Astfel, şantajul implică în mod obligatoriu caracterul gratuit (sau cel puţin vădit neechivalent) al cererii săvîrşirii acţiunilor cu caracter patrimonial. Dacă însă
făptuitorul achită integral valoarea tranzacţiei, pe care o impune victimei, faptele
comise trebuie calificate conform art.247 CP.
În cazul infracţiunii prevăzute la art.247 CP, făptuitorul poate ameninţa cu
răspîndirea unor informaţii care ar cauza daune considerabile drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanei sau rudelor ei apropiate. Aceste informaţii
includ nu numai ştirile defăimătoare (ca în cazul şantajului), dar şi informaţii de
alt gen: secretul înfierii, secretul comercial, secretul fiscal, secretul bancar etc.
Totodată, în cazul şantajului cererea făptuitorului poate viza numai săvîrşirea
unor acţiuni care au un caracter patrimonial. Dacă însă făptuitorul constrînge
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victima să încheie o tranzacţie avînd o natură nepatrimonială (de exemplu, să-şi
cedeze paternitatea asupra unei invenţii), atunci fapta trebuie calificată conform
art.247 CP.
26. Se recomandă instanţelor judecătoreşti să studieze şi să generalizeze practica judiciară referitor la cauzele penale privind şantajul, atrăgînd o atenţie deosebită depistării cauzelor şi condiţiilor care contribuie la săvîrşirea infracţiunii
prevăzute la art.189 CP. De asemenea, în scopul asigurării recuperării depline a
prejudiciului cauzat prin şantaj, se va acorda atenţie deosebită practicii examinării acţiunilor civile în cadrul proceselor penale cu privire la şantaj.

PREŞEDINTELE CURŢII
SUPREME DE JUSTIŢIE
Chişinău, 7 noiembrie 2005

Valeria ŞTERBEŢ

296

Hotărâri explicative în materie penală ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

Despre practica judiciară în cauzele din categoria
infracţiunilor privind viaţa sexuală
nr.17 din 07.11.2005
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2006, nr.3, pag.11

***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.22 din
25.06.2018
Generalizînd practica judiciară în cauzele din categoria infracţiunilor privind
viaţa sexuală şi urmărind scopul interpretării şi aplicării corecte şi uniforme a
legislaţiei ce reglementează răspunderea penală pentru săvîrşirea infracţiunilor
respective, în temeiul lit.c) art.2, lit.c) art.16 din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, Plenul prin prezenta hotărîre dă următoarele explicaţii:
1. La soluţionarea cauzelor penale ce fac parte din categoria infracţiunilor
privind viaţa sexuală indicate în articolele 171 (violul), 172 (acţiuni violente cu
caracter sexual), 173 (hărţuirea sexuală), 1751 (ademenirea minorului în scopuri
sexuale) din Codul penal, instanţele de judecată vor ţine cont că în sensul legii
penale are importanţă interpretarea următoarelor noţiuni:
a) raportul sexual reprezintă un act sexual normal (sub aspect fiziologic)
dintre persoane de sex diferit;
b) homosexualitatea reprezintă actul sexual dintre persoane, având aceeaşi
apartenenţă sexuală;
c) satisfacerea poftei sexuale în forme perverse reprezintă practicarea de acte
sexuale nefireşti, care urmăresc scopul satisfacerii instinctului sexual prin diferite procedee (analo-genitale, oralo-genitale, oralo-anale), între persoane având
apartenenţa sexuală diferită.
[Pct.1 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.22 din 25.06.2018]
2. Constrîngerea fizică reprezintă folosirea forţei fizice asupra persoanei pentru a înfrînge rezistenţa fizică a acesteia şi pentru a face astfel posibil raportul
sexual (lovirea victimei, imobilizarea braţelor şi a întregului corp, legarea etc.)
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Rezistenţa victimei nu este o condiţie esenţială şi nu prezintă importanţă decît ca
expresie a refuzului ei categoric de a consimţi un raport sexual.
Constrîngerea psihică reprezintă ameninţarea persoanei cu un pericol grav
pentru ea sau pentru o altă persoană, în astfel de condiţii încît să-i inspire temerea
serioasă că acel pericol nu va putea fi înlăturat decît prin cedarea în faţa ameninţării.
Acţiunile persoanei, prin care a obţinut consimţămîntul victimei (femeii) la
un raport sexual sau la satisfacerea poftei sexuale în forme perverse prin înşelăciune sau abuz de încredere (de exemplu: promisiunea mincinoasă de căsătorie)
nu pot fi considerate ca infracţiune împotriva libertăţii sau inviolabilităţii sexuale
a acesteia.
3. Imposibilitatea de a se apăra în cazul infracţiunilor prevăzute de art.171
şi 172 CP presupune incapacitatea fizică de a opune rezistenţă făptuitorului (în
virtutea defectelor fizice, a oboselii excesive, a unei poziţii incomode în care a fost
surprinsă victima etc.).
În contextul aceloraşi infracţiuni, imposibilitatea de a-şi exprima voinţa presupune o stare psihofiziologică ce lipseşte victima de putinţa de a-şi da seama
de ceea ce se întîmplă cu ea sau de a-şi manifesta voinţa (în cazul vîrstei fragede, a oligofreniei, a altor stări patologice de natură psihică, a somnului hipnotic
sau letargic, a leşinului, a comei, a morţii clinice etc.). Profitarea făptuitorului
de imposibilitatea victimei de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa înseamnă că
făptuitorul şi-a dat seama de situaţia dificilă a victimei şi a folosit prilejul pentru
a întreţine cu ea un raport sexual şi/sau un act de homosexualitate, ori de a-şi
satisface pofta sexuală în formă perversă.
Examinînd împrejurările în sensul dacă victima s-a aflat sau nu în imposibilitatea de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa, instanţele judecătoreşti urmează să
ţină cont de probele acumulate, incluzînd raportul corespunzător al expertului, în
cazul în care, pentru stabilirea stării fizice sau psihice a victimei, există necesitatea
efectuării expertizei judiciare.
La evaluarea circumstanţelor săvîrşirii violului şi/sau a acţiunilor violente cu
caracter sexual (art.171, 172 CP) asupra persoanei care se află în stare de ebrietate, instanţele judecătoreşti trebuie să reiasă din faptul că prezenţa imposibilităţii
victimei de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa este confirmată numai atunci
cînd ebrietatea, provocată de consumul alcoolului, substanţelor narcotice sau altor substanţe euforizante, avea un astfel de grad, încît lipsea victima de putinţa de
a opune rezistenţă făptuitorului, ori de a-şi da seama ce se întîmplă cu ea sau de
a-şi manifesta voinţa. În dependenţă de caz, consumul alcoolului sau a substanţelor narcotice se va stabili printr-o expertiză corespunzătoare.
La calificarea infracţiunilor prevăzute la art.171 şi 172 CP nu are însemnătate
dacă starea de imposibilitate de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa a fost provocată chiar de făptuitor.
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Starea de imposibilitate a victimei de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa
poate avea un caracter permanent sau provizoriu. În cazul în care această stare are
un caracter provizoriu, este important ca ea să coincidă cu momentul săvîrşirii
raportului sexual şi/sau actului de homosexualitate sau satisfacere a poftei sexuale
în forme perverse.
[Pct.3 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.22 din 25.06.2018]
4. La delimitarea componenţei de infracţiune prevăzute de art.171 alin.(2)
lit.b), 172 alin.(2) lit.b) CP de componenţa infracţiunii prevăzute de art.174 CP,
instanţele de judecată vor ţine seama că actul de homosexualitate sau satisfacerea
poftei sexuale în formă perversă cu o persoana care nu a atins vîrsta de 16 ani
are loc fără constrîngere şi fără a se profita de starea de neputinţă a victimei, iar
ultima înţelegea caracterul şi esenţa acţiunilor săvîrşite.
[Pct.4 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.22 din 25.06.2018]
5. Infracţiunile prevăzute de art.art.171, 172, 174 CP se consideră consumate
odată cu începerea realizării actului sexual al făptuitorului cu victima, indiferent
de consecinţe.
Faptele îndreptate nemijlocit spre săvîrşirea actului de homosexualitate sau
satisfacerii poftei sexuale în forme perverse (dezbrăcarea victimei, imobilizarea
ei, aplicarea violenţei faţă de ea pentru a-i înfrînge rezistenţa etc.), dar care nu au
condus la începerea acţiunilor cu caracter sexual, menţionate mai sus, din cauze
ce nu depind de voinţa făptuitorului, formează tentativa la infracţiunile prevăzute de art.171 şi 172 CP. Faptele date pot constitui tentativă la aceste infracţiuni
numai dacă au fost întreprinse în scopul realizării actului de homosexualitate,
satisfacerii poftei sexuale în forme perverse. Dacă acţiunile făptuitorului au fost
exercitate în alte scopuri, faptele săvîrşite nu pot fi calificate conform art.171 sau
172 CP, ci potrivit art.151-154, 287 etc. din CP.
[Pct.5 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.22 din 25.06.2018]
6. Renunţarea de bunăvoie de a săvîrşi infracţiunile prevăzute de art.171 sau
172 CP urmează să fie examinată ca circumstanţă care exclude răspunderea pentru aceste infracţiuni. În acest caz, persoana poartă răspundere doar pentru fapta
prejudiciabilă săvîrşită real şi cu condiţia că ea conţine elementele constitutive ale
infracţiunii.
Nu se consideră renunţare de bunăvoie la săvîrşirea violului şi/sau a acţiunilor
violente cu caracter sexual refuzul de continuare a acţiunilor prejudiciabile care
este determinat de cauze independente de voinţa făptuitorului.
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7. Violul şi acţiunile violente cu caracter sexual (art.171 – 172 CP) se consideră săvîrşite repetat, dacă făptuitorul a comis anterior alt viol sau alte acţiuni violente cu caracter sexual, cu condiţia că acesta nu a fost condamnat pentru vreuna
din aceste fapte şi că nu a expirat termenul de prescripţie.
Dacă făptuitorul succesiv realizează două sau mai multe raporturi sexuale
sau acţiuni cu caracter sexual asupra aceleiaşi victime şi în executarea aceleiaşi
intenţii infracţionale, faptele săvîrşite reprezintă o infracţiune unică prelungită,
care se consideră consumată din momentul începerii ultimului raport sexual şi/
sau a ultimei acţiuni cu caracter sexual; în acest caz, făptuitorul nu poate fi tras la
răspundere conform art.171 alin.(2) lit.a) CP sau după caz, art.172 alin.(2) lit.a)
CP). Dacă raporturile sexuale şi/sau acţiunile cu caracter sexual au fost realizate
cu două sau mai multe victime, chiar în cazul unei întreruperi de scurtă durată
între aceste raporturi (acţiuni), trebuie aplicată dispoziţia de la art.171 alin.(2)
lit.a) sau după caz, art.172 alin.(2) lit.a) CP.
Dacă intenţia făptuitorului cuprinde săvîrşirea de către el (în orice consecutivitate) a violului şi a acţiunilor violente cu caracter sexual asupra uneia şi aceleiaşi
victime, faptele săvîrşite urmează a fi calificate prin concurs în baza art.171 şi 172
CP. La calificare nu importă dacă a existat întrerupere în timpul săvîrşirii asupra
victimei a violului şi a acţiunilor violente cu caracter sexual.
Dacă violul sau acţiunile violente cu caracter sexual au fost săvîrşite în prezenţa mai multor circumstanţe agravante, prevăzute la diferite alineate ale art.171
şi/sau 172 CP, atunci, în absenţa concursului real de infracţiuni, faptele se califică
numai potrivit acelui alineat al art.171 şi/sau 172 CP care prevede o sancţiune mai
severă. Totodată, în partea descriptivă a sentinţei este necesar a fi nominalizate
toate circumstanţele agravante ale faptei.
8. Răspunderea pentru violul sau acţiunile violente cu caracter sexual, săvîrşite cu bună-ştiinţă asupra unui minor ori asupra unei persoane despre care se ştia
cu certitudine că nu a atins vîrsta de 14 ani, poate surveni numai dacă făptuitorul
cunoştea cu certitudine vîrsta victimei (din maniera de conduită a acesteia, din
aspectul ei exterior sau din alte surse). Eroarea de fapt cu privire la vîrsta victimei,
posibilă în anumite cazuri speciale şi în împrejurări concrete specifice, în care
făptuitorul şi-a putut eventual forma convingerea că victima are depăşită vîrsta de
14 sau 18 ani atunci cînd aceasta este dovedit, se exclude imputarea acestui semn
calificativ (vîrsta victimei este cu puţin sub 14 sau 18 ani, iar datorită proceselor
de accelerare arată mai în vîrsta).
9. La încadrarea acţiunilor, conform prevederilor art.171 alin.(2) lit.b2) şi
art.172 alin.(2) lit.b2) Cod penal, ca viol sau acţiuni violente cu caracter sexual,
săvârşite asupra unui membru de familie, se va ţine cont de dispoziţiile art.1331
Cod penal, în redacţia Legii nr.196 din 28.07.2016, care stabileşte că prin membru
de familie se înţelege: a) în condiţia de conlocuire: persoanele aflate în căsătorie,
în divorţ, sub tutelă şi curatelă, rudele, afinii lor, soţii rudelor, persoanele aflate
în relaţii asemănătoare acelora dintre soţi (concubinaj) sau dintre părinţi şi copii;
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b) în condiţia de locuire separată: persoanele aflate în căsătorie, în divorţ, rudele,
afinii lor, copiii adoptivi, persoanele aflate sub curatelă, persoanele care se află ori
s-au aflat în relaţii asemănătoare acelora dintre soţi (concubinaj).
[Pct.9 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.22 din 25.06.2018]
10. Calificarea violului (art.171 Cod penal) sau a acţiunilor violente cu caracter sexual (art.172 Cod penal), ca fiind săvârşite de două sau mai multe persoane,
poate avea loc în cazul în care persoanele (nu mai puţin de două) participante la
viol acţionau de comun acord, în privinţa victimei.
Ca viol sau acţiuni violente cu caracter sexual, săvârşite de două sau mai multe persoane, sunt calificate nu doar acţiunile persoanelor care au săvârşit raportul
sexual (actul de homosexualitate sau satisfacerea poftei sexuale în forme perverse), dar şi acţiunile persoanelor care, prin aplicarea constrângerii fizice sau psihice faţă de victimă, au făcut posibilă săvârşirea acţiunii sexuale respective.
Infracţiunea se consideră săvârşită de două şi mai multe persoane şi atunci
când făptuitorii, acţionând în comun şi aplicând constrângerea fizică sau psihică
faţă de mai multe persoane, săvârşesc, ulterior, fiecare dintre ei un raport sexual
şi/sau un act de homosexualitate, sau satisfacerea poftei sexuale în forme perverse, cu una dintre aceste persoane.
Violul şi/sau acţiunile violente cu caracter sexual, săvârşite de două sau mai
multe persoane, trebuie deosebite de complicitatea la aceste infracţiuni, când faptele comise sunt calificate, potrivit art.42 alin.(5), raportat la art.171 sau 172 Cod
penal.
Complice la viol şi/sau acţiuni violente cu caracter sexual este persoana care:
a ademenit victima într-un loc dinainte convenit, comod pentru săvârşirea infracţiunii; a pus la dispoziţie mijlocul său de transport, în scopul săvârşirii infracţiunii; a pregătit mijloacele necesare aducerii victimei în starea de imposibilitate
de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa; a săvârşit cu victima un raport sexual şi/
sau un act de homosexualitate, sau satisfacerea poftei sexuale în forme perverse, în mod benevol, creând imediat condiţiile pentru comiterea violului şi/sau a
acţiunilor violente cu caracter sexual, de către alte persoane, cu care a intrat în
înţelegere prealabilă etc.
[Pct.10 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.22 din 25.06.2018]
11. Prin contaminarea intenţionată cu o boală venerică (art.171 alin.(2) lit.e)
şi art.172 alin.(2) lit.d) Cod penal) sau cu maladia SIDA (art.171 alin.(3) lit.c) şi
art.172 alin.(3) lit.b) Cod penal), în urma violului sau a acţiunilor violente cu caracter sexual, se are în vedere transmiterea agenţilor acestor boli, pe cale sexuală.
Tipul bolii venerice (sifilisul, şancrul moale, blenoragia, boala Nicolas-Favre
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etc.) nu are însemnătate la calificarea faptei conform art.171 alin.(2) lit.e) sau
art.172 alin.(2) lit.d) CP.
Este obligatoriu ca făptuitorul să cunoască că suferă de o boală venerică sau
de maladia SIDA. El trebuie să manifeste intenţia, directă sau indirectă, faţă de
contaminarea cu o boală venerică sau cu maladia SIDA.
Calificarea suplimentară conform art.211 sau 212 CP nu este necesară.
[Pct.11 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.22 din 25.06.2018]
12. La calificarea violului, săvârşit cu o deosebită cruzime, precum şi din motive sadice (art.171 alin.(2) lit.f) şi Cod penal) şi acţiuni violente cu caracter sexual, săvârşite cu o deosebită cruzime, precum şi din motive sadice (art.172 alin.(2)
lit.g) Cod penal), se va ţine cont de faptul, că prin deosebită cruzime se înţelege
provocarea unor dureri sau suferinţe puternice, fizice ori psihice, victimei, de către făptuitor (de exemplu, victima este supusă şocurilor electrice, este suspendată
de mâini, este cauterizată cu agenţi termici sau chimici etc.). Violul sau acţiunile
violente cu caracter sexual, săvârşite cu bună-ştiinţă în prezenţa unor persoane
apropiate victimei, de asemenea, urmează a fi calificat, potrivit art.171 alin.(2)
lit.f) şi 172 alin.(2) lit.g) Cod penal. În cazul unei asemenea calificări este necesar
să se stabilească că făptuitorul, în pornirea sa, a avut intenţia de a cauza victimei
dureri şi suferinţe deosebite, apreciate ca deosebită cruzime.
Se va ţine cont, la calificarea violului sau acţiunilor violente cu caracter sexual, săvârşite din motive sadice că acestea reprezintă imboldul cauzat de tendinţa
anormală (dar în limitele responsabilităţii) spre cruzime, o plăcere bolnăvicioasă de a vedea pe cineva suferind sau de a pricinui suferinţe. Spre deosebire de
motivele sadice, cruzimea deosebită poate fi generată de răzbunare, ură, gelozie,
interes material, motive huliganice etc.
[Pct.12 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.22 din 25.06.2018]
[Pct.13 abrogat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.22 din 25.06.2018, iar pct.14,15,16 devin pct.13,14,15]
13. În sensul prevederii de la art.171 alin.(3) lit.a) şi 172 alin.(3) lit.a1) Cod
penal, victima se află în grija făptuitorului, atunci când acesta are obligaţia contractuală (de muncă, de prestaţii) de a-i acorda asistenţă socială ori de a îngriji
victima.
În legătură cu intervenirea modificărilor în prevederile art.1331 Cod penal,
în cazul când victima se află sub ocrotirea făptuitorului, atunci când ultimul are
calitatea de tutore sau de curator, în raport cu victima, acţiunile acestuia urmează
a fi încadrate la alin.2 lit.b1) art.171 şi lit.b2) alin.(2) art.172 Cod penal.
Astfel, urmează a fi încadrate, în baza art.171 alin.(3) lit.a) şi 172 alin.(3) lit.a1)
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Cod penal, doar violul sau acţiunile violente cu caracter sexual, când făptuitorul
şi-a asumat în fapt sarcina de a ocroti un minor, acesta aflându-se sub ocrotirea
făptuitorului, dar făptuitorul nu cade sub incidenţa prevederilor art.1331 şi 134
Cod penal.
Victima se află sub protecţia făptuitorului în cazul în care este privată în mod
legal de libertate (de exemplu, se află într-o instituţie de reeducare), iar cel care a
săvîrşit violul are obligaţia de a o păzi şi supraveghea.
Victima se află la educarea făptuitorului atunci cînd acesta face parte din rîndul cadrelor didactice sau al personalului pedagogic, fie că este o persoană angajată de către părinţii victimei, pentru educarea şi instruirea acesteia.
Victima se află la tratamentul făptuitorului atunci cînd acesta din urmă face
parte din personalul medical, aplicînd îngrijirea medicală faţă de victimă în instituţiile medicale sau la domiciliu.
[Pct.13 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.22 din 25.06.2018]
14. Violul sau acţiunile violente cu caracter sexual, care au cauzat din imprudenţă o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, se califică numai
conform art.171 alin.(3) lit.d) sau art.172 alin.(3) lit.c) CP. În aceste cazuri nu este
necesară calificarea suplimentară potrivit art.157 CP. Violul sau acţiunile violente
cu caracter sexual, care au provocat din imprudenţă decesul victimei, se califică
numai conform art.171 alin.(3) lit.e) sau art.172 alin.(3) lit.d) CP şi nu este necesară calificarea suplimentară potrivit art.149 CP.
Dacă în timpul violului sau al acţiunilor violente cu caracter sexual victimei
i-a fost cauzată vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, acţiunile făptuitorului urmează a fi calificate prin concurs de infracţiuni în
baza art.151 şi, respectiv, 171 sau 172 CP. Acţiunile persoanei, care, în timpul
violului sau al acţiunilor violente cu caracter sexual, a cauzat intenţionat victimei
vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii care a provocat din imprudenţă decesul victimei, urmează a fi calificate prin concurs de infracţiuni în baza
art.151 alin.(4) şi, respectiv, art.171 sau 172 CP.
Dacă în timpul violului sau al acţiunilor violente cu caracter sexual constrîngerea fizică s-a exprimat în vătămarea intenţionată medie sau uşoară a integrităţii
corporale sau a sănătăţii, faptele săvîrşite se califică numai conform art.171 sau
172 CP, nefiind necesară calificarea suplimentară potrivit art.152 sau 153 CP.
[Pct.14 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.22 din 25.06.2018]
15. Dacă în procesul violului sau al săvârşirii acţiunilor violente cu caracter
sexual s-a comis intenţionat şi omorul victimei, acţiunile făptuitorului se califică,
în baza art.145 alin.(2) lit.k) şi art.171 sau art.172 Cod penal.
[Pct.15 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.22 din 25.06.2018]
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16. La calificarea violului, ca fiind săvârşit asupra unei persoane minore, în
vârstă de până la 14 ani (art.171 alin.(3) lit.b) Cod penal) urmează să se stabilească în mod obligatoriu: 1) că victima nu a atins vârsta de 14 ani şi 2) că făptuitorul,
la momentul săvârşirii infracţiunii, ştia că minorul nu a împlinit vârsta de 14 ani
sau admitea acest fapt.
La calificarea acţiunilor violente cu caracter sexual, săvârşite asupra unei persoane, despre care se ştia, cu certitudine, că nu a împlinit vârsta de 14 ani (art.172
alin.(3) lit.a) Cod penal) urmează să se stabilească, în mod obligatoriu: 1) că victima nu a atins vârsta de 14 ani şi 2) că făptuitorul, la momentul săvârşirii infracţiunii, ştia, cu certitudine, că minorul nu a împlinit vârsta de 14 ani.
[Pct.16 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.22 din 25.06.2018]
17. În sensul prevederilor de la art.171 alin.(3) lit.f) şi art.172 alin.(3) lit.e)
CP, prin „alte urmări grave” se înţelege: sinuciderea; pierderea capacităţii de naştere normală (fără cezariană); graviditatea extrauterină; pierderea capacităţii de
a duce o viaţă sexuală normală; apariţia gravidităţii în cazul contraindicaţiilor
medicale pentru naştere sau întreruperea sarcinii etc.
18. În sensul art.173 Cod penal, prin „comportament fizic, verbal sau nonverbal care lezează demnitatea persoanei sau care creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare, discriminatorie sau insultătoare, în scopul de a
determina o persoană la raporturi sexuale ori la alte acţiuni cu caracter sexual”
se înţelege pretinderea, explicită sau implicită, a unui raport sexual ori a unei alte
acţiuni cu caracter sexual.
Conduita infracţională (fizică, verbală sau nonverbală) se poate realiza prin
atingeri ale corpului victimei, glume necenzurate, propuneri impudice, exprimate verbal sau în scris, insulte, gesturi cu caracter sexual etc., în scopul de a determina victima la un raport sexual ori la o altă acţiune cu caracter sexual.
Expresiile „care lezează demnitatea persoanei” şi „care creează o atmosferă
neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare, discriminatorie sau insultătoare” constituie parte componentă a comportamentului fizic, verbal sau nonverbal. Comportamentul fizic, verbal sau nonverbal care lezează demnitatea persoanei sau
care creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare, discriminatorie sau insultătoare este un comportament nonviolent, dar care provoacă, în
detrimentul victimei, o stare de înjosire, jenă, izolare, jignire sau o situaţie duşmănoasă, neprielnică, în mediul în care se află.
Constrângerea, ameninţarea, şantajul sunt acţiuni adiacente de realizare a
faptei prejudiciabile prevăzute la art.173 Cod penal RM şi urmează a fi diferenţiate de modalităţile acţiunii adiacente de realizare a faptelor stipulate la art.171 şi
172 Cod penal.
Astfel, dacă subiectul infracţiunii profită de imposibilitatea persoanei de a se
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apăra sau de a-şi exprima voinţa, pentru a o determina la raporturi sexuale ori la
alte acţiuni cu caracter sexual, acţiunile făptuitorului se califică, în baza art.171 şi
172 Cod penal.
Prin constrângere, în sensul art.173 Cod penal, se are în vedere profitarea
făptuitorului de starea de dependenţă a victimei. Prin stare de dependenţă se are
în vedere situaţia specială în care se află victima faţă de făptuitor, în cadrul unui
raport de subordonare (pe verticală sau pe orizontală), care rezultă din relaţii de
serviciu, materiale sau de altă natură.
Ameninţarea, în cazul infracţiunii prevăzute la art.173 Cod penal, trebuie să-i
creeze victimei temerea reală cu privire la posibilitatea survenirii unei daune în
detrimentul său, al membrilor de familie, al rudelor sau altor apropiaţi ei. Conţinutul ameninţării în ipoteza hărţuirii sexuale poate viza: distrugerea sau deteriorarea bunurilor, răpirea persoanei, privaţiunea ilegală de libertate, tragerea ilegală
la răspundere a persoanei, ameninţarea cu unele acţiuni huliganice, cu răpirea
mijlocului de transport sau oricare altă ameninţare care nu cade sub incidenţa
normelor specificate la art.171 şi 172 Cod penal.
Potrivit art.173 Cod penal, prin şantaj se are în vedere „ameninţarea cu divulgarea informaţiilor care, devenind cunoscute, pot prejudicia onoarea şi demnitatea victimei sau a persoanelor apropiate ei ori pot fi cauza altor urmări nedorite”. Conţinutul unor asemenea informaţii despre victimă poate privi: practicarea prostituţiei; boala venerică a acesteia; consumul de substanţe narcotice sau
psihotrope; săvârşirea unor fapte ilegale; infidelitatea conjugală etc. Totodată, la
calificare, nu are importanţă, dacă aceste informaţii sunt mincinoase sau veridice.
Hărţuirea sexuală se consumă din momentul manifestării unei conduite fizice, verbale sau nonverbale, care lezează demnitatea persoanei ori care creează
o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare, discriminatorie sau insultătoare, însoţită de ameninţare, constrângere sau şantaj, în scopul specificat în
dispoziţia art.173 Cod penal. În ipoteza în care fapta prejudiciabilă are caracter
prelungit, momentul de consumare coincide cu momentul săvârşirii ultimei acţiuni infracţionale. La calificarea faptelor nu contează dacă făptuitorul a săvârşit
sau nu raportul sexual ori alte acţiuni cu caracter sexual, însă această împrejurare
trebuie luată în considerare, la individualizarea pedepsei.
Victimă a infracţiunii de hărţuire sexuală poate fi orice persoană, indiferent
de sex sau mediu de provenienţă. În calitate de victimă a infracţiunii cuprinse la
art.173 Cod penal, poate evolua şi un minor, dacă nu este de vârstă fragedă.
[Pct.18 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.22 din 25.06.2018]
19. În corespundere cu art.174 Cod penal, se califică raportul sexual altul decât violul, actele de penetrare vaginală, anală sau bucală şi altele, comise asupra
unei persoane, despre care se ştia, cu certitudine, că nu a împlinit vârsta de 16 ani,
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în cazul în care a existat consimţământul victimei la aceste acţiuni, acesta presupunând discernământul.
Raportul sexual, altul decât violul, actele de penetrare vaginală, anală sau bucală şi altele, săvârşite cu o persoană de vârstă fragedă, al cărei consimţământ nu
are valoare juridică, deoarece aceasta nu înţelege semnificaţia celor ce i se întâmplă, se califică nu conform art.174 Cod penal, ci potrivit art.171 alin.(3) lit.b) sau
art.172 alin.(3) lit.a) Cod penal.
Victima infracţiunii prevăzute la art.174 Cod penal poate fi persoana de sex
feminin sau masculin, care la momentul săvârşirii infracţiunii nu a atins vârsta de
16 ani. Este obligatoriu ca făptuitorul să nu presupună, ci să ştie, cu certitudine,
că la momentul comiterii infracţiunii, victima nu a atins vârsta de 16 ani. Această
certitudine se poate datora: cunoaşterii anterioare a victimei, aspectului exterior
al acesteia, manierei de conduită a ei etc.
Infracţiunea stipulată la art.174 Cod penal, se consideră consumată din momentul începerii raportului sexual, altul decât violul, actele de penetrare vaginală,
anală sau bucală şi altele.
[Pct.19 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.22 din 25.06.2018]
20. Sub incidenţa art.175 CP se află acţiunile cu caracter sexual (altele decât raportul sexual, actul de homosexualitate, satisfacerea poftei sexuale în forme
perverse, precum şi oricare alte acte de penetrare vaginală, anală, bucală sau de alt
gen) care au fost comise cu consimţămîntul victimei. În special, noţiunea „acţiuniperverse” include: dezgolirea corpului sau a organelor genitale ale făptuitorului
în prezenţa victimei; dezgolirea corpului sau a organelor genitale ale victimei,
însoţită de contemplarea, pipăirea acestora; săvîrşirea raportului sexual, a actului de homosexualitate sau a altor acţiuni cu caracter sexual, în condiţii anume
ca victima să poată urmări aceste acţiuni; discuţiile cu caracter obscen şi cinic
purtate cu victima referitor la viaţa sexuală; audierea împreună cu victima a înregistrărilor cu caracter pornografic; vizionarea împreună cu victima a imaginilor
de orice gen cu acelaşi conţinut; lecturarea împreună cu victima a literaturii cu
conţinut pornografic etc.
Victima infracţiunii prevăzute de art.175 CP poate fi numai persoana de sex
feminin sau masculin care la momentul săvîrşirii infracţiunii nu a împlinit vîrsta
de 16 ani. Este obligatoriu ca făptuitorul să nu presupună, ci să ştie cu certitudine
că la momentul comiterii infracţiunii, victima nu a atins vîrsta de 16 ani.
Infracţiunea prevăzută de art.175 CP se consideră consumată din momentul
începerii acţiunilor perverse.
[Pct.20 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.22 din 25.06.2018]
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În conformitate cu art.1751 Cod penal, ca ademenire a minorului în scopuri
sexuale se califică propunerea, convingerea, manipularea, ameninţarea, promisiunea de a oferi avantaje sub orice formă, efectuate inclusiv prin intermediul
tehnologiilor informaţionale sau comunicaţiilor electronice, în vederea stabilirii
unei întâlniri cu un minor, cu scopul săvârşirii împotriva acestuia a oricărei infracţiuni privind viaţa sexuală, dacă aceste acţiuni au fost urmate de fapte materiale, care conduc la o astfel de întâlnire.
Latura obiectivă a infracţiunii se realizează prin săvârşirea de către făptuitor
a unor acţiuni consecutive, şi anume: adresarea propunerii de întâlnire, inclusiv
prin intermediul tehnologiilor informaţionale sau comunicaţiilor electronice, săvârşirea unor fapte materiale, care conduc la o întâlnire cu victima minoră (stabilirea locului şi timpului de întâlnire, deplasarea făptuitorului către locul întâlnirii,
rezervarea de către făptuitor a unui spaţiu pentru întâlnire, întreprinderea de către făptuitor a unor acţiuni pentru asigurarea caracterului secret al întâlnirii etc.
şi întâlnirea propriu-zisă a făptuitorului cu victima minoră.
Fapta urmează a fi calificată ca tentativă la infracţiunea reglementată de
art.1751 Cod penal, dacă activitatea infracţională se va întrerupe, înainte de a fi
avut loc întâlnirea cu minorul.
În sensul prevederii de la art.1751 Cod penal, noţiunea de întâlnire presupune
nu doar o întrevedere în acelaşi punct topografic, dar şi o întrevedere virtuală,
când victima şi făptuitorul se găsesc la distanţă unul de celălalt (de exemplu, în
localităţi sau ţări diferite). În aceste condiţii, infracţiunea prevăzută la art.1751
Cod penal este comisă prin intermediul tehnologiilor informaţionale sau comunicaţiilor electronice, dacă acestea constau din: discuţii cu caracter obscen sau
cinic, purtate cu victima, referitor la raporturile sexuale, determinarea victimei
să participe ori să asiste la spectacole pornografice, punerea la dispoziţia victimei
a materialelor cu caracter pornografic etc.
Scopul infracţiunii cuprinse la art.1751 Cod penal este unul special: săvârşirea
împotriva victimei a oricărei infracţiuni cu caracter sexual. În sensul art.1751 Cod
penal, prin „infracţiuni cu caracter sexual” trebuie de înţeles nu doar infracţiunile stipulate la art.171-175 Cod penal. Reieşind din dispoziţia art.23 al Convenţiei
Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a
abuzurilor sexuale, noţiunea „infracţiuni cu caracter sexual” trebuie să se refere
şi la infracţiunile specificate la art.2081 şi 2082 Cod penal.
Faptele săvârşite vor forma concurs de infracţiuni dintre: art.1751 Cod penal
şi, respectiv, art.171-175, 2081, 2082 Cod penal, dacă persoana care i-a propus
victimei o întâlnire, cu scopul săvârşirii împotriva acesteia a oricărei infracţiuni
cu caracter sexual şi, ulterior, săvârşeşte o asemenea infracţiune cu acea victimă.
[Pct.21 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.22 din 25.06.2018, iar pct.21,22,23 devin pct.22,23,24]
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22. Judecarea cauzelor din categoria infracţiunilor privind viaţa sexuală se
desfăşoară, de regulă, în şedinţa închisă, cu respectarea prevederilor art.18 CPP.
Hotărîrea de a judeca cauza în şedinţă închisă trebuie argumentată, fiind respectate normele procedurii judiciare.
Este interzis ca în şedinţa de judecată să se facă abuz de aspectele care nu au
legătură cu cauza şi care înjosesc onoarea şi demnitatea părţii vătămate. Preşedintele şedinţei este obligat să reacţioneze şi să curme cu promptitudine comportamentul netacticos al persoanelor participante în şedinţa de judecată.
23. La întocmirea hotărîrilor judecătoreşti urmează să fie evitate expresii
ofensatoare şi descrierea vulgară a acţiunilor. Este inadmisibil să fie redate amănunţit detaliile cazului şi să fie comentată fapta.
Descrierea desfăşurată a circumstanţelor cauzei se va conţine în procesul-verbal al şedinţei de judecată.
24. În legătură cu adoptarea prezentei hotărîri, se abrogă Hotărîrea Plenului
Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în cauzele despre infracţiunile sexuale”, nr.7 din 29.08.1994, cu modificările ulterioare.

