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Formarea iniţială

Sesiunea de vară, torentul III  Sesiunea de vară, torentul III  

Evaluarea activităţii profesionale a audienţilor este parte integrantă a procesului didactic, prin care cadrul didactic 

evaluează gradul de îndeplinire a cerinţelor stabilite pentru o anumită disciplină. 

Evaluarea activităţii audientului se desfăşoară conform prevederilor art.17 alin.(1) din Legea privind Institutul 

Naţional al Justiţiei, nr.152-XVI din 8 iunie 2006, şi  pct.4.4. al Regulamentului privind formarea iniţială şi absolvirea, 

aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ din 21 iunie 2007, potrivit cărora evaluarea cunoştinţelor audienţilor se face 

la fi nele fi ecărui semestru, prin susţinerea unor examene.

Scopul evaluării este verifi carea măsurii în care audientul a reuşit să însuşească cunoştinţe noi, să dobândească abili-

tăţi şi competenţe noi pe parcursul studierii unei anumite discipline. 

În vederea executării acestor prevederi, precum şi a Planului de învăţămînt pentru cursurile de instruire iniţială 

(1 octombrie 2009 – 31 martie 2011), aprobat prin Hotărîrea Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei nr.12/1 din 

13.11.2009, pentru Semestrul II de studii de  specializare a  candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror, a fost 

organizată sesiunea Semestrului II, care a avut ca obiectiv stabilirea nivelului de pregătire teoretică a candidaţilor la 

funcţia de judecător şi la funcţia de procuror.

Potrivit Calendarului academic pentru 

cursurile de instruire iniţială a candida-

ţilor la funcţiile de judecător şi de procu-

ror, sesiunea respectivă a fost segmentată 

în sesiunea intermediară, care, în confor-

mitate cu ordinul Directorului executiv al 

Institutului Naţional al Justiţiei nr. 48-A 

din 29 martie 2010, s-a desfăşurat în 

perioada 13–26 aprilie 2010, şi sesiunea 

de vară, care, în conformitate cu ordinul 

nr.89-A din 9 iunie 2010, s-a desfăşurat  

în  perioada  21 iunie – 10 iulie 2010.

Astfel, pe parcursul sesiunii intermedia-

re a fost evaluat nivelul de pregătire teo-

retică a audienţilor la disciplinele:

Pentru judecători:

· Organizarea activităţii instanţelor de 

judecată

· Procesul penal pentru judecătorul de instrucţie

· Deontologia şi etica profesională pentru judecători

· Proceduri necontencioase în procesul civil

· Administrarea cauzelor contravenţionale

Pentru procurori:

· Investigaţii fi nanciar-economice

· Organizarea activităţii organelor procuraturii

· Deontologia şi etica profesională a procurorului

· Particularităţile cercetării penale a anumitor categorii de infracţiuni

· Conducerea şi efectuarea urmăririi penale de către procuror.

În cadrul sesiunii de vară candidaţii  la funcţiile de judecător şi de procuror au susţinut examene la disciplinele:

Pentru judecători:

· Califi carea infracţiunilor   

· Particularităţile soluţionării diferitelor categorii de cauze: 

– Drept succesoral 
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– Dreptul  muncii

– Dreptul familiei

– Dreptul funciar

· Drept comunitar

· Proceduri speciale în procesul  penal

· Intentarea, pregătirea şi examinarea în fond a 

pricinilor civile   

· Metodologia întocmirii actelor procesuale:   

a) civile

b) penale

c) contravenţionale        

Pentru procurori:

· Califi carea infracţiunilor 

· Tactica criminalistică

· Drept comunitar

· Proceduri speciale în procesul  penal

· Participarea procurorului în instanţa de judecată

· Întocmirea   actelor procedurale în faza de urmărire penală.

În conformitate cu ordinele menţionate, au fost fi xate data şi ora desfăşurării examenelor, numiţi formatorii respon-

sabili pentru primirea examenelor.

De asemenea, a fost stabilit modul de organizare şi desfăşurare a examenelor.

Astfel, potrivit prevederilor propuse în scopul securitizării examenelor, testele pentru examenele din cadrul sesiunii 

Semestrului II au fost elaborate şi semnate de responsabilii de disciplină. Testele au fost prezentate spre aprobare şi 

păstrare directorului executiv adjunct, Veaceslav Didâc, cu cel puţin două zile înainte de examen. 

Plicurile cu testele prezentate au fost sigilate şi semnate de către responsabilul de disciplină şi de către directorul exe-

cutiv adjunct, în prezenţa ambilor, şi au fost păstrate  în safeu, în  condiţii de deplină siguranţă.