PREŞEDINTELE CURŢII
SUPREME DE JUSTIŢIE
Chişinău, 7 noiembrie 2005

Valeria ŞTERBEŢ
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

Cu privire la practica judecării cauzelor penale în ordine de apel
nr. 22 din 12.12.2005
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2006, nr.7, pag.10

***

Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din
24.12.2010, Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova
nr.4 din 30.03.2009
Studierea practicii judiciare privind examinarea apelului pe cauzele penale
demonstrează că instanţele judiciare, în general, corect aplică normele de drept
procesual în acest domeniu.
Concomitent, au fost înregistrate cazuri de aplicare incorectă a cerinţelor prevăzute de art.400-419 CPP.
În scopul unificării aplicării corecte şi uniforme a legislaţiei la examinarea
cauzelor penale în ordine de apel, călăuzindu-se de art.2 lit.e) şi art.16 lit.c) din
Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, Plenul prin prezenta hotărîre dă
următoarele explicaţii.
1. Conform Capitolului IV, secţiunea 1 Cod de procedură penală, apelul este
o cale de atac ordinară, care poate fi folosită împotriva hotărîrilor pronunţate
asupra fondului de către o instanţă judiciară inferioară, pentru ca pricina să fie
supusă unei noi judecăţi, în vederea reformării hotărîrii nedefinitive.
Apelul este o cale de atac sub aspect de fapt şi de drept, întrucît odată exercitat, produce un efect devolutiv complet în sensul că provoacă un control integral
atît în fapt, cît şi în drept numai la persoana care l-a declarat, la calitatea acesteia
în proces şi la persoana împotriva căreia este îndreptat de către jurisdicţia de al
doilea grad asupra hotărîrii primei instanţe.
Apelul este şi o cale de reformare a hotărîrii. În cazul admiterii lui, hotărîrea
atacată este desfiinţată integral sau în parte, iar cauza va primi o nouă rezolvare
în instanţa de apel.
În baza apelului se face o nouă judecată în fond a cauzei, apreciindu-se probele din dosar, utilizîndu-se şi posibilitatea administrării de noi probe.
Apelul este o cale de atac accesibilă oricărei persoane interesate (martor, expert, interpret ş.a.).
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El are ca efect imediat suspendarea executării hotărîrii atacate, de aceea trebuie folosit într-un termen scurt, fixat de lege.
2. În raport cu prevederile art.400 CPP orice sentinţă poate fi atacată cu apel,
cu excepţia celor referitor la care legea interzice expres a se folosi această cale de
atac. Excepţiile sunt arătate în lege.
Sentinţele susceptibile de atac sunt:
a) sentinţele prin care se soluţionează latura penală şi latura civilă a cauzei,
sentinţele de achitare, de condamnare (art.389-390 CPP);
b) sentinţele pronunţate la judecarea cauzelor cu aplicarea procedurii speciale: procedura în cauzele privind minorii (art.474-487 CPP), procedura aplicării
măsurilor de constrîngere cu caracter medical (art.488-503 CPP), procedura de
urmărire şi judecare a unor infracţiuni flagrante (art.513-519 CPP), procedura
privind urmărirea penală şi judecarea cauzelor privind infracţiunile săvîrşite de
persoane juridice (art.520-523 CPP);
c) sentinţele instanţei de revizuire date în conformitate cu cerinţele art.464 şi
465 CPP, avîndu-se în vedere noua hotărîre potrivit dispoziţiilor art.382-397 CPP,
care poate fi atacată cu apel în ordine generală.
3. Nu pot fi supuse căii de atac a apelului următoarele categorii de hotărîri:
a) sentinţele pronunţate de judecătorii şi de Judecătoria militară privind infracţiunile pentru săvîrşirea cărora legea prevede în exclusivitate o pedeapsă nonprivativă de libertate. Acestea nu se atacă cu apel dat fiind faptul că infracţiunile
poartă un grad redus prejudiciabil;
b) sentinţele pronunţate de curţile de apel şi Curtea Supremă de Justiţie;
c) alte hotărîri pentru care legea nu prevede această cale de atac (încheierea
de respingere a cererii de revizuire (art.462 alin.(4) CPP), sentinţa adoptată în
cazul acordului de recunoaştere a vinovăţiei (art.509 CPP), sentinţa de încetare a
procesului penal (art.332, 391 CPP).
4. Conform alineatului (2) al art.400 CPP, încheierile date de prima instanţă
pot fi atacate cu apel numai odată cu sentinţa.
Încheierile, sub aspectul modalităţilor de realizare a apelului, pot fi grupate în:
a) încheieri supuse apelului odată cu fondul;
b) încheieri atacate imediat după pronunţare;
c) încheieri care nu pot fi atacate.
4.1. Încheierile din prima categorie se dau în cursul judecării: încheierile prin
care instanţa s-a pronunţat asupra demersurilor formulate de părţi şi asupra cererilor şi probelor propuse de ele; încheierile prin care se iau măsuri pentru buna
administrare a justiţiei (conexarea, disjungerea cauzei ş.a.); încheierile pronunţate asupra măsurilor procesuale (măsuri faţă de cei ce tulbură ordinea în timpul
şedinţei de judecată, aducerea silită ş.a.).
4.2. Din al doilea grup de încheieri fac parte cele care se referă la cheltuielile
de judecată cuvenite martorului, expertului, interpretului, traducătorului şi apărătorului.
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4.3. În al treilea grup se includ unele încheieri care nu pot fi atacate cu apel
(admiterea ori respingerea abţinerii judecătorului, recuzarea, încheierile despre
reconstituirea (refacerea) dosarului, înscrisului ş.a.).
5. Titularii dreptului de apel (art.401 CPP).
5.1. Procurorul poate declara apel împotriva tuturor hotărîrilor susceptibile
de a fi atacate pe această cale. Procurorul declară apel în ce priveşte latura penală
sau civilă în defavoarea sau în favoarea părţii, inclusiv a inculpatului. Poate declara apel procurorul care nemijlocit a participat la examinarea cauzei.
În cazul cînd procurorul înăuntrul termenului de atac este eliberat din funcţie, apelul se declară de către procurorul ierarhic superior. Procurorul ierarhic
superior poate declara şi apel suplimentar.
5.2. Inculpatul este în drept de a ataca atît latura penală, cît şi latura civilă
sub toate aspectele. Inculpatul este în drept de a ataca sentinţa de achitare sau
de încetare a procesului, precum şi temeiurile achitării sau încetării procesului.
Cerinţele inculpatului pot privi doar propria situaţie, neavînd dreptul de a viza
şi situaţia altor persoane. Pentru inculpat, precum şi pentru inculpatul decedat,
poate declara apel şi reprezentantul lui legal.
5.3. Partea vătămată este în drept să atace cu apel sentinţa în latura penală.
În cazul cînd partea vătămată este recunoscută şi ca parte civilă, ea este în
drept să atace sentinţa cu apel şi în latura civilă dacă prin infracţiune i s-a cauzat
şi un prejudiciu material.
În cazul cînd, din motive întemeiate, partea vătămată nu poate participa la
examinarea cauzei ori a decedat şi printr-o încheiere a judecăţii a fost recunoscut
reprezentantul ei o altă persoană, acestei persoane îi aparţine dreptul de a declara
apel.
[Pct.5.3 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 24.12.2010]
5.4. Partea civilă şi partea civilmente responsabilă sunt în drept de a ataca
hotărîrea cu apel numai în ce priveşte latura civilă a cauzei. Partea civilă şi partea civilmente responsabilă pot invoca şi aspecte legate de latura penală a cauzei,
dacă aceasta are rezonanţă asupra modului de soluţionare a laturii civile, cum ar
fi legătura de cauzalitate dintre infracţiune şi prejudiciul ce se urmăreşte. Examinarea aspectelor legate de latura penală la apelul părţii civile nu poate agrava
situaţia inculpatului. Partea civilmente responsabilă poate face apel numai referitor la despăgubirile la care a fost obligată potrivit sentinţei. Faptul că persoana a
înaintat acţiunea, dar nu şi-a formulat pretenţia pînă la pronunţarea sentinţei, nu
o lipseşte de dreptul de a-şi concretiza pretenţiile în faţa instanţei de apel. În cazul cînd persoana nu a făcut aceste declaraţii de constituire ca parte civilă şi nu a
solicitat despăgubiri în faţa primei instanţe, ea va pierde dreptul de a face aceasta
în faţa instanţei de apel.
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5.5. Martorul, expertul, interpretul, traducătorul şi apărătorul sunt în drept
de a depune apel împotriva soluţiei primei instanţe – fie prin sentinţă, fie prin
încheiere – cu privire la cheltuielile judiciare ce li se cuvin: de deplasare, de întreţinere, de retribuire a muncii sau onorariul cuvenit.
Persoanelor menţionate li se comunică hotărîrea adoptată în cauză.
5.6. În categoria altor persoane ale căror interese legitime au fost prejudiciate
printr-o măsură sau printr-un act al instanţei se includ persoanele fizice sau juridice, care nu sunt parte la proces, dar care au suferit în urma măsurii sau actului
instanţei de judecată o lezare a interesului personal, cum ar fi sechestrarea sau
confiscarea bunurilor, încredinţarea sub cauţiune, spre reeducare şi corectare a
unui inculpat organizaţiei obşteşti sau colectivului de muncă în lipsa demersului
organizaţiei sau colectivului ş.a.
5.7. Cererile de apel ale altor persoane decît cele menţionate în punctele
5.1-5.6 ale prezentei hotărîri se trimit în instanţa de fond în modul prevăzut de
art.405 CPP şi urmează a fi respinse ca inadmisibile.
6. Potrivit art.230-234, 402 CPP termenul de apel este termen legal şi imperativ, astfel încît nerespectarea lui atrage decăderea din exerciţiul dreptului de a declara apel şi nulitatea oricărei cereri de apel înaintate după expirarea termenului.
Conform art.402 CPP, termenul de apel este de 15 zile. Însă curgerea acestuia
începe din momente diferite, în dependenţă de calitatea procesuală a apelantului
şi redactarea sentinţei pronunţate.
O abatere de la regula generală o constituie situaţia prevăzută de art.519 CPP
conform căruia în cauzele cu infracţiuni flagrante apelul poate fi declarat în decurs de 3 zile.
6.1. Pentru procuror termenul curge de la momentul pronunţării sentinţei,
iar în cazul redactării ei – de la data anunţării în scris despre redactare. Pentru
celelalte părţi care au fost prezente la pronunţarea hotărîrii termenul curge da la
pronunţare. În cazul cînd acestea au lipsit sau redactarea hotărîrii a fost amînată
– de la data comunicării în scris despre redactarea sentinţei. Această situaţie este
prevăzută atît pentru apărător, cît şi pentru inculpatul lăsat în libertate sau celelalte părţi prezente la pronunţarea sentinţei.
6.2. Pentru inculpatul care este arestat termenul de apel curge din momentul
înmînării copiei de pe sentinţa redactată.
6.3. Pentru martor, expert, interpret, translator şi apărător, care atacă hotărîrea cu privire la cheltuielile judiciare ce li se cuvin, termenul de apel începe să
curgă îndată după pronunţarea încheierii prin care s-a dispus asupra cheltuielilor
judiciare, dar nu poate depăşi 15 zile după pronunţarea hotărîrii. Această situaţie
se extinde şi asupra persoanelor ale căror interese legitime au fost prejudiciate
printr-un act judiciar.
6.4. Articolul 402 CPP prevede situaţia cînd atît procurorul ierarhic superior,
cît şi noul apărător ales după declararea apelului de către inculpat au dreptul de
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a declara apel suplimentar. În acest apel se pot invoca noi motive de apel care vor
viza orice latură a cauzei penale. Atît procurorul ierarhic superior, cît şi noul apărător nu sunt legaţi de motivele invocate în apelul de bază. Aceste persoane sunt
limitate de a acţiona în termenul de 15 zile de la data primirii copiei apelului declarat. Ele au dreptul de a renunţa, de a-şi retrage sau de a modifica unele motive
de apel invocate în prima cerere de apel. Despre acest fapt părţile vor fi anunţate,
cu înmînarea copiilor acestor apeluri.
[Pct.6.4 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 24.12.2010]
6.5. La calcularea termenului de apel se aplică sistemul de unităţi libere (zile
libere) cu posibilitatea prelungirii termenului pînă la prima zi lucrătoare, dacă
acesta urmează să se sfîrşească într-o zi nelucrătoare. La calcularea termenului de
apel, nu se ia în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua în care
acesta se împlineşte (art.231 alin.(3) CPP).
[Pct.6.5 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 24.12.2010]
7. Conform art. 403 CPP repunerea în termen a apelului reprezintă mijlocul
procesual prin care titularul dreptului de apel, care nu a putut declara apel din
cauze independente de voinţa lui, este repus în dreptul din care fusese decăzut
după expirarea termenului de apel.
7.1. Repunerea în termen se operează doar avînd prezente două condiţii cumulative: întîrzierea a fost determinată de motive întemeiate: calamitate naturală, accident, boală ş.a., pe care apreciindu-le, instanţa de apel va constata dacă
situaţia invocată de apelant constituie în mod efectiv o cauză de împiedicare a
declarării apelului; apelul a fost declarat în cel mult 15 zile de la începerea executării pedepsei sau încasării despăgubirilor materiale. Aceste condiţii îi privesc
doar pe inculpat şi partea civilmente responsabilă, deoarece împotriva lor poate
fi începută executarea.
Prin începerea executării pedepsei se înţelege prima zi de reţinere a persoanei
în cazul pedepsei privative de libertate sau de intentare a procedurii de executare
a pedepsei nonprivative de libertate, sau, după caz, de sechestrare a bunurilor
părţii civilmente responsabile etc.
Admiterea repunerii în termen produce efectul apelului declarat în termen. În
caz contrar, apelul va fi respins.
8. Potrivit art.404 CPP, apelul peste termen poate fi declarat de către participantul care a lipsit atît la judecată, cît şi la pronunţarea sentinţei. Pentru exercitarea apelului peste termen, ca şi în cazul repunerii în termen, este necesară
prezenţa cumulativă a două condiţii:
a) partea care doreşte să atace hotărîrea cu apel să fie absentă atît la judecată,
cît şi la pronunţarea sentinţei;
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b) cererea de apel să fie înaintată nu mai tîrziu de 15 zile de la începerea executării pedepsei sau încasării despăgubirilor materiale.
Ca şi în cazul repunerii în termen, aceste condiţii îi privesc doar pe inculpat
şi partea civilmente responsabilă, deoarece împotriva lor poate fi începută executarea.
Repunerea în termen este o prerogativă a instanţei de apel, care urmează să se
pronunţe cu motivaţia respectivă în textul deciziei.
9. Declararea apelului în condiţiile prevăzute de art.405 CPP se face prin cerere scrisă, semnătura fiind o condiţie esenţială pentru identificarea apelantului
şi pentru verificarea faptului dacă voinţa de a ataca hotărîrea îi aparţine. Pentru
persoana care nu poate semna, cererea se atestă de un judecător de la instanţa a
cărei hotărîre se atacă, de primarul localităţii unde domiciliază apelantul sau de
administraţia locului de detenţie unde persoana arestată îşi ispăşeşte pedeapsa.
Motivul pentru care persoana nu poate semna nu contează: boală, neştiinţă de
carte ş.a.
Cererea de apel nesemnată şi neatestată poate fi confirmată prin semnare în
instanţa de apel, fie de către titularul dreptului de apel personal, fie de împuternicitul său.
O cerere de apel făcută pe cale telegrafică trebuie considerată ca nesemnată, întrucît originalul semnat de apelant nu ajunge la instanţa a cărei hotărîre se
atacă, ci rămîne la oficiul poştal. O asemenea cerere poate fi considerată valabilă
numai dacă este confirmată în condiţiile art.405 CPP.
9.1. Cererea de apel se depune la instanţa a cărei sentinţă se atacă cu un număr de copii conform numărului de participanţi la proces. Pentru persoanele
arestate există excepţii – ele pot depune cererea de apel la administraţia locului de
detenţie fără a anexa copii. Lipsa copiilor nu constituie temei de a reţine trimiterea dosarului în instanţa de apel.
În situaţia cînd apelantul s-a adresat direct în instanţa de apel, apelul nu va
fi considerat nul, deoarece legea nu permite această situaţie ca motiv de nulitate.
9.2. În cazurile cînd menţiunile sunt greşite fie cu privire la felul căii de atac
(s-a scris că se face recurs, recurs în anulare, pe cînd este vorba de apel), fie cu
privire la instanţa care va judeca (s-a scris că apelul este destinat Curţii Supreme,
Curţii Constituţionale ş.a., deşi acesta este de competenţa Curţii de Apel), acestea
nu pot avea nici o înrîurire negativă asupra valabilităţii declaraţiei de folosire a
căii de atac apelul.
9.3. Conţinutul cererii de apel este stipulat în alin.(2) art.405 CPP, care precizează în ce constau motivele de apel, de aceea trebuie de avut în vedere că acestea
pot fi:
a) de fapt – generate din aprecierea greşită a probelor ori a faptelor şi circumstanţelor cauzei sau din insuficienţa probelor administrate, sau din neconcordanţa acestora cu starea de fapt constatată de instanţă;
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b) de drept – motive care cuprind orice violare sau aplicare greşită a legii materiale sau procesuale.
10. Renunţarea la apel înseamnă achiesarea, adică acceptul condiţiilor hotărîrii primei instanţe, şi poate fi făcută tacit ori expres.
Tacit – titularul de apel nu atacă hotărîrea; expres – persoana îndreptăţită de a
se folosi de calea apelului declară în mod expres, în termenul şi condiţiile prevăzute de lege, că nu uzează de dreptul său de a ataca hotărîrea.
10.1. Renunţarea la apel se va realiza pînă la expirarea termenului de declarare a
apelului. Renunţarea după expirarea termenului nu va mai avea efectul respectiv de
renunţare expresă şi va fi o renunţare tacită, echivalentă cu nedeclararea apelului.
Renunţarea nu poate fi condiţionată. Partea nu poate renunţa la apel cu condiţia că altă parte va renunţa şi ea la această cale de atac.
Asupra renunţării de a declara apel se poate reveni numai înăuntrul termenului de declarare a apelului.
Declaraţia de renunţare sau de revenire asupra apelului poate fi făcută în scris,
personal de partea care a declarat apel sau prin mandat special. Cererea scrisă se
depune la instanţa de fond.
După expirarea termenului de apel, în cazul renunţării, instanţa de fond
transmite dosarul către instanţa de apel, care este în drept de a înceta procedura.
Dacă partea a introdus apel în termen, însă ulterior declară că renunţă la
această cale de atac, nu mai are loc o renunţare în sensul art.406 CPP, ci o retragere a apelului, prevăzută de art.407 CPP.
11. Conform art.407 CPP retragerea apelului poate fi făcută pînă la începutul
dezbaterilor în instanţa de apel. Retragerea apelului presupune refuzul de a utiliza
calea de atac.
Retragerea apelului poate privi atît latura penală, cît şi cea civilă sau hotărîrea
în întregime.
Retragerea apelului poate fi şi parţială.
Retragerea apelului trebuie să fie făcută de apelant – persoanele enumerate în
art.401 CPP, cu excepţia apelului declarat de procuror, care poate fi retras doar de
procurorul ierarhic superior.
Dacă persoana care a declarat apel se află în detenţie, retragerea apelului poate
fi consemnată de administraţia locului de detenţie. Retragerea apelului declarat
de inculpatul minor poate avea foc numai cu consimţămîntul reprezentantului lui
legal.
Retragerea apelului se poate face în scris sau oral. Declaraţia scrisă se face sau
la instanţa care a pronunţat sentinţa, sau la instanţa de apel. Declaraţia verbală se
face numai în şedinţa instanţei de apel.
În cazul retragerii apelului instanţa de apel va pronunţa o încheiere prin care
va înceta procedura apelului. Dacă sunt declarate mai multe apeluri din care unul
sau cîteva sunt retrase, instanţa de apel va înceta procedura numai în privinţa
acestora, considerîndu-se astfel că apelurile nu au fost soluţionate.
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Dacă apelantul şi-a retras apelul, iar instanţa încetează procedura, un nou
apel introdus ulterior de aceeaşi parte sau de apărătorul său în aceeaşi cauză trebuie respins ca inadmisibil.
12. Declanşînd o continuare a judecării cauzei în fond prin prisma prevederilor art.408-411 CPP, apelul produce mai multe efecte: suspensiv, devolutiv,
neagravarea situaţiei în propriul apel şi extensiv.
12.1. Declararea apelului are ca efect suspendarea executării hotărîrii primei
instanţe şi care va continua pe întreg procesul judecării apelului, atît în ce priveşte
latura penală, cît şi cea civilă. Efectul suspensiv poate fi total – atunci cînd sentinţa este atacată în întregime, parţial – atunci cînd apelul vizează ori numai latura
penală, ori numai cea civilă.
Apelul procurorului şi apelul declarat de inculpat, dacă nu vizează anumite
situaţii ale sentinţei, are un efect suspensiv total.
Dacă prin sentinţă sunt condamnate mai multe persoane pentru infracţiuni
diferite, iar unii dintre inculpaţi nu sunt integraţi cu alţii şi nu au declarat apel,
efectul suspensiv al apelului nu se reflectă asupra lor.
Apelul are efect suspensiv numai în cazul dacă a fost declarat în termen. Apelul declarat după expirarea termenului poate avea efect suspensiv numai după ce
a fost recunoscut de instanţă repus în termen.
De la regula generală, potrivit căreia declaraţia apelului are ca efect suspendarea executării hotărîrii, există unele derogări. Astfel, în situaţia prevăzută de
art.398 CPP cînd inculpatul este achitat sau eliberat de răspundere penală, eliberat de executarea pedepsei, condamnat la pedeapsă neprivativă de libertate sau în
privinţa lui procesul a fost încetat, dacă el se află în stare de arest, curtea de apel
imediat va pune persoana în libertate.
12.2. Conform art.409 CPP, prin efectul devolutiv al căii de atac se înţelege
condiţionarea examinării apelului doar în privinţa apelantului şi calităţii lui procesuale, cît şi examinarea tuturor aspectelor de fapt şi de drept, inclusiv în afara
motivelor invocate în apel, dacă acestea sunt în favoarea inculpatului ori apelantului. Prin declararea apelului se provoacă o verificare multilaterală de fapt şi de
drept a sentinţei, verificare care se efectuează în măsura în care hotărîrea a fost
atacată, în baza materialelor din dosar doar în privinţa acelor fapte care au format
obiectul judecării în prima instanţă.
În conformitate cu prevederile art.409 alin.(2) din Codul de procedură penală, instanţa de apel are obligaţia de a întreprinde măsuri pozitive la judecarea
apelului, pentru a repara erorile de fapt şi de drept comise de prima instanţă, doar
atunci cînd aceste erori au influenţat asupra hotărîrii în defavoarea inculpatului.
În cazul în care instanţa de apel ia în considerare temeiurile de casare din
oficiu, ea este obligată să le pună în discuţia părţilor
[Pct.12.2 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 24.12.2010]
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12.3. Limitele efectului devolutiv al apelului.
Apelul inculpatului devoluează cauza numai în legătură cu soluţia pronunţată
faţă de el şi numai în legătură cu aspectele de fapt şi de drept care îl privesc. El nu
are dreptul să invoce situaţia altui inculpat, cu privire la vinovăţia sau nevinovăţia
acestuia.
Apelul părţii civile devoluează cauza numai în legătură cu starea de fapt şi de
drept referitoare la inculpatul şi partea responsabilă civilmente care răspund de
prejudiciul cauzat.
Apelul părţii vătămate devoluează cauza numai în legătură cu soluţia care îl
priveşte pe inculpatul ce i-a cauzat o daună prin infracţiune şi doar în cazul în
care procesul penal se porneşte în baza plîngerii prealabile a acesteia. În cadrul
limitelor laturii penale în cazurile menţionate, instanţa de apel va avea dreptul
de a modifica hotărîrea în sensul agravării situaţiei inculpatului sau a menţine
hotărîrea dată de prima instanţă, dar numai în condiţiile prevăzute în p.5.3 al
prezentei hotărîri.
Apelul părţii civilmente responsabile devoluează cauza numai în ceea ce o
priveşte pe ea, nu şi în legătură cu situaţia altor părţi.
Apelul martorului, expertului, interpretului, apărătorului, precum şi apelul
declarat de către orice persoană ale cărei interese legitime au fost vătămate printrun act juridic devoluează cauza doar în legătură cu soluţia dată faţă de unul din
aceştia.
Apelul procurorului produce efect devolutiv nu numai în ceea ce priveşte aspectele justiţiei în general, ci şi faţă de toate persoanele ce au fost părţi în proces,
atît în favoarea, cît şi în defavoarea lor. Apelul procurorului devoluează atît latura
penală, cît şi cea civilă.
12.4. Potrivit art.410 CPP, instanţele de apel, soluţionînd cauza, nu pot crea
o situaţie mai gravă pentru persoana care a declarat apel. Alin.(2) al art.410 CPP
stipulează că aceeaşi regulă se aplică şi în cazul în care apelul a fost declarat în
favoarea unei părţi de către procuror.
De menţionat că regula neagravării situaţiei se aplică tuturor titularilor dreptului de apel, cu excepţia cazului cînd procurorul atacă hotărîrea în defavoarea
inculpatului, iar instanţa de apel este în drept, după caz, de a-i agrava situaţia
acestuia în orice sens.
Instanţele de apel vor avea în vedere şi faptul că regula neagravării situaţiei
guvernează nu numai pedeapsa, dar şi oricare alt aspect al laturii penale, cum ar
fi, spre exemplu, recunoaşterea unor circumstanţe agravante, schimbarea încadrării juridice a faptei într-o infracţiune mai gravă, chiar dacă pedeapsa nu se va
majora.
Regula neagravării situaţiei se aplică şi la alţi subiecţi procesuali – martori,
experţi, interpreţi, traducători, translatori şi apărători, care au atacat hotărîrea cu
privire la cheltuielile judiciare ce li se cuvin. În acest sens se interzice de a reduce
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cheltuielile ce s-au acordat de prima instanţă acestor subiecţi, dacă în urma apelului lor instanţa superioară va considera că acestea au fost nejustificat majorate.
12.5. Efectul extensiv al apelului.
Conform art.411 CPP, efectul extensiv constă în faptul că instanţa de apel va
examina cauza prin extindere şi cu privire la părţile care nu au declarat apel sau la
care acesta nu se referă, avînd dreptul să ia o hotărîre şi în privinţa lor.
Prevederile acestui articol se aplică în anumite condiţii:
– existenţa unui apel declarat de o persoană care este în drept de a-l înainta
(art.401 CPP);
– părţile care au declarat apel să aibă aceeaşi calitate în proces;
– apelul declarat să creeze o situaţie mai bună părţilor care nu au declarat apel
sau părţilor la care acesta nu se referă.
Extinderea efectului apelului presupune o neagravare a situaţiei altei părţi
care nu a declarat apel sau la care acesta nu se referă.
12.6. Conform art.405 alin.(5) şi art.399 CPP după expirarea termenului stabilit pentru declararea apelului, instanţa de fond care a pronunţat sentinţa în termen de 5 zile va trimite în instanţa de apel dosarul penal împreună cu apelul şi
copiile acestuia după numărul de participanţi la proces.
La dosar urmează a se anexa recipisa despre înmînarea copiei sentinţei inculpatului, în limba pe care o cunoaşte, înscrisurile privind informarea părţilor
despre redactarea sentinţei, precum şi alte acte după necesitate.
12.7. Dacă în instanţa de apel se vor depista obiecţii neexaminate la procesul-verbal al şedinţei de judecată (art.336 CPP) ori se va constata lipsa copiilor
apelurilor după numărul de părţi la proces, ori, după necesitate, traducerea lor în
altă limbă, instanţa de apel va trimite dosarul în instanţa de fond pentru lichidarea lacunelor.
12.8. În situaţia cînd din cauza neîntocmirii procesului-verbal al şedinţei de
judecată în termenul fixat de lege ori a redactării sentinţei cu întîrziere, precum
şi în alte împrejurări, în virtutea cărora părţile depun apel preventiv nemotivat,
instanţa de fond va informa în scris autorul apelului despre înlăturarea acestor lacune, oferindu-i ultimului termen şi posibilitatea reală pentru depunerea apelului
motivat, însă acest termen nu va depăşi 15 zile. După expirarea acestui termen,
instanţa de fond va trimite în instanţa de apel materialele cauzei cu apelul preventiv, chiar şi în lipsa apelului motivat. Termenul de declarare a apelului motivat va
curge de la data comunicării în scris despre înlăturarea deficienţei.
13. Judecarea apelului se face cu citarea părţilor, cărora trebuie să li se înmîneze o citaţie, iar adeverinţa cu indicaţia datei primirii se restituie instanţei de
apel. Lipsa adeverinţei sau neînştiinţarea instanţei de către una din părţi despre
imposibilitatea de a se prezenta constituie temei pentru stabilirea altui termen de
judecată.
Părţile pot solicita examinarea apelului în lipsa lor.
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Judecarea apelului se face în prezenţa inculpatului cînd acesta se află în stare
de arest, cu excepţia prevăzută în art.321 alin.(2) CPP.
La judecarea apelului prezenţa procurorului şi a apărătorului este obligatorie.
14. Procedura de examinare a apelului se efectuează în ordinea prevăzută de
prima instanţa, cu unele excepţii prevăzute în capitolul IV, secţiunea 1.
La judecarea în apel, în linii mari, şedinţa are aceeaşi structură, sub aspectul
etapelor procesuale ce o alcătuiesc, ca şi judecata în prima instanţă.
Şedinţa de judecată în apel prezintă unele particularităţi distincte faţă de şedinţa în prima instanţă în ce priveşte aspectul etapelor procesuale ale şedinţei de
judecată.
Desfăşurarea judecăţii în apel are loc în următoarele etape:
a) partea pregătitoare a şedinţei de judecată în instanţa de apel;
b) cercetarea judecătorească;
c) dezbateri judiciare;
d) replici;
e) deliberare şi pronunţarea hotărîrii în apel.
[Pct.14 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 24.12.2010]
[Pct.14 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.4 din 30.03.2009]
14.1. Măsurile pregătitoare pentru desfăşurarea şedinţei de judecată în instanţa de apel, ca primă etapă, reprezintă verificările prealabile privind corectitudinea constituirii şedinţei de judecată şi a sesizării instanţei de apel.
Verificarea corectitudinii constituirii şedinţei de judecată presupune că instanţa urmează să verifice dacă a fost îndeplinită procedura de citare a părţilor,
dacă inculpatul aflat în stare de arest este prezent în şedinţa de judecată şi este asigurată asistenţa juridică obligatorie. În cazul în care una din părţi nu a fost citată
şi nu s-a prezentat la judecată sau dacă inculpatul arestat nu a fost adus, sau dacă
apărătorul nu s-a prezentat, deşi asistenţa juridică este obligatorie, judecarea apelului se amînă pentru altă dată, la care aceste cerinţe urmează să fie îndeplinite.
Verificarea corectitudinii sesizării instanţei de apel presupune că instanţa urmează să verifice dacă sentinţa atacată este supusă apelului potrivit legii, dacă
cererea de apel aparţine unei persoane care este titular legal al dreptului de apel,
dacă cererea de apel a fost declarată în termenul legal. În cazul în care apelul este
inadmisibil sau tardiv, judecata nu mai are loc, întrucît instanţa de apel nu a fost
sesizată în conformitate cu legislaţia.
[Pct.14.1 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 24.12.2010]
14.1.1. Cercetarea judecătorească în apel constă în administrarea probelor
noi sau cercetarea suplimentară a probelor administrate de prima instanţa.
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Cercetarea judecătorească în apel, ca etapă procesuală, este facultativă.
Apelantul este în drept să solicite administrarea probelor noi în condiţiile
prevăzute de art.413 alin.(3) din Codul de procedură penală sau cercetarea suplimentară a probelor administrate de prima instanţă.
Cu privire la admisibilitatea, concludenţa şi utilitatea probelor, se audiază opiniile intimatului şi ale celorlalţi participanţi, care, la rîndul lor, pot propune probe
noi, întru combaterea celor propuse de apelant.
Instanţa de apel se pronunţă, prin încheiere, asupra cererii de administrare
a unor noi probe sau de cercetare suplimentară a probelor administrate de prima instanţă, motivînd admiterea sau respingerea cererii, în dependenţă de faptul
dacă aceste probe sunt concludente sau utile cauzei.
În cazul în care s-a acceptat administrarea de probe noi sau cercetarea suplimentară a probelor administrate de prima instanţă, începe o nouă etapă a şedinţei
de judecată în instanţa de apel, şi anume cercetarea judecătorească, care se desfăşoară după regulile generale prevăzute pentru prima instanţă.
Cercetarea judecătorească se desfăşoară în una sau mai multe şedinţe de judecată, pînă la finisarea administrării tuturor probelor acceptate, după care se trece
la dezbaterile judiciare în şedinţa instanţei de apel.
Acceptarea şi administrarea probelor are loc fără ca instanţa de apel, în prealabil, să se pronunţe asupra admiterii apelului şi fără ca să se desfiinţeze hotărîrea
apelată.
[Pct.14.1.1 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 24.12.2010]
14.1.2. Dezbaterile judiciare în apel au ca obiect criticile aduse modului în
care s-a desfăşurat judecata în prima instanţă şi soluţiilor pronunţate de aceasta
cu privire la acţiunea penală, la acţiunea civilă şi la alte dispoziţii ale hotărîrii apelate. Dezbaterile au loc sub toate aspectele de fapt şi de drept, în limitele situaţiei
persoanei care a declarat apelul sau la care se referă apelul declarat şi în raport cu
calitatea procesuală a apelantului.
În şedinţa de judecată în apel, se discută în contradictoriu atît motivele de
apel şi combaterea lor, cît şi acele erori de fapt şi de drept, pe care le-a comis prima
instanţă.
[Pct.14.1.2 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 24.12.2010]
14.1.3. Replica este reglementată de art.413 alin.(4) CPP, care prevede că părţile au dreptul la replică cu privire la chestiunile noi apărute în procesul dezbaterilor.
[Pct.14.1.3 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 24.12.2010]
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14.2. Conform art.414 alin.(1) CPP, instanţa de apel, judecînd apelul, verifică
legalitatea şi temeinicia hotărîrii atacate pe baza probelor examinate de prima instanţă, conform materialelor din dosar şi oricăror probe noi prezentate în şedinţa
instanţei de apel.
Apelul constituind o continuare a judecării fondului cauzei, legea (art.414
alin.(2) CPP) prevede posibilitatea ca instanţa să dea o nouă apreciere probelor
administrate în faţa primei instanţe.
În cadrul judecăţii în apel, se poate proceda la cercetarea suplimentară a probelor administrate de prima instanţă (care pot fi, de asemenea, apreciate în mod
diferit), precum şi la administrarea oricăror probe noi.
Instanţa de apel, soluţionînd apelul, poate să caseze (desfiinţeze) sentinţa primei instanţe, pronunţînd o nouă hotărîre, potrivit modului stabilit pentru prima
instanţă.
Instanţa de apel poate adopta una din soluţiile pe care le poate pronunţa
prima instanţă, apreciind temeinicia sau netemeinicia învinuirii sau dispunînd,
după caz, condamnarea, achitarea inculpatului sau încetarea procesului penal.
În această ipoteză, apelul are caracterul unei căi de atac de reformare, în sensul că instanţa de apel, după desfiinţarea hotărîrii atacate, procedează ea însăşi, ca
instanţă de control judiciar, la înlăturarea erorilor constatate, pronunţînd o nouă
hotărîre.
Astfel, instanţa de apel rejudecă fondul cauzei ca instanţă de apel, şi nu ca
primă instanţă, prin modificarea gradului de jurisdicţie.
Efectul devolutiv nu promovează o reeditare de către instanţa de apel a judecăţii care a avut loc în prima instanţă, ci o nouă judecată, cu caracter autonom,
care are ca obiect reexaminarea acelor dispoziţii din hotărîre, care au fost greşit
sau nelegal soluţionate.
În consecinţă, la aplicarea de către instanţa de apel a prevederilor art.415 alin.
(1) pct.2) şi art.419 din Codul de procedură penală, termenul „rejudecare” nu
desemnează o nouă desfăşurare, de la început, a întregii activităţi procesuale ce
este îndeplinită de prima instanţă, ci doar efectuarea unor acte procesuale care nu
au fost legal îndeplinite sau care sunt necesare, dar nu au fost efectuate de prima
instanţă.
[Pct.14.2 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 24.12.2010]
14.3. În cazul în care declaraţiile persoanelor care au fost audiate în primă
instanţă se contestă de către părţi, la solicitarea acestora, persoanele care le-au
depus urmează să fie audiate în instanţa de apel conform regulilor generale pentru examinarea cauzelor în primă instanţă (Ekbatani împotriva Suediei, hotărîrea
din 26 mai 1988, pct.32 ).
[Pct.14.3 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 24.12.2010]
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14.4. Avînd în vedere dispoziţiile art.6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, aşa cum acestea au fost interpretate
şi aplicate, după o hotărîre de achitare pronunţată de prima instanţă, instanţa de
apel nu poate dispune condamnarea persoanei fără audierea acesteia în şedinţa
de judecată a instanţei de apel.
Instanţa de apel nu este în drept să pronunţe o hotărîre de condamnare, bazîndu-se exclusiv pe dosarul din prima instanţă, care conţine depoziţiile martorilor şi declaraţiile inculpatului, acelaşi dosar, în temeiul căruia fusese achitat
în primă instanţă. Instanţa de apel urmează să procedeze la o nouă audiere atît
a inculpatului, cît şi a anumitor martori ai acuzării solicitaţi de părţi (hotărîrile
CEDO Popovici împotriva Moldovei din 27 noiembrie 2007, §72, şi Dănila împotriva României din 8 martie 2007, §62-63).
Martorii acuzării se audiază din nou în cazul în care depoziţiile lor constituie
o mărturie acuzatorie, susceptibilă să întemeieze într-un mod substanţial condamnarea învinuitului (hotărîrea CEDO Spînu împotriva României din 29 aprilie
2008, §60).
La fel, instanţa de apel trebuie să procedeze la audierea inculpatului prezent,
atunci cînd acesta nu a fost audiat în primă instanţă.
[Pct.14.4 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 24.12.2010]
14.5. În conformitate cu principiul contradictorialităţii în procesul penal, reglementat de art.24 Cod de procedură penală, urmărirea penală, apărarea şi judecarea cauzei sunt separate şi se efectuează de diferite organe şi persoane.
Instanţa judecătorească nu este organ de urmărire penală, nu se manifestă în
favoarea acuzării sau a apărării şi nu exprimă alte interese decît interesele legii.
În conformitate cu prevederile art.26 alin.(3) Cod de procedură penală, sarcina prezentării probelor învinuirii îi revine procurorului.
În baza principiului contradictorialităţii în procesul penal, principiu unanim
recunoscut şi susţinut de jurisprudenţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului, sarcina probaţiunii în şedinţele de judecată în prima instanţă şi în instanţa
de apel îi revine acuzatorului de stat, fiindcă funcţia acuzării este pusă pe seama
procurorului. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, în hotărîrea Capean
contra Belgiei din 13 ianuarie 2005, a constatat că, în domeniul penal, problema
administrării probelor trebuie să fie abordată din punctul de vedere al articolului
6 §2 şi e obligatoriu, inter alia, ca sarcina de a prezenta probe să-i revină acuzării.
[Pct.14.5 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 24.12.2010]
14.6. Nerespectarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi
încălcarea prevederilor art.24 şi art.26 din Codul de procedură penală, care îl
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obligă pe acuzatorul de stat, după o hotărîre de achitare pronunţată de prima instanţa, să solicite audierea inculpatului în instanţa de apel şi să prezinte în şedinţa
de judecată anumite probe în susţinerea acuzaţiilor penale aduse inculpatului, urmează să fie apreciată ca nesusţinere a acuzaţiilor penale în privinţa inculpatului
în cadrul examinării apelului declarat împotriva sentinţei de achitare.
Ignorarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi încălcarea prevederilor art.24 şi art.26 din Codul de procedură penală lezează dreptul
inculpatului la un proces echitabil, drept garantat de art.6 din Convenţia pentru
Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.
[Pct.14.6 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 24.12.2010]
14.7. În sensul cerinţelor art.414 CPP, chestiunile de fapt asupra cărora s-a
pronunţat ori trebuia să se pronunţe prima instanţă şi care, prin apel, se transmit
instanţei de apel sunt următoarele: dacă fapta reţinută ori numai imputată a fost
săvîrşită ori nu; dacă fapta a fost comisă de inculpat şi, dacă da, în ce împrejurări
a fost comisă; în ce constă participaţia, contribuţia materială a fiecărui participant; dacă există circumstanţe atenuante şi agravante; dacă probele corect au fost
apreciate; dacă toate în ansamblu au fost apreciate de prima instanţă prin prisma
cumulului de probe anexate la dosar, în conformitate cu art.101 CPP.
În ce priveşte chestiunile de drept pe care le poate soluţiona instanţa de apel,
acestea sînt: dacă fapta întruneşte elementele infracţiunii; dacă infracţiunea a fost
corect calificată; dacă pedeapsa a fost individualizată şi aplicată just; dacă normele de drept procesual, penal, administrativ ori civil au fost corect aplicate.
În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor legale referitoare la chestiunile menţionate, hotărîrea instanţei de fond urmează a fi desfiinţată, cu rejudecarea cauzei.
Instanţa de apel este obligată să se pronunţe asupra tuturor motivelor invocate în apel. Nepronunţarea instanţei de apel asupra tuturor motivelor invocate
echivalează cu nerezolvarea fondului apelului şi, în acest caz, decizia urmează a fi
casată, cu rejudecarea cauzei în apel, aşa cum cere art.435 CPP, întrucît o asemenea eroare judiciară nu poate fi corectată în instanţa de recurs.
[Pct.14.7 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 24.12.2010]
15. În conformitate cu cerinţele art.415 CPP, în cazul în care în aceeaşi cauză
au fost declarate mai multe apeluri, fiecare dintre acestea trebuie să primească o
rezolvare proprie, care, în raport cu poziţia procesuală şi cu interesele apelanţilor,
poate fi diferită de a celorlalte: un apel sau unele apeluri pot fi respinse, iar altul
sau altele admise.
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16. Respingerea apelului în conformitate cu prevederile art.415 CPP are loc
în trei situaţii:
a) cînd apelul este depus peste termen;
b) cînd apelul este inadmisibil;
c) cînd apelul este nefondat.
Apelul este depus peste termen atunci cînd a fost declarat după expirarea termenului de apel, prevăzut de art.402 CPP, şi nu sunt întrunite condiţiile pentru
repunerea lui în termen sau pentru considerarea lui ca apel peste termen (art.403,
404 CPP).
Apelul este inadmisibil atunci cînd legea exceptează anumite hotărîri de la
atacarea lor cu apel (art.400 alin.(1) pct.1)-4) CPP), precum şi cînd este depus de
către o persoană fără calitate (art.401 CPP).
Soluţia de respingere a apelului ca depus peste termen sau inadmisibil nu implică o verificare a hotărîrii atacate, întrucît instanţa de apel nu poate proceda la
o verificare de fapt şi de drept a acesteia decît în cadrul unui apel exercitat în mod
legal.
Soluţia de respingere a apelului ca nefondat se face însă numai după examinarea sub toate aspectele a hotărîrii pronunţate de prima instanţă, dacă se ajunge la
concluzia că hotărîrea este legală şi întemeiată.
17. Soluţia de admitere a apelului presupune situaţia în care instanţa de apel
constată că hotărîrea atacată este greşită sub aspectul de fapt sau de drept, penal
ori procesual.
Ca rezultat al admiterii apelului are loc desfiinţarea hotărîrii în limitele efectului devolutiv şi extensiv, cît şi neagravării situaţiei părţii apelante. Admiţînd
apelul, instanţa casează sentinţa total sau parţial, rejudecă cauza şi pronunţă o
nouă hotărîre potrivit modului stabilit pentru prima instanţă, chiar dacă va apărea necesitatea administrării de noi probe.
Se consideră că fondul cauzei nu a fost rezolvat cînd în considerentele hotărîrii primei instanţe nu se arată dacă există sau nu fapta imputată, dacă inculpatul este sau nu vinovat, dacă există circumstanţe care atenuează ori agravează
răspunderea inculpatului, dacă trebuie ori nu admisă acţiunea civilă ş.a. Fondul
cauzei se va considera nerezolvat ori de cîte ori prima instanţă nu a examinat şi nu
s-a pronunţat asupra chestiunilor de fond ale procesului, vizînd problema vinovăţiei, a răspunderii penale sau civile ori a nevinovăţiei lui în comiterea infracţiunii
imputate.
18. Alte motive de casare a sentinţei instanţei de fond pot fi unele încălcări ale
legii procesuale penale, cum ar fi: reglementările ce vizează competenţa instanţei
după materie sau după calitatea persoanei, compunerea completului de judecată,
publicitatea şedinţei de judecată, obligativitatea participării procurorului, inculpatului, apărătorului, traducătorului, interpretului în şedinţa de judecată.
În astfel de împrejurări instanţa de apel va casa hotărîrea şi va dispune re-
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judecarea cauzei potrivit ordinii stabilite pentru prima instanţă cu reaprecierea
probelor, adoptînd o singură decizie.
19. Poate fi motiv de casare şi citarea ilegală a părţii atunci cînd nu i-a fost
trimisă citaţia, cînd ea nu a primit-o, cînd citaţia nu cuprinde toate rechizitele
cerute (data, ora examinării, adresa), cînd citarea s-a făcut la altă adresă decît cea
indicată, cînd lipseşte dovada de înmînare a citaţiei, primirea căreia persoana o
contestă.
În cazul cînd persoana legal citată nu a avut posibilitatea să se prezinte şi nu
a anunţat despre aceasta instanţa, ea are dreptul să atace hotărîrea invocînd acest
motiv. Imposibilitatea de a se prezenta trebuie să fie motivată printr-un caz fortuit, de asemenea şi situaţia cînd persoana s-a aflat în imposibilitatea de a anunţa
instanţa despre aceasta.
20. Conform prevederilor art.416 CPP, instanţa de apel, deliberînd asupra
apelului, dacă va considera necesar de a cerceta suplimentar probe sau a administra probe noi, de care depinde soluţionarea completă a apelului, poate dispune reluarea dezbaterilor judiciare, va pronunţa o încheiere, apoi va purcede în aceeaşi
şedinţă la cercetarea lor sau, după necesitate, va stabili un nou termen de judecare
a apelului. Cercetarea probelor noi se face potrivit ordinii stabilite pentru prima
instanţă.
Astfel instanţa de apel va decide asupra chestiunilor referitoare la repararea
prejudiciului, asupra măsurilor preventive (art.329 CPP), cheltuielilor judiciare,
precum şi asupra altor circumstanţe de care depinde soluţionarea corectă şi completă a apelului.
Conform art.327, art.331 alin.(2), art.351, art.362, art.364 CPP, părţile care invocă necesitatea administrării de noi probe sunt obligate să asigure la data stabilită prezenţa persoanelor, pe care le-au solicitat. Instanţa de apel, la cererea părţilor,
poate amîna şedinţa de judecată pe o perioadă de pînă la o lună, pentru ca acestea
să prezinte probe suplimentare. Dacă părţile nu prezintă probe suplimentare în
termenul cerut, instanţa soluţionează cauza în baza probelor existente. La solicitarea părţii aflate în imposibilitate de a prezenta proba respectivă, instanţa de apel
îi va acorda sprijinul prevăzut de lege în obţinerea probelor noi.
21. În cazul cînd prima instanţă nu a respectat prevederile art.394 CPP privind întocmirea sentinţei, însă în fapt probele au fost cercetate, instanţa de apel,
casînd sentinţa din acest motiv, va continua prin rejudecarea cauzei aprecierea
tuturor împrejurărilor şi, respectînd normele procedurale (art.393-397 CPP), va
pronunţa o nouă hotărîre conform ordinii stabilite pentru prima instanţă.
21.1. Instanţele de apel vor ţine cont de diversele forme de situaţii posibile să
apară la judecarea sau rejudecarea apelului.
Se atenţionează instanţele de apel că în cadrul judecării apelului procurorul
nu poate modifica acuzarea în sensul agravării ei, din motiv că aceasta ar leza
substanţial dreptul inculpatului la un proces echitabil (învinuirea respectivă nu
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parcurge triplul grad de jurisdicţie, reieşind din faptul că este formulată în instanţa de apel). Totodată art.326 CPP stipulează posibilitatea modificării acuzării în
sensul agravării ei doar în cadrul examinării cauzei în prima instanţă.
Aceeaşi regulă se răsfrînge şi asupra cazurilor de conexare a dosarelor în instanţa de apel. Urmează a se evita situaţiile cînd prin conexare s-ar agrava situaţia
inculpatului (art.6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale).
Dacă după judecarea apelului declarat de o persoană parvine alt apel declarat
de altă persoană, instanţa de apel în alt complet de judecători este obligată să-l
judece şi pe acesta potrivit ordinii generale.
În condiţiile cînd inculpatul ori alte părţi în proces înaintează versiuni de
aplicare a constrîngerii în timpul urmăririi penale şi dacă acestea n-au fost obiect
de discuţii în prima instanţă, reieşind din faptul că apelul este continuarea judecării cauzei, instanţa de apel, amînînd examinarea, va întreprinde măsuri adecvate de verificare a acestor circumstanţe prin intermediul procurorului. Acesta în
termenul stabilit va prezenta instanţei în scris concluzia cu rezultatele verificării
circumstanţelor invocate.
Dacă procurorul în apel solicită reîncadrarea acţiunilor inculpatului fără a
concretiza pedeapsa, acest fapt nu va influenţa asupra hotărîrii, întrucît sancţionarea celui vinovat constituie o prerogativă a instanţei.
Se explică că dacă la examinarea apelului se va stabili existenţa unuia din cazurile prevăzute de art.391 CPP (a intervenit decesul inculpatului, persoana nu a
atins vîrsta pentru tragere la răspundere penală ş.a.), instanţa de apel, rejudecînd
cauza, va casa sentinţa, dispunînd încetarea procesului penal (cu excepţia cazurilor de reabilitare).
Curţile de apel vor ţine cont de faptul că, dacă la momentul examinării apelului a fost adoptată o lege penală nouă cu efect retroactiv (art.10 CPP), instanţa de
apel corespunzător va interveni, modificînd sentinţa pronunţată pînă la intrarea
în vigoare a acestei legi.
[Pct.21.1 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 24.12.2010]
22. Reieşind din conţinutul art.417 CPP, decizia instanţei de apel constă din 3
părţi: introductivă, descriptivă, dispozitivă.
22.1. În partea introductivă se indică timpul şi locul emiterii deciziei, denumirea instanţei de apel, numele şi prenumele membrilor completului de judecată, ale procurorului, grefierului, apărătorului, interpretului, numele şi prenumele
apelanţilor, cu indicarea calităţii procesuale, hotărîrea atacată, numele, prenumele şi patronimicul, anul naşterii condamnaţilor, achitaţilor sau ale persoanelor
în privinţa cărora procesul a fost încetat, conform actelor de identitate. În cazul
cînd instanţa extinde examinarea apelului prin efectul extensiv şi asupra altor
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inculpaţi care nu au atacat hotărîrea, se va indica şi numele, prenumele acestora.
În situaţia neaplicării acestui efect se va arăta că hotărîrea în privinţa acestora nu
este atacată şi nu se verifică. În partea introductivă a deciziei se include conţinutul dispozitivului sentinţei atacate sau a încheierii, precum şi menţiunile despre
îndeplinirea procedurii legale de citare a părţilor.
Dacă la judecarea apelului au fost depistate erori materiale evidente, dar care
nu provoacă dubii (greşeli comise la scrierea numelui şi prenumelui părţilor în
proces, greşeli aritmetice ori care indică incorect tipul penitenciarului, precum şi
folosirea neadecvată a sinonimelor), examinarea se scoate de pe rol, iar dosarul
din oficiu se restituie instanţei care a adoptat hotărîrea pentru înlăturarea erorilor
în conformitate cu cerinţele art.248-250 CPP.
22.2. Partea descriptivă a deciziei se începe cu expunerea succintă a faptelor
de săvîrşirea cărora inculpatul este declarat vinovat sau a învinuirii sub care a fost
pus, apoi se expune fondul apelului, conţinutul solicitărilor părţilor participante
în şedinţa judiciară, argumentele suplimentare. În continuare în decizie se expune concluzia generală a instanţei pe marginea apelului şi temeiurile de fapt şi de
drept, motivele adoptării soluţiei respective. Instanţa de apel este obligată să se
pronunţe asupra tuturor motivelor indicate în apel. Nerespectarea acestor cerinţe
echivalează cu nerezolvarea fondului apelului.
În cazul cînd instanţa de apel, la cererea părţilor, a administrat probe noi, ea
urmează să le descrie în textul deciziei, cu aprecierea lor.
Dacă instanţa de apel admite apelul cu rejudecarea cauzei, decizia trebuie să
cuprindă analiza probelor pe care s-a bazat instanţa pronunţînd hotărîrea, să indice din ce motive ele urmează a fi reapreciate ori respinse ca probe.
În partea descriptivă decizia trebuie să corespundă tuturor cerinţelor art.394
CPP.
În cazurile cînd instanţa de apel va constata că hotărîrea supusă verificării
conţine concluzii ori expresii ce contravin legii, însă nu influenţează asupra temeiniciei şi legalităţii hotărîrii (aplicarea neîntemeiată a confiscării averii, necesitatea excluderii unor indici ai infracţiunii, unor episoade din şirul de infracţiuni,
expresii neadecvate ş.a.), în partea descriptivă se va argumenta excluderea lor din
textul hotărîrii atacate. Despre aceasta se va menţiona şi în dispozitiv.
Judecînd apelul şi constatînd că acesta este parţial întemeiat referitor la aprecierea şi încadrarea juridică a faptei, la măsura de pedeapsă sau la latura civilă,
instanţa va motiva partea în care se argumentează o asemenea concluzie.
23. Dispozitivul deciziei instanţei de apel trebuie să corespundă concluziilor
făcute de instanţă în partea descriptivă. Considerînd hotărîrea legală şi întemeiată, instanţa dispune motivat respingerea apelului, indicînd totodată hotărîrea
instanţei ce a adoptat-o. Dacă se constată că hotărîrea atacată este ilegală, dispozitivul va cuprinde indicaţii despre admiterea apelului, părţile care l-au declarat,
cu referire la temeiurile respective. În cazul pronunţării hotărîrii privind ordinea
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stabilită pentru prima instanţă, dispozitivul urmează a fi elaborat ţinîndu-se cont
de cerinţele art.393-397 CPP.
24. La întocmirea deciziilor, instanţele de apel în mod obligatoriu se vor referi
la normele Codului penal şi ale Codului de procedură penală, indicînd concret
care prevederi ale legii au fost încălcate şi în ce constă această încălcare.
Dacă instanţa a judecat apelurile declarate de mai multe părţi, în dispozitiv
trebuie să se expună concluzia concretă asupra fiecăruia. Omiterea expunerii
concluziei respective se consideră nerezolvare a fondului apelului.
În dispozitivul deciziei trebuie să se indice faptul că decizia este executorie,
dar părţile au dreptul de a o ataca cu recurs în termenul prevăzut de lege.
Totodată, necesar de ţinut cont de faptul că termenul pedepsei pentru inculpatul arestat se calculează din data adoptării deciziei şi că în durata pedepsei
se include tot timpul aflării lui în stare de arest, indicîndu-se termenul concret
(art.233 CPP).
25. Constatînd în procesul de judecată a apelului fapte de încălcare a legalităţii şi a drepturilor omului, odată cu adoptarea deciziei, instanţa emite o încheiere
interlocutorie după regulile prevăzute de art.218 CPP.
[Pct.26 exclus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 24.12.2010, celelalte renumerotate]
26. După examinarea apelului, instanţa de apel va respecta întocmai cerinţele
art.343, 399, 418 CPP, privind pronunţarea, redactarea deciziei, înmînarea copiilor documentelor judiciare părţilor ş.a., anexînd la dosar înscrisurile corespunzătoare.
Neîndeplinirea acestor cerinţe echivalează cu încălcarea dreptului la apărare
al persoanelor implicate în proces.
27. Se abrogă Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.26 din 26 decembrie 2000 „Cu privire la practica examinării cauzelor penale în ordine de apel”.

PREŞEDINTELE CURŢII
SUPREME DE JUSTIŢIE
Chişinău,12 decembrie 2005

Valeria ŞTERBEŢ
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

Cu privire la respectarea legislaţiei în cazurile despre aplicarea,
schimbarea, prelungirea şi revocarea măsurilor de
constrîngere cu caracter medical
nr. 23 din 12.12.2005
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2006, nr.9, pag.8

***

Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.21 din
26.03.2018
În scopul asigurării aplicării corecte şi uniforme de către instanţele judecătoreşti a normelor penale şi procesual penale privind aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical, Plenul Curţii Supreme de Justiţie, în conformitate
cu art.2 lit.e) şi art.16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie,
HOTĂRĂŞTE:
1. A atenţiona instanţele judecătoreşti asupra respectării stricte a normelor
penale şi procesual penale, vizînd aplicarea, schimbarea, prelungirea şi încetarea
măsurilor de constrîngere cu caracter medical în privinţa persoanelor, care au
săvîrşit fapte prejudiciabile prevăzute de legea penală în stare de iresponsabilitate,
care înainte de pronunţarea sentinţei sau în timpul executării pedepsei s-au îmbolnăvit de o boală psihică, din care cauză ele sunt incapabile de a-şi da seama de
acţiunile lor sau să le dirijeze.
[Pct.1 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.21 din 26.03.2018]
2. Măsurile de constrîngere cu caracter medical (internarea într-o instituţie
psihiatrică cu supraveghere obişnuită sau cu supraveghere riguroasă) pot fi aplicate faţă de persoanele:
a) care fiind în stare de iresponsabilitate au comis fapte prejudiciabile, prevăzute de legea penală, ce prezintă pericol pentru societate. Asemenea persoane,
potrivit art.23 alin.(1) Cod Penal, nu sunt pasibile de răspundere penală şi în baza
sentinţei instanţei de judecată se liberează de răspunderea penală;
b) care s-au îmbolnăvit de o boală psihică după săvîrşirea infracţiunii, înainte
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de pronunţarea sentinţei. În privinţa acestor persoane, potrivit art.23 alin.(2) Cod
penal, se aplică măsura de constrîngere cu caracter medical în baza unei sentinţe
a instanţei de judecată. În acest caz nu este pasibilă stabilirea pedepsei. În cazul
însănătoşirii acestor persoane, pedeapsa le poate fi aplicată numai în condiţiile
prevăzute de art.102 Cod penal – dacă nu a expirat termenul de prescripţie sau
dacă nu există alte motive pentru liberarea lor de răspundere penală şi de pedeapsă (amnistia, schimbarea situaţiei, liberarea condiţionată (art.53 Cod penal) etc);
c) care s-au îmbolnăvit de o tulburare psihică temporară ce împiedică aprecierea stării psihice la momentul comiterii faptei social-periculoase, prevăzute de
legea penală;
d) care s-au îmbolnăvit de o boală psihică în timpul executării pedepsei. Aceste persoane pot fi liberate de executarea pedepsei însă, după însănătoşire, faţă de
ele poate fi reluată executarea în continuare a pedepsei, dacă lipsesc condiţiile
prevăzute de art.102 Cod penal.
3. În privinţa persoanelor care au comis fapte prejudiciabile, prevăzute de legea penală, ce prezintă pericol pentru societate, săvîrşite în stare de iresponsabilitate, precum şi a celor care s-au îmbolnăvit de o boală psihică după săvîrşirea
faptei, se efectuează urmărirea penală, în procesul căreia urmează să se verifice
dacă aceste persoane au suferit de boli psihice în trecut, gradul şi caracterul bolii
psihice în momentul săvîrşirii faptei şi în timpul cercetării cauzei, comportamentul acestor persoane atît înainte, cît şi după săvîrşirea ei.
4. Se atrage atenţia instanţelor că, potrivit art.489 alin.(3) Cod de procedură
penală, persoana în cauză poate fi supusă unei expertize psihiatrice judiciare nu
mai dacă există suficiente date care arată că anume această persoană a săvîrşit fapta, în privinţa căreia se efectuează urmărirea penală. Dispunerea acestei expertize
se face, la cererea părţilor, de către organul de urmărire penală, precum şi din
oficiu de către organul de urmărire penală.
5. În căzut constatării faptului de îmbolnăvire a persoanei, în privinţa căreia
se desfăşoară urmărirea penală şi care se află în stare de arest, judecătorul de instrucţie dispune, în temeiul demersului procurorului, internarea ei în instituţia
psihiatrică, adaptată pentru deţinerea persoanelor arestate, dispunând, totodată,
revocarea arestului preventiv.
Internarea în instituţia psihiatrică a persoanelor care nu se află în stare de
arest se efectuează, în condiţiile prevăzute de art.152 Cod de procedură penală,
cu asigurarea garanţiilor specificate la art.501 alin.(1) Cod de procedură penală.
[Pct.5 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.21 din 26.03.2018]
6. Aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical în privinţa persoanelor care au comis fapte prejudiciabile, prevăzute de legea penală, în stare de
iresponsabilitate, precum şi faţă de persoanele care s-au îmbolnăvit după săvîrşi-
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rea infracţiunii de o boală psihică, se judecă de către instanţele de judecată competente potrivit normelor stipulate în Partea specială, titlul II, capitolele I-III ale
Codului de procedură penală, ce reglementează condiţiile generale ale judecării
cauzei, punerea pe rol şi judecarea lor în primă instanţă.
Totodată, instanţele de judecată urmează să ţină cont şi de reglementările
procedurii speciale care prevăd procedura aplicării măsurilor de constrîngere cu
caracter medical, stipulate în art.488-503 Cod de procedură penală.
7. În baza art.493 şi 494 Cod de procedură penală, la judecarea cauzelor de
această categorie participarea apărătorului şi a reprezentantului legal este obligatorie. Invitarea apărătorului de către reprezentantul legal se efectuează conform
prevederilor art.78 alin.(1) pct.22) Cod de procedură penală.
În cazul în care reprezentantul legal nu a invitat un apărător, instanţa urmează
să numească un apărător din oficiu.
Reprezentantul legal, în cazurile prevăzute de lege, este în drept să ceară înlocuirea apărătorului (art.78 alin.(4) pct.1) lit.a) Cod de procedură penală), însă
nu este în drept să renunţe la apărător (art.78 alin.(5) Cod de procedură penală).
Reprezentantul legal este în drept să atace sentinţa adoptată cu apel sau, după
caz, cu recurs în instanţa de judecată ierarhic superioară.
8. În calitate de reprezentant legal al persoanei în privinţa căreia se judecă
chestiunea privind aplicarea măsurii de constrîngere cu caracter medical, în conformitate cu prevederile art.493 alin.(2) Cod de procedură penală, poate fi recunoscută una din rudele apropiate ale acesteia, iar în lipsa lor, o altă persoană, în
baza unei încheieri a instanţei de judecată.
9. Instanţa de judecată este obligată de a-i asigura reprezentantului legal posibilitatea de a lua cunoştinţă de materialele cauzei, de a participa la cercetarea
probelor, de a prezenta probe, a înainta demersuri, recuzări.
În caz de necesitate, instanţa poate audia reprezentantul legal în calitate de
martor.
10. Dacă pe parcursul cercetării judecătoreşti a cauzei vor apărea temeiuri
prevăzute de art.386 Cod de procedură penală: că persoana în privinţa căreia se
judecă cauza poate fi recunoscută iresponsabilă sau că s-a îmbolnăvit de o boală psihică după săvîrşirea infracţiunii, instanţa din oficiu dispune suspendarea
judecării cauzei şi efectuarea expertizei psihiatrice judiciare în conformitate cu
prevederile art.143 pct.3) Cod de procedură penală.
11. În cazul comiterii infracţiunii de către mai multe persoane, instanţa este
în drept de a judeca concomitent chestiunea privind vinovăţia unor persoane şi
adoptarea sentinţei de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical în
privinţa altor persoane.
Dacă judecarea într-o singură procedură a cauzei în privinţa persoanelor
menţionate este imposibilă, materialele privind aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical urmează a fi disjunse într-o procedură separată.
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12. Instanţa de judecată, luînd în consideraţie şi opinia expertului psihiatru,
poate dispune chemarea în şedinţele de judecată a persoanei în privinţa căreia se
judecă chestiunea aplicării măsurii de constrîngere cu caracter medical pentru a
fi prezentată spre recunoaştere părţii vătămate sau martorilor şi în cazul apariţiei
unor dubii în privinţa corectitudinii raportului de expertiză.
13. Aprecierea juridică a acţiunilor persoanei iresponsabile se poate baza doar
pe date ce caracterizează pericolul social al faptei prejudiciabile, prevăzute de legea penală, ce a fost comisă. Concomitent, nu se iau în consideraţie circumstanţele ce nu au o legătură directă cu fapta cercetată (antecedentele penale, aplicarea
în trecut a măsurilor de constrîngere cu caracter medical etc.)
14. În caz de constatare, ca fiind dovedit, că persoana a comis în stare de iresponsabilitate o faptă prejudiciabilă prevăzută de legea penală sau după comiterea faptei prejudiciabile s-a îmbolnăvit de o boală psihică, în partea descriptivă a
sentinţei urmează să fie dispuse constatările instanţei cu privire la circumstanţele
faptelor săvîrşite în baza probelor verificate şi examinate, că aceste fapte au fost
săvîrşite de către această persoană, să fie dată aprecierea juridică acţiunilor comise de făptuitor şi să fie aduse motivele hotărîrii adoptate.
15. În partea descriptivă a sentinţei în privinţa persoanei care s-a îmbolnăvit
de o boală psihică după comiterea infracţiunii, instanţa nu se pronunţă asupra
circumstanţelor care atenuează sau agravează răspunderea şi referitor la stabilirea
pedepsei, iar în dispozitiv nu este indicată măsura de pedeapsă pentru infracţiunile comise.
16. Dispozitivul sentinţei în privinţa unei persoane care a comis o faptă prejudiciabilă în stare de iresponsabilitate trebuie să cuprindă:
– numele, prenumele şi patronimicul persoanei;
– constatarea că această persoană a comis fapta prejudiciabilă, cu indicarea
articolului, alineatului şi literelor din Codul penal. Dacă persoana a comis mai
multe infracţiuni, prevăzute de mai multe articole ale Codului penal, se indică
toate articolele;
– indicaţia că persoana se absolvă de răspunderea penală pe motiv că fapta a
fost comisă în stare de iresponsabilitate;
– indicaţia de aplicare a măsurii de constrîngere cu caracter medical şi de
internare într-o instituţie psihiatrică cu supravegherea obişnuită sau, după caz,
riguroasă (art.99-100 Cod penal).
17. Dispozitivul sentinţei în privinţa persoanei care a săvîrşit infracţiunea în
stare de responsabilitate, dar s-a îmbolnăvit de o boală psihică după comiterea
infracţiunii, pînă la pronunţarea sentinţei, trebuie să cuprindă:
– numele, prenumele şi patronimicul persoanei;
– constatarea că această persoană este vinovată de comiterea infracţiunii, cu
indicarea articolului, alineatului şi literelor din Codul penal. Dacă persoana a
comis mai multe infracţiuni, prevăzute de mai multe articole ale Codului penal
se indică toate articolele;
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– indicaţia de aplicare a măsurii de constrîngere cu caracter medical şi de
internare într-o instituţie psihiatrică cu supraveghere obişnuită sau, după caz, riguroasă (art.99-100 Cod penal).
18. În dispozitivul sentinţelor de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical acţiunea măsurii preventive a arestului urmează să fie revocată.
19. Dacă persoana, în privinţa căreia s-a aplicat o măsură de constrângere
cu caracter medical, pe motiv că după săvârşirea infracţiunii s-a îmbolnăvit de o
boală psihică, se va însănătoşi, faptul acesta fiind constatat de o comisie medicală,
instanţa de judecată, pe baza avizului instituţiei medicale, emite, potrivit art.469471 Cod de procedură penală, o încheiere de revocare a măsurii de constrângere
cu caracter medical şi soluţionează chestiunile privind trimiterea dosarului către
procuror, pentru continuarea urmăririi penale sau, după caz, instanţei respective,
pentru judecarea cauzei. Timpul aflării în instituţia medicală se include în termenul pedepsei.
[Pct.19 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.21 din 26.03.2018]
20. Judecarea cauzei referitor la aplicarea măsurii de pedeapsă se desfăşoară
de către instanţa respectivă cu participarea procurorului, părţilor vătămate, civile,
civilmente responsabile, apărătorului, inculpatului, reprezentantului legal al acestuia în conformitate cu prevederile Părţii speciale, titlul II, capitolul III, secţiunile
a 3-a şi a 4-a din Codul de procedură penală, ce reglementează dezbaterile judiciare, ultimul cuvînt al inculpatului, deliberarea şi adoptarea sentinţei.
21. Părţile în procesul dezbaterilor judiciare în acest stadiu de judecată se
pronunţă doar la măsura de pedeapsă, care urmează să fie aplicată, fără a se pronunţa asupra faptului dacă inculpatul este vinovat sau nu, deoarece acest fapt este
constatat printr-o sentinţă irevocabilă.
22. Sentinţa de condamnare privind aplicarea măsurii de pedeapsă constă din:
a) partea introductivă (art.393 Cod de procedură penală);
b) partea descriptivă în care urmează a fi descrisă faptă infracţională constatată ca fiind dovedită conform sentinţei irevocabile adoptate în privinţa acestei
persoane în baza art.499 Cod de procedură penală (art.394 alin.(1) şi (2) Cod de
procedură penală);
c) dispozitivul sentinţei (art.395 Cod de procedură penală).
Sentinţa instanţei de judecată poate fi atacată cu apel sau, după caz, cu recurs
numai referitor la măsura de pedeapsă.
[Pct.22 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.21 din 26.03.2018]
23. În conformitate cu Legea privind sănătatea mentală nr.1402-XIII din
16.12.97, cu modificările ulterioare, persoanei suferinde de tulburări psihice, care
a săvârşit acţiuni periculoase pentru societate, i se aplică măsuri medicale coerci-
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tive (măsuri de constrângere cu caracter medical), în baza hotărârii judecătoreşti,
potrivit temeiurilor şi în modul stabilit de Codul penal şi Codul de procedură
penală. Măsurile medicale coercitive (măsurile de constrângere cu caracter medical) se aplică în instituţiile de psihiatrie ale organelor de ocrotire a sănătăţii.
[Pct.23 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.21 din 26.03.2018]
24. În situaţia cauzării prejudiciului material de către o persoană care a comis
o faptă prejudiciabilă fiind în stare de iresponsabilitate sau bolnavă de o boală
psihică după săvîrşirea infracţiunii, chestiunile privind încasarea prejudiciului
cauzat urmează a fi soluţionate în ordinea stabilită de art.385 alin.(1) pct.10) şi
387 Cod de procedură penală.
Recuperarea cheltuielilor judiciare de la persoanele sus-menţionate se soluţionează potrivit art.229 Cod de procedură penală.
25. Necesitatea continuării aplicării măsurilor de constrângere cu caracter
medical se verifică de către instanţa de judecată, periodic, dar nu mai rar de o
dată la 6 luni.
Dacă, în urma însănătoşirii persoanei care a fost declarată iresponsabilă sau
în urma ameliorării stării sănătăţii ei, nu mai este necesar de a se aplica în continuare măsura de constrângere cu caracter medical, dispusă anterior, instanţa de
judecată, la propunerea medicului-şef al organului de ocrotire a sănătăţii, căruia
îi este subordonată instituţia medicală, unde este deţinută persoana dată, propunere bazată pe avizul unei comisii medicale, examinează, în conformitate cu
art.469-471 Cod de procedură penală, chestiunea încetării ori schimbării măsurii
de constrângere cu caracter medical.
Aceeaşi regulă se aplică şi faţă de persoana care, după săvârşirea infracţiunii, s-a îmbolnăvit de o boală psihică cronică, dacă această persoană, în urma
ameliorării ce s-a produs în starea sănătăţii ei, nu mai are nevoie de măsurile de
constrângere cu caracter medical, deşi rămâne alienată mintal, însă nu prezintă
pericol.
[Pct.25 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.21 din 26.03.2018]
26. Verificarea necesităţii aplicării în continuare a măsurilor de constrângere
cu caracter medical, încetării sau schimbării lor se face, la cererea persoanei care
a fost declarată iresponsabilă, a rudelor ei apropiate, precum şi a altor persoane
interesate. În acest caz, instanţa solicită de la organele respective de ocrotire a
sănătăţii aviz motivat, referitor la starea sănătăţii persoanei, în privinţa căreia s-a
depus cererea.
[Pct.26 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.21 din 26.03.2018]
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27. Chestiunile aplicării în continuare a măsurilor de constrângere cu caracter medical, încetării sau schimbării lor se soluţionează de către instanţa care a
emis încheierea de aplicare a măsurii de constrângere cu caracter medical sau de
către instanţa de la locul, unde se aplică această măsură, în condiţiile prevăzute de
art.470 şi 471 Cod de procedură penală.
[Pct.27 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.21 din 26.03.2018]
28. La soluţionarea chestiunii de prelungire, schimbare ori încetare a măsurilor de constrângere cu caracter medical, instanţele de judecată urmează să ţină
seama şi de dispoziţiile pct.18-24 din Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica aplicării unor prevederi ce reglementează punerea
în executare a hotărârilor judecătoreşti cu caracter penal” nr.6 din 14 noiembrie
2008.
[Pct.28 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.21 din 26.03.2018]

PREŞEDINTELE CURŢII
SUPREME DE JUSTIŢIE
Chişinău, 12 decembrie 2005

Valeria ŞTERBEŢ
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

Cu privire la practica judiciară în procesele penale
despre sustragerea bunurilor
nr. 23 din 28.06.2004
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2004, nr.8, pag.5