În ziua desfăşurării examenului, responsabilul de disciplină a deschis, în prezenţa directorului executiv adjunct şi în 

faţa audienţilor, plicul cu testele propuse pentru examen.

Lucrările în scris au fost verifi cate şi semnate de responsabilii de disciplină. Notele au fost introduse într-un borderou 

pentru examen, modelul căruia a fost stabilit prin acelaşi ordin.

Supravegherea desfăşurării examenelor a fost  pusă în seama responsabililor de disciplină (formatorilor care au 

realizat orele de curs şi orele de seminar), precum şi în seama unor  asistenţi desemnaţi.

De menţionat, că pe parcursul sesiunii audienţii au manifestat o pregătive teoretică adecvată, fapt menţionat de către 

examinatori şi conducerea INJ. Nu au fost înregistrate careva impedimente care ar fi  afectat procesul normal de eva-

luare a nivelului de pregătire teoretică a audienţilor.

În cadrul sesiunii cunoştinţe temeinice 

la disciplinele respective au manifestat  

Obadă Dumitru, Betişor Adriana, Iachi-

movschi Octavian, Chiroşca Igor, Mîra 

Ghenadie, Buşuleac Mihail şi alţi audi-

enţi. Fapt prin care s-au confi rmat notele 

înalte obţinute de audienţii nominalizaţi 

pe parcursul semestrului. 

După rezultatele sesiunii de vară, prin 

ordinul Directorului executiv al INJ 

nr.115/A din 12.07.2010, a fost aprobată 

media aritmetică a notelor acumulate 

de către audienţii care au fost promovaţi 

în Semestrul III de studii – de stagiere 

în instanţele de judecată sau în Procu-

ratură.  
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Formarea continuă*

Coordonat

cu CSM, PG şi MJ

Aprobat

prin Hotărîrea Consiliului INJ

nr.5/1 din 19.04.2010 

PROGRAM

de formare continuă 

pentru trimestrul II al anului 2010*

Nr. 

crt.
Perioada Denumirea activităţii

Categoria de 

participanţi

Numărul de 

participanţi

Responsabil 

de detaşare/ 

delegare

Responsabil de 

organizare

1 4-5 mai Curs de instruire „Instituţia insolvabilităţii”
Judecători 

Procurori
20 CSJ, PG

INJ, CSJ, 

IRZ

2
17, 24 mai

7 iunie

Seminar „Aspecte de implementare a 

Legii nr.45 pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie”

Judecători

Procurori

Avocaţi 

8/8/8 CSM, PG
INJ, OSCE,

UNFPA

3

19-21, 

26-28 mai

2-4 iunie

Curs de instruire „Procurorul şi Judecătorul în 

sistemul  Justiţiei Juvenile”

Judecători

Procurori
13/13 CSM, PG

INJ, 

UNICEF

4 8-9 iunie

Curs de instruire „Tehnica de audiere a 

copiilor victime–martori ai exploatării sexuale 

comerciale”

Procurori 

(PG şi Procuratura 

mun. Chişinău – 

Secţia antitrafi c)

16 PG
INJ,

La Strada

5
10-11, 14-15 

iunie

Seminar de instruire pentru procurori în 

domeniul comunicării şi relaţiilor cu publicul
Procurori 20 PG

INJ, CoE,

Programul 

Comun

6 18 iunie

Curs de instruire „Organizarea şi exercitarea con-

trolului executării pedepsei penale sub formă de 

muncă neremunerată în folosul comunităţii şi a 

pedepsei cu privarea dreptului la libertate: aspec-

te problematice. Conlucrarea cu administraţia 

publică locală, combaterea încălcărilor şi lichida-

rea lacunelor în activitatea de probaţiune”

Consilieri 

de probaţiune
25 DE INJ, DE

7 22 iunie

Curs de instruire „Evaluarea riscului de 

recidivă, amînarea executării pedepsei, 

combaterea încălcărilor şi lichidarea lacunelor 

în activitatea de probaţiune”

Consilieri 

de probaţiune
25 DE INJ, DE

8 23-24 iunie
Seminar „Metodologia întocmirii actelor 

procedurale în cauzele penale”

Judecători

Procurori
15\15 CSM, PG INJ, IRZ

9 25 iunie

Curs de instruire „Aspecte teoretice şi practice 

în activitatea de probaţiune sentenţială şi pre-

sentenţială, combaterea încălcărilor şi lichida-

rea lacunelor în activitatea de probaţiune”