***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.39 din
18.12.2017 şi Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova
nr.12 din 22.12.2014
Examinînd practica judiciară în cauzele privind infracţiunile contra patrimoniului, în scopul asigurării aplicării corecte şi uniforme de către toate instanţele
judecătoreşti a legislaţiei ce reglementează răspunderea pentru cazurile de sustragere a bunurilor, în baza lit.e) art.2, lit.d) art.16 din Legea cu privire la Curtea
Supremă de Justiţie, Plenul
HOTĂRĂŞTE:
A explica următoarele:
1. Obiect material al sustragerii sau altor infracţiuni contra patrimoniului se
consideră bunurile care la momentul săvîrşirii infracţiunii nu-i aparţin făptuitorului, nu sunt proprietate a lui şi care se pot afla atît în posesia proprietarului cît şi
în posesia altor persoane, cărora li s-au transmis în folosinţă aceste bunuri.
2. În sensul legii, se consideră sustragere luarea ilegală şi gratuită a bunurilor
din posesia altuia, care a cauzat un prejudiciu patrimonial efectiv acestuia, săvîrşită în scop acaparator.
Nu formează componenţa de sustragere faptele ilegale care sunt îndreptate
nu spre luare, ci spre folosinţa temporară a bunurilor. Folosinţa temporară a bunurilor o va aprecia instanţa ţinînd seama că făptuitorul nu urmăreşte scopul de
cupiditate, deoarece nu doreşte să treacă bunurile în stăpînirea lui definitivă. În
funcţie de circumstanţele cauzei, asemenea fapte pot fi calificate conform art.196,
238, 1921, 1922 etc. ale CP.
În cazurile în care luarea ilegală şi gratuită a bunurilor din posesia altuia a fost
săvîrşită în cadrul huliganismului, al violului sau al altor fapte infracţionale, este
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necesar de stabilit care a fost intenţia (scopul) luării de către făptuitor a bunurilor
respective.
Dacă făptuitorul a urmărit scopul egoist de acaparare, atunci cele săvîrşite trebuie calificate prin concurs: ca infracţiune contra patrimoniului şi ca huliganism,
viol sau altă infracţiune.
Însuşirea ilegală a bunurilor aflate în proprietate comună, inclusiv şi a unei
persoane juridice unde făptuitorul este unul din fondatori, în dependenţă de intenţie urmează a se califica ca sustragere ori ca samavolnicie.
[Pct.2 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.39 din 18.12.2017]
[Pct.2 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.12 din 22.12.2014]
3. Sustragerea se consideră săvîrşită pe ascuns şi se califică drept furt, în baza
art.186 C.P., dacă a fost săvîrşită:
– în absenţa proprietarului, a posesorului sau a oricăror altor persoane;
– în prezenţa altor persoane, dar pe neobservate pentru acestea;
– în prezenţa altor persoane, care observă actul luării bunurilor, dar care nu
conştientizează caracterul infracţional al celor comise (din cauza necunoaşterii
de către ele a faptului cui aparţin aceste bunuri sau din cauza creării de către
făptuitor a iluziei caracterului legitim al luării bunurilor, sau din cauza vîrstei
minore, a ebrietăţii, a somnului, a unei boli psihice ori a unei alte stări specifice în
care se află aceste persoane);
– în prezenţa altor persoane care urmăresc actul luării bunurilor şi conştientizează caracterul infracţional al faptelor comise, persoane care insuflă încredere
făptuitorului că nu-i vor crea impedimente în procesul săvîrşirii sustragerii (soţ,
rudă apropiată). Dacă însă persoanele date au întreprins măsuri în vederea împiedicării sustragerii, cele săvîrşite nu pot fi considerate furt, ci trebuie calificate
ca jaf (art.187 CP).
Pentru calificarea faptei ca furt este necesar să fie stabilită convingerea făptuitorului că cele comise de el rămîn neobservate sau neînţelese de către alte persoane, ori că aceste persoane nu-i vor zădărnici săvîrşirea sustragerii. Instanţele
judecătoreşti trebuie să ţină cont de faptul că concluziile despre convingerea făptuitorului privind modul ascuns al acţiunilor sale trebuie să se bazeze pe anumite
premise de ordin obiectiv, iar nu pe declaraţiile neîntemeiate ale lui.
În cazul în care făptuitorul consideră că săvîrşeşte sustragerea pe ascuns, iar,
în realitate, acţiunile i-au fost observate sau înţelese adecvat de alte persoane,
fapta se va califica ca furt.
Furtul trebuie delimitat de samavolnicie. Luarea bunurilor în mod arbitrar,
adică a unor bunuri care, la presupunerea făptuitorului, îi aparţin, trebuie calificată drept samavolnicie (art.352 CP).
[Pct.3 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.12 din 22.12.2014]
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4. Ca sustragere deschisă a bunurilor altei persoane, prevăzută de art.187 CP
(jaf), se consideră fapta ce se derulează în prezenţa proprietarului sau altui posesor, ori în prezenţa unor persoane străine, făptuitorul fiind conştient ca persoanele prezente înţeleg caracterul ilegal al acţiuni lor lui, indiferent de faptul că ele au
întreprins ori nu careva măsuri de curmare a acestor acţiuni.
Acţiunile iniţiate ca furt, însă care n-au fost duse pînă la capăt, din cauza că
au fost descoperite de către victimă sau de alte persoane, dar neţinîndu-se cont
de aceasta au fost prelungite de către infractor cu scopul însuşirii bunurilor sau
reţinerii lor, se încadrează în infracţiunea de jaf, iar în cazul aplicării unei violenţe
periculoase pentru viaţă şi sănătate sau ameninţării cu o astfel de violenţă – în cea
de tîlhărie.
[Pct.4 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.12 din 22.12.2014]
5. Drept violenţă nepericuloasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei
(art.187 alin.(2) lit.e) CP) se consideră vătămări neînsemnate (care nu au generat o dereglare a sănătăţii mai mult de 6 zile, nici pierderea capacităţii de muncă, ce rezultă din pct.74 din Regulamentul de apreciere medico-legală a gravităţii vătămării corporale, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.99 din
27.06.2003, modificat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.654 din 16.08.2011)
sau aplicarea intenţionată de lovituri ori săvârşirea altor acţiuni violente care au
cauzat o durere fizică (art.78 alin.(1) Cod contravenţional), dacă aceste acţiuni nu
au creat pericol pentru viaţa şi sănătatea victimei.
Pentru calificarea acţiunilor nu are importanţă faptul cînd a fost aplicată violenţa nepericuloasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori ameninţarea cu
o astfel de violenţă, şi anume: pînă la deposedarea de bunuri, concomitent cu
aceasta sau nemijlocit după deposedare (dar pînă la consumarea sustragerii). Este
esenţial ca, în toate acestea cazuri, violenţa nepericuloasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori ameninţarea aplicării acesteia să aibă destinaţia de facilitare a
săvîrşirii sustragerii sau de reţinere la făptuitor a celor sustrase.
Dacă după consumarea furtului, făptuitorul aplică violenţa sau ameninţă cu
aplicarea violenţei avînd scopul de a scăpa de urmărire sau de a evita reţinerea
sa, atunci fapta nu mai poate fi calificată în conformitate cu art.187 alin.(2) lit.e)
sau cu art.188 CP. De această dată, cele săvîrşite formează concursul real dintre
infracţiunea de furt şi, în dependenţă de gradul de violenţă sau de caracterul ameninţării cu violenţa, una din infracţiunile prevăzute la art.145, 151, 152 sau 155
CP ori la art.78 din Codul contravenţional.
[Pct.5 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.39 din 18.12.2017]
[Pct.5 în redacţia Hotărîrii Plenului CSJ a RM nr.12 din 22.12.2014]
6. În sensul dispoziţiilor art.188 CP, prin „atac” trebuie de înţeles acţiunile
agresive ale făptuitorului, care sunt însoţite de violenţa periculoasă pentru viaţa
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sau sănătatea persoanei agresate ori de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea
violenţe.
Prin violenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei (art.188
alin.(1) CP) se are în vedere violenţa care s-a soldat cu vătămare medie sau uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori care, deşi nu a cauzat aceste urmări,
comportă la momentul aplicării sale, datorită metodei de operare, un pericol real
pentru viaţă şi sănătate.
Sub incidenţa noţiunii „violenţa periculoasă pentru viaţă şi sănătate” nimeresc şi cazurile: de compresiune a gîtului cu mîinile sau cu ajutorul unui şnur; de
ţinere îndelungată a capului victimei sub apă; de îmbrăcare pe capul victimei a
unei pungi de polietilenă; de aruncare a victimei de la înălţime ori dintr-un mijloc de transport etc.
Deşi asemenea acţiuni violente pot să nu provoace nici moartea victimei, nici
vătămarea medie sau uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii acesteia, totuşi,
datorită caracterului lor, ele creează un pericol real pentru viaţă şi sănătate.
Aşadar, atît vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii, cît şi vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale intră sub incidenţa art.188 CP.
Violenţa de o intensitate mai redusă cade sub incidenţa art.187 alin.(2) lit.e)
CP, întrucît este nepericuloasă pentru viaţă şi sănătate.
[Pct.6 în redacţia Hotărîrii Plenului CSJ a RM nr.12 din 22.12.2014]
7. Chestiunea ce ţine de prezenţa în acţiunile persoanei a componenţei de
jaf sau tîlhărie în cazurile în care sustragerea este însoţită de ameninţarea aplicării violenţei urmează a fi soluţionată, ţinînd cont de toate circumstanţele cauzei:
caracterul ameninţării, obiectele sau arma cu care ameninţa infractorul, locul şi
timpul săvîrşirii infracţiunii, numărul infractorilor etc.
Pentru a se stabili gradul de violenţă – nepericuloasă sau periculoasă pentru
viaţă sau sănătate – cu care se ameninţă, trebuie analizate minuţios toate circumstanţele celor săvîrşite: caracteristicile obiectelor vulnerante cu care ameninţa
făptuitorul; locul şi timpul săvîrşirii infracţiunii; numărul făptuitorilor raportat
la numărul victimelor; forţa fizică a făptuitorilor raportată la forţa fizică a victimelor etc. Totodată, este necesar a se lua în calcul nu atît percepţia subiectivă a
victimei asupra celor comise, cît mai ales orientarea intenţiei făptuitorului.
Cu toate acestea, în unele cazuri, ameninţarea cu care este însoţită sustragerea
poate avea un caracter nedeterminat (neconcretizat). Cu alte cuvinte, din vorbele, gesturile, mimica sau acţiunile de alt gen ale făptuitorului, din analiza tuturor
circumstanţelor faptei săvîrşite nu poate fi formulată o concluzie certă privind
gradul de violenţă – nepericuloasă sau periculoasă pentru viaţă sau sănătate – cu
care se ameninţă. În asemenea cazuri, întrucît orice incertitudini legate de calificare trebuie tratate în folosul făptuitorului (conform principiului in dubio pro
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reo), cele comise nu pot fi calificate ca tîlhărie, în consecinţă, fapta urmează a fi
calificată în baza art.187 alin.(2) lit.e) CP.
Dacă din circumstanţele concrete ale cauzei rezultă că făptuitorul, care urmăreşte scopul sustragerii, nu intenţionează să-şi realizeze ameninţarea cu aplicarea
violenţei periculoase pentru viaţă sau sănătate, totodată lipsind condiţiile obiective, favorabile înfăptuirii acestei ameninţări, deşi ameninţarea a luat cea mai intimidantă formă posibilă, făptuitorul trebuie să răspundă nu pentru tîlhărie, ci
pentru jaf. O astfel de ameninţare, avînd doar un caracter imaginar, nu creează
un pericol real pentru viaţa sau sănătatea victimei, deci nu poate fi recunoscută
ca semn al tîlhăriei.
Acţiunile infractorului pot fi calificate drept jaf sau tîlhărie prin indicele ameninţării de aplicare a violenţei, doar atunci cînd o astfel de ameninţare este reală
pentru viaţa sau sănătatea victimei.
[Pct.7 în redacţia Hotărîrii Plenului CSJ a RM nr.12 din 22.12.2014]
8. Semnele de cauzare a vătămării intenţionate uşoare ori medii a integrităţii corporale sau sănătăţii victimei în cadrul tîlhăriei sunt cuprinse în dispoziţia
art.188 CP şi nu necesită o încadrare separată şi în baza art.152 CP sau art.78 alin.
(2) din Codul contravenţional.
Dacă atacul de tîlhărie a fost însoţit de vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau sănătăţii victimei, fapta urmează să se califice în baza art.188
alin.(3), lit.c), CP, iar dacă ulterior a survenit decesul victimei încadrarea se va
face şi conform art.151 alin.(4) CP.
Dacă în timpul actului de tîlhărie persoana săvîrşeşte şi omorul intenţionat al
victimei acţiunile urmează să se încadreze prin concurs de infracţiuni, prevăzute
de art.145 şi 188 CP, cu indicarea în sentinţă a tuturor semnelor constitutive prevăzute la săvîrşirea acestor infracţiuni.
[Pct.8 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.39 din 18.12.2017]
[Pct.8 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.12 din 22.12.2014]
9. La calificarea acţiunilor făptuitorului, în baza art.188 alin.(3) lit.d) CP urmează a se ţine seama că prin „deosebită cruzime” se va înţelege acţiunea sau
inacţiunea intenţionată a făptuitorului care are drept scop de a provoca victimei
sau apropiaţilor acesteia o suferinţă suplimentară, de natură fizică sau psihică,
mai gravă decît suferinţa ce ar deriva din violenţa primară prin care s-a consumat
iniţial infracţiunea.
[Pct.9 în redacţia Hotărîrii Plenului CSJ a RM nr.12 din 22.12.2014]
10. La calificarea acţiunilor făptuitorului în baza art.188 alin.(2) lit.e) CP, instanţele judecătoreşti urmează să ţină cont că, în concordanţă cu art.129 alin.
(1) CP, coroborat cu prevederile Legii privind regimul armelor şi al muniţiilor
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cu destinaţie civilă, nr.130 din 08.06.2012, precum şi în baza raportului de expertiză, dacă entitatea folosită în cadrul tîlhăriei reprezintă sau nu o armă, iar în
prezenţa unor temeiuri legale, acţiunile persoanei care a aplicat arma în procesul
comiterii infracţiunii de tîlhărie trebuie calificate suplimentar conform art.290
CP. Concursul de infracţiuni dintre cele două infracţiuni este posibil în cazul în
care instrumentul aplicabil a fost apreciat ca fiind armă de foc, cu excepţia armei
de vânătoare cu ţeavă lisă, pentru care făptuitorul nu dispunea de autorizaţie.
Sub „alte obiecte folosite în calitate de armă” se au în vedere obiectele cu care
victimei i s-au cauzat, sau putea să i se cauzeze vătămări periculoase pentru viaţă
ori sănătate (cuţite, inclusiv de bucătărie, briciuri, topoare, răngi ş.a.m.d.), precum şi obiecte destinate pentru dezorientarea temporară a victimei, cum ar fi
revolvere, balonaşe şi alte dispozitive cu gaze toxice neutralizante.
Dacă vinovatul demonstra numai arma (obiectul) sau conştient ameninţă cu
o armă neîncărcată, ori cu o imitaţie de armă (machet de revolver, ori pumnal
ş.a.), neavînd intenţia de a le folosi la cauzarea vătămărilor periculoase pentru
viaţă şi sănătate, acţiunile se vor califica (în cazul lipsei altor agravante), conform
tuturor circumstanţelor cauzei, ca tîlhărie în baza art.188 alin.(1) ori ca şantaj în
baza art.189 alin.(2) lit.c) CP, ori ca jaf, dacă victima înţelegea că este ameninţată
cu o armă neîncărcată ori cu o imitaţie de armă.
În cazurile cînd, în scopul sustragerii bunurilor altei persoane, victimei i-au
fost administrate împotriva voinţei ei ori prin înşelăciune substanţe cu efecte puternice, toxice sau euforizante periculoase pentru viaţă sau sănătate, cu intenţia
de a aduce victima într-o stare de neputinţă, aceste acţiuni urmează a fi calificate
ca tîlhărie. Dacă cu acelaşi scop în organismul victimei s-au introdus substanţe
care nu prezintă pericol pentru viaţă ori sănătate, faptele, în dependenţă de consecinţe, urmează a fi calificate ca jaf, cu aplicarea violenţei. Proprietăţile şi caracterul acţiunii substanţelor, aplicate la săvîrşirea acestor infracţiuni, urmează a fi
stabilite pe calea expertizelor medico-legale.
Acţiunile persoanei, care săvîrşeşte atacul în scopul sustragerii, cu folosirea
unor cîini sau a altor animale ce prezentă pericol pentru viaţa sau sănătatea persoanei agresate, ori cu ameninţarea folosirii acestora, trebuie calificate, ţinînd
cont de circumstanţele concrete ale cauzei, conform lit.e) alin.(2) art.188 CP.
[Pct.10 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.12 din 22.12.2014]
11. Jaful, tîlhăria se consideră săvîrşite de:
– o persoana mascată, atunci cînd aceasta şi-a ascuns faţa cu careva obiecte,
ori a folosit diferite măşti;
– o persoana deghizată, atunci cînd persoana îşi schimbă înfăţişarea prin machiaj, prin folosirea perucilor, mustăţi, bărbi, ochelari sau a îmbrăcămintei sexului opus.
La calificarea sustragerii săvîrşite de o persoană mascată, deghizată, trebuie
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de luat în considerare că cele două procedee – mascarea şi deghizarea – au, în
principiu, aceeaşi esenţă: disimularea (ascunderea) identităţii făptuitorului pentru a nu fi recunoscut. Diferă doar nuanţele care, de altfel, sunt nesemnificative: în cazul mascării, făptuitorul îşi acoperă faţa sau o parte din ea cu o mască
(cagulă, improvizaţie din ciorap de mătase etc.), indiferent de material sau alte
particularităţi; în cazul deghizării, făptuitorul se maschează sau îşi aranjează altfel
exteriorul (îşi ataşează mustaţă sau barbă artificială ori ochelari, poartă perucă
sau părul vopsit etc.).
Dacă pe lîngă deghizarea sa într-un reprezentant al autorităţilor publice (colaborator al poliţiei, al Procuraturii, al SIS-ului, al Inspectoratului Fiscal etc.). făptuitorul mai uzurpează calităţile oficiale (prezintă o legitimaţie falsă, săvîrşeşte
acţiuni pe care le poate comite doar un reprezentant al autorităţii publice, semnează documente oficiale etc.), cele săvîrşite trebuie calificate conform lit.c) alin.
(2) art.187 sau lit.c) alin.(2) art.188 şi art.351 CP.
[Pct.11 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.12 din 22.12.2014]
[Pct.12, 13, 14 excluse prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.12 din 22.12.2014]
15. Este necesar ca instanţele judecătoreşti să ia în consideraţie că în cazul
escrocheriei (art.190 CP) victima transmite benevol bunurile către făptuitor, sub
influenţa înşelăciunii sau a abuzului de încredere.
Obiect material al escrocheriei îl pot constitui bunurile, precum şi drepturile
asupra acestora, dobîndite în mod ilicit.
Drepturile dobîndite ilicit asupra bunurilor vor constitui obiect material al
escrocheriei, dacă ele asigură în continuare posibilitatea de a deţine, a folosi şi a
dispune de obiectul escrocheriei (bunul).
Primirea bunurilor cu condiţia îndeplinirii unui angajament poate fi calificată ca escrocherie doar în cazul în care făptuitorul, încă la momentul intrării în
stăpînire asupra acestor bunuri, urmărea scopul sustragerii lor şi nu avea intenţia
să-şi execute angajamentul asumat.
Alături de alte circumstanţe, intenţia este demonstrată prin: situaţia financiară extrem de neprielnică a persoanei, care-şi asumă angajamentul, la momentul
încheierii tranzacţiei; lipsa de fundamentare economică şi caracterul nerealizabil
al angajamentului asumat; lipsa unei activităţi aducătoare de beneficii, necesare
onorării angajamentului; achitarea veniturilor către primii deponenţi din contul
banilor depuşi de deponenţii ulteriori; prezentarea, la încheierea tranzacţiei, a
unor documente false; încheierea tranzacţiei în numele unei persoane juridice
inexistente sau înregistrate pe numele unei persoane de care se foloseşte o altă
persoană pentru a-şi atinge interesele etc.
Dobîndirea ilicită a bunurilor în rezultatul folosirii de către făptuitor a unui
document, falsificat anterior de o altă persoană urmează a fi calificată doar conform art.190 CP. În acest caz, nu este necesară calificarea suplimentară conform
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art.361 CP, deoarece, reieşind din prevederile art.118 CP, prezentarea unor asemenea documente apare ca varietate a înşelăciunii, deci şi a componenţei de escrocherie. În acelaşi timp, falsificarea unor astfel de documente, urmată de folosirea lor de către falsificator în vederea sustragerii bunurilor trebuie calificată
conform art.190 şi art.361 CP.
[Pct.15 completat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.12 din 22.12.2014]
16. Delimitînd şantajul (art.189 CP) de jaf sau tîlhărie, instanţele vor ţine cont
de faptul că în cazul şantajului ameninţarea cu aplicarea forţei e îndreptată spre
obţinerea bunurilor în viitor, dar nu în momentul ameninţării, cum are loc în
cazul jafului ori a tîlhăriei. Însuşi şantajistul nu ia bunurile din posesia proprietarului, ci printr-o cale ilegală, folosind pentru aceasta diferite metode de influenţă
asupra conştiinţei, voinţei persoanelor, cere de la ele transmiterea acestor bunuri
în folosul altor persoane.
17. Delapidarea constă în însuşirea, folosirea sau transmiterea de către făptuitor, în interesul său sau pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri încredinţate
pentru a le gestiona sau a le administra.
Bunurile pot fi încredinţate în virtutea funcţiei de răspundere a făptuitorului,
a raporturilor contractuale sau a însărcinării speciale din partea proprietarului.
Încredinţarea bunurilor în virtutea raporturilor contractuale poate fi făcută de
oricare subiecte ale drepturilor civile, atît persoane fizice, cît şi persoane juridice.
Încredinţarea bunurilor în celelalte cazuri se face, în principal, în privinţa bunurilor persoanelor juridice, în cadrul raporturilor de muncă. Aceste cazuri sunt legate, de regulă, de folosirea de către făptuitor a situaţiei de serviciu, adică presupun
existenţa circumstanţei agravante de la lit.d) alin.(2) art.191 CP.
Soluţionînd chestiunea cu privire la delimitarea însuşirii sau delapidării de
furt, judecătoriile vor ţine cont de faptul că drept însuşire sau delapidare sunt
considerate acţiunile persoanelor care, conform funcţiilor lor de răspundere, raporturilor contractuale sau însărcinării speciale a proprietarului, înfăptuiesc în
privinţa bunurilor încredinţate împuterniciri de dispunere, administrare, transportare sau păstrare (depozitar, expeditor, vînzător, casier etc.).
Subiectul infracţiunii de delapidare a averii străine trebuie să aibă calitatea specială de administrator. În sensul art.191 CP, „a administra” înseamnă: 1) a avea
dreptul de a da dispoziţii cu privire la primirea, păstrarea sau eliberarea de bunuri;
2) a veni în contact direct şi material cu bunurile altei persoane, datorită atribuţiilor administratorului, legate de primirea, păstrarea sau eliberarea bunurilor.
Sustragerile bunurilor săvîrşite de către şoferi, tractorişti, căruţaşi şi alte persoane cărora aceste bunuri li s-au încredinţat conform unui document valabil
pentru o singură dată (bon de livrare, tichet de schimb etc.), prin evidenţă pentru
transportarea de pe cîmp la locul de păstrare nemijlocit în gospodărie sau în afara
ei, urmează a fi calificate drept sustrageri săvîrşite prin metode de însuşire şi delapidare a bunurilor care sunt încredinţate făptuitorului.
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Dacă, însă, sustragerea a fost săvîrşită de persoane cărora nu li s-au încredinţat bunurile, dar ei au avut acces la cele sustrase în legătură cu lucrul executat
(combaineri, hamali, paznici, îngrijitori de vite etc.), acţiunile lor urmează a fi
încadrate drept sustragere prin furt.
În cazul în care la sustragerea săvîrşită de două sau mai multe persoane a
participat cel puţin o persoană căreia i-au fost încredinţate bunurile, acţiunile
tuturor vor fi încadrate în baza lit.b) alin.(2) art.191 CP, dacă proprietarului nu i-a
fost cauzată o daună în proporţii mari.
18. La lit.d) alin.(2) art.190 şi lit.d) alin.(2) art.191 CP este prevăzută răspunderea pentru escrocherie şi, respectiv, delapidarea averii străine, săvîrşite cu folosirea situaţiei de serviciu. În aceste cazuri, ca subiect al infracţiunii poate apare
numai o persoană cu funcţie de răspundere sau o persoană care gestionează o
organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală. Persoanele, care
nu dispun de atribuţii de serviciu, dar au luat parte la sustragere împreună cu subiecţii speciali indicaţi, trebuie să fie traşi la răspundere nu în calitate de coautori,
ci în calitate de organizatori, instigatori sau complici ai persoanei care-şi foloseşte
situaţia de serviciu.
Prin „folosirea situaţiei de serviciu” se înţelege săvîrşirea unor acţiuni sau inacţiuni care decurg din atribuţiile de serviciu ale făptuitorului, şi care sunt în
limitele competenţei sale de serviciu. În cazul faptelor, prevăzute la lit.d) alin.
(2) art.190 şi lit.d) alin.(2) art.191 CP, situaţia de serviciu este folosită pentru a
sustrage bunurile, şi nu doar pentru obţinerea accesului la acestea. În caz contrar,
fapta trebuie calificată ca furt. Totodată, sub incidenţa noţiunii „folosirea situaţiei
de serviciu” nu intră folosirea relaţiilor de rudenie, de afinitate sau de amiciţie,
atunci cînd acestea nu au legătură cu funcţia ocupată.
Atunci cînd abuzul de putere sau abuzul de serviciu reprezintă metoda de
săvîrşire a escrocheriei sau a delapidării averii străine, trebuie aplicate numai prevederile de la lit.d) alin.(2) art.190 şi lit.d) alin.(2) art.191 CP. Reieşind din dispoziţia art.118 CP, în acest caz nu este necesară calificarea suplimentară conform
art.327 sau 335 CP.
Abuzul de putere sau abuzul de serviciu, care, deşi a fost săvîrşit din interes
material şi a cauzat un prejudiciu patrimonial, însă nu este legat de luarea gratuită
a bunurilor (de exemplu, tăinuirea bunurilor pe calea denaturării datelor privind
evidenţa deficitului bunurilor, creat ca urmare a neglijenţei în serviciu; folosinţa
temporară de bunuri, în lipsa scopului de a le trece în stăpînirea sa definitivă;
cheltuirea banilor pentru organizarea banchetelor, recepţiilor etc.), nu poate forma componenţele de infracţiune de la lit.d) alin.(2) art.190 şi lit.d) alin.(2) art.191
CP. Astfel de fapte trebuie calificate conform normelor corespunzătoare din Capitolele XV şi XVI din Partea Specială a Codului penal.
[Pct.18 completat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.12 din 22.12.2014]
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19. Prin pungăşie (art.192 CP) trebuie de înţeles acţiunea în scopul sustragerii pe ascuns (în staţii, în mijloacele de transport în comun, în piaţă, pe stradă,
în magazine, restaurante, expoziţii, în parcuri etc.) a unui bun (bani, titluri de
valoare, bijuterii, obiecte preţioase etc.) ce aparţine unei alte persoane şi se află
asupra acesteia (în buzunar, în geantă, poşetă, sacoşă sau alte obiecte prezente la
victimă) ori în imediata sa apropiere (pe bancă, pe banchetă, pe tarabă, pe masă
etc.), astfel încît să fie clară apartenenţa bunului persoanei respective, dacă fapta
nu întruneşte semnele unei alte infracţiuni.
Acţiunea de sustragere a documentelor altei persoane, care se află în buzunare, în genţi sau în alte obiecte prezente la acea persoană, trebuie calificate conform
art.360 CP.
[Pct.19 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.12 din 22.12.2014]
20. Instanţele vor ţine cont de faptul, că metodele de săvîrşire a sustragerii în
proporţii mici stipulate în art.105 din Codul contravenţional este exaustivă, de
aceea sustragerea averii proprietarului prin pungăşie, jaf şi tîlhărie indiferent de
mărimea şi costul celor sustrase nu poate fi considerată drept sustragere în proporţii mici, urmînd a fi încadrată conform articolelor respective din Codul Penal.
[Pct.20 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.12 din 22.12.2014]
21. Valoarea bunurilor sustrase ca semn calificativ al componenţei de infracţiune, care prevede răspunderea pentru sustragere, se determină conform art.126
CP.
Mărimea prejudiciului cauzat prin sustragere se determină conform preţurilor libere de piaţă la momentul examinării cauzei. În lipsa datelor cu privire la
preţul bunurilor sustrase, valoarea lor poate fi stabilită în baza raportului experţilor.
La calificarea sustragerii valutei străine sau a titlurilor de valoare străine, este
necesar să se reiasă din recalcularea în moneda naţională, conform cursului oficial al leului moldovenesc în raport cu valutele străine, stabilit de Banca Naţională
a Moldovei la ziua săvîrşirii infracţiunii.
[Pct.21 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.39 din 18.12.2017]
[Pct.22 exclus prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.12 din 22.12.2014]
23. Furtul, jaful, escrocheria şi delapidarea averii străine se consideră consumate din momentul în care făptuitorul, intrînd în posesia ilegală asupra bunurilor
altei persoane, obţine posibilitatea reală de a se folosi şi a dispune de acestea la
dorinţa sa. Tîlhăria se consideră consumată din momentul atacului asupra unei
persoane în scopul sustragerii bunurilor, săvîrşite cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa sau sănătatea persoanei agresate ori cu ameninţarea aplicării
unei asemenea violenţe. Pungăşia se consideră consumată din momentul înce-
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perii acţiunii de sustragere a bunurilor altei persoane din buzunare, genţi sau din
alte obiecte prezente la victimă (introducerea mîinii în buzunar, tăierea poşetei
cu lama, manipularea lacătului de la servietă etc.), chiar dacă făptuitorul nu a avut
posibilitatea reală de a se folosi şi a dispune de bunurile vizate la dorinţa sa. Atît în
cazul tîlhăriei, cît şi în cazul pungăşiei, sustragerea reuşită a bunurilor respective
nu se ia în consideraţie la calificare, dar trebuie luată în calcul la individualizarea
pedepsei.
[Pct.24 exclus prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.12 din 22.12.2014]
25. Sustragerea se consideră săvîrşită de două sau mai multe persoane atît în
cazul în care la săvîrşirea sustragerii au participat în comun doi sau mai mulţi autori fără o înţelegere prealabilă între ei, cît şi în cazul în care la săvîrşirea sustragerii au participat două sau mai multe persoane care s-au înţeles în prealabil despre
săvîrşirea comună a sustragerii. Existenţa înţelegerii prealabile între coautori nu
influenţează asupra calificării sustragerii, săvîrşite de două sau mai multe persoane, dar trebuie luată în consideraţie la individualizarea pedepsei.
Totodată, acţiunile persoanelor care nu au luat parte la săvîrşirea sustragerii,
dar au contribuit la comiterea acesteia prin sfaturi, indicaţii, prin promisiunea
prealabilă că vor tăinui urmele infracţiunii, vor vinde bunurile sustrase etc. trebuie calificate drept complicitate la sustragere, cu referire la alin.(5) art.42 CP.
Săvîrşirea sustragerii de către o persoană, care întruneşte semnele subiectului
infracţiunii, în comun cu una sau mai multe persoane, care nu întrunesc aceste
semne, sau prin intermediul unor astfel de persoane intră sub incidenţa circumstanţei agravante „de două sau mai multe persoane”.
Persoana care a organizat sustragerea sau care a determinat la săvîrşirea sustragerii o persoană care cu bună-ştiinţă nu este pasibilă de răspundere penală, în
corespundere cu alin.(2) art.42 CP este trasă la răspundere penală în calitate de
autor al sustragerii. În prezenţa unor temeiuri legale suficiente, fapta acestei persoane trebuie calificată suplimentar conform art.208 CP.
[Pct.25 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.12 din 22.12.2014]
26. Săvîrşirea sustragerii de un grup criminal organizat are loc în cazul în care
această faptă e comisă de o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în
prealabil pentru a comite una sau mai multe infracţiuni. Spre deosebite de două
sau mai multe persoane, care s-au înţeles în prealabil despre săvîrşirea sustragerii,
grupul criminal organizat se caracterizează, în special, prin stabilitate, prin prezenţa în componenţa lui a unui organizator şi printr-un plan dinainte elaborat al
activităţii infracţionale comune, precum şi prin repartizarea obligatorie a rolurilor între membrii grupului criminal organizat, în timpul pregătirii sustragerii.
Săvîrşirea sustragerii de o organizaţie criminală are lor în cazul în care această
faptă e comisă de o reuniune de grupuri criminale organizate, formînd o comuni-
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tate stabilă, a cărei activitate se întemeiază pe diviziune, între membrii organizaţiei şi structurile ei, a funcţiilor de administrare, asigurare şi executare a intenţiilor
criminale ale organizaţiei în scopul de a influenţa activitatea economică şi de altă
natură a persoanelor fizice şi juridice sau de a o controla, în alte forme, în vederea
obţinerii de avantaje şi realizării de interese economice, financiare sau politice.
Infracţiunea se consideră săvîrşită de o organizaţie criminală dacă a fost comisă de un membru al acesteia în interesul ei sau de o persoană care nu este
membru al organizaţiei respective, la însărcinarea acesteia.
Organizatorul şi conducătorul organizaţiei criminale poartă răspundere pentru toate infracţiunile săvîrşite de această organizaţie, indiferent de faptul dacă au
luat sau nu parte la săvîrşirea acestor infracţiuni.
În cazurile în care organizaţia criminală şi-a început activitatea infracţională,
iar membrii acesteia au săvîrşit sustrageri concrete, prevăzute de planurile organizaţiei date, atunci acţiunile organizatorului sau conducătorului organizaţiei
criminale trebuie calificate prin concurs, conform art.284 şi lit.b) alin.(3) art.186,
lit.b) alin.(3) art.187, lit.b) alin.(3) art.188, alin.(3) art.190 sau alin.(3) art.191 CP.
În cazul săvîrşirii de către membrii organizaţiei criminale a infracţiunilor,
care nu au fost prevăzute în planurile activităţii organizaţiei criminale, răspunderea pentru aceste infracţiuni o vor purta numai cei care au realizat nemijlocit
aceste infracţiuni.
Conform lit.b) alin.(3) art.188 CP, trebuie sancţionată fapta organizaţiei criminale, care, fiind înarmată, aplică arma în vederea sprijinirii atacului săvîrşit în
scopul sustragerii bunurilor altei persoane. În acest caz, nu este necesară calificarea suplimentară conform art.283 CP. Totodată, în partea descriptivă a sentinţei
trebuie indicate toate circumstanţele agravante ale faptei.
27. În cazurile în care procurarea bunurilor vădit dobîndite pe cale criminală
a fost legată de instigarea la sustragere, acţiunile făptuitorilor vor fi încadrate ca
coparticipare la această infracţiune. De asemenea, va fi încadrată drept coparticipare la sustragere procurarea promisă în prealabil a unor bunuri, precum şi
procurarea sistematică de la un singur făptuitor a bunurilor sustrase de către o
persoană, care înţelegea că îi acordă posibilitate delapidatorului să mizeze pe contribuţia sa la desfacerea acestor bunuri.
28. La calificarea sustragerii, săvîrşite cu cauzarea de daune considerabile
(lit.d) alin.(2) art.186, lit.f) alin.(2) art.187, lit.f) alin.(2) art.188, lit.c) alin.(2)
art.190 şi lit.c) alin.(2) art.191 CP), este necesar să se ţină cont de faptul că caracterul considerabil al daunei cauzate se stabileşte luîndu-se în considerare valoarea, cantitatea şi însemnătatea bunurilor pentru victimă, starea materială şi venitul acesteia, existenţa persoanelor întreţinute, alte circumstanţe care influenţează
esenţial asupra stării materiale a victimei.
Este necesar de luat în consideraţie că, chiar dacă aprecierea subiectivă de
către victimă este importantă la stabilirea caracterului considerabil al daunei ca-
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uzate, aceasta nu trebuie să influenţeze asupra regulii că prin sustragere poate fi
cauzat doar un prejudiciu patrimonial efectiv (real). De aceea, nu trebuie confundat modul de determinare a prejudiciului patrimonial cu caracterul acestui
prejudiciu.
29. Explicînd esenţa termenilor „pătrundere”, „încăpere”, „alt loc pentru depozitare” şi „locuinţă” în cadrul infracţiunilor împotriva patrimoniului, judecătoriile urmează să reiasă din următoarele:
„Pătrundere” este intrarea ilegală, pe ascuns sau deschis, într-o încăpere, în
alt loc pentru depozitare sau locuinţă cu scopul sustragerii. Ea poate fi comisă atît
cu învingerea piedicilor şi a rezistenţei, cît şi fără aceasta. Pătrunderea poate fi
realizată şi cu ajutorul dispozitivelor cînd infractorul extrage obiectele fără a intra
în încăperea respectivă;
„Încăpere”– sunt construcţiile, edificiile, beciurile, hambarele, garajele şi alte
construcţii gospodăreşti, menite pentru amplasarea bunurilor. Ea poate fi atît
permanentă, cît şi temporară, staţionară sau mobilă;
„Alt loc pentru depozitare” – se are în vedere sectorul de teritoriu sau dispozitivul care este destinat, adaptat sau special utilat pentru păstrarea permanentă
sau provizorie a bunurilor şi care este înzestrat în acest scop cu anumite accesorii
ce împiedică pătrunderea în el (mecanisme de zăvorîre, sigilii, îngrădituri etc.)
sau este asigurat cu pază (paznici, mecanisme de semnalizare, camere video de
supraveghere non-stop etc.), pentru a împiedica accesul la bunurile depozitate.
Exemple de alte locuri pentru depozitare pot fi specificate: platformele şi semivagoanele feroviare păzite, cisternele, furgoanele auto, magazinele ambulante, caroseriile camioanelor în stare sigilată, safeurile, containerele, colectoarele maşinilor
de casă şi control sau ale automatelor comerciale etc.;
„Locuinţă” – este o încăpere sau un grup de încăperi destinate traiului permanent sau temporar al persoanelor, în care se află o parte sau întreaga avere de care
dispun ele. La aceasta se referă părţile componente ale locuinţei (încăperi unice),
în care oamenii pot să nu se afle temporar sau să nu locuiască nemijlocit. În afară
de aceasta, se consideră drept „locuinţă” nu numai încăperile de locuit (odăile,
antreurile, bucătăriile), dar şi cele alăturate nemijlocit lor, alcătuind o parte indivizibilă, cum ar fi: balcoanele, lodgiile, iar în casele individuale – verandele,
mansardele, beciurile, cămările etc.
Soluţionînd problema prezenţei în acţiunile făptuitorului a circumstanţei
agravante „prin pătrundere în încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă”, este necesar de stabilit scopul cu care această persoană a ajuns în încăpere,
în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă, şi cînd anume i-a apărut intenţia de
a comite sustragerea. Dacă făptuitorul mai întîi s-a aflat în încăpere, în alt loc
pentru depozitare sau în locuinţă, fără a avea intenţia de a săvîrşi sustragerea,
după care a sustras bunurile altei persoane, în acţiunile lui va lipsi circumstanţa
agravantă examinată.
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În cazul sustragerii săvîrşite prin pătrundere în locuinţă nu este necesară calificarea suplimentară conform art.179 CP deoarece sustragerea, în această modalitate agravantă a sa, absoarbe violarea de domiciliu.
În cazul sustragerii săvîrşite de două sau mai multe persoane prin pătrundere în încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă, trebuie de luat în
consideraţie că acţiunile persoanei, care nu a intrat în încăpere, în alt loc pentru
depozitare sau în locuinţă, dar care potrivit înţelegerii despre repartizarea rolurilor a luat parte la acţiunile legate de intrarea în ele a altor persoane sau de luarea bunurilor din ele, reprezintă coautorat, şi nu necesită calificare suplimentară
conform art.42 CP.
Dacă în procesul sustragerii săvîrşite prin pătrundere în încăpere, în alt loc
pentru depozitare sau în locuinţă făptuitorul a distrus sau a deteriorat intenţionat bunurile altei persoane, care nu formează obiectul material al sustragerii (de
exemplu, mobilă, aparataj de uz casnic etc.), cele săvîrşite, în prezenţa unor suficiente temeiuri, trebuie calificate suplimentar conform art.197 CP.
Dacă persoana, pătrunzînd în încăpere, în alt loc pentru depozitare sau locuinţă a săvîrşit o sustragere a averii proprietarului chiar de proporţii mici prin jaf
sau tîlhărie, acţiunile infractorului vor fi încadrate în baza lit.d) alin.(2) art.187 şi
lit.c) alin.(2) art.188 CP.
[Pct.29 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.12 din 22.12.2014]
30. Ca sustragere (însuşire) în proporţii mari sau deosebit de mari trebuie
calificată inclusiv săvârşirea câtorva acţiuni infracţionale de sustragere, a căror
mărime depăşeşte, în ansamblu, 20 sau, respectiv, 40 de salarii medii lunare pe
economie prognozate, stabilite prin Hotărârea de Guvern în vigoare, la momentul
săvârşirii faptei, dacă ele au fost săvârşite prin aceeaşi metodă şi în prezenţa unor
circumstanţe, care mărturisesc despre intenţia unică de a săvârşi sustragerea, în
proporţii mari sau deosebit de mari.
În toate cazurile, sustragerea în proporţii mari sau deosebit de mari, cu excepţia cînd este săvîrşită pe calea tîlhăriei sau a pungăşiei, se consideră consumată
doar atunci cînd făptuitorul obţine posibilitatea reală de a se folosi sau a dispune
de bunurile altei persoane la dorinţa sa.
Dacă făptuitorul a avut intenţie determinată dea sustrage bunuri în proporţii
mari sau deosebit de mari, intenţie pe care nu a reuşit s-o realizeze din cauze independente de voinţa lui, cele săvîrşite trebuie calificate tentativă de sustragere în
aceste proporţii, indiferent de mărimea prejudiciului produs în realitate. Totodată, dacă făptuitorul a manifestat intenţie nedeterminată, calificarea faptei trebuie
făcută în funcţie de prejudiciul care a survenit în realitate.
[Pct.30 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.39 din 18.12.2017]
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31. La calificarea sustragerii, săvîrşite în timpul unei calamităţi, trebuie de
luat în consideraţie că prin „calamitate” se înţelege situaţia de fapt determinată
de un eveniment neaşteptat care poate provoca urmări grave pentru o anumită
colectivitate sau pentru un grup relativ numeros de persoane.
Prin „colectivitate” se înţelege totalitatea locuitorilor unei localităţi, raion sau
chiar ţări. Prin „grup relativ numeros de persoane” se are în vedere: totalitatea lucrătorilor unei întreprinderi, instituţii sau organizaţii; totalitatea persoanelor care
trăiesc într-un bloc de locuit; totalitatea pasagerilor unui avion, tren, autobuz etc.
Noţiunea de „calamitate” nu poate fi restrînsă la înţelesul de calamitate naturală (cutremur de pămînt; inundaţie; alunecări de teren; întroienire; furtună;
uragan etc.), deoarece calamitatea mai poate avea natură tehnogenă (avarii industriale; accidente de proporţie în transport; prăbuşirea bruscă a edificiilor şi
construcţiilor; ruperea digurilor; accidente cu degajarea substanţelor puternic toxice, radioactive sau biologice periculoase; incendii; explozii etc.) sau poate fi de
natură socială (război, intervenţie militară străină, conflict militar local, lovitură
de stat, puci militar etc.).
Pentru a califica fapta conform lit.a) alin.(3) art.186, lit.a) alin.(3) art.187 sau
lit.a) alin.(3) art.188 CP, este necesar ca sustragerea să fie săvîrşite în timpul unei
calamităţi, adică infracţiunea să fie comisă în perioada de timp cuprinsă între
momentul cînd se produce evenimentul ce dă naştere stării de calamitate şi momentul cînd această stare încetează.
Circumstanţa agravantă „în timpul unei calamităţi” poate fi reţinută numai în
raport cu faptele săvîrşite în zona calamitată, adică în raza de acţiune a efectelor
calamităţii.
De asemenea, după cum rezultă din sensul legii, este obligatoriu ca făptuitorul să profite de starea de calamitate, ceea ce înseamnă că acesta îşi dă seama că
eforturile autorităţilor şi ale populaţiei sunt îndreptate cu precădere spre salvarea
de vieţi omeneşti şi că măsurile de pază a bunurilor lipsesc ori sunt reduse, iar
făptuitorul se foloseşte de prilejul dat pentru a săvîrşi furtul, jaful sau tîlhăria.
[Pct.31 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.12 din 22.12.2014]
32. Acţiunile persoanei care a săvîrşit răpirea mijloacelor de transport cu scopul sustragerii ulterioare a averii, aflate în ele (a aparatului de radio, a casetofonului, casetelor etc.) sau a unor părţi ale mijloacelor de transport, vor fi încadrate în
baza articolelor 186 şi 1921 CP.
Dispunerea, folosirea de către persoana vinovată la propria dorinţă a bunurilor sustrase (vînzarea, transmiterea benevolă altor persoane, distrugerea ori deteriorarea lor ş.a.) nu necesită o calificare separată a acestor acţiuni.
[Pct.32 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.12 din 22.12.2014]
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33. În cazul cînd făptuitorul, la sustragerea bunurilor, a intrat în posesia documentelor, paşaportului, buletinului de identitate aparţinînd victimei, acţiunile
lui nu necesită o calificare suplimentară în baza art.360 CP. Dacă, însă, potrivit
intenţiei, acesta concomitent cu sustragerea bunurilor a sustras, distrus ori degradat documente, ştampile, imprimate, buletin de identitate, paşaport ori alte
documente importante ale persoanei, atunci acţiunile se vor califica prin concurs
cu infracţiunea prevăzută de art.360 CP.
34. În legătură cu adoptarea prezentei hotărîri se abrogă Hotărîrea Plenului
Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova din 06 iulie 1992, nr.5 „Cu privire la
practica judiciară în procesele penale despre sustragerea averii proprietarului”.