Şefi  secţii/servicii 25 DE INJ, DE

CONSILIUL INSTITUTULUI NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI 

DIN REPUBLICA MOLDOVA

СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ЮСТИЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Lista de abrevieri:

INJ – Institutul Naţional al Justiţiei
CSM – Consiliul Superior al Magistraturii

CSJ – Curtea Supremă de Justiţie
PG – Procuratura Generală 
DE – Departamentul de executare 

IRZ – Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică 

Internaţională

OSCE – Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa 
UNFPA – Fondul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Populaţie

UNICEF – Fondul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Copii
La Strada – Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea 

Drepturilor Femeii 
CoE – Consiliul Europei 

Programul 

Comun

– Programul Comun al Consiliului Europei şi Comisiei 

Europene privind sporirea independenţei, transparen-

ţei şi efi cienţei justiţiei în Republica Moldova
*Agendele sesiunilor de formare continuă pot fi  consultate pe site-ul www.inj.md la rubrica Formare continuă.
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 În comunicările lor, Hans-Otto BARTELS, preşedinte al Tribunalului din Aurich (Germania), şi Peter 
GROGER, judecător la Judecătoria de circumscripţie din Leer (Germania), au dezvoltat următoarele subiecte: 
• Alegerea şi numirea administratorului de insolvabilitate – reglementările legislative din Germania; • Pre-
misele pentru intentarea, refuzul sau încetarea procesului de insolvabilitate; • Procesul de insolvabilitate în 
Germania (în comparaţie cu situaţia de drept din Republica Moldova); • Răspunderea organelor de conducere 
ale întreprinderilor insolvabile (rolul procuraturii; căile de atac ale debitorului insolvabil); • Rolul instanţei 
judecătoreşti în cadrul procesului de insolvabilitate în Germania.

 Despre rolul instanţei judecătoreşti în cadrul procesului de insolvabilitate în Republica  Moldova a relatat 

Valentin BARBA, formator INJ, judecător la Curtea Supremă de Justiţie.

 Audienţilor le-au fost distribuite de către IRZ ma-

teriale informative referitoare la procedura de in-

solvabilitate: Regulamentul Consiliului Europei

nr.1346 din 29 mai 2000 privind procedura de in-

solvenţă; Legea germană a insolvabilităţii etc. De 

asemenea, le-a fost oferită şi Revista Institutului Na-

ţional al Justiţiei (publicaţie ştiinţifi co-practică, in-

formativă şi de drept), cu propunerea de a prezenta 

pentru publicare materiale actuale ce ţin de dome-

niul jurisprudenţei.

 La fi nele cursului participanţilor le-au fost înmîna-

te certifi cate de participare, iar aceştia, la rîndul lor, 

şi-au exprimat gratitudinea faţă de organizatori –

Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică 

Internaţională, Curtea Supremă de Justiţie şi INJ – 

care au demonstrat un parteneriat demn de urmat.

 Curs de instruire Instituţia  insolvabilităţii (4-5 mai). Organizat de INJ în colaborare cu Fundaţia Germană 

pentru Cooperare Juridică Internaţională (IRZ) şi Curtea Supremă de Justiţie din Republica Moldova. La acest 

curs de instruire au participat judecători de la Curtea Supremă de Justiţie, Curtea de Apel Economică, colabora-

tori ai Departamentului de executare, procurori de la Procuratura Generală, de la Procuratura anticorupţie etc.

 Participanţii au fost salutaţi de Eugenia FISTICAN, Director executiv al INJ, Dr. Stefan HÜLSHÖRSTER, 

Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională, Natalia MOLDOVANU, vicepreşedinte al Curţii 

Supreme de Justiţie, preşedinte al Colegiului economic al CSJ, preşedinte al Consiliului INJ, şi Silke JENNEWEIN,

reprezentant al Ambasadei Germane în Republica Moldova. 

 Despre situaţia actuală în domeniul insolvabilităţii în Republica Moldova  a vorbit Svetlana CAITAZ,  vicepre-

şedinte al Colegiului economic al Curţii Supreme de Justiţie.