PREŞEDINTELE CURŢII
SUPREME DE JUSTIŢIE
Chişinău, 28 iunie 2004

Valeria ŞTERBEŢ
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

Cu privire la practica aplicării legislaţiei în cauzele despre traficul
de fiinţe umane şi traficul de copii
nr.37 din 22.11.2004
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2005, nr.8, pag.4

***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.13 din
22.12.2014 şi Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova
nr.9 din 22.12.2008
Traficul de fiinţe umane în diversele lui forme, inclusiv şi traficul de copii,
prezintă infracţiuni periculoase, care duc în mod esenţial la încălcarea drepturilor şi libertăţilor persoanei.
În scopul asigurării aplicării corecte şi unitare a legislaţiei privind traficul de
fiinţe umane şi traficul de copii, conştientizînd pericolul social sporit al acestor
infracţiuni şi pornind de la necesitatea protejării drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor, în baza art.2 lit.e), art.16 lit.d) din Legea cu privire la
Curtea Supremă de Justiţie şi art.39 din CPP, Plenul prin prezenta hotărîre oferă
următoarele explicaţii:
1. În sensul art.165, 206 Cod penal, prin prisma legislaţiei internaţionale în
domeniu indicată în anexă, care este parte componentă a prezentei hotărîri, Plenul explică înţelesul următorilor termeni şi expresii:
a) „Trafic de fiinţe umane” semnifică recrutarea, transportarea, transferul,
adăpostirea sau primirea unei persoane cu sau fără consimţămîntul acesteia în
scop de exploatare sexuală comercială sau necomercială, prin muncă sau servicii
forţate, în sclavie sau în condiţii similare sclaviei, de folosire în conflicte armate
sau în activităţi criminale, de prelevare a organelor sau ţesuturilor pentru transplantare, săvîrşită prin: ameninţare cu aplicarea sau aplicarea violenţei fizice sau
psihice nepericuloase pentru viaţa şi sănătatea persoanei, inclusiv prin răpire,
prin confiscare a documentelor şi prin servitute, în scopul întoarcerii unei datorii
a cărei mărime nu este stabilită în mod rezonabil; înşelăciune; abuz de poziţie de
vulnerabilitate sau abuz de putere, dare sau primire a unor plăţi sau beneficii pentru a obţine consimţămîntul unei persoane care deţine controlul asupra unei alte
persoane, cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa, sănătatea fizică sau psi-
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hică a persoanei; prin folosirea torturii, a tratamentelor inumane sau degradante
pentru a asigura subordonarea persoanei ori prin folosirea violului, dependenţei
fizice, a armei, a ameninţării cu divulgarea informaţiilor confidenţiale familiei
victimei sau altor persoane, precum şi a altor mijloace;
b) „Trafic de copii” semnifică recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unui copii, precum şi darea sau primirea unor plăţi ori beneficii
pentru obţinerea consimţămîntului unei persoane care deţine controlul asupra
copilului, în scopul: exploatării sexuale, comerciale şi necomerciale, în prostituţie sau în industria pornografică; exploatării prin muncă sau servicii forţate;
exploatării în sclavie sau în condiţii similare sclaviei, inclusiv în cazul adopţiei
ilegale; folosirii în conflicte armate; folosirii în activitate criminală; prelevării organelor sau ţesuturilor umane pentru transplantare; abandonării în străinătate.
Aceleaşi acţiuni însoţite: de aplicare a violenţei fizice sau psihice asupra copilului;
de abuz sexual asupra copilului, de exploatare sexuală comercială şi necomercială
a acestuia; de aplicare a torturii, a tratamentelor inumane sau degradante pentru
a asigura subordonarea copilului ori însoţite de viol, de profitare de dependenţa
fizică a copilului, de folosire a armei, de ameninţare cu divulgarea informaţiilor
confidenţiale familiei copilului sau altor persoane; de exploatare în sclavie sau în
condiţii similare sclaviei; de folosire a copilului în conflicte armate; de prelevare a
organelor sau ţesuturilor pentru transplantare.
c) La încadrarea juridică a acţiunilor făptuitorului în baza art.165 şi 206 Cod
penal nu se ia în consideraţie consimţămîntul victimei de a fi recrutată, transportată, transferată, adăpostită sau primită, chiar dacă aceasta era informată în
privinţa scopurilor în care va fi folosită, precum şi despre mijloacele utilizate în
trafic;
d) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unui copil în scopurile menţionate în art.206 CP sunt considerate ca „trafic de fiinţe umane”, chiar dacă nu au fost utilizate nici unul din mijloacele enunţate;
e) Termenul „copil” desemnează orice persoană în vîrstă de pînă la 18 ani;
f) „Victime ale traficului” sunt persoane care au suferit fie individual, fie colectiv prejudicii, inclusiv, vătămări psihice sau mintale, pierderi materiale sau
morale, încălcări esenţiale ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale prin acte
sau omisiuni specificate la lit.a) şi b) din prezentul punct;
g) Traficul de fiinţe umane şi traficul de copii se prezumă că poate fi săvîrşit
atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi peste hotarele ei.
[Pct.1 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.9 din 22.12.2008]
2. Dispoziţia articolelor 165 şi 206 CP prevăd următoarele acţiuni infracţionale:
a) recrutarea;
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b) transportarea;
c) transferul;
d) adăpostirea;
e) primirea unei persoane.
2.1. Aceste acţiuni se săvîrşesc în scop:
a) de exploatare sexuală comercială sau necomercială;
b) prin muncă sau servicii forţate, în sclavie sau în condiţii similare sclaviei,
inclusiv prin practicarea cerşetoriei sau în alte scopuri josnice;
c) de folosire în conflicte armate sau în activităţi criminale;
d) de prelevare a organelor sau ţesuturilor umane pentru transplantare;
e) vînzarea sau cumpărarea copilului.
[Pct.2.1 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.9 din 22.12.2008]
2.2. Acţiunile menţionate la traficul de copii se săvîrşesc şi în scopul:
a) prostituţiei sau în industria pornografică;
b) adopţiei ilegale;
c) abandonării în străinătate.
2.3. Acţiunile infracţionale menţionate se realizează prin următoarele mijloace:
a) ameninţarea cu aplicarea violenţei fizice sau psihice nepericuloase pentru
viaţa şi sănătatea persoanei, inclusiv prin răpire, confiscarea documentelor, prin
servitute, în scopul întoarcerii unei datorii a cărei mărime nu este stabilită în mod
rezonabil;
b) înşelăciune;
c) abuz de poziţie de vulnerabilitate sau abuz de putere;
d) dare sau primire a unei plăţi sau beneficii pentru a obţine consimţămîntul
unei persoane care deţine controlul asupra altei persoane;
e) cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa, sănătatea fizică sau psihică
a persoanei;
f) prin folosirea torturii, a tratamentelor inumane sau degradante pentru a
asigura subordonarea persoanei ori prin folosirea violului, dependenţei fizice, a
armei, a ameninţării cu divulgarea informaţiilor confidenţiale familiei victimei
sau altor persoane, precum şi a altor mijloace.
Pentru realizarea laturii obiective a traficului de fiinţe umane este de ajuns
existenţa cel puţin a unei acţiuni (inacţiuni) infracţionale menţionate, în cel puţin
unul din scopurile enumerate şi care este săvîrşită măcar prin unul din mijloacele
specificate.
3. La interpretarea acţiunilor de trafic urmează de avut în vedere următoarele
explicaţii:
3.1. Recrutarea în scopul traficului de fiinţe umane presupune atragerea per-
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soanelor prin selecţionare într-o anumită activitate determinată de scopurile stipulate în art.165 şi art.206 CP.
La recrutare nu are importanţă împrejurările în care a avut loc recrutarea: în
locurile de odihnă, prin reţele neconvenţionale, prin oferirea locurilor de muncă
sau studii, prin încheierea unei căsătorii fictive etc.
Mijloacele de recrutare pot fi efectuate prin constrîngere, răpire, înşelăciune
parţială sau totală etc.
3.2. Prin transportare se înţelege deplasarea unei persoane dintr-un loc în altul în perimetrul unui stat sau peste frontieră, folosind diferite mijloace de transport ori pe jos.
3.3. Transferul unei persoane este transmiterea victimei de la o persoană la
alta prin vînzare-cumpărare, schimb, dare în chirie, cesiune în contul unei datorii, donaţie sau alte asemenea tranzacţii cu sau fără recompensă.
3.4. Adăpostirea victimei este plasarea aceste ia într-un loc ferit pentru a nu
fi descoperită de către reprezentanţii organelor de stat sau de terţe persoane care
ar putea denunţa traficantul.
3.5. Primirea victimei este preluarea victimei traficate de către o altă persoană de la persoana care i-a transmis-o prin vînzare-cumpărare, schimb, dare în
chirie, cesiune în contul unei datorii, donaţie sau alte asemenea tranzacţii cu sau
fără recompensă.
4. Scopurile specificate la art.165 şi 206 CP se vor tălmăci după cum urmează:
4.1. Prin exploatare sexuală se înţelege impunerea persoanei la practicarea
prostituţiei sau a altor acţiuni cu caracter sexual.
Prin exploatare sexuală comercială se înţelege activitate aducătoare de profituri, care are drept urmare majorarea activului patrimonial al făptuitorului sau
altor persoane, exprimîndu-se în folosirea victimei prin constrîngere în prostituţie sau în industria pornografică.
Prin exploatare sexuală necomercială se înţelege activitatea care nu are nici
un impact direct asupra mărimii patrimoniului făptuitorului sau altor persoane,
exprimîndu-se în căsătorie (inclusiv poligamică), concubinaj sau alte asemenea
forme de coabitare etc.
4.2. Exploatarea prin muncă sau prin servicii forţate în corespundere cu
prevederile Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind munca forţată sau obligatorie constituie: a) determinarea victimei prin constrîngere să îndeplinească o muncă pe care din propria iniţiativă şi voinţă nu ar îndeplini-o; b)
punerea victimei în situaţia de a presta o muncă la care nu era obligată de a o efectua; c) ţinerea persoanei în servitute pentru achitarea unei datorii; d) obţinerea
muncii sau a serviciilor prin înşelăciune, constrîngere, violenţă sau ameninţare
cu violentă.
4.2¹. Cerşetoria prevăzută în art.165 şi 206 CP constituie o formă de exploatare prin muncă sau prin servicii forţate şi presupune acţiuni, prin care o persoană,
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înjosindu-se, fiind impusă, cere cu stăruinţă de la persoane străine, agenţi economici, organizaţii sau instituţii bani ori alte bunuri materiale.
[Pct.4.21 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.9 din 22.12.2008]
4.2². Prin „alte scopuri josnice” prevăzute de art.206 CP se are în vedere impunerea, prin constrîngere, a persoanei de a se manifesta într-o stare de umilinţă,
lipsită de demnitate, mizerabilă, de ticăloşenie, mîrşavă, nemernică ş.a.
Exemplu: Traficantul impune victima de a purta la piept în public inscripţii cu
conţinut intim amoral ori de orientare rasială ş.a.
[Pct.4.22 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.9 din 22.12.2008]
4.3. Sclavie este starea sau condiţia unei persoane, asupra căreia se exercită
una sau toate puterile care derivă din dreptul de proprietate.
Condiţii similare sclaviei constituie punerea sau ţinerea unei persoane în
condiţii în care o altă persoană exercită stăpînire asupra acesteia sau determinarea persoanei prin utilizarea forţei sau constrîngerii, înşelăciunii sau ameninţării
cu violenţă să exercite anumite servicii, inclusiv să se angajeze sau să rămînă în
raport de concubinaj sau căsătorie.
4.4. Folosirea victimei în conflicte armate reprezintă antrenarea forţată a
acesteia în operaţiuni armate.
4.5 Folosirea în activitate criminală constituie atragerea forţată la săvîrşirea
unor fapte ce constituie infracţiuni.
4.6. Constrîngerea la prelevarea de organe sau ţesuturi are loc în cazul
obligării victimei la prelevare de organe, ţesuturi sau alte elemente ale corpului
– procedeu prin care organele, ţesuturile sau celulele donate devin utile pentru
transplant contrar prevederilor Legii privind transplantul de organe, ţesuturi şi
celule umane (MO 81/273, 25.04.2008).
[Pct.4.6 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.9 din 22.12.2008]
4.7. Abandonarea copilului în străinătate, prevăzută de art.206 CP, constă
în părăsirea copilului pe teritoriul unui stat străin şi nereîntoarcerea acestuia pe
teritoriul Republicii Moldova. Abandonarea poate avea loc ca urmare a scoaterii
legale cît şi ilegale a copilului din Republica Moldova.
4.8. Vînzarea-cumpărarea copilului în sensul art.206 alin.(1) lit.h) CP presupune o tranzacţie, indiferent de forma ei, în care traficantul (vînzătorul) se obligă să predea copilul în proprietate altui traficant în scop de trafic, în schimbul
obţinerii unui profit de orice natură.
[Pct.4.8 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.9 din 22.12.2008]
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5. Mijloacele de efectuare a traficului de fiinţe umane se interpretează în felul
următor:
5.1. Violenţa fizică nepericuloasă pentru viaţa şi sănătatea persoanei constă
în cauzarea intenţionată a leziunilor corporale, care nu au drept urmare dereglarea de scurtă durată a sănătăţii sau o pierdere neînsemnată, dar stabilă a capacităţii de muncă, fie aplicarea intenţionată a loviturilor sau săvîrşirea altor acte de
violenţă care au cauzat o durere fizică dacă acestea nu au creat un pericol pentru
viaţa sau sănătatea victimei.
Reglementările sunt prevăzute în Regulamentul de apreciere medico-legală a
gravităţii vătămării corporale (MO, nr.170-172 din 08.08.2003).
5.2. Violenţa psihică constă într-o ameninţare asupra psihicului persoanei
sub influenţa căreia victima nu-şi dirijează voinţa în mod liber şi săvîrşeşte o activitate la dorinţa traficantului.
5.3. Prin violenţa periculoasă pentru viaţă şi sănătatea fizică sau psihică a
persoanei se înţelege vătămarea intenţionată gravă, medie ori uşoară, prevăzută
de art.151, 152 Cod penal şi art.78 alin.(3) Cod contravenţional.
Dacă violenţa, aplicată în legătură cu traficul de fiinţe umane, constă în vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, cele comise
se califică prin concurs de infracţiuni în baza art.165 ori, după caz, art.206 şi
art.151 Cod penal.
Din rîndul acţiunilor periculoase, menţionate mai sus, fac parte vătămările,
care prin însăşi natura lor sunt periculoase pentru viaţa victimei la momentul
producerii sau care în evoluţia lor obişnuită, fără un tratament corespunzător, pot
provoca sau provoacă moartea victimei.
[Pct.5.3 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.13 din 22.12.2014]
5.4. Răpirea unei persoane presupune acţiuni contrare dorinţei sau voinţei
victimei însoţită de schimbarea locului de reşedinţă ori de aflare temporară în alt
loc cu privarea ei de libertate.
Capturarea, schimbarea forţată a locului de reşedinţă cu privarea de libertate
a victimei constituie elemente obligatorii ca mijloace de comitere a traficului de
persoane prin răpire.
Răpirea unei persoane presupune existenţa următoarelor trei etape succesive:
a) capturarea victimei;
b) luarea şi deplasarea ei de la locul acesteia permanent sau provizoriu (locul
de trai, de muncă, de odihnă, de tratament etc.);
c) reţinerea persoanei cu privarea de libertate împotriva voinţei sau neluarea
în seamă a voinţei acesteia.
5.5. Confiscarea documentelor constituie lipsirea sub orice formă a victimei
de documente de identitate, de călătorie ş.a. (paşaport, buletin de identitate, permis de şedere, documente de călătorie etc.).
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5.6. Servitute (stare de dependenţă) presupune situaţia cînd victima este privată de libertate, inclusiv de libertatea de mişcare, ţinută ca ostatic pînă cînd ea
sau o terţă persoană va achita o datorie stabilită legal sau ilegal.
5.7. Înşelăciunea constă în inducerea în eroare şi păgubirea unei persoane
prin prezentarea drept adevărate a unor fapte mincinoase sau inversate în scopul
de a obţine pentru sine sau pentru altcineva realizarea traficului de persoane.
Înşelăciunea ca metodă de săvîrşire a infracţiunii se poate manifesta atît prin
acţiuni active, care constau în comunicarea informaţiilor false despre anumite
circumstanţe sau fapte, cît şi prin inacţiuni care rezidă în ascunderea, tăinuirea
circumstanţelor sau faptelor reale (de exemplu, false promisiuni pentru un loc de
muncă legal, tăinuirea condiţiilor adevărate în care victima va fi forţată să muncească etc.).
5.8. Abuzul de poziţie de vulnerabilitate (art.165 alin.(1) lit.c) constă în utilizarea de către traficant a stării speciale în care se găseşte o persoană datorită:
a) situaţiei sale precare din punct de vedere al supravieţuirii sociale;
b) situaţiei create de o sarcină, boală, infirmitate, deficienţă fizică sau mintală;
c) situaţiei sale precare şi ilegale legate de intrare sau şedere în ţară, de tranzit
sau destinaţie.
Starea de vulnerabilitate poate fi condiţionată de diferiţi factori cum ar fi: izolarea victimei, situaţia ei economică grea, psihică, afectarea familială sau lipsa de
resurse sociale şi altele.
Abuzarea de situaţia de vulnerabilitate a victimei constituie element al traficului. Prin situaţia de vulnerabilitate a victimei urmează de înţeles orice tip de
vulnerabilitate, fie ea psihică, afectivă, familială, socială sau economică. Se are în
vedere ansamblul de situaţii disperate care poate face un om să accepte exploatarea sa.
5.9. Abuzul de putere reprezintă utilizarea în mod exagerat de către un subiect special – persoana cu funcţii de răspundere, reprezentînd autoritatea publică, a atribuţiilor ce i-au fost conferite prin lege. În acest caz nu este necesară
calificarea suplimentară conform art.327 Cod penal.
În sensul art.165 alin.(2) lit.e) şi art.206 alin.(3) lit.c) CP, persoane cu funcţie
de răspundere şi persoane cu înaltă funcţie de răspundere sunt acele subiecte cărora le sunt atribuite calificativele prevăzute în art.123 CP.
[Pct.5.9 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.9 din 22.12.2008]
5.10. Darea sau primirea de plăţi sau beneficii pentru a obţine consimţămîntul unei persoane care deţine controlul asupra unei alte persoane este o
înţelegere între persoanele menţionate interesate în obţinerea acordului referitor
la transmiterea victimei şi la folosirea ei în scopuri menţionate în art.art.165, 206
CP.
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Persoană care deţine controlul asupra altei persoane este persoana care în
mod legal sau ilegal controlează activitatea victimei şi utilizează această autoritate
în procesul traficului.
5.11. Termenul „tortura” ca metodă a traficului se înţelege orice act prin care
se cauzează unei persoane în mod intenţionat suferinţe puternice sau dureri grave, fie fizice sau psihice.
Tortura reprezintă cauzarea intenţionată a unor suferinţe sau dureri fizice sau
psihice grave în scopurile specificate mai sus.
Distincţia dintre tortură şi alte tipuri de maltratare trebuie realizată conform
diferenţei de intensitate a durerii cauzate. Gravitatea sau intensitatea durerii cauzate poate fi determinată prin mai mulţi factori: durată; consecinţele fizice sau
psihice; sexul, vîrsta şi starea sănătăţii victimei; modul şi metoda de executare.
Violenţa fizică şi psihică, considerate ca un tot întreg, aplicate persoanei, dacă
au cauzat dureri şi suferinţe grave şi au fost deosebit de aspre şi crude, pot fi calificate ca acte de tortură în sensul art.165 CP (privarea de somn, de mîncare şi apă,
cauterizări cu factori termici, chimici, intimidări, lipsirea persoanei de asistenţă
medicală, de obiecte de igienă ş.a.).
Tortura constituie o formă agravantă şi intenţionată a unui tratament inuman
sau degradant.
Tratament inuman în sensul art.165 CP constituie un ansamblu de operaţii aplicate persoanei în scopul obţinerii subordonării ei. Prin tratament inuman
se înţelege orice tratament, altul decît tortura, de natură să provoace intenţionat
groaznice suferinţe fizice ori psihice, care nu pot fi justificate.
Tratamentul degradant reprezintă orice tratament, altul decît tortura, care
umileşte în mod grosolan persoana în faţa altora, sau o impune să acţioneze împotriva voinţei şi conştiinţei sale, sau este de natură să producă victimei sentimente de teamă, de inferioritate, de îngrijorare, în stare să o înjosească şi să-i
înfrîngă rezistenţa fizică şi morală pentru a asigura subordonarea victimei.
5.12. Prin folosirea violului la trafic de fiinţe umane se înţelege atentarea traficantului asupra relaţiilor sociale referitoare la libertatea şi inviolabilitatea sexuală a persoanei, indiferent de sex cu scop de exploatare a fiinţelor umane şi aceste
acţiuni nu necesită încadrare juridică suplimentară în baza art.171 Cod penal.
Prin abuz sexual asupra copilului se înţelege acţiunile violente cu caracter
sexual, constrîngerea la acţiuni cu caracter sexual, acţiuni perverse şi asemenea
acţiuni nu necesită încadrare juridică suplimentară în baza art.172, 173, 175 CP.
5.13. Dependenţa fizică înseamnă starea fizică sau psihică ce rezultă din interacţiunea organismului victimei cu substanţe narcotice sau psihotrope, stare
caracteristică prin modificări de comportament şi alte reacţii, însoţite întotdeauna de necesitatea de a folosi asemenea substanţe în mod continuu sau periodic,
pentru a le resimţi efectele psihice şi, uneori, pentru a evita suferinţele.
6. Conform alin.(2) şi (3) ale art.165 şi 206 CP răspunderea penală poate sur-
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veni în cazurile, cînd dispoziţiile alineatelor (1) din aceste articole sunt însoţite
de calificativele respective.
6.1. Infracţiunea se consideră repetată cînd au fost comise două sau mai
multe infracţiuni de trafic pentru care persoana nu a fost condamnată şi nu a
expirat termenul de prescripţie de tragere la răspundere penală.
Orice alte persoane care participă la infracţiune apar în calitate de organizatori, instigatori, complici sau coautori.
6.2. Traficul de persoane se consideră săvîrşit cu bună ştiinţă asupra unei
femei gravide în cazurile cînd făptuitorul ştia despre sarcina victimei.
Dacă traficantul nu a ştiut la momentul săvîrşirii faptei că victima este gravidă, faptele săvîrşite în lipsa altor circumstanţe agravante trebuie calificate ca trafic
simplu de persoane.
6.3. Aplicarea armei în sensul prevăzut la lit.g) alin.(2) art.165 constă în utilizarea oricărei forme de armă inclusiv arme de foc, arme albe sau alte forme de
arme întrucît legislatorul nu a specificat tipul de armă aplicată. Folosirea în cadrul
traficului de fiinţe umane a altor obiecte utilizate ca arme nu poate constitui uri
temei de agravare a răspunderii penale în temeiul alin.(2) art.165 şi 206 CP.
Prin aplicarea armei se înţelege folosirea acesteia în vederea anihilării victimei sau a persoanelor care au încercat să o elibereze pe victimă (tragerea ţintită
a focurilor de armă, aplicarea loviturilor cu armă albă, demonstrarea armei în
scopul înfricoşării, sprijinirea armei de gîtul victimei, tragerea focului armei în
apropierea imediată a ei etc.).
[Pct.6.3 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.9 din 22.12.2008]
6.4. Ameninţarea cu divulgarea informaţiei confidenţiale constă în folosirea unor date confidenţiale pentru intimidarea victimei ca un mecanism de
control asupra ei (ameninţarea persoanei cu dezvăluirea informaţiei cu caracter
intim familiei acesteia etc.).
6.5. Grup criminal organizat sau organizaţie criminală prevăzute de alin.
(3) art.165 CP se consideră reuniunea asociată criminală care întruneşte semnele
caracteristice prevăzute de art.46, 47 CP. Conform Convenţiei ONU privind crima organizată transnaţională din 15 noiembrie 2000, grupul criminal organizat
este grupul structurat din 3 sau mai multe persoane care funcţionează o perioadă
de timp şi acţionează împreună pentru a comite una sau mai multe infracţiuni
grave definite în conformitate cu această Convenţie, în scopul obţinerii directe
sau indirecte a unor avantaje băneşti sau alte avantaje materiale.
Infracţiunea se consideră săvîrşită de o organizaţie criminală dacă a fost comisă de un membru al acesteia în interesul ei sau de o persoană care nu este
membru al organizaţiei respective – la însărcinarea acesteia.
Organizatorul şi conducătorul organizaţiei criminale poartă răspundere pen-
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tru toate infracţiunile săvîrşite de această organizaţie, iar membrii ei – doar pentru infracţiunile la a căror pregătire sau săvîrşire au participat.
[Pct.6.5 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.9 din 22.12.2008]
7. Orice formă de participaţie la traficul de fiinţe umane va fi incriminată în
conformitate cu prevederile Capitolului IV din Codul penal, Partea Generală.
8. Pregătirea şi tentativa de săvîrşire a traficului de fiinţe umane vor fi încadrate prin prisma art.26, 27 Cod penal.
Ca pregătire pentru trafic de fiinţe umane ori trafic de copii pot fi evidenţiate
acţiunile care formează condiţiile necesare pentru săvîrşirea acestor infracţiuni,
cum ar fi colectarea informaţiei cu privire la victimele traficului, căutarea coparticipanţilor, formarea unui grup organizat pentru acest scop şi încheierea unui
acord preventiv pentru săvîrşirea traficului de fiinţe umane şi a traficului de copii
ş.a. (art.26, 165, 206 CP).
În cazul încheierii acordului cu o femeie gravidă privind vînzarea copilului
ce încă nu s-a născut, mama primind o recompensă bănească pentru dînsul, cele
săvîrşite urmează a fi calificate ca tentativă la vînzarea unui copil (art.27, 206 CP).
[Pct.8 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.9 din 22.12.2008]
9. Dacă paralel cu traficul de persoane au fost săvîrşite şi alte acţiuni care au
atentat asupra altor relaţii sociale, acţiuni care nu se încadrează în dispoziţiile
art.165, 206 CP, acestea urmează a fi încadrate separat, prin concurs de infracţiuni, inclusiv şi trafic.
10. Traficul de fiinţe umane, precum şi traficul de copii face parte din componenţa de infracţiune formală şi se consideră consumată din momentul săvîrşirii
cel puţin a unei acţiuni specificate la art.165 şi 206 CP indiferent de survenirea
consecinţelor prejudiciabile.
11. Latura subiectivă a traficului de persoane se caracterizează prin intenţie
directă.
12. Subiect al infracţiunilor, prevăzute de art.165 şi 206 CP poate fi orice persoană fizică responsabilă, care a împlinit vîrsta de 16 ani.
Subiect special al infracţiunii prevăzute de art.206 CP poate fi persoana responsabilă la care legal se afla la întreţinere copilul sau sub supraveghere la momentul săvîrşirii infracţiunii prevăzute la alin.(1) lit.g) şi h) – abandonarea copilului în străinătate, vînzarea sau cumpărarea lui.
[Pct.12 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.9 din 22.12.2008]
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13. Obiectul juridic al infracţiunii prevăzute de art.165 CP îl constituie relaţiile sociale ale căror existenţă de desfăşurare normală sunt condiţionate de libertatea persoanei.
14. Obiectul juridic al infracţiunii prevăzute de art.206 CP constituie relaţiile
ce vizează dezvoltarea normală fizică şi psihică a copilului, libertatea lui individuală.
15. Conform art.220, proxenetismul presupune acţiuni ilegale ale proxenetului, care mijloceşte prostituţia pentru a trage foloase materiale, personale din
această ocupaţie.
Aceste acţiuni se realizează prin:
a) îndemnul sau determinarea la prostituţie (convingere, măgulire, promisiune de diverse avantaje, scutire de datorii ş.a.);
b) înlesnirea practicării prostituţiei (căutare sau acordare de încăperi în acest
scop, găsire şi chemare a clienţilor, organizare a întîlnirilor ş. a.);
c) tragerea de foloase de pe urma practicării prostituţiei de către alte persoane
(primire a unor recompense de la prostituate sau de la clienţii lor pentru acordarea acestor servicii).
În cazul proxenetismului, prostituata, de regulă, nu este victimă. În această
situaţie între prostituată şi proxenet există nişte relaţii benevole.
Însă, în unele cazuri persoanele implicate pot fi recunoscute ca victime, deoarece infracţiunea dată le poate cauza pagube morale, fizice sau materiale. Dacă
infracţiunea s-a soldat cu urmări grave prevăzute de alin.(2) art.220 CP, ele pot fi
considerate drept victime.
Urmări grave ca circumstanţe agravante, care urmează în mod necesar a fi
determinate în fiecare caz concret, ar putea fi sinuciderea, infectarea cu maladia
SIDA, cu boli venerice ş.a.
[Pct.15 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.9 din 22.12.2008]
15¹. Delimitînd traficul de fiinţe umane de proxenetism, urmează de avut în
vedere următoarele:
a) Distincţia dintre infracţiunea de trafic de persoane în scopul exploatării
sexuale ori practicării prostituţiei, prevăzută de art.165 şi 206 CP, şi cea de proxenetism, prevăzută de art.220 CP, constă în obiectele juridice generice diferite ale
celor două incriminări, respectiv în valorile sociale diferite protejate de legiuitor
prin textele incriminatorii: în cazul traficului de persoane aceasta fiind apărarea
dreptului la libertatea de voinţă şi acţiune a persoanei, iar în cazul proxenetismului – apărarea bunelor moravuri în relaţiile de convieţuire socială şi de asigurare
licită a mijloacelor de existenţă;
b) În raport cu conţinutul dispoziţiilor legale menţionate în art.220 CP, pe de
o parte, şi art.165 şi 206 CP, pe de altă parte, infracţiunea de trafic de persoane se
poate realiza numai prin acte de constrîngere ori asimilate acestora;
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c) În cazul cînd o persoană, fără a recurge la mijloace de constrîngere, îndeamnă sau înlesneşte practicarea prostituţiei, ori trage foloase de pe urma practicării prostituţiei, aceasta săvîrşeşte infracţiunea de proxenetism, prevăzută de
art.220 CP;
d) În situaţia unor acte de recrutare, transportare, transferare, adăpostire sau
primire a unei persoane, prin ameninţare, violenţă, răpire, înşelăciune, abuz de
autoritate, de starea de vulnerabilitate sau prin alte forme de constrîngere, ori
profitînd de imposibilitatea altei persoane de a-şi exprima voinţa, sau prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obţinerea
consimţămîntului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, în scopul
exploatării acestei persoane, fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de persoane, prevăzute de art.165 şi 206 CP;
e) Proxenetismul se poate manifesta separat. El poate să se transforme în trafic de persoane ori să existe în cumul cu ultimul;
f) În cazul cînd acţiunile subiectului încep ca proxenetism, iar ulterior acesta
acţionează asupra aceleiaşi persoane prin modalităţile specificate la lit.d) al prezentului punct, se va constata săvîrşirea atît a infracţiunii prevăzute de art.220 CP,
cît şi a infracţiunii prevăzute de art.165 ori, după caz, de art.206 CP, în concurs
real de infracţiuni.
Aşadar, traficul este o infracţiune contra persoanei, impusă prin constrîngere
în diversele ei forme.
Proxenetismul este o infracţiune contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale.
În fond, prin aceasta se delimitează traficul de persoane de proxenetism (există şi alte particularităţi specifice fiecărei componenţe de infracţiune).
[Pct.151 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.9 din 22.12.2008]
15². Se va ţine cont de faptul că traficul de persoane în scopul practicării cerşetoriei sau în alte scopuri josnice, prevăzut de art.165 şi 206 CP, esenţial se deosebeşte de organizarea cerşetoriei, stipulată în art.302 CP.
Criteriul de diferenţiere îl constituie existenţa sau absenţa elementului de viciere – constrîngerea.
Fiind aplicabile, respectiv, explicaţiile de la lit.d) din pct.15¹ al prezentei hotărîri, în cazul traficului de persoane prin practicarea cerşetoriei sau în alte scopuri
josnice, constrîngerea apare sub diferite aspecte şi în diverse forme, constituind
un element obligatoriu.
[Pct.152 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.9 din 22.12.2008]
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15³. Spre deosebire de traficul de persoane, organizarea cerşetoriei, prevăzută
de art.302 CP, exclude prezenţa factorului violenţei şi constituie o activitate îndreptată spre atragerea benevolă, prin diverse metode şi mijloace, a unei persoane
sau a unui grup de persoane la practicarea cerşetoriei în scop de a obţine pentru
sine sau pentru alţii foloase materiale.
[Pct.153 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.9 din 22.12.2008]
16. Diferenţierea traficului de fiinţe umane şi a traficului de copii de trecerea
ilegală a frontierei de stat constă în obiectul acestora şi anume, trecerea ilegală
a frontierei de stat atentează asupra activităţii normale a autorităţilor publice şi
securităţii de stat, iar traficul este infracţiune contra persoanei.
Latura obiectivă a trecerii ilegale a frontierei de stat în sensul art.362 CP constă în trecerea ilegală a frontierei de stat ocrotite (păzite) pe uscat, pe apă sau aer
fără documente necesare, fără permisiunea cuvenită ori în locurile nepermise.
În cadrul traficului deplasarea persoanelor peste frontieră poate avea loc atît
pe cale legală cît şi ilegală.
Dacă traficul de fiinţe umane sau traficul de copii este însoţit de trecerea ilegală a frontierei Republicii Moldova, acţiunile traficantului urmează a fi încadrate
suplimentar şi în prevederile art.362 CP.
Totodată, urmează de delimitat traficul de fiinţe umane de contrabanda migratorilor.
În cazul contrabandei migratorilor, un element determinant este trecerea ilegală a frontierei. Această infracţiune face parte din categoria infracţiunilor contra
statului, iar traficul este o infracţiune contra persoanei.
[Pct.16 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.9 din 22.12.2008]
17. Instanţele de judecată în conformitate cu cerinţele art.23 CPP vor întreprinde acţiuni concrete bazate pe lege în asigurarea drepturilor şi protejarea victimei, ţinîndu-se cont de specificul examinării dosarelor penale legate de traficul de fiinţe umane, împiedicînd revictimizarea persoanei, acordîndu-i tacticos
sprijinul adecvat, conştientizînd necesitatea reabilitării psihologice, medicale şi
sociale şi revenirii ei din stresul traumatic.
Organele de urmărire penală şi instanţele urmează să întreprindă măsurile
de rigoare pentru asigurarea securităţii şi protecţiei eficiente a victimei şi martorilor faţă de represalii şi posibile intimidări, evitînd influenţa traficanţilor asupra
lor. În caz de necesitate asistenţa juridică a victimei se asigură de către un avocat
din oficiu.
În interesul respectării moralităţii, se recomandă instanţelor de judecată să
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dispună, prin încheiere motivată, judecarea cauzelor penale privind infracţiunile
prevăzute de art.165, 206, 220 CP în şedinţă de judecată închisă.
[Pct.17 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.9 din 22.12.2008]
18. Instanţele de apel şi recurs necesită să întreprindă măsurile respective
privind îmbunătăţirea efectuării justiţiei în cazurile de trafic de fiinţe umane şi
repararea eventualelor erori judiciare.

PREŞEDINTELE CURŢII
SUPREME DE JUSTIŢIE
Chişinău, 22 noiembrie 2004

Valeria ŞTERBEŢ
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

Cu privire la practica judiciară în cauzele penale privind minorii
nr. 39 din 22.11.2004
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2005, nr.7, pag.6

***

Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.4 din
21.12.2015
Luând în considerare dificultăţile cu care se confruntă instanţele de judecată
la aplicarea legislaţiei, a principiilor unanim recunoscute şi a normelor de drept
internaţional pertinente, urmărind scopul interpretării unitare şi aplicării corecte
a normelor de drept în cauzele penale privind minorii, în temeiul articolelor 2
lit.e) şi 16 lit.d) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, Plenul, prin
prezenta Hotărâre,
EXPLICĂ:
[Preambulul în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.4 din 21.12.2015]
1. Codul de procedură penală prevede că urmărirea penală, judecarea, precum şi punerea în executare a hotărîrilor judecătoreşti în cauzele privind minorii
se efectuează potrivit procedurii generale, cu completările şi derogările speciale
stipulate în Capitolul I din Titlul III al Codului de procedură penală – „Procedura
în cauzele privind minorii”.
La examinarea cauzelor penale în privinţa minorilor, instanţele de judecată
trebuie să ţină cont de prevederile: Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului
(1948); Convenţiei cu privire la apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (1950); Convenţiei cu privire la drepturile copilului (1989); Convenţiei Europene pentru prevenirea torturii din 02.05.1996; Pactului internaţional
cu privire la drepturile civile şi politice (1966); Ansamblului regulilor minime
ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru minori (Regulile de la Beijing), adoptate de Organizaţia Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 40/33
din 29.11.1985; Planului de acţiuni de la Milano şi a Directivelor privind prevenirea criminalităţii în contextul dezvoltării noilor ordini economice internaţio-
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nale (1985); Regulilor Minime ale Naţiunilor Unite referitoare la măsurile neprivative de libertate (Regulile de la Tokyo), adoptate de Organizaţia Naţiunilor
Unite prin Rezoluţia 45/110 din 14.12.1990; Regulilor Naţiunilor Unite pentru
Protecţia Minorilor Privaţi de Libertate (Regulile de la Havana) adoptate prin
rezoluţia 45/113 din 14.12.1990; Principiilor Naţiunilor Unite pentru prevenirea
delincvenţei juvenile (Principiile de la Riyadh), adoptate prin Rezoluţia nr.45/112
din 14.12.1998; Recomandării 1065 (1987) Adunării Parlamentare a Consiliului
Europei privind traficul şi alte forme de exploatare a copiilor; Recomandării 1526
(2001) Adunării Parlamentare a Consiliului Europei – o campanie împotriva traficului de minori pentru dezamorsarea filierei de est a Europei: cazul Moldovei;
Recomandării REC 20 (2003) a Comitetului de Miniştri a Statelor Membre cu
privire la noile modalităţi de tratare a delincvenţei juvenile şi rolul justiţiei juvenile, adoptată la 24.09.2003; Recomandării 11 CM REC (2008) referitoare la regulile
europene pentru minorii care fac obiectul unor sancţiuni sau măsuri dispuse de
organele judiciare, adoptată la 05.11.2008; Liniilor directoare ale Comitetului de
Miniştri al Consiliului Europei pentru Justiţia Prietenoasă Copiilor, adoptate la
30.06.2010.
În cazul în care un tratat internaţional, la care Republica Moldova este parte,
stabileşte alte reguli decît cele prevăzute de legislaţia internă, instanţele judecătoreşti, în conformitate cu prevederile articolului 7 alin.(2) din Codul de procedură
penală, urmează să aplice regulile tratatului internaţional.
[Pct.1 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 21.12.2015]
2. Art.6 pct.47) Cod de procedură penală stabileşte noţiunea de persoană minoră, ca fiind persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani.
Concomitent, la evaluarea posibilităţii tragerii la răspundere penală a unui
minor, prevederea enunţată urmează a fi corelată cu art.21 Cod penal, deoarece
art.6 pct.47) Cod de procedură penală stabileşte limitele de vârstă în cadrul cărora persoana se consideră minoră, dar nu şi limita minimă de vârstă a subiectului
infracţiunii.
Astfel, conform art.21 alin.(1) Cod penal, sunt pasibile de răspundere penală
persoanele fizice responsabile care, în momentul săvârşirii infracţiunii, au împlinit vârsta de 16 ani. Excepţiile de la această regulă generală sunt prevăzute la alin.
(2) ale aceluiaşi articol, cât şi în alte cazuri stabilite de lege.
În conformitate cu art.474 alin.(2) Cod de procedură penală, dispoziţiile de la
Capitolul I ce se referă la procedura în cauzele privind minorii, se aplică în privinţa persoanelor care, la momentul desfăşurării acţiunii procesuale, nu au împlinit
vârsta de 18 ani. Dispoziţiile privind obiectul probatoriului, durata reţinerii sau
arestării preventive, liberarea de răspundere penală se aplică şi după atingerea
vârstei de 18 ani.
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Pe baza acestor prevederi reiterăm că, în orice situaţie, dacă persoana nu are
împlinită vârsta necesară la momentul comiterii infracţiunii, aceasta nu poate fi
subiect al infracţiunii, iar incapacitatea penală sau prezumţia legală a iresponsabilităţii penale sunt absolute, nesusceptibile de a fi probate în contrariu.
Instanţa de judecată este obligată să constate exact vârsta minorului (ziua,
luna, anul naşterii), deoarece vârsta acestuia reprezintă o circumstanţă care urmează a fi dovedită şi constituie o condiţie obligatorie pentru tragerea la răspundere penală.
Se consideră că persoana a atins o anumită vârstă începînd cu ziua următoare
zilei sale de naştere.
Dacă în rezultatul expertizei medico-legale se stabileşte:
– doar luna şi anul naşterii, ziua naşterii se va considera ultima zi din luna
determinată;
– anul naşterii şi mai multe luni (stabilite prin presupunere), ziua de naştere
se va considera ultima zi din luna cea mai îndepărtată;
– doar anul naşterii, nefiind posibilă invocarea în calitate de variante a unor
luni, ziua de naştere se va considera ultima zi a anului stabilit de către expert.
În ipoteza în care vîrsta este una presupusă şi se încadrează între anumiţi ani,
instanţa de judecată urmează să o stabilească, luînd în considerare anul minim
stabilit prin raportul de expertiză.
[Pct.2 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 21.12.2015]
[Pct.3 abrogat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 21.12.2015]
4. În şedinţa preliminară, pe lângă chestiunile enunţate în art.345 alin.(4) Cod
de procedură penală, urmează a fi soluţionate şi:
– posibilitatea disjungerii cauzei cu minori, ţinând cont de prevederile art.476
Cod de procedură penală;
– participarea obligatorie a reprezentantului legal al inculpatului minor, precum şi a pedagogului sau, după caz, a psihopedagogului.
[Pct.4 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 21.12.2015]
5. Arestarea preventivă a minorului în faza de urmărire penală trebuie să fie
evitată. În conformitate cu prevederile art.186 alin.(3) CPP minorul poate fi deţinut în stare de arest doar în cazuri excepţionale, în funcţie de complexitatea
cazului, de gravitatea infracţiunii şi dacă există pericolul real de dispariţie a învinuitului minor, ori riscul exercitării din partea lui a presiunii asupra martorilor
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sau a nimicirii ori deteriorării mijloacelor de probă. În asemenea situaţii durata
maximă de arest preventiv a învinuitului minor nu poate depăşi 4 luni.
Minorii arestaţi trebuie să beneficieze de un proces rapid, în strictă conformitate cu principiile şi normele procesului penal. Ei sunt separaţi de adulţi în
detenţie, iar cei care au fost deja condamnaţi trebuie să fie separaţi de cei care se
află sub urmărire penală şi judecaţi pentru prima dată, pentru a proteja minorul
de influenţă negativă.
6. La soluţionarea chestiunii privind aplicarea măsurii preventive în privinţa
minorului, în fiecare caz se verifică, în mod obligatoriu, posibilitatea transmiterii
lui sub supraveghere, conform dispoziţiilor art.184 CPP.
Transmiterea sub supraveghere a minorului se face numai la cererea scrisă
de către unul din părinţi, tutore, curator sau de către o altă persoană demnă de
încredere, precum şi de către conducătorul instituţiei de învăţămînt unde îşi face
studiile minorul, care iau cunoştinţă de fondul cauzei şi de obligaţiile lor, fapt ce
se consemnează în procesul-verbal.
7. La numirea cauzei penale spre judecare, pe lîngă chestiunile enunţate în
art.351 CPP, urmează a fi soluţionat şi modul de chemare în judecată a inculpatului minor.
Conform prevederilor art.478 CPP, chemarea inculpatului minor, în cazul
cînd acesta nu este arestat, se face prin părinţii lui sau prin alţi reprezentanţi legali, iar în cazul în care minorul se află într-o instituţie pentru minori (instituţie
specială de învăţămînt şi de reeducare, instituţie curativă şi de reeducare, casă de
copii, şcoală-intemat etc.) – prin administraţia instituţiei respective.
La chemarea reprezentanţilor legali ai inculpatului minor se ţine seama de
lista persoanelor prevăzute în articol 77 CPP, care este exhaustivă.
8. În partea pregătitoare a şedinţei de judecată, concomitent cu îndeplinire
a dispoziţiilor enunţate în art.358 CPP, urmează a fi stabilite şi condiţiile în care
trăieşte şi este educat minorul.
În cadrul judecării cauzei penale, de rînd cu circumstanţele prevăzute la art.96
CPP, urmează să fie stabilite şi:
– gradul de dezvoltare intelectuală, volitivă şi psihologică a minorului;
– particularităţile caracterului şi temperamentului minorului;
– interesele şi necesităţile minorului;
– influenţa adulţilor sau altor minori asupra minorului;
– cauzele şi condiţiile care au contribuit la săvîrşirea infracţiunii.
Stabilirea circumstanţelor menţionate este o obligaţiune atît a organului de
urmărire penală, cît şi a instanţei de judecată. Pentru a stabili aceste circumstanţe
se ordonă o anchetă socială în privinţa minorului conform art.475 alin.(2) CPP.
9. Audierea inculpatului minor se efectuează în condiţiile art.479 CPP, ţinundu-se seama că:
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– audierea nu poate dura mai mult de două ore fără întrerupere, iar în total nu
poate depăşi patru ore pe zi;
– participarea apărătorului, reprezentantului legal şi a pedagogului sau psihologului la audiere este obligatorie.
Se atenţionează că acelaşi avocat nu poate fi concomitent apărător al inculpatului minor şi al celui adult care l-a atras la săvîrşirea infracţiunii.
Înainte de audierea minorului, pedagogul sau psihologul este în drept, cu
consimţămîntul instanţei de judecată, să formuleze întrebări inculpatului minor,
iar la sfîrşit, să ia cunoştinţă şi să expună observaţii în scris referitor la plenitudinea şi corectitudinea înscrisurilor, făcîndu-se menţiunea respectivă în procesulverbal al şedinţei de judecată.
10. Reprezentantul legal al inculpatului minor participă în şedinţa de judecată
în baza art.480 CPP, exercitînd drepturile şi obligaţiile prevăzute în art.78 CPP.
În cazul cînd inculpatul nu are reprezentant legal, instanţa de judecată numeşte din oficiu ca reprezentant legal autoritatea tutelară. În acest sens se emite o hotărîre motivată privind recunoaşterea organului de tutelă şi curatelă ca reprezentant
legal al învinuitului minor şi admiterea reprezentantului în procesul penal.
Drept reprezentant legal al inculpatului minor sau al persoanei, care a săvîrşit
o faptă prejudiciabilă, prevăzută de Codul penal, nu pot fi recunoscuţi părinţii,
adoptatorii decăzuţi din drepturile părinteşti; tutorii sau curatorii, eliberaţi de către organele de tutelă şi curatelă de la exercitarea obligaţiilor lor; persoanele care
sunt recunoscute incapabile; persoana cărei se incumbă cauzarea unui prejudiciu.
Dacă aceste impedimente au apărut după recunoaşterea persoanei ca reprezentant legal al inculpatului minor, instanţa de judecată decide chestiunea despre
încetarea participării acestei persoane la proces şi ia măsuri în vederea înlocuirii
ei cu un alt reprezentant legal.
După atingerea vîrstei de 18 ani de către inculpatul minor, participarea reprezentantului legal în procesul penal se sistează. În acest caz, instanţa de judecată
poate să se limiteze la audierea persoanei respective în calitate de martor conform
dispoziţiilor art.370 CPP, cu acordul acesteia.
11. Martorul minor este audiat în conformitate cu prevederile art.481 CPP,
explicîndu-i-se în prealabil drepturile şi obligaţiunile prevăzute în art.4811 Cod
de procedură penală. El nu depune jurămînt. Martorul care a atins vîrsta de 16 ani
va fi preîntîmpinat de răspunderea penală prevăzută de art.312 Cod penal pentru
declaraţii false.
[Pct.11 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.4 din 21.12.2015]
12. Ţinând cont de prevederile art.21 alin.(1) şi alin.(2) din Codul penal, instanţa de judecată, în baza dreptului material şi procesual, decide dacă poate fi
tras la răspundere penală minorul cu retard mintal care nu are legătură cu tulbu-
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rările psihice şi care limitează capacitatea sa de a realiza pe deplin caracterul şi
pericolul social al acţiunilor (inacţiunilor) sale, de a le dirija sau de a conştientiza
urmările acţiunilor (inacţiunilor) respective.
Dacă minorul are vârsta prevăzută de lege, dar există dubii cu privire la capacitatea sa de a răspunde penal, adică dezvoltarea biologică şi psihologică a minorului nu corespunde vârstei biologice a acestuia sau, eventual, comportamentul
acestuia aparent atestă retard mintal, sau anumite stări patologice, ori tulburări
comportamentale, instanţa, la solicitarea părţilor, în baza art.143, 144, 475 alin.
(2) Cod de procedură penală, este în drept să dispună efectuarea expertizei psihologice, psihiatrice ori psihologo-psihiatrice complexe pentru clarificarea chestiunii privind starea lui psihică şi capacitatea de a înţelege corect circumstanţele
care au importanţă pentru cauza penală. Totodată, experţilor urmează să le fie
adresată întrebarea privind influenţa stării psihice a minorului asupra dezvoltării
sale intelectuale, ţinând cont de vârsta acestuia.
Instanţele de judecată vor lua în considerare faptul că criteriul medical al iresponsabilităţii (constatarea unei boli psihice cronice, a unei tulburări psihice temporare sau a altei stări patologice), nu este suficient, pentru a recunoaşte minorul
iresponsabil (art.23 alin.(1) Cod penal). Aceasta deoarece, prezenţa unei boli sau
a unei tulburări psihice la un minor, nu mărturiseşte despre iresponsabilitatea
acestuia. De exemplu, dacă minorul este diagnosticat cu o boală psihică cronică
sau cu o tulburare psihică temporară, ori cu o altă stare patologică, dar care nu
afectează activitatea normală a psihicului minorului, nu există temei de a-l recunoaşte iresponsabil. Astfel, doar prezenţa cumulativă a criteriului medical şi a
celui juridic (lipsa capacităţii intelectuale, adică incapacităţii minorului de a-şi da
seama de acţiunile ori inacţiunile sale; lipsa capacităţii volitive, adică incapacităţii
minorului de a-şi dirija acţiunile sau inacţiunile în momentul săvârşirii infracţiunii), va avea ca efect imposibilitatea tragerii minorului la răspundere penală.
Dacă instanţa de judecată a constatat doar prezenţa criteriului medical, minorul poate fi pasibil de responsabilitate penală redusă, deci acesta va beneficia de
individualizarea pedepsei în sensul atenuării (art.76 alin.(1) lit.d) Cod penal) şi,
în dependenţă de tulburarea psihică existentă faţă de minor, pot fi aplicate măsuri
de constrîngere cu caracter medical (art.231 alin.(2), art.99 Cod penal, art.488
alin.(1) Cod de procedură penală).
[Pct.12 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 21.12.2015]
13. Infracţiunea prevăzută de art.208 Cod penal se consideră consumată din
momentul când minorul, în rezultatul influenţei persoanei adulte, a început pregătirea pentru săvârşirea infracţiunii ori faptei imorale.
În cazul tragerii persoanei la răspundere în baza art.208, 209 Cod penal, în
ordonanţă de punere sub învinuire, în rechizitoriu şi în sentinţă, de rînd cu alte
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circumstanţe ale săvîrşirii infracţiunii, urmează a fi indicat modul de atragere a
minorului la săvîrşirea infracţiunii.
Dacă o circumstanţă esenţială de atragere a minorului la activitatea criminală
a fost constatată de către instanţa de judecată, dar nu a fost imputată învinuitului
de către organele de urmărire penală, instanţa de judecată, la propunerea procurorului, procedează în conformitate cu dispoziţiile art.326 CPP.
[Pct.13 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.4 din 21.12.2015]
131. Infracţiunea de pornografie infantilă este o infracţiune formală. Ea se
consideră consumată din momentul producerii, distribuirii, difuzării, importării, exportării, oferirii, vinderii, procurării, schimbării, folosirii sau deţinerii de
imagini ori alte reprezentări ale unui sau mai multor copii, implicaţi în activităţi
sexuale explicite, reale sau simulate, ori de imagini sau alte reprezentări ale organelor sexuale ale unui copil, reprezentate de manieră lascivă sau obscenă, inclusiv
în formă electronică.
Modalităţile normative ale faptei prejudiciabile prevăzute la art.2081 Cod penal, urmează a fi interpretate, după cum urmează:
1. Producerea constă în fabricarea sau combinarea de imagini sau alte reprezentări ale unui sau mai multor copii implicaţi în activităţi sexuale explicite, reale
sau simulate, ori de imagini sau alte reprezentări ale organelor sexuale ale unui
copil, reprezentate de manieră lascivă sau obscenă, inclusiv în formă electronică.
Pentru calificarea faptei, în baza art.2081 Cod penal, nu are importanţă dacă producerea se face în vederea răspândirii respectivelor reprezentări sau pentru făptuitor. O astfel de împrejurare poate fi avută în vedere numai la individualizarea
pedepsei.
2. Distribuirea se exprimă în asigurarea pe orice căi a accesului contra cost sau
gratuit la imaginile sau alte reprezentări ale unui ori mai multor copii implicaţi în
activităţi sexuale explicite, reale sau simulate, ori la imaginile sau alte reprezentări
ale organelor sexuale ale unui copil, reprezentate de manieră lascivă sau obscenă,
inclusiv în formă electronică. Nu de puţine ori, utilizatorii aflaţi în căutarea conţinuturilor de pornografie adultă sunt surprinşi să constate că în spatele titulaturilor unor resurse, pe care le accesează (denumiri de pagini Web şi adrese URL)
şi care, altminteri, nu sugerează pornografia infantilă, se găsesc tocmai materiale
pornografice cu minori. Aceasta este o modalitate, pe care deţinătorii unor asemenea resurse o practică intens, cu scopul de a deturna traficul electronic către
site-urile proprii, prin stîrnirea curiozităţii utilizatorilor. În cazuri de asemenea
natură, trebuie aplicat art.2081 Cod penal.
3. Difuzarea presupune expunerea publică, cu sau fără scop de vînzare, a respectivelor reprezentări. Este drept că, în unele cazuri, motoarele de căutare oferă
conexiuni către pagini Web, al căror titlu sugerează pornografia infantilă, însă con-
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ţinutul lor propriu-zis nu este de tipul celui incriminat de legea penală. În aceste situaţii, este mai degrabă vorba despre acţiuni de deturnare a traficului de utilizatori,
în scopul confruntării acestora din urmă cu spoturile existente pe aceste site-uri şi
acumulării unui număr mare de accesări, în beneficiul proprietarului paginii Web.
De aceea, în astfel de cazuri, nu este aplicabil art.2081 Cod penal.
4. Importarea rezidă în aducerea în ţara proprie a imaginilor sau altor reprezentări ale unui sau mai multor copii implicaţi în activităţi sexuale explicite, reale
sau simulate, ori a imaginilor sau altor reprezentări ale organelor sexuale ale unui
copil, reprezentate de manieră lascivă sau obscenă, inclusiv în formă electronică,
care au fost produse în străinătate.
5. Exportarea constituie scoaterea în afara ţării a respectivelor reprezentări,
care au fost produse în ţară.
6. Oferirea reprezintă prezentarea cuiva a imaginilor sau altor reprezentări ale
unui sau mai multor copii implicaţi în activităţi sexuale explicite, reale sau simulate, ori a imaginilor sau altor reprezentări ale organelor sexuale ale unui copil,
reprezentate de manieră lascivă sau obscenă, inclusiv în formă electronică.
7. Vinderea consistă în cedarea stăpînirii definitive asupra respectivelor reprezentări, în schimbul unei sume de bani.
8. Procurarea presupune obţinerea în posesie a imaginilor sau altor reprezentări ale unui sau mai multor copii implicaţi în activităţi sexuale explicite, reale
sau simulate, ori a imaginilor sau altor reprezentări ale organelor sexuale ale unui
copil, reprezentate de manieră lascivă sau obscenă, inclusiv în formă electronică.
9. Schimbarea se exprimă în cedarea unor imagini sau altor reprezentări ale
unui sau mai multor copii implicaţi în activităţi sexuale explicite, reale sau simulate, ori a unor imagini sau altor reprezentări ale organelor sexuale ale unui copil,
reprezentate de manieră lascivă sau obscenă, inclusiv în formă electronică, pentru
a lua în locul acestora alte astfel de reprezentări.
10. Folosirea redă vizionarea respectivelor reprezentări.
11. Deţinerea constituie ţinerea în stăpânire sau în păstrare a unor imagini
sau altor reprezentări ale unui sau mai multor copii implicaţi în activităţi sexuale
explicite, reale sau simulate, ori a unor imagini sau altor reprezentări ale organelor sexuale ale unui copil, reprezentate de manieră lascivă sau obscenă, inclusiv
în formă electronică.
[Pct.131 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 21.12.2015]
132. Latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la art.2082 Cod penal include
următoarele două semne: 1) fapta prejudiciabilă exprimată în acţiunea de beneficiere de serviciile sexuale prestate de către o persoană despre care se ştia, cu certitudine, că nu a împlinit vârsta de 18 ani; 2) mijlocul de săvârşire a infracţiunii, şi
anume – oricare avantaje materiale.
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Cât priveşte mijlocul de săvârşire a infracţiunii prevăzute la art.2082 Cod penal, fapta de prostituţie infantilă presupune că victima minoră prestează activităţile sexuale, în schimbul unor sume de bani sau al oricărei alte forme de remuneraţie ori de răsplată oferită.
Este relevant a reţine că tocmai oferirea sau promiterea unor avantaje materiale este ceea ce deosebeşte infracţiunea prevăzută la art.2082 Cod penal de
infracţiunile prevăzute la art.171-174 Cod penal. Or, în cazul infracţiunilor prevăzute la art.171-174 Cod penal, săvârşirea raportului sexual, a homosexualităţii,
a satisfacerii poftei sexuale în forme perverse sau a actelor de penetrare vaginală,
anală, bucală ori de alt gen nu poate fi însoţită în niciun caz de acţiunea de oferire
sau promitere a unor avantaje materiale. Prezenţa unei asemenea acţiuni va demonstra necesitatea calificării celor comise, în baza art.2082 Cod penal.
De asemenea, este irelevant, dacă plata, promisiunea sau răsplata pentru activităţile sexuale prestate se oferă copilului sau unei terţe persoane.
În cazul în care făptuitorul a considerat eronat că beneficiază de serviciile
sexuale prestate de către o persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani, calificarea
trebuie făcută, conform art.27 şi 2082 Cod penal.
[Pct.132 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 21.12.2015]
14. Răspunderea penală survine atât în cazul când persoana adultă a fost informată despre vârsta minoră a persoanei atrase la săvârşirea unei infracţiuni, cât
şi în cazurile când, din circumstanţele cauzei, el putea şi era obligat să prevadă
aceasta. La soluţionarea acestor chestiuni, se va ţine seama nu numai de declaraţiile inculpatului, dar şi de circumstanţele concrete ale cauzei.
Minorul care a săvârşit, în timpul când nu avea vârsta pentru tragerea la răspundere penală, o parte din actele succesive componente ale unei infracţiuni continue sau prelungite şi pe care le-a continuat sau prelungit în perioada în care a
devenit subiect al infracţiunii, potrivit art.21 Cod penal, va fi tras la răspundere
penală numai pentru activitatea desfăşurată, după atingerea vârstei stabilite la
art.21 Cod penal.
Dacă o persoană a săvârşit o parte din actele succesive componente ale unei
infracţiuni continue sau prelungite în perioada minoratului, fiind pasibil de răspundere penală, conform art.21 Cod penal şi pe care le-a continuat sau prelungit
din momentul când a devenit majoră, instanţa de judecată va stabili pedeapsa
pentru infracţiunea săvârşită pentru adulţi, adică în limitele sancţiunii articolului Părţii Speciale a Codului penal pentru infracţiunea respectivă, cu luarea în
considerare, la individualizarea pedepsei, a faptului că infracţiunea continuă sau
prelungită a fost începută în timpul minoratului.
[Pct.14 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 21.12.2015]
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15. În cazurile în care, la infracţiunile săvârşite de minori participă adulţi,
urmează să se stabilească caracterul relaţiilor dintre majori şi minori, acest aspect
având importanţă primordială la încadrarea juridică corectă a faptei şi la stabilirea rolului fiecărui participant la comiterea infracţiunii, precum şi pentru stabilirea rolului persoanei adulte în atragerea minorului la acţiunile ilegale prevăzute
la art.208, 209 Cod penal.
În calitate de victimă a infracţiunii prevăzute la art.208 Cod penal apare minorul, indiferent dacă a atins sau nu vârsta răspunderii penale, în privinţa căruia
sunt comise acţiuni de atragere la activitate criminală, de instigare la săvârşirea
de infracţiuni şi de determinare la comiterea de fapte imorale, săvârşite până la
împlinirea de către ultimul a vârstei de 18 ani.
În ipoteza instigării la săvârşirea infracţiunii a unui minor care nu are vârsta
răspunderii penale, persoana adultă trebuie să răspundă penal atât pentru fapta
prevăzută la art.208 Cod penal, cât şi pentru comiterea infracţiunii concrete, în
calitate de autor mediat. Aceeaşi soluţie de calificare trebuie reţinută şi în ipoteza
în care minorul nu poate fi supus răspunderii penale pentru fapta comisă, ca rezultat al influenţei exercitate de persoana adultă, din cauza iresponsabilităţii sau
altor împrejurări prevăzute de lege (de exemplu, constrângerea fizică sau psihică).
Nu este relevant, ca victima să conştientizeze caracterul şi gradul prejudiciabil
al celor comise, drept o consecinţă a influenţei psihice realizate de persoana care
a atins vârsta de 18 ani, fiind suficientă înţelegerea de facto a celor comise de el.
Pentru a fi în prezenţa infracţiunii specificate la art.208 Cod penal, este ineluctabilă prezenţa unei influenţe îndreptate asupra minorului, indiferent de gradul şi intensitatea acesteia, de aici rezultând şi necesitatea, ca iniţiativa de a săvârşi
infracţiunea să-i aparţină de fiecare dată persoanei adulte. Dacă iniţiativa de a comite infracţiunea împreună cu persoana adultă aparţine minorului sau ambilor,
atunci cele comise trebuie calificate, în baza regulilor participaţiei penale.
În ipoteza în care făptuitorul instigă la săvârşirea unei infracţiuni un minor
care, în virtutea vârstei fragede, nu înţelege latura faptică a celor comise de el, acţiunile făptuitorului trebuie calificate doar în conformitate cu articolul din Codul
penal care sancţionează infracţiunea concretă comisă de minor ce ţine de art.42
alin.(2) Cod penal, cu reţinerea circumstanţei agravante stipulate la art.77 alin.(1)
lit.g) Cod penal – „săvârşirea infracţiunii prin intermediul minorilor”.
Instigarea la săvârşirea infracţiunii, în calitate de modalitate normativă a faptei prejudiciabile prevăzute la art.208 Cod penal, reprezintă o acţiune sau un sistem de acţiuni intenţionate de natură fizică şi/sau psihică îndreptate spre conştiinţa şi voinţa minorului – victimă a infracţiunii, cu scopul de a-l determina să ia
hotărârea de a săvârşi nemijlocit una sau mai multe infracţiuni sau de a participa
la săvârşirea acestora în calitate de coautor, complice, instigator sau organizator,
indiferent de faptul, dacă a săvârşit sau nu cele, la a căror comitere a fost instigat.
Nu se încalcă principiul dreptului penal stipulat la art.7 alin.(2) Cod penal,
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atunci când făptuitorul este tras la răspundere penală pentru fapta prevăzută la
art.208 Cod penal, precum şi pentru instigare la infracţiunea concretă comisă
de minor, în ipoteza în care persoana adultă instigă la săvârşirea infracţiunii un
minor care este pasibil de a fi supus răspunderii penale şi care de sine stătător
comite infracţiunea.
În ipoteza în care persistă îndoieli în legătură cu faptul, dacă victima a fost
recrutată în scopul folosirii acestuia în activitatea criminală (ca manifestare a
infracţiunii prevăzute la art.206 Cod penal) sau atrasă în vederea folosirii ei în
activitatea criminală/instigării ei la săvârşirea infracţiunilor (ca manifestare a infracţiunii prevăzute la art.208 Cod penal), respectând regula „in dubio pro reo”, se
va aplica art.208 Cod penal, şi nu art.206 alin.(1) lit.e) Cod penal.”
Se va reţine calificarea doar în baza art.208 alin.(3) lit.a) Cod penal, în ipoteza
în care, în calitate de acţiune adiacentă, va evolua ameninţarea cu omor ori cu
vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, norma de la art.155 Cod
penal fiind absorbită de norma de la art.208 alin.(3) lit.a) Cod penal.
Pentru a fi aplicată răspunderea penală, în baza art.208 alin.(3) lit.a) Cod penal, se impune cu stringenţă ca violenţa sau ameninţarea cu aplicarea violenţei să
însoţească acţiunea de atragere, instigare sau determinare anume pentru atingerea rezultatului dorit, nu însă în alt scop. La fel, aplicarea violenţei sau ameninţarea cu aplicarea violenţei trebuie realizată până la consumarea infracţiunii. Dacă
făptuitorul aplică violenţa, după ce minorul a consimţit să săvârşească infracţiunea sau fapta imorală, la a căror comitere a fost instigat/determinat şi a început
pregătirea pentru săvârşirea acestora, cele comise de persoana adultă urmează a fi
calificate prin concurs, adică potrivit normei de la art.208 Cod penal (cu excepţia
alin.(3) lit.a) şi una din următoarele norme: art.151, art.152, art.155 Cod penal,
art.78 alin.(2), (3) Cod contravenţional.
[Pct.15 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 21.12.2015]
16. Prin atragerea minorilor la activitatea criminală sau determinarea lor la
săvîrşirea unor fapte imorale (art.208 Cod penal) se înţeleg:
a) acţiunile îndreptate spre a-i provoca dorinţa minorului de a participa la
săvîrşirea unei sau cîtorva infracţiuni, însoţite de aplicarea influenţei fizice sau
psihice, lovituri, asigurări de nepedepsire, măguliri, ameninţări, intimidări, înşelăciune, provocare a sentimentului de răzbunare, invidie şi alte îndemnuri josnice, darea de sfaturi despre locul şi modul săvîrşirii infracţiunii, promisiunea de a
acorda ajutor minorului în realizarea celor sustrase şi altele;
b) acţiunile de provocare a minorului să întreprindă unele fapte contrar normelor moralei (cerşetoria, jocuri de noroc, desfrîu, etc.).
17. Infracţiunea prevăzută la art.209 Cod penal este o infracţiune formală
şi se consideră consumată din momentul influenţării exercitate asupra victimei,
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pentru ca aceasta să consume droguri, medicamente sau alte substanţe cu efect
narcotizant. La calificarea faptei, în baza art.209 Cod penal, nu contează, dacă la
momentul comiterii infracţiunii, drogurile, medicamentele sau alte substanţe cu
efect narcotizant se aflau sau nu în posesia făptuitorului.
La calificarea faptei, conform art.209 Cod penal, nu contează dacă drogurile,
medicamentele sau alte substanţe cu efect narcotizant sunt aduse de către victimă
ori de către făptuitor; nu are importanţă nici dacă victima este un consumator
primar sau un consumator îndeletnicit. Asemenea circumstanţe pot fi luate în
considerare la individualizarea pedepsei.
În conformitate cu Legea cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi
psihotrope şi a precursorilor, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la
06.05.1999, prin „drog” se înţelege, după caz: 1) substanţa narcotică (stupefiant)
sau psihotropă de origine naturală ori sintetică; 2) preparatul care conţine o astfel
de substanţă; 3) altă substanţă, preparat medicinal sau inhalant chimic cu efecte
narcotice sau psihotrope.
Pentru circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor
lor, săvârşită de o persoană care a atins vârsta de 18 ani, cu atragerea minorilor,
răspunderea se va aplica, după caz, conform art.217 alin.(3) lit.b1) sau art.2171
alin.(3) lit.b1) Cod penal. Organizarea consumului ilegal (inclusiv a consumului
ilegal de către minori) de substanţe narcotice sau psihotrope atrage răspunderea
conform art.2175 alin.(2) Cod penal.
Prin „substanţe cu efect narcotizant” înţelegem substanţele care nu sunt incluse în listele substanţelor narcotice sau ale substanţelor psihotrope1 , dar care
pot provoca narcotizarea. Aceste alte substanţe sunt: analoagele substanţelor narcotice sau psihotrope; substanţele toxice; substanţele cu efecte puternice. Cu privire la ultimele două categorii de substanţe, se impune precizarea că ele trebuie să
poată provoca narcotizarea.
Alcoolul nu face parte din rândul substanţelor cu efect narcotizant; aducerea
minorului la starea de ebrietate, produsă de alcool sau de alte substanţe, inclusiv
dacă este săvârşită de părinţi sau de persoanele care îi înlocuiesc, ori de persoanele faţă de care minorul se află în raport de subordine, este sancţionată conform
art.88 din Codul contravenţional.
Noţiunea „aplicarea violenţei”, menţionată la art.209 alin.(2) lit.b) Cod penal,
nu cuprinde şi ipoteza vătămării intenţionate grave a integrităţii corporale sau a
sănătăţii. Astfel, dacă influenţarea asupra victimei se va concretiza intr-o asemenea vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii, cele comise vor trebui calificate prin concurs: art.209 (cu excepţia alin.(2) lit.b) şi art.151 Cod penal.
[Pct.17 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 21.12.2015]
1
Hotărârea Guvernului nr.79 din 23.01.2006 privind aprobarea Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora
(MO, nr.16-19/106 din 27.01.2006).
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[Pct.18 abrogat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 21.12.2015]
19. La adoptarea sentinţei în cauza minorului, pe lîngă chestiunile enunţate în
art.385 CPP, urmează să fie soluţionate şi alte chestiuni prevăzute de art.485 CPP.
Este necesar de examinat posibilitatea liberării de pedeapsă penală în conformitate cu dispoziţiile art.93 Cod penal sau suspendarea condiţionată a executării
pedepsei în conformitate cu dispoziţiile art.90 Cod penal.
În context, urmează să se întreprindă toate măsurile prevăzute de lege pentru
a aplica inculpatului minor pedeapsa nonprivativă de libertate, sau pentru a-i stabili o pedeapsă mai blîndă decît cea prevăzută de lege (art.79 Cod penal).
Reieşind din prevederile art.67 alin.(4) Cod penal, faţă de minorul care a împlinit vârsta de 16 ani, este posibil de aplicat pedeapsa sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii.
Pe lîngă chestiunile enunţate la art.67 alin.(4)Cod penal, instanţele se vor
conduce şi de explicaţiile Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie Nr.8 din
04.07.2005 „Despre aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi
ale legislaţiei naţionale şi internaţionale privind aplicarea pedepsei sub formă de
muncă neremunerată în folosul comunităţii şi executarea acestei pedepse”.
Asupra minorilor condamnaţi la muncă neremunerată în folosul comunităţii
se răsfrâng prevederile art.255 din Codul muncii.
[Pct.19 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.4 din 21.12.2015]
20. La individualizarea pedepsei minorului, pe lîngă criteriile enunţate în
art.75 Cod penal (gravitatea infracţiunii săvîrşite, motivul acesteia, persoana celui vinovat, circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului, condiţiile de
viaţă ale familiei acestuia) este necesar de a ţine cont şi de circumstanţele enunţate în art.475 CPP, stabilite de instanţa de judecată.
Conform art.76 lit.(b) Cod penal, la stabilirea pedepsei, săvîrşirea infracţiunii
de către un minor se consideră circumstanţă atenuantă.
Reieşind din prevederile art.385 CPP, la stabilirea pedepsei minorului se iau
în consideraţie şi recomandările serviciului de resocializare, expuse în raportul
anchetei sociale.
Conform art.34 alin.(5) lit.a) Cod penal la stabilirea stării de recidivă nu se
ţine cont de antecedentele penale pentru infracţiunile săvîrşite în timpul minoratului.
21. Aplicînd condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei
(art.90 Cod penal), instanţa de judecată va explica inculpaţilor şi reprezentanţilor
lor legali esenţa sentinţei şi consecinţele neexecutării ei. Despre aceasta se face
menţiune în procesul-verbal.
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Controlul asupra comportării condamnatului minor cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei îl exercită organul de executare de la locul de trai al
minorului.
Conform art.90 alin.(3) Cod penal, la aplicarea suspendării condiţionate a
executării pedepsei, condiţia reparării integrale a daunei nu este obligatorie în
cazul condamnării minorilor.
[Pct.22 abrogat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 21.12.2015]
23. Articolul 54 din Codul penal prevede liberarea de răspunderea penală a
minorilor.
Aplicarea liberării de răspundere penală a minorilor este posibilă numai în
cazul respectării următoarelor condiţii cumulative:
a) infracţiunea trebuie să fie săvîrşită pentru prima oară;
b) infracţiunea trebuie să fie uşoară sau mai puţin gravă;
c) instanţa de judecată trebuie să constate că procesul de corectare a minorului este posibil fără ca făptuitorul să fie supus răspunderii penale, ţinînd cont şi
de recomandările serviciilor de resocializare expuse în raportul anchetei sociale.
24. Articolul 93 din Codul penal prevede liberarea de pedeapsa a minorilor.
Dacă la momentul pronunţării sentinţei se constată că scopul pedepsei poate fi
atins fără aplicarea pedepsei penale, inculpatul minor poate fi liberat de pedeapsa
respectivă şi internat într-o instituţie specială de învăţămînt şi de reeducare sau
într-o instituţie curativă şi de reeducare, precum şi prin aplicarea altor măsuri de
constrîngere cu caracter educativ, prevăzute de art.104 Cod penal.
Internarea minorilor într-o instituţie specială de învăţămînt şi de reeducare
sau într-o instituţie curativă şi de reeducare se stabileşte pe un termen de pînă
la atingerea majoratului, însă pe o durată nu mai mare de termenul maximal al
pedepsei, prevăzute de Codul penal pentru infracţiunea săvîrşită de minor. După
atingerea majoratului, aceste persoane se pot afla în instituţiile nominalizate numai dacă instanţa de judecată le-a prelungit termenul, ia propunerea administraţiei instituţiei respective, pînă la absolvirea învăţămîntului general sau profesional.
În conformitate cu art.111 alin.1 lit.(a) Cod penal, minorii în privinţa cărora
au fost aplicate măsuri de constrîngere cu caracter educativ se consideră ca neavînd antecedente penale.
25. Măsurile de constrîngere cu caracter educativ sunt măsuri de siguranţă.
Ele sunt indicate în articolul 104 CP şi sunt exhaustive.
Aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter educativ se efectuează numai
de către instanţa de judecată şi este condiţionată de fapta săvîrşită, de natura şi
gravitatea infracţiunii săvîrşite şi de posibilităţile înlăturării acesteia.
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Minorului îi pot fi aplicate concomitent cîteva măsuri de constrîngere cu caracter educativ.
26. Conform art.104 alin.(4) Cod penal, cînd minorul se eschivează sistematic
de la măsurile de constrîngere cu caracter educativ, organele de stat specializate
(administraţia instituţiei specializate de învăţămînt şi de reeducare, curativă şi de
reeducare, departamentul de executare) pot prezenta instanţei de judecată un demers privind anularea măsurii aplicate şi tragerea minorului la răspundere penală.
Prin noţiunea de eschivare sistematică de la măsurile de constrîngere cu caracter educativ se înţelege încălcarea (de trei şi mai multe ori) a măsurii aplicate:
de a se prezenta pentru a repara dauna cauzată sau la tratamentul medical de
reabilitare psihologică etc.
Tragerea minorului la răspundere penală în cazul eschivării sistematice a
acestuia de la măsura de constrîngere cu caracter educativ se efectuează de către
instanţa de judecată, în conformitate cu prevederile normelor de procedură penală, în cazul în care cauza este trimisă de către procuror în instanţă sau, după
caz, instanţa stabileşte pedeapsa conform legii penale.
27. Conform art.72 alin (5) Cod penal, persoanele care nu au atins vîrsta de
18 ani execută pedeapsa cu închisoare în penitenciare pentru minori, ţinînduse
cont de persoana condamnatului, antecedentele penale şi gradul prejudiciabil al
infracţiunii săvîrşite.
În penitenciarul pentru minori, condamnaţii în vîrstă de pînă la 18 ani, de
regulă, se deţin separat de condamnaţii adulţi. În scopul corijării condamnaţilor
minori, în aceste penitenciare este organizat un proces unic de instruire şi educaţie îndreptat spre educarea lor în spiritul respectării legilor, al atitudinii conştiincioase faţă de pregătirea profesională şi ridicarea nivelului de cultură generală.
Schimbarea categoriei penitenciarului se efectuează în conformitate cu prevederile art.469-470 CPP şi Codul de executare al Republicii Moldova .
28. Soluţionînd acţiunea civilă în procesul penal în conformitate cu art.387
CPP, instanţa de judecată concomitent va aplica şi prevederile art.1407 CC, care
reglementează răspunderea pentru prejudiciul cauzat de un minor între 14 şi 18
ani.
În cazul cînd minorul între 14 şi 18 ani nu are bunuri sau venituri suficiente
pentru repararea prejudiciului cauzat, acesta trebuie reparat, integral sau în partea nereparată, de către părinţi (adoptatori) sau curator, dacă nu demonstrează că
prejudiciul s-a produs nu din vina lor.
Obligaţia părinţilor (adoptatorilor) sau curatorului de a repara prejudiciul cauzat de un minor între 14 şi 18 ani încetează în cazul în care autorul prejudiciului
a atins majoratul, precum şi în cazul cînd, înainte de a fi atins majoratul, acesta
dobîndeşte bunuri sau venituri suficiente pentru repararea prejudiciului.
Această obligaţiune a persoanelor indicate încetează odată cu atingerea majoratului de către condamnat, precum şi în cazul în care el, pînă la atingerea majo-
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ratului, dispune de sume băneşti, ce urmează a fi încasate de la condamnat şi de la
părinţii sau de la tutorii lui, sau dispune de venituri ori de alt patrimoniu suficient
pentru restituirea pagubei cauzate prin infracţiune.
Instanţele de judecată vor ţine seama de faptul că dacă prejudiciul este o consecinţă a acţiunilor infracţionale comune ale cîtorva persoane, condamnaţii, atît
din rîndul adulţilor cît şi al minorilor cu condiţia că au un cîştig suficient şi patrimoniu, poartă răspundere civilă solidară.
În cazurile prevăzute de lege, persoanele atrase în proces în calitate de părţi
civilmente responsabile pentru prejudiciul cauzat de condamnaţii minori, restituie această daună în cote-părţi. Răspunderea în cote-părţi poate fi pusă şi pe seama condamnaţilor minori, dacă instanţa va concluziona că aceasta corespunde
intereselor reclamantului şi asigură repararea prejudiciului cauzat.
Dacă organul de urmărire penală nu a atras în procesul penal ca părţi civilmente responsabile părinţii, înfietorii, tutorii, instituţiile educative, medicale, de
asistenţă socială şi alte instituţii analogice, instanţa de judecată, la cererea părţilor, va lua o hotărîre prin care va recunoaşte aceste persoane în calitate de părţi civilmente responsabile, le va explica drepturile şi obligaţiile lor prevăzute de art.55
CPP şi va asigura condiţii necesare pentru participarea lor în şedinţă.
29. Hotărîrea de condamnare în privinţa minorului nu se pune în executare
dacă au expirat termenele de prescripţie ale executării sentinţei de condamnare,
stabilite de art.97 alin.(1) Cod penal şi persoana condamnată nu s-a eschivat de la
executarea pedepsei în acest termen.
Se atenţionează că pentru minori termenele de prescripţie ale executării pedepsei se reduc în jumătate conform art.97 alin.(2) Cod penal.
30. În cazurile cînd infracţiunile au fost săvîrşite de către minori în stare de
ebrietate, urmează să fie clarificate circumstanţele în care ei au procurat băuturi
spirtoase sau substanţe narcotice, acţiunile adulţilor de atragere a minorilor la
beţie sau la consumarea substanţelor narcotice.
Este necesar de a verifica dacă minorului urmează să i se aplice tratament
forţat de alcoolism sau narcomanie şi, dacă există pentru aceasta temeiuri, se vor
aplica prevederile art.103 Cod penal.
31. La judecarea cauzelor cu minori în ordine de apel şi de recurs, verificînd
legalitatea şi temeinicia hotărîrii atacate, instanţa de judecată respectivă, pronunţîndu-se asupra tuturor motivelor invocate de părţi în apel sau, după caz, în recurs, urmează să acorde o deosebită atenţie hotărîrii de condamnare a minorului.
În context, este necesar de verificat: respectarea drepturilor procesuale ale
minorului, legalitatea obţinerii probelor în sprijinul învinuirii, obiectivitatea circumstanţelor care au fost dovedite în procesul penal, corespunderea şi echitatea
categoriei pedepsei aplicate minorului. La fel, este necesar de reacţionat adecvat
la fiecare caz prin care a fost admis apelul sau recursul declarat în interesele in-
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culpatului (condamnatului) minor, asigurînd aplicarea uniformă şi corectă a legii
materiale şi procesuale de către instanţele de judecată.
În cadrul soluţionării plîngerilor împotriva acţiunilor organului de urmărire penală, a demersurilor privind autorizarea acţiunilor de urmărire penală şi
de aplicare a măsurilor procesuale de constrîngere în privinţa minorilor, precum
şi în cadrul soluţionării chestiunilor privitoare la executarea pedepsei de către
minori, judecătorii de instrucţie vor verifica cu stricteţe aplicarea prevederilor
legislaţiei care reglementează drepturile şi libertăţile minorilor.
Este necesar ca instanţele judecătoreşti să studieze şi să generalizeze sistematic practica judiciară în cauzele privind minorii pentru a obţine sporirea eficienţei
şi calităţii actului de justiţie în procesele respective .
32. Dacă în şedinţa de judecată s-au constatat fapte de încălcare a legalităţii
sau a drepturilor minorului, concomitent cu adoptarea hotărîrii este oportună
adoptarea şi a unei încheieri interlocutorii în conformitate cu prevederile art.218
CPP.
Pentru a spori importanţa educativă a proceselor penale de categoria respectivă este necesar ca în fiecare caz să fie depistate şi evidenţiate cauzele şi condiţiile
ce au favorizat infracţiunile săvîrşite de minori, să se formuleze propuneri privind
lichidarea şi prevenirea acestui fenomen în societate.
Copia încheierii respective se expediază organelor competente, persoanelor
cu funcţii de răspundere şi procurorului pentru a se lua măsurile de rigoare prevăzute de lege.
33. Se abrogă Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.37 din
12.11.1997 „Despre practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei
în cadrul examinării cauzelor privind infracţiunile săvîrşite de minori”.

PREŞEDINTELE CURŢII
SUPREME DE JUSTIŢIE
Chişinău, 22 noiembrie 2004

Valeria ŞTERBEŢ
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

Cu privire la practica judiciară în cauzele penale despre fabricarea sau
punerea în circulaţie a semnelor băneşti false sau a titlurilor
de valoare false (art.236 CP)
[Denumirea modificată prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a
Republicii Moldova nr.5 din 15.05.2017]
nr. 23 din 29.10.2001
„Culegere de hotărîri explicative” Chişinău, 2002, pag.297
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2002, N 2, pag.3

***
Notă: În tot cuprinsul hotărârii, lexemul „84” se substituie cu lexemul „236”,
conform Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.5 din 15.05.2017
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.5 din
15.05.2017
În scopul asigurării aplicării corecte şi uniforme de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei ce reglementează răspunderea penală pentru fabricarea şi punerea în circulaţie a banilor falşi, Plenul, în baza art.2 lit.e) şi art.16 lit.d) din Legea
cu privire la Curtea Supremă de Justiţie,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se explică instanţelor judecătoreşti că fabricarea sau punerea în circulaţie
a semnelor băneşti false sau a titlurilor de valoare false prezintă un pericol social
sporit în condiţiile formării economiei de piaţă, subminând sistemul monetar şi
circulaţia banilor în stat.
Sub noţiunea „bancnote şi monede metalice” trebuie să se înţeleagă bancnote ca bilete de hîrtii, monedele metalice emise de Banca Naţională a Republicii
Moldova, precum şi valuta străină ca ban al altui stat sub formă de bancnote ori
monede metalice aflate în circulaţie.
[Pct.1 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.5 din 15.05.2017]
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2. Fabricarea în scopul punerii în circulaţie sau punerea în circulaţie a semnelor băneşti false sau a titlurilor de valoare false sau valutei străine pot fi comise numai cu intenţie directă; lipsa intenţiei exclude răspunderea penală în baza
art.236 CP.
Banii retraşi din circulaţie (de exemplu, monedele vechi, banii fostei URSS,
banii care nu sunt susceptibili de schimb etc.) şi care au numai o valoare de colecţie nu pot forma obiectul material al infracţiunii prevăzute de art.236 CP. În
anumite împrejurări acestea pot forma obiectul escrocheriei.
[Pct.2 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.5 din 15.05.2017]
3. Latura obiectivă a infracţiunii, prevăzute de art.236 CP, se caracterizează
prin două tipuri de acţiuni alternative:
1) Fabricarea, în scopul punerii în circulaţie a semnelor băneşti sau a titlurilor
de valoare false, care poate fi realizată, prin contrafacere sau alterare.
Prin contrafacere se înţelege confecţionarea semnelor băneşti sau a titlurilor
de valoare false, care imită semnele băneşti autentice ori, după caz, titlurile de valoare autentice. În dependenţă de entitatea confecţionată, contrafacerea se poate
realiza prin turnare, ştanţare, galvanoplastică (în cazul monedelor metalice) sau
prin tipărire, electrografie, fotografie, desenare, reprografie (în cazul bancnotelor
sau valorilor mobiliare/titlurilor de valoare).
Prin alterare se înţelege modificarea conţinutului sau al aspectului semnelor
băneşti, sau al titlurilor de valoare autentice, în sensul majorării sau micşorării
valorii nominale. Monedele metalice pot fi alterate, prin modificarea greutăţii,
a compoziţiei aliajului etc., iar bancnotele sau titlurile de valoare pot fi alterate,
prin modificarea culorii, cifrelor, seriei, anului emisiei, aspectului peisagistic etc.
2) Punerea în circulaţie a entităţilor enumerate reprezintă operaţiunea, prin
care produsul fabricării este pus în circuitul financiar, putând să constea în: efectuarea plăţilor, schimbul, vânzarea-cumpărarea, depunerile băneşti la o instituţie
financiară, darea cu împrumut, donaţia, înapoierea restului sub formă de semne
băneşti false, expedierea poştală, transmiterea către o persoană publică, cu titlu
de remuneraţie ilicită (pentru a o corupe) etc.
[Pct.3 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.5 din 15.05.2017]
4. În cazul în care necorespunderea vădită a bancnotei false celei autentice
exclude participarea ei în circulaţie, precum şi alte circumstanţe ale cauzei denotă
clar intenţia celui vinovat de înşelare grosolană a unei persoane sau a unui cerc
restrâns de persoane, profitând de anumite condiţii (de exemplu: lipsa de iluminare, vederea slabă a persoanei înşelate, credulitatea acesteia etc.), astfel de acţiuni
pot fi încadrate, în baza legii penale sau, după caz, în baza legii contravenţionale.
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În cazul fabricării semnelor băneşti false, cu scopul punerii în circulaţie, a
căror calitate este necorespunzătoare celor autentice, neavând aptitudinea de a
circula, cele comise vor constitui pregătire la infracţiunea, prevăzută la art.190 CP
ori, după caz, pregătire (care însă nu se pedepseşte) la contravenţie, reglementată
la art.105 Cod contravenţional.
În cazul punerii în circulaţie a semnelor băneşti false, a căror imitare este de
proastă calitate (prin profitarea de iluminarea slabă, de aglomeraţia considerabilă,
de vederea slabă a victimei etc.), cele comise reprezintă, în funcţie de cuantumul prejudiciului cauzat, infracţiunea consumată de escrocherie (art.190 CP) sau
contravenţie consumată, cuprinsă la art.105 Cod contravenţional.
[Pct.4 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.5 din 15.05.2017]
5. Fabricarea în scopul punerii în circulaţie a semnelor băneşti false se consideră consumată din momentul fabricării chiar şi a unui singur exemplar al
bancnotei sau monedei, indiferent de faptul dacă persoana a reuşit să le pună în
circulaţie.
Procurarea hîrtiei, vopselei, altor mijloace pentru fabricarea banilor falşi trebuie considerată ca pregătire de infracţiunea dată (art.art.26, 236 CP), avînd în
vedere că astfel de acţiuni sunt capabile să asigure fabricarea banilor cu o asemănare considerabilă cu banii aflaţi în circulaţia oficială.
Dacă făptuitorul nu a reuşit să obţină o asemănare considerabilă a falsului
cu semnul bănesc autentic, care ar fi permis punerea lui în circulaţie, atunci cele
săvîrşite la fel formează tentativa de fabricare a banilor falşi.
[Pct.5 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.5 din 15.05.2017]
6. Punerea în circulaţie a banilor falşi constă în folosirea acestora în calitate de
mijloc de plată în cazul achitării costului mărfurilor şi serviciilor, schimbului, donaţiei, dării cu împrumut, vînzării etc. Procurarea cu bună ştiinţă a bancnotelor
sau monedelor false în scopul punerii lor în circulaţie ca şi cum ele ar fi autentice
urmează a fi încadrată în baza art.art.26, 236 C.P.
Răspunderii penale conform art.236 CP sunt supuse atît persoanele ce au fabricat sau au pus în circulaţie bani falşi, cît şi persoanele care în virtutea circumstanţelor au devenit posesori ai banilor falşi şi care, conştientizînd acest fapt, la
rîndul lor, i-au pus în circulaţie.
[Pct.6 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.5 din 15.05.2017]
7. Punerea în circulaţie a banilor falşi se consideră consumată din momentul
transmiterii chiar şi a unui singur exemplar al acestora. Păstrarea banilor falşi în
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scopul punerii lor în circulaţie urmează a fi încadrată ca pregătire de punere în
circulaţie.
Fapta persoanei care prezintă drept plată o bancnotă sau monedă falsificată,
însă nu reuşeşte să facă acest lucru, deoarece falsul este observat, constituie tentativă de infracţiune. Înţelegerea a două sau mai multe persoane, prin distribuirea
rolurilor la fabricarea ori punerea în circulaţie a banilor falşi, intenţia nerealizată
de ei din motive independente de voinţa lor, se va încadra în privinţa tuturor în
baza art.art.26, 42, 236 CP.
[Pct.7 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.5 din 15.05.2017]
8. Reieşind din conţinutul dispoziţiei şi sancţiunilor art.236 CP, dobîndirea
ilegală a averii străine în rezultatul fabricării ori punerii în circulaţie a semnelor
băneşti false se înglobează în această normă şi nu mai necesită o calificare suplimentară în baza art.190 CP ori, după caz, în temeiul art.105 Cod contravenţional.
[Pct.8 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.5 din 15.05.2017]
9. Nu pot fi divizate în componenţe de infracţiuni separate acţiunile de fabricare ori procurare a unei sume de bani falşi, o singură dată şi care, ulterior, a fost
pusă în circulaţie, în timp şi de persoane diferite. Astfel de acţiuni au un caracter
prelungit, se compun dintr-un şir de acţiuni prejudiciabile identice, sunt cuprinse
de intenţie unică şi alcătuiesc, în cumulul lor, o singură infracţiune.
[Pct.9 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.5 din 15.05.2017]
10. Se menţionează că fapta persoanei de fabricare sau punere în circulaţie a
semnelor băneşti false, sau a titlurilor de valoare false, săvârşite în proporţii deosebit de mari, urmează a fi încadrată, în corespundere cu art.236 alin.(2) lit.c) CP.
La stabilirea proporţiilor deosebit de mari, se vor lua în calcul prevederile art.126
alin.(11) CP.
[Pct.10 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.5 din 15.05.2017]
11. La examinarea cauzelor de fabricare sau punere în circulaţie a semnelor
băneşti false sau a titlurilor de valoare false instanţele urmează să ia în consideraţie faptul, că deşi procedeele de fabricare şi punere în circulaţie a semnelor
băneşti false sau a titlurilor de valoare false, cantitatea lor, nu influenţează asupra
calificării faptei, ele necesită a fi luate în consideraţie la evaluarea gradului de pericol social al celor comise, precum şi la individualizarea pedepsei.
[Pct.11 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.5 din 15.05.2017]
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12. Bunurile dobîndite (procurate) ca urmare a fabricării ori punerii în circulaţie a semnelor băneşti false sau a titlurilor de valoare urmează a fi confiscate
conform art.106 CP, ţinîndu-se cont de prevederile art.46 alin.(3) şi (4) din Constituţia Republicii Moldova.
[Pct.12 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.5 din 15.05.2017]

PREŞEDINTELE CURŢII
SUPREME DE JUSTIŢIE
Chişinău, 29 octombrie 2001

Valeria ŞTERBEŢ
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

Despre practica judiciară cu privire la aplicarea legislaţiei, la examinarea
cauzelor penale referitoare la încălcarea regulilor de securitate
a circulaţiei sau exploatarea mijloacelor de transport
[Denumirea în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.4 din 15.05.2017]
nr. 20 din 08.07.1999
„Culegere de hotărîri explicative” Chişinău, 2002, pag.340
„Culegere de hotărîri explicative” Chişinău, 2000, pag.256
***
Notă: În tot cuprinsul hotărârii, lexemul „177” se substituie cu lexemul „264”,
conform Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.4 din 15.05.2017
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.4 din
15.05.2017, Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova
nr.25 din 29.10.2001
În procesul generalizării practicii judiciare în cauzele despre încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei şi de exploatare a mijloacelor de transport s-a constatat că, în general, instanţele judecătoreşti aplică corect normele legii (articolele
264, 2641, 265 Cod penal).
[Alineatul modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.4 din 15.05.2017]
Concomitent, s-au depistat cazuri de aplicare incorectă a prevederilor articolelor nominalizate.
În scopul aplicării corecte şi uniforme a legislaţiei ce reglementează aceste
chestiuni, călăuzindu-se de litera „e” art.2 şi litera „g” art.16 ale Legii „Cu privire
la Curtea Supremă de Justiţie”, Plenul
HOTĂRĂŞTE:
1. Răspunderea penală, conform art.264 CP, survine numai în cazurile în care
sunt încălcate regulile de securitate a circulaţiei rutiere sau de exploatare a mijloa-
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celor de transport, în legătură cu care fapt apar urmările stipulate în acest articol,
care trebuie să fie în raport de cauzalitate cu comiterea încălcării acestor reguli.
Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei şi de exploatare a mijloacelor de
transport este o acţiune sau inacţiune a conducătorului mijlocului de transport,
legată de încălcarea unei sau a câtorva prevederi ale Regulamentului circulaţiei
rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.357 din 13.05.2009 şi pus în aplicare de la 16 iulie 2009 (în continuare „RCR”) sau a altor acte normative, care reglementează securitatea circulaţiei şi exploatării transportului, încălcări ce conduc la
consecinţele, prevăzute în dispoziţia art.264 CP.
[Pct.1 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 15.05.2017]
2. Instanţelor judecătoreşti li se explică că, prin „mijloace de transport” pot fi
înţelese toate tipurile 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, fiind destinat executării unor lucrări de construcţie, agricole, silvice sau altor activităţi (macarale, excavatoare,
combine 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 este subiect al regulilor de securitate a circulaţiei rutiere şi
exploatare a mijloacelor de transport.
În unele cazuri, pentru determinarea parametrilor tehnici ai mijloacelor de
transport, se efectuează expertiza tehnică.
[Pct.2 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 15.05.2017]
3. Dacă instanţa judecătorească conchide că în acţiunile făptuitorului există o
componenţă a infracţiunii, în sentinţă urmează să 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
consecinţele survenite se află în legătură de cauzalitate cu încălcările indicate.
4. Nu pot fi trase la răspundere penală persoanele care, deşi au încălcat regulile de circulaţie şi de exploatare a mijloacelor de transport, nu au cauzat victimei
vătămare medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii. În asemenea caz, poate
surveni răspunderea contravenţională, potrivit art.242 Cod contravenţional.
[Pct.4 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 15.05.2017]
5. Acţiunile învinuitului care concomitent au avut drept urmare consecinţe
prevăzute în diferite alineate ale art.264 C.P. şi/sau în art.242 Cod contravenţio-
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nal, se încadrează conform unuia din alineatele art.264 CP care prevăd cea mai
gravă din consecinţele survenite. În asemenea cazuri nu se intentează procedură
administrativă. Totodată, în sentinţă urmează să se indice concret toate urmările
parvenite în urma accidentului rutier.
Faptele cu diferite consecinţe urmează a fi calificate prin cumulul de infracţiuni numai în cazurile în care ele sunt săvîrşite în diferite perioade de timp.
[Pct.5 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 15.05.2017]
6. Pentru responsabilitatea în baza art.264 CP nu importă locul unde a fost
săvîrşită infracţiunea. Aceasta poate fi automagistrală, stradă, curte, teritoriu al
întreprinderii, cîmp şi alte locuri, unde este posibilă circulaţia mijloacelor de
transport.
Nu poate fi temei pentru eliberarea conducătorului auto de răspundere penală 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 trafic).
Asemenea circumstanţe pot fi luate în consideraţie de către instanţa judiciară
doar ca circumstanţe atenuante.
7. Subiect al infracţiunilor, prevăzute de art.264-265 CP, pot fi persoanele fizice, care au atins vârsta 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 responsabilitate 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.
[Pct.7 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 15.05.2017]
8. 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, dacă el nu a întreprins la timp măsuri pentru a preveni consecinţele menţionate în art.264 CP, dar nu persoana ce efectuează pregătirea practică.
9. Conducătorul mijlocului de transport, care după săvîrşirea accidentului
auto a părăsit persoana accidentată în pericol pentru viaţă, urmează să poarte
răspundere conform concursului de infracţiuni (art. art.264, 163 CP). Dacă acţiunile lui nu pot fi încadrate în componenţa infracţiunii, prevăzute de art.264 CP,
dar viaţa persoanei accidentate a fost pusă în pericol în urma accidentului rutier
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săvîrşit de către acest conducător al mijlocului de transport, lăsarea cu bună ştiinţă fără ajutor a victimei, impune răspunderea în baza art.114 alin.2 CP. Însă în
cazul decesului imediat al persoanei accidentate cînd făptuitorul era conştient de
acest fapt, răspunderea în baza art.114 alin. 2 CP se exclude.
Concomitent, dacă în cauză se va constata, că decesul sau vătămarea persoanei accidentate au fost provocate intenţionat de învinuit, fapta va fi calificată ca
infracţiune intenţionată contra vieţii şi sănătăţii populaţiei.
În cazurile în care făptuitorul 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 cumulul infracţiunilor indicate.
[Pct.9 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 15.05.2017]
10. Instanţele judecătoreşti urmează să diferenţieze infracţiunile contra securităţii circulaţiei rutiere şi exploatării mijloacelor de transport de infracţiunile
legate de încălcarea regulilor securităţii tehnice sau de protecţie a muncii la efectuarea lucrărilor cu utilizarea mijloacelor de transport sau celor contra vieţii şi
sănătăţii. În cazul în care decesul sau leziunile corporale sunt provocate în urma
încălcării regulilor de încărcare şi debarcare a încărcăturilor, reparaţiei mijloacelor de transport, efectuării lucrărilor de construcţie, lucrărilor agricole etc., acţiunile persoanelor care au comis astfel de încălcări trebuie să fie încadrate, în
dependenţă de circumstanţe concrete, în baza legii ce prevede responsabilitatea
pentru infracţiunile legate de încălcarea regulilor protecţiei muncii şi securităţii
tehnice ori contra vieţii şi sănătăţii populaţiei.
11. În cazurile în care accidentul rutier a fost săvârşit în stare de ebrietate, constatarea stării de ebrietate a subiectului se efectuează, în baza testării alcoolscopice sau examinării medicale, efectuate în conformitate cu Regulamentul privind
modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea stării de
ebrietate şi naturii ei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.296 din 16.04.2009.
Prin stare de ebrietate se înţelege starea de dereglare psihofuncţională a organismului, survenită atât în urma consumului de alcool, cât şi a folosirii drogurilor
şi/sau altor substanţe, cu efecte similare. Se atenţionează că, la stabilirea gradului
stării de ebrietate alcoolică, trebuie de luat în considerare concentraţiile, prevăzute la dispoziţiile alin.(2) şi (3) art.13412.
În toate cazurile, instanţa va clarifica temeinicia actelor, ce confirmă existenţa
stării de ebrietate a şoferului, în momentul săvârşirii accidentului rutier.
Se menţionează: concluzia medicului „consecinţele consumului de alcool” nu
poate fi considerată drept stare de ebrietate.
În cazurile litigioase, pentru constatarea stării de ebrietate, este necesară efectuarea expertizei medico-legale respective.

Hotărâri explicative în materie penală ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

391

Aplicând pedeapsa, în baza alin.(2), (4), (6) art.264 CP, aflarea în stare de ebrietate nu poate fi recunoscută şi ca circumstanţă agravantă.
[Pct.11 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 15.05.2017]
12. Efectuarea expertizei autotehnice pe parcursul cercetării judiciare se fixează 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, fixînd expertiza
respectivă, instanţa de judecată nu este în drept să înainteze expertului chestiuni
de drept (vinovăţia sau nevinovăţia conducătorilor de transport) care sunt în exclusivitate de competenţa judecăţii.
În cazul în care se pune la îndoială exactitatea, temeinicia sau suficienţa încheierilor, instanţa, reieşind din cerinţele art.148 CPP, poate să dispună efectuarea unei expertize suplimentare sau a unei expertize repetate. În încheierea, prin
care s-a dispus efectuarea expertizei suplimentare sau repetate, trebuie să fie concretizate motivele dispunerii ei.
Fixînd expertiza, instanţa judecătorească trebuie să prezinte date primare bazate pe materialele dosarului, care sunt necesare expertului pentru soluţionarea
chestiunilor abordate. În cazul în care există probe contradictorii referitoare la
circumstanţele accidentului rutier, instanţa judecătorească poate porunci expertului să prezinte referitor la ele cîte o încheiere separată.
Este raţional de a recomanda abordarea chestiunilor despre legătura cauzală
dintre acţiunea (inacţiunea) conducătorului mijlocului de transport stabilită de
instanţă cu starea tehnică a unităţii de transport, cu condiţiile rutiere, cu faptul
accidentului rutier.
[Pct.12 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.4 din 15.05.2017]
13. Adoptînd sentinţa, instanţa judecătorească, 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
în consideraţie faptul că, în conformitate cu art.101 CPP, acest raport nu are prioritate faţă de alte dovezi şi se supune aprecierii în egală măsură cu alte date,
cercetate de judecată.
[Pct.13 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.4 din 15.05.2017]
14. Efectuarea expertizelor autotehnice revine, de regulă, Centrului Naţional
de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiţiei sau experţilor particulari,
incluşi în Registrul de stat al experţilor judiciari atestaţi. Instanţele judecătoreşti
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urmează să ţină cont că expertiza judiciară poate fi efectuată de către experţii
particulari, incluşi în Registrul de stat al experţilor judiciari atestaţi, cu excepţia
expertizelor, în cauzele penale, privind infracţiunile comise împotriva vieţii, sănătăţii, libertăţii şi demnităţii persoanei.
[Pct.14 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 15.05.2017]
15. În cazurile în care este evidentă influenţa condiţiilor drumurilor asupra
accidentului rutier, instanţele judecătoreşti urmează să verifice aceste condiţii. În
legătură cu aceasta instanţelor judecătoreşti li se recomandă să cerceteze minuţios
circumstanţele accidentului rutier din punctul de vedere al influenţării condiţiilor drumurilor asupra acestor accidente, inacţiunilor serviciilor rutiere în asigurarea securităţii circulaţiei rutiere.
Constatînd vinovăţia proprietarului sau a administratorului drumului, acesta,
în cazul încălcării modului de întreţinere, reparare şi exploatare şi a stării tehnice
a drumurilor, poartă doar răspundere materială pentru pagubele cauzate participanţilor la trafic, în baza art.13 al legii drumurilor.
16. În cadrul judecării cauzelor penale instanţele judecătoreşti urmează să
individualizeze cu stricteţe măsura de pedeapsă şi să aplice inculpaţilor pedeapsa
pentru infracţiunile contra siguranţei transporturilor, luînd în consideraţie caracterul şi gradul de pericol social la săvîrşirea infracţiunii, personalitatea făptuitorului şi circumstanţele care agravează ori atenuează responsabilitatea.
17. Conform art.65 CP 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 transport pe un termen nu
mai mic de un an.
Reducerea termenului de pedeapsă complementară la un termen nu mai mic
de un an la stabilirea pedepsei în baza art.264 alin.4, 6 C.P. este posibilă numai
dacă există circumstanţe prevăzute de art.79 CP.
[Pct.17 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.4 din 15.05.2017]
18. Art.2641 CP stabileşte răspunderea pentru trei infracţiuni distincte (corespunzătoare alin.(1) – (3) art.2641 CP). La alin.(4) art.2641 este prevăzută o
circumstanţă agravantă comună pentru cele trei fapte infracţionale – săvârşirea
acestor infracţiuni de către persoana care nu deţine permis de conducere sau care
este privată de dreptul de a conduce mijloace de transport. Astfel, se reţin cele
două ipoteze ale respectivei variante agravate: subiectul nu deţine permis de conducere sau subiectul este privat de dreptul de a conduce mijloace de transport.
Răspunderea penală, conform art.2641 alin.(1) survine numai în cazurile în
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care conducerea mijlocului de transport de către o persoană, care se află 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, să nu provoace urmările indicate la art.264 CP, pe cale de consecinţă, în cazul provocării
urmărilor enunţate, se va aplica calificarea, corespunzător dispoziţiilor art.264
alin.(2), (4), (6) CP.
Prohibiţia conducerii în stare de ebrietate derivă din prevederile pct.14 lit.a)
din RCR, potrivit cărora, conducătorului de vehicul îi este interzis să conducă
vehiculul în stare de ebrietate, sub influenţa drogurilor sau altor substanţe contraindicate, sub influenţa preparatelor medicamentoase, care provoacă reducerea
reacţiei, fiind bolnav, traumatizat sau într-o stare avansată de oboseală, de natură
să-i afecteze capacitatea de conducere.
[Pct.18 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 15.05.2017]
19. De menţionat că răspunderea, reglementată la art.2641 alin.(2) CP, o poartă persoana, care predă cu bună-ştiinţă conducerea mijlocului de transport către
o persoană care se află în stare de ebrietate, dacă această acţiune a provocat urmările, indicate la art.264 CP.
Prohibiţia impusă conducătorului sau posesorilor mijloacelor de transport
(ori altor asemenea persoane) să predea conducerea mijlocului de transport către
o persoană, care se află în stare de ebrietate, rezultă din dispoziţiile pct.126 alin.1)
lit.a) RCR, potrivit căruia, persoanele responsabile de exploatarea vehiculelor sunt
obligate, printre altele, să nu admită la conducerea vehiculelor persoane, care sunt
în stare de ebrietate, sub influenţa drogurilor sau altor substanţe contraindicate,
sub influenţa preparatelor medicamentoase, care provoacă reducerea reacţiei.
[Pct.19 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 15.05.2017]
[Pct.19 exclus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 29.10.2001]
20. Răspunderea, potrivit art.2641 alin.(3) CP, o poartă conducătorul mijlocului de transport, în cazul refuzului, împotrivirii sau eschivării 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.
Obligaţia enunţată reiese din dispoziţiile art.23 alin.(3) lit.b) al Legii privind
siguranţa traficului rutier, potrivit cărora, conducătorul de autovehicul este obligat să se supună, la solicitarea agentului de circulaţie, procedurii de testare a aerului expirat şi a examenului medical de recoltare a probelor biologice, în vederea
constatării alcoolemiei ori consumului de droguri şi de alte substanţe psihotrope
sau de medicamente cu efecte similare.
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[Pct.20 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 15.05.2017]
21. În conţinutul dispoziţiei art.265 CP persistă 2 fapte distinse, în funcţie de
calitatea specială a subiectului infracţiunii:
– punerea în exploatare a mijloacelor de transport, cu defecte tehnice vădite
sau altă încălcare gravă a regulilor de exploatare a acestora, ce asigură securitatea
circulaţiei, poate fi impusă doar în cazul în care survin consecinţe, indicate în
art.264 CP şi dacă aceste consecinţe sunt în legătură de cauzalitate cu acţiunile
persoanei, responsabile pentru starea tehnică sau pentru exploatarea mijloacelor
de transport;
– încălcarea regimului de lucru al şoferilor sau mecanizatorilor poate fi impusă doar în cazul în care survin consecinţe, cuprinse în art.264 CP şi dacă aceste
consecinţe sunt în legătură de cauzalitate cu acţiunile persoanei, care gestionează
o organizaţie comercială, obştească sau o altă organizaţie nestatală.
[Pct.21 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 15.05.2017]
22. Prin noţiunea de „punere în exploatare” urmează să se înţeleagă ordinul
sau permisiunea pentru plecarea pe rută a mijlocului de transport cu asemenea
defecte tehnice care sunt interzise pentru exploatarea tehnică a mijloacelor de
transport şi care pot conduce la urmări periculoase, în special, în sistemele de
transmisie, direcţie, frînare, rulare, lumini şi semnalizare, uzare a protectoarelor
roţilor şi altele.
[Pct.22 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.4 din 15.05.2017]
23. Prin noţiunea „altă încălcare gravă a regulilor de exploatare a mijloacelor
de transport” se înţelege accesul la conducerea mijlocului de transport al persoanelor care nu au permis de conducere sau posedă permis de conducere necorespunzător categoriei din care face parte autovehiculul respectiv, încălcarea
gravă a regimului de lucru al şoferilor, neîndeplinirea controlului stării tehnice a
mijloacelor de transport sau neîndeplinirea altor cerinţe care sunt înaintate prin
actele normative respective faţă de persoanele responsabile pentru starea tehnică
şi exploatarea mijloacelor de transport.
24. Se atenţionează că, în calitate de subiect al infracţiunii (art.265 CP) pot
fi persoane din categoria strict determinată, responsabile pentru starea tehnică a
mijloacelor de transport, îndeosebi salariaţi ai întreprinderilor de transport, cu
orice formă de proprietate, care au obligaţiunea specială de a asigura controlul,
privind starea tehnică a mijloacelor de transport, de asemenea, conducători ori
posesori ai mijloacelor de transport individuale, care i-au permis altei persoane

Hotărâri explicative în materie penală ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

395

să exploateze transportul, deşi ştia că el avea defecte tehnice.
[Pct.24 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 15.05.2017]
25. Instanţele judecătoreşti în cadrul examinării cauzelor despre infracţiunile
contra securităţii circulaţiei rutiere şi exploatării mijloacelor de transport trebuie
să întreprindă măsuri pentru soluţionarea corectă a acţiunilor civile care rezultă
din cauzele penale.
Pe cauzele legate de încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei auto şi exploatarea mijloacelor de transport, în calitate de reclamaţi civili, vor fi traşi posesorii mijloacelor de transport, deoarece, în conformitate cu art.1410 CC, obligaţia
de reparare a prejudiciului revine persoanei, care posedă izvorul de pericol sporit,
în baza dreptului de proprietate ori în alt temei legal sau persoanei, care şi-a asumat paza izvorului de pericol sporit.
[Pct.25 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.4 din 15.05.2017]
26. Luînd în consideraţie gradul sporit de pericol social al infracţiunilor contra siguranţei transporturilor, instanţele judecătoreşti în fiecare caz vor studia
minuţios motivele ce au condus la încălcarea legislaţiei, vor depista deficienţele
din activitatea întreprinderilor ce exploatează mijloace de transport, motivele întreţinerii necorespunzătoare a drumurilor, reacţionînd în ordinea stabilită de lege
(art.218 CPP) cu încheieri interlocutorii.
[Pct.26 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.4 din 15.05.2017]
27. În legătură cu adoptarea hotărîrii nominalizate se abrogă hotărîrea Plenului Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova din 21 decembrie 1978 nr.10
„Despre practica judiciară în cauzele cu privire la accidentele rutiere” cu modificările ulterioare.
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

Privind practica aplicării de către instanţele de judecată a dispoziţiilor
legale referitoare la confiscarea averii
nr.40 din 27.12.1999
„Culegere de hotărîri explicative” Chişinău, 2002, pag.283
„Culegere de hotărîri explicative”, Chişinău, 2000, pag.221
***
Analizînd şi discutînd rezultatele generalizării asupra practicii judiciare de
aplicare a dispoziţiilor art.33 din Codul penal şi ale art.28 din Codul cu privire la
contravenţiile administrative, Plenul Curţii Supreme de Justiţie menţionează că,
în general, la soluţionarea cauzelor instanţele de judecată corect aplică pedeapsa
complementară sub forma confiscării averii.
Conform prevederilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului (art.17),
Convenţiei Europene pentru apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor fundamentale (art.1 al Protocolului adiţional nr.1) şi ale Constituţiei Republicii Moldova, orice persoană are dreptul la proprietate atît singură cît şi în asociere cu alţii,
nimeni nu va fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa, orice persoană fizică sau
juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale.
Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decît pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire. Totodată,
Constituţia Republicii Moldova stipulează că averea dobîndită licit nu poate fi
confiscată şi că bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii.
Cu toate acestea în practica judiciară se atestă cazuri în care de la condamnaţi
s-au confiscat bunuri ce nu au fost dobîndite pe cale ilicită.
Totodată, trebuie de menţionat că actualul Cod penal conţine atît în Partea
Generală, cît şi în Partea Specială dispoziţii care prevăd aplicarea confiscării averii condamnatului în mod obligatoriu indiferent de faptul dacă a fost ea dobîndită
ilicit sau nu (art.64 alin.alin.1, 2, 3; art.66; art.742 alin.1; art.75 alin.alin.2, 3; art.84
alin.alin.1, 2 etc. – în total în sancţiunile pentru 42 componente de infracţiune),
iar în sancţiunile pentru 31 componente de infracţiune este prevăzută confiscarea
averii condamnatului la discreţia instanţei, de asemenea, indiferent de caracterul
licit sau ilicit al averii.
Reieşind din faptul că actualul Cod penal conţine asemenea dispoziţii, în
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practica judiciară se mai atestă cazuri în care instanţele dispun confiscarea bunurilor care nu au fost dovedite prin probe de partea acuzării că au fost dobîndite
pe cale ilicită.
În scopul unificării practicii judiciare la aplicarea dispoziţiilor legale prevăzute de Codul penal şi Codul cu privire la contravenţiile administrative referitoare
la confiscarea averii, în temeiul art.1 lit. e) şi art.16 lit. d) din Legea cu privire la
Curtea Supremă de Justiţie, Plenul Curţii Supreme de Justiţie face următoarele explicaţii.
1. Instanţele de judecată urmează să aplice dispoziţiile legale privitoare la
confiscarea averii reieşind din prevederile art.46 alin.alin.3, 4 din Constituţie,
care stipulează că averea dobîndită licit nu poate fi confiscată, caracterul licit al
dobîndirii ei se prezumă şi doar bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate în condiţiile legii.
Conform dispoziţiilor constituţionale şi prevederilor art.33 alin.alin.1 şi 2 CP
care au fost aduse deja în concordanţă cu Constituţia, confiscarea averii este o
pedeapsă complementară care constă în trecerea forţată şi gratuită în proprietatea statului a tuturor sau a unei părţi din bunurile care se află în proprietatea
condamnatului şi care au fost destinate, folosite sau rezultate din infracţiune prin
una din următoarele modalităţi:
a) destinate şi folosite la săvîrşirea infracţiunii;
b) dobîndite de condamnat ca urmare a săvîrşirii infracţiunii;
c) venituri obţinute prin folosirea bunurilor şi valorilor dobîndite pe cale criminală;
d) banii şi cadourile primite nelegitim;
e) valoarea serviciilor primite nelegitim.
Din dispoziţiile legale expuse mai sus reies două condiţii obligatorii pentru ca
averea să poată fi confiscabilă:
a) ca ea să fie în proprietatea condamnatului;
b) ca ea să intre sub incidenţa uneia sau mai multor situaţii prevăzute în alineatul precedent.
Aceste două condiţii urmează să fie motivate de către instanţă în hotărîrea sa
de confiscare a averii.
2. Bunuri destinate pentru săvîrşirea infracţiunii sunt obiectele pregătite pentru a fi folosite sub orice mod, în tot sau în parte, în comiterea uneia sau mai
multor infracţiuni indiferent de faptul au fost ele folosite sau nu.
Destinarea obiectului (bunului) pentru comiterea infracţiunii se evidenţiază
obiectiv, cînd obiectul a fost anume produs sau adaptat pentru a servi ca mijloc
sau instrument la săvîrşirea infracţiunii, şi subiectiv, cînd făptuitorul şi-a procurat un anumit obiect care i-ar fi putut fi util la săvîrşirea infracţiunii, dar la comiterea ei nu a apărut necesitatea de a-l folosi. Asemenea bunuri sunt confiscabile în
ambele cazuri, deoarece ele, rămînînd în posesia condamnatului sau a altor persoane, reprezintă o stare de pericol ca fiind menite pentru comiterea infracţiunii.
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3. Bunuri folosite la săvîrşirea infracţiunii sunt obiectele care au servit la săvîrşirea infracţiunii, fiind unul din mijloacele de care condamnatul s-a folosit la
săvîrşirea infracţiunii. Aceste obiecte urmează a fi confiscate din motivul că dacă
nu ar fi confiscate şi ar fi lăsate făptuitorului sau altor persoane, ele ar putea fi din
nou folosite la săvîrşirea infracţiunii (de exemplu: şperacle, instrumente pentru
spargerea uşilor etc.). În cazul în care obiectul folosit la săvîrşirea infracţiunii
îi aparţine altei persoane care nu-i implicată în săvîrşirea infracţiunilor, acest
obiect, deşi a fost folosit la săvîrşirea infracţiunii, nu este confiscabil, deoarece nu
aparţine condamnatului şi, fiind întors proprietarului, în posesia acestuia el nu
prezintă pericol.
Dacă obiectul care a servit la săvîrşirea infracţiunii prezintă un pericol prin el
însuşi, el urmează a fi confiscat indiferent de apartenenţă, deoarece apartenenţa
nu-i schimbă caracterul periculos, şi asemenea obiecte sunt confiscabile în baza
unor dispoziţii legale speciale (de exemplu: cuţite sau arme improvizate, instrumente de vînat interzise etc.).
4. Automobilul condamnatului urmează a fi confiscat ca bun destinat sau folosit la săvîrşirea infracţiunii premeditate în cazul în care el a uşurat considerabil
activitatea ilicită a infractorului sau a fost folosit nemijlocit ca unealtă pentru săvîrşirea infracţiunii (de exemplu: folosirea automobilului noaptea pentru vînatul
ilegal la lumina farurilor, călcarea intenţionată a victimei cu scopul de a o lipsi
de viaţă, folosirea automobilului special amenajat pentru a ascunde obiecte de
contrabandă sau pentru trafic ilicit etc.).
Automobilul folosit la transportarea bunurilor sustrase poate fi confiscat doar
în cazul în care sustragerea bunurilor în dependenţă de modul cum a fost ea
concepută şi realizată nu ar fi putut fost posibilă fără folosirea automobilului (de
exemplu: cînd făptuitorul pătrunde cu automobilul chiar în depozit, încarcă în
automobil o mare cantitate de bunuri sau un singur bun cu un volum foarte mare
care altfel, fără folosirea automobilului, nu l-ar fi putut deplasa din acel loc, mai
ales dacă autovehicolul este amenajat cu mijloace mecanice de smulgere, de ridicare a obiectelor, sau autovehicolul este modificat pentru a servi la comiterea
infracţiunii). Astfel, în decizia instanţei asupra confiscării autovehicolului în asemenea cazuri se va lua în consideraţie raportul dintre folosirea autovehicolului şi
săvîrşirea infracţiunii.
5. Sunt confiscabile ca bunuri folosite la săvîrşirea infracţiunii şi mijloacele de
demonstrare a lucrărilor pornografice (infracţiune prevăzută la art.223 C.P.) şi a
lucrărilor ce propagă cultul violenţei sau al cruzimii (art.2231 C.P.) săvîrşite prin
organizarea de către condamnat a vizionării filmelor respective, atît casetele video
cît şi utilajul electronic, deoarece filmele respective nu pot fi vizionate fără folosirea acestui utilaj care serveşte ca mijloc de răspîndire a conţinutului acestor filme.
6. Bunuri rezultate din săvîrşirea infracţiunii sunt bunurile obţinute prin
efectuarea acţiunii care formează elementul material al infracţiunii săvîrşite.
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Bunuri rezultate din infracţiune constituie orice avantaj economic obţinut în
urma săvîrşirii infracţiunilor penale. Avantajul economic poate consta într-un
bun de orice natură, corporal sau incorporal, mobil sau imobil, precum si acte
juridice sau documente care atestă un titlu sau un drept asupra unui bun.
Bunurile rezultate în urma săvîrşirii infracţiunii pot fi specificate în cîteva
categorii:
– Bunuri produse prin săvîrşirea infracţiunii care constituie lucruri ce nu existau înainte de săvîrşirea infracţiunii, fiind realizate prin activitatea infracţională
(de exemplu: monede, bani, documente, hîrtii de valoare, titluri de credite false,
fabricarea de arme, de substanţe cu efect puternic şi toxice, de mijloace narcotice,
alimente sau băuturi contrafăcute etc.).
– Bunuri dobîndite prin infracţiune care existau anterior săvîrşirii ei şi au
ajuns direct sau indirect în posesia condamnatului prin comiterea infracţiunii,
aceasta fiind un mijloc de însuşire şi nu de producere a bunurilor. De regulă,
bunurile dobîndite prin infracţiune sunt restituite părţii vătămate. Dar în cazul
în care proprietarul acestor bunuri nu este cunoscut sau a decedat neavînd succesori, ori din alte considerente despre acestea nu se declară, bunurile dobîndite
prin infracţiune sunt confiscabile.
– Se consideră, de asemenea, bunuri dobîndite în urma săvîrşirii infracţiunii
lucrurile care au căpătat prin săvîrşirea infracţiunii o calitate sau o poziţie de fapt
pe care nu ar fi putut să o dobîndească decît pe căi ilegale (de exemplu, lucrurile
aduse în ţară prin contrabandă, medicamente care conţin o doză sporită de stupefiante preparate în baza unei prescripţii medicale abuzive etc.).
– Sumele dobîndite prin traficarea bunurilor menţionate în prezentul punct,
atunci cînd ele sunt dovedite, pot fi considerate şi ele bunuri dobîndite ca urmare
a săvîrşirii infracţiunii şi sunt confiscabile.
Nu sunt confiscabile bunurile sau sumele care reprezintă contravaloarea obiectelor produse în mod ilicit, deoarece aceste bunuri au fost realizate printr-o muncă
social utilă depusă de făptuitor. Astfel, nu pot fi confiscate bunurile rezultate din
practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător (art.164 Cod penal, art.162 Cod
cu privire la contravenţiile administrative), deoarece ele sunt rezultatul muncii depuse de făptuitor şi nu al omisiunii culpabile de a obţine autorizaţie, ori de a primi
cod fiscal etc. Asemenea bunuri pot fi confiscate doar în cazul în care legea interzice producerea unor astfel de bunuri sau ele prezintă un pericol social.
7. Veniturile obţinute prin folosirea bunurilor şi valorilor dobîndite pe cale
criminală sunt bunurile care au luat locul unor lucruri iniţial dobîndite prin infracţiune (de exemplu: banii obţinuţi prin vînzarea lucrurilor sustrase, bunurile
procurate pe banii obţinuţi de la realizarea bunurilor şi valorilor dobîndite pe
cale criminală, folosirea materialelor dobîndite ilicit la construcţia caselor, vilelor
etc.), care sunt tot atît de ilicite ca şi lucrurile sau banii din care au parvenit şi ele
urmează a fi confiscate. Astfel, sunt confiscabile casele, automobile şi alte bunuri
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procurate pe banii obţinuţi de la realizarea obiectelor sau dobîndite pe cale criminală.
8. Banii şi cadourile primite nelegitim sunt bunurile primite de către condamnat pentru a fi determinat să săvîrşească infracţiunea sau ca răsplată pentru
săvîrşirea infracţiunii.
Bunurile primite de condamnat pentru a fi determinat să săvîrşească infracţiunea sunt primite de el pînă la comiterea infracţiunii, iar bunurile primite ca
răsplată de infractor sunt primite de acesta după comiterea infracţiunii.
Banii şi cadourile primite nelegitim se confiscă. Atît în cazul bunurilor primite pentru a-l determina pe condamnat să săvîrşească infracţiunea, cît şi în cazul
bunurilor primite ca răsplată, confiscarea lor are loc chiar dacă infracţiunea nu a
fost consumată sau dacă fapta constituie o altă infracţiune decît cea proiectată de
făptuitor.
Mai mult decît atît, în cazul bunurilor oferite pentru a determina săvîrşirea
infracţiunii de dare de mită (art.188 CP) confiscarea are loc chiar dacă cel instigat
a denunţat oferta ce i s-a făcut.
Nu are importanţă la confiscare dacă darea bunurilor cu caracter nelegitim a
avut loc din iniţiativa celui care a dat bunurile sau la solicitarea celui care a luat
bunurile, însă nu pot fi confiscate bunurile care au fost extorcate.
9. Valoarea serviciilor primite nelegitim de către condamnat pentru a-l determina să săvîrşească infracţiunea sau ca răsplată pentru săvîrşirea infracţiunii se
percepe prin hotărîrea instanţei de judecată în beneficiul statului.
În cazul în care banii, cadourile sau valoarea serviciilor primite nelegitim nu
au fost găsite de către organele de urmărire penală, de la condamnat se încasează
în beneficiul statului suma de bani echivalentă, pornind de la valoarea acestora la
momentul săvîrşirii infracţiunii.
10. Întrucît din prevederile art.46 alin.3 din Constituţie rezultă că poate fi
confiscată doar averea dobîndită ilicit şi caracterul licit al dobîndirii averii se prezumă şi reieşind din principiul contradictorialităţii procedurii penale, sarcina
dovedirii averii destinate, folosite sau rezultate din infracţiune pe una din căile
prevăzute la art.33 alin.alin.1, 2 CP îi revine organului de urmărire penală la ancheta preliminară şi acuzatorului de stat în şedinţa judiciară.
Bunurile inculpatului care au fost destinate sau folosite la săvîrşirea infracţiunii ori rezultate din infracţiune sunt circumstanţe care se referă la faptul infracţiunii şi care influenţează asupra gradului şi caracterului răspunderii inculpatului
şi urmează a fi dovedite în conformitate cu prevederile art.52 CPP în procesul
penal prin probe menţionate la art.55 CPP.
Aceste probe urmează să-i fie aduse la cunoştinţă inculpatului în ordinea
prevăzută de Codul de procedură penală astfel ca el să-şi poată pregăti apărarea
privitor la acestea, deoarece în baza lor el poate fi deposedat de anumite bunuri.
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11. Prevederile art.70 CPP privitoare la măsurile ce se iau în privinţa corpurilor delicte se aplică prin prizma art.46 din Constituţie şi art.33 alin. alin.1, 2 CP.
Ridicarea, sechestrarea, păstrarea bunurilor care au fost destinate sau folosite
la săvîrşirea infracţiunilor ori rezultate din infracţiune se efectuează în conformitate cu dispoziţiile Codului de procedură penală.
12. Dispoziţiile Codului penal şi ale Codului de procedură penală referitoare
la confiscarea averii se aplică în măsura în care ele nu contravin art.46 din Constituţie şi art.33 alin.alin.1, 2 CP care au fost ajustate la prevederile constituţionale.
13. Confiscarea averii prevăzută de Codul cu privire la contravenţiile administrative, de asemenea, se aplică în măsura în care nu contravine dispoziţiilor
art.46 din Constituţie şi reieşind din principiile expuse în prezenta hotărîre.
Probele care dovedesc că bunurile au fost destinate sau folosite la săvîrşirea
contravenţiei ori rezultate din ea sunt administrate şi prezentate instanţei de judecată de către persoanele investite cu dreptul de a întocmi proces-verbal cu privire
la contravenţiile administrative prin dispoziţiile articolului 241 din Codul cu privire la contravenţiile administrative.
14. În hotărîrea cu privire la condamnare sau la aplicarea sancţiunii contravenţionale instanţa de judecată urmează să argumenteze decizia sa asupra confiscării averii şi să expună probele care dovedesc caracterul ilicit al bunurilor supuse
confiscării.
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

Cu privire la practica judiciară în cauzele penale despre purtarea (portul),
păstrarea (deţinerea), transportarea, fabricarea, comercializarea ilegală,
sustragerea armelor de foc, a muniţiilor sau a substanţelor explozive,
păstrarea neglijentă a armelor de foc şi a muniţiilor
nr.31 din 09.11.1998
„Culegere de hotărîri explicative”, Chişinău, 2002, pag.367
„Culegere de hotărîri explicative”, Chişinău, 2000, pag.281
***
În procesul generalizării practicii judiciare s-a constatat că în unele cazuri
instanţele judecătoreşti aplică greşit prevederile cuprinse în articolele 227, 2271,
2272 CP referitor la infracţiunile nominalizate.
Se comit erori la interpretarea noţiunilor de arme, muniţii, substanţe explozive, de fabricare, procurare, păstrare, port, sustragere a acestora. La stabilirea pedepsei pentru săvîrşirea unor astfel de infracţiuni nu se ia în consideraţie gradul
de pericol social al acestora.
În cursul anchetei preliminare şi judiciare nu se depistează întotdeauna sursele de provenienţă a armelor, muniţiilor şi a substanţelor explozive. Nu se reacţionează la încălcările comise în păstrarea, comercializarea armelor de foc, a
muniţiilor şi substanţelor explozive.
În scopul aplicării corecte şi uniforme a legislaţiei ce vizează aceste probleme,
în conformitate cu lit. „e” art.2 şi lit. „d” art.16 al Legii cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, Plenul
H O T Ă R Ă Ş T E:
1. Se explică sensul unor termeni sau expresii la tema abordată şi anume:
a) prin armă de foc se înţelege acea armă a cărei funcţionare determină aruncarea unuia sau a mai multor proiectile. Principiul de funcţionare a acesteia are
la bază forţa de expansiune a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin
explozia unei încărcături.
Arme de foc sunt recunoscute armele militare confecţionate pentru dotarea
forţelor armate, a colaboratorilor organelor securităţii de stat şi afacerilor interne,
a altor persoane, instituţii şi unităţi autorizate cu funcţii de gardă, escortă, utiliza-
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te în acţiuni de neutralizare sau nimicire a personalului şi tehnicii de luptă, precum şi orice alte instrumente, piese sau dispozitive destinate pentru a imobiliza, a
răni, a ucide sau a distruge, dacă posedă caracteristicile unei arme militare.
Sunt considerate arme de foc şi ansamblurile, subansamblurile şi dispozitivele
care se pot constitui şi pot funcţiona ca armă de foc (dispozitivul de percuţie, cu
ţeavă în stare de a produce împuşcături, struţ confecţionat din arma de vînătoare
cu ţeava lisă – tăiată, pistoale: de semnalizare cu gaze, cu pistoane adaptate pentru
efectuarea împuşcăturilor cu muniţii etc.).
Drept arme de foc (militare) pot fi considerate şi armele ascunse, astfel fabricate industrial sau confecţionate în mod meşteşugăresc, încît existenţa lor să nu
fie vizibilă ori bănuită (mecanism de împuşcare a cartuşelor în formă de stilou,
brichetă etc.).
Nu se consideră armă de foc partea componentă a ei care nu poate fi utilizată
pentru efectuarea împuşcăturii (ţeava, patul armei, piedica, închizătorul, trăgaciul etc.), dacă nu sunt probe că persoana ce le deţine are intenţia de a asambla
alte segmente sau subsegmente pentru o armă sau un segment pentru efectuarea
împuşcăturii cu muniţii;
b) armă albă se consideră acea care e destinată şi adaptată pentru a vătăma, a
omorî fiinţe umane cu aplicarea forţei musculare prin contact nemijlocit cu tăiere
(săbii, tesacuri, etc.), înţepare (baionete unghiulare, pumnale stilete etc.) prin înţepare – tăiere (baionete plate, cuţite, arcuri, arbalete, pumnale cu tăiş etc.), prin
spargere-fărîmiţare (box, buzdugan, mlăciu, nunciaki etc.);
c) prin muniţii se înţeleg: cartuşele, proiectilele şi încărcăturile de orice fel,
care pot fi utilizate la armele indicate la lit. „a” p.1 al prezentei hotărîri şi pot fi
fabricate industrial sau confec fabricate industrial sau confecţionate în mod meşteşugăresc;
d) substanţele explozive sunt: praful de puşcă, dinamita, trotilul, nitroglicerina, alte amestecuri chimice, produse în mod industrial sau meşteşugăresc, care au
capacitatea de a exploda în urma aprinderii, lovirii sau detonării;
e) purtare (port) ilegală a armelor de foc, a armelor albe, a muniţiilor sau a
substanţelor explozive se consideră în cazul în care lipseşte permisul organului
autorizat cu dreptul de a elibera un astfel de permis, se consideră portul acestora
asupra sa (la corp) în haine, sacoşe, valize şi în alte locuri care ar asigura păstrarea;
f) păstrare (deţinere) ilegală a armelor de foc, a armelor albe, a muniţiilor şi a
substanţelor explozive se consideră acţiunile îndreptate la menţinerea acestora de
către o persoană sau un grup de persoane în posesia, în folosinţa sa atît asupra sa,
cît şi în locuinţe, în localuri, în ascunzişuri fără autorizaţia respectivă;
g) procurare a armelor de foc, a armelor albe, a muniţiilor şi a substanţelor explozive se consideră obţinerea acestora prin diferite metode (cumpărare, primire
în formă de cadou, eliberare în contul datoriei, schimb, găsite etc.) fără autorizaţia
organelor competente;
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h) fabricare ilegală de arme de foc, arme albe, muniţii sau substanţe explozive
se consideră producerea lor industrială sau în urma activităţii meşteşugăreşti a
unui ansamblu sau subansamblu la un mecanism menit să împuşte, să rănească,
să explodeze sau repararea unor ansambluri sau subansambluri de arme, muniţii,
substanţe explozive menite să nimicească, să rănească fiinţe umane, să deterioreze bunuri materiale;
i) comercializare ilegală de arme, muniţii, substanţe explozive se consideră
transmiterea neautorizată a acestora prin vînzare, dăruire, împrumut etc. cu scopul dobîndirii unui beneficiu sau fără acesta;
î) prin sustragere de arme de foc, de muniţii sau substanţe explozive se subînţeleg astfel de acţiuni ilegale spre acapararea acestora prin diferite metode: furt,
jaf, tîlhărie, şantaj, act de banditism etc.;
j) păstrare neglijentă a armelor de foc se consideră păstrarea acestora de către
persoanele dotate autorizat, însă cu încălcarea cu bună ştiinţă a regulilor şi condiţiilor de păstrare stabilite de legislaţia în vigoare şi organele abilitate.
2. Instanţele judecătoreşti urmează să ţină cont de faptul că pistoalele sportive
de semnalare, cu aer comprimat, de semnalare de artificiu, de construcţie, petardele, încărcăturile pentru acestea şi alte mijloace de artificiu nu se referă la arme
de foc, muniţii sau substanţe explozive, de aceea păstrarea (deţinerea), purtarea
(portul), fabricarea, comercializarea, sustragerea, păstrarea (deţinerea) lor neglijentă nu poate conduce la răspunderea penală în baza art.art.227, 2271 C.P., dacă
nu se va dovedi că făptuitorul a avut intenţia de a le modifica pentru aplicarea lor
ca arme de foc, muniţii, substanţe explozive.
3. Pentru a determina apartenenţa armei, a muniţiilor şi a substanţelor explozive ne vom călăuzi în primul rînd în mod obligatoriu de raportul expertizei
criminalistice; de Legea nr.110-XIII din 18 mai 1994 privind controlul asupra
armelor individuale; de „Regulile cu privire la comercializarea, achiziţionarea,
păstrarea, portul, aplicarea şi transportarea armelor individuale şi a muniţiilor
aferente”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.4 din 18 ianuarie 1998 „Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.110-XIII din 18 mai 1994; de „Lista modelelor de arme individuale şi muniţii aferente care se includ în Cadastrul de stat al
armelor”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1173 din 19 decembrie 1997 „Cu
privire la raportarea unor modele de arme la armele individuale”.
4. Se va ţine cont de faptul că actualmente examinarea corectă şi operativă a
cauzelor penale privind infracţiunile prevăzute de art.art.227, 2271 şi 2272 CP este
o necesitate imperativă.
La judecarea cauzelor din această categorie se vor cerceta şi aprecia probele
prezentate de părţile participante la proces sub toate aspectele, se vor cerceta şi
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aprecia complet şi obiectiv circumstanţele cauzei în ansamblul lor, în conformitate cu prevederile legii.
5. Instanţele judecătoreşti, judecînd fondul cauzei şi rezolvînd chestiunea despre aceea dacă acţiunile inculpaţilor întrunesc elemente constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art.art.227, 2271, CP, trebuie să verifice care au fost intenţiile
şi la ce au fost îndreptate acţiunile săvîrşite de aceste persoane.
6. Se va ţine cont de faptul că responsabilitatea penală, în baza art.art.227,
227 CP, pentru circulaţia ilegală sau sustragerea armelor de foc şi albe, survine
chiar şi în cazul în care acestea nu erau bune pentru utilizare la momentul oportun, dar făptuitorul avea intenţia şi posibilitatea reală de a le repara, perfecţiona
pentru ca mai apoi să le folosească conform destinaţiei.
Dacă făptuitorul a sustras arme, muniţii, substanţe explozive, care în acel moment nu aveau capacităţile iniţiale, dar el era sigur că cele sustrase au capacităţile
necesare, el va purta responsabilitate penală pentru tentativă de sustragerea a armelor, muniţiilor sau substanţelor explozive, după caz.
1

7. Se va ţine cont de faptul că în cazul în care s-a constatat intenţia de a acapara arme sau muniţii, s-au sustras numai ansambluri sau subansambluri ale acestora sau piese care ar face posibilă confecţionarea armelor sau muniţiilor capabile
de a funcţiona normal, acţiunile făptuitorului necesită a fi calificate drept o infracţiune finalizată de art.2271 CP.
8. Se va lua în consideraţie faptul că prin noţiunea de ansamblu sau subansamblu care ar face posibilă confecţionarea armei sau muniţiilor veridice se au în
vedere acele mecanisme care ar putea fi aplicate conform destinaţiei (mecanismul
de percuţie cu ţeavă etc.).
Sustragerea unor ansambluri sau subansambluri de arme, muniţii sau substanţe explozive care nu ar putea fi utilizate separat conform destinaţiei, dar făptuitorul a avut intenţia de a confecţiona sau a început confecţionarea ansamblurilor sau a subansamblurilor care lipsesc pentru a le aduce pe acestea la o stare
finală se va califica drept tentativă de sustragere de arme, muniţii, substanţe explozive, iar acţiunile persoanei care a confecţionat ansamblurile, subansamblurile
ce lipsesc va purta răspundere pentru fabricarea armelor, muniţiilor, substanţelor
explozive.
9. Persoana care a confecţionat în mod meşteşugăresc din armă de vînătoare
un struţ, a adaptat un pistol de construcţie, sportiv, pneumatic etc. pentru a împuşca cu muniţiile nominalizate va purta răspundere pentru fabricarea, păstrarea
şi, după caz, portul armei de foc.
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10. Persoana care a avut intenţia să sustragă prin diferite metode arme, muniţii, substanţe explozive, dar nu a dus pînă la sfîrşit intenţiile, contrar voinţei sale,
dar a săvîrşit sustragerea altor bunuri materiale, va purta răspundere pentru tentativă de infracţiune prevăzută de art. 2271 CP şi prin cumul de infracţiuni, după caz.
Intenţia de a dobîndi prin acte de tîlhărie şi banditism arme, muniţii se va
considera infracţiune finalizată din momentul respectiv al actului şi din momentul organizării bandei.
11. Se va avea în vedere că persoana care a transmis ilegal altei persoane arma
care a fost dotată legal va purta răspundere pentru coparticipare conform art.227
CP, iar în cazul în care a ştiut că cu această armă se va săvîrşi o altă infracţiune, va
purta răspundere penală şi pentru coparticipare la această infracţiune.
12. Se va considera sustragere de arme, muniţii, substanţe explozive furtul
lor atît de la instituţii statale şi nestatale, de la persoana care a fost dotată legal cu
acestea, cît şi de la persoana juridică sau fizică care le deţinea ilegal.
13. Se explică: sustragerea, iar apoi purtarea (portul), păstrarea (deţinerea) şi
comercializarea armelor de foc, a muniţiilor şi substanţelor explozive constituie
un cumul de infracţiuni, şi încadrarea acţiunilor făptuitorului va fi efectuată în
baza art.art.2271 şi 227 CP.
Aceste infracţiuni pot fi săvîrşite numai intenţionat.
Găsirea armelor, muniţiilor şi substanţelor explozive, urmată de tăinuirea lor,
nepredarea lor imediată la organele abilitate constituie respectiv infracţiune prevăzută de art.277 CP.
14. Nu constituie infracţiune păstrarea (deţinerea), purtarea (portul) armei
de foc din circuitul civil – arma de vînătoare cu ţeava lisă şi muniţiile la ea (praful
de puşcă, alicele, ghiulelele) fără autorizaţie specială, dacă acestea nu au fost recunoscute refabricate pentru a fi folosite drept arme de foc în alt scop decît vînătoarea de păsări şi fiare (tăierea şi micşorarea volumului ţevii, micşorarea patului,
adică micşorarea esenţială a dimensiunilor armei de vînătoare cu scopul de a o
putea purta şi utiliza tainic).
15. Se va considera transmitere benevolă a armei de foc, a muniţiilor, substanţelor explozive păstrate ilegal şi persoana va fi absolvită de răspundere penală,
dacă ea predîndu-le imediat a anticipat impunerea de a le preda de către organele
abilitate prin diferite metode legale.
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16. Subiect al infracţiunii prevăzute de art.2272 CP poate fi atît persoana care
e dotată legal cu armă de foc, muniţii, cît şi persoana care le deţinea ilegal, numai
că această persoană va purta răspundere şi prin cumul de infracţiuni, inclusiv şi
conform art.227 CP, după caz, pentru păstrare (deţinere), purtare (port).
Urmări grave în acest caz se vor considera: cauzarea leziunilor corporale mai
puţin grave la două sau mai multe persoane; cauzarea leziunilor grave uneia sau
mai multor persoane; survenirea decesului unei sau mai multor persoane, nimicirea sau deteriorarea bunurilor proprietăţii în proporţii deosebit de mari, întreruperea de lungă durată a activităţii transportului, comunicaţiilor etc.