În perioada aprilie – iunie 2010 au avut loc următoarele activităţi:
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 Formatorii Igor DOLEA, profesor universitar, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Iurie 

PEREVOZNIC, procuror, şef adjunct al Secţiei investigaţii fi nanciar-economice şi protecţia drepturilor omu-

lui, Procuratura Generală, Lidia GORCEAG, psiholog la Centrul de Protecţie şi Asistenţă, Daniela MISAIL-

NICHITIN, vicepreşedinte al Centrului Internaţional „La Strada”, Angelina ZAPOROJAN-PÎRGARI, con-

sultant independent, Maria POPOVICI, şef Secţie minori şi moravuri, Ministerul Afacerilor Interne, Ion 

OBOROCEANU, Preşedinte al Centrului de Drept din Căuşeni, au luat în dezbatere probleme ce vizează: 

• Fenomenul violenţei în familie; • Cadrul legislativ naţional şi internaţional; • Sistemul Naţional de Referire 

pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale trafi cului de persoane; • Rolul poliţiei în preve-

nirea şi combaterea violenţei în familie; • Rolul avocatului în asistenţa juridică a cazurilor de violenţă în familie; 

• Rolul judecătorului şi al procurorului în investigarea şi soluţionarea cazurilor de violenţă în familie în aspect 

procesual civil etc.

 Organizatorii au oferit participanţilor la curs 

cîte un set de materiale suport, care abordează 

tematica seminarului: Trafi cul de fi inţe umane şi 

egalitatea genurilor în Moldova: acte normative 

actualizate. Convenţii, legi, hotărîri de Guvern. 

– Chişinău, 2009;   Programul OSCE de moni-

torizare a proceselor de judecată în Republica 

Moldova. Raport fi nal (aprilie 2006 – noiembrie 

2008). – OSCE/BIDDO, 2009; CD-ul Implemen-

tarea Legii nr.45 pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie, precum şi alte materiale re-

cent apărute.

 La fi nele seminarului audienţilor le-au fost în-

mînate certifi cate de participare.

 Seminar Aspecte de implementare a Legii nr.45 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (17, 24 

mai, 7 iunie). Instruirea a fost organizată de  INJ în colaborare cu Misiunea OSCE în Moldova, Fondul ONU 

pentru Populaţie (UNFPA). 

 Participanţii la seminar − judecători, procurori şi avocaţi − au fost salutaţi de Veaceslav DIDÂC, director exe-

cutiv adjunct al INJ, Eugenia BENIGNI, consilier, Programul Combaterea trafi cului de fi inţe umane şi gender, 

Misiunea OSCE în Molova, şi Victor LUTENCO, analist de programe, Fondul ONU pentru Populaţie. 
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 Iurie PEREVOZNIC, procuror, şef adjunct al Secţiei investigaţii fi nanciar-economice şi protecţia drepturilor 

omului, Procuratura Generală, formator naţional în domeniul justiţiei juvenile, Viorel CIOBANU, procuror, 

şef adjunct al Secţiei prevenirea şi combaterea trafi cului de fi inţe umane, Procuratura Generală, formator na-

ţional în domeniul justiţiei juvenile, Vladimir HOLBAN, şef Direcţie judiciar-penală, Procuratura Generală, 

Raisa BOTEZATU, vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, formator naţional în domeniul justiţiei juve-

nile, Valeria ŞTERBEŢ, judecător la Curtea Constituţională, formator naţional în domeniul justiţiei juvenile, 

Lidia GORCEAG, psiholog la Centrul de Protecţie şi 

Asistenţă, Ana RACU, şef Direcţie relaţii cu publicul 

şi mass-media, Departamentul Instituţii Penitenciare,

şi-au axat discursul pe diverse aspecte ce vizea-

ză sistemul justiţiei juvenile, în special pe aspectul 

procesual.

 În discuţie au fost puse subiecte, precum: • Standarde, 

reglementări internaţionale şi naţionale privind justiţia 

juvenilă; • Legislaţia procesual-penală şi conformitatea 

acesteia cu standardele internaţionale; • Urmărirea 

penală în cazurile în care sînt implicaţi minorii; 

• Particularităţile judecării cauzelor penale în care sînt 

implicaţi minorii; • Justiţia restaurativă în privinţa 

minorilor; • Stabilirea pedepsei minorilor. Principiul 

proporţionalităţii; • Audierea minorului în confl ict cu 

legea: particularităţi şi cerinţe sociale; • Copilul-victimă 

în cadrul procesului penal; • Particularităţile tactico-

psihologice ale interogării minorilor şi ale întreţinerii 

minorilor în instituţiile penitenciare.

 Agenda cursului înscrie o vizită de documentare 

la instituţia penitenciară nr.13, în cadrul căreia 

participanţii au luat cunoştinţă de condiţiile de 

întreţinere a minorilor în acest penitenciar. 

 Participanţilor le-au fost înmînate certifi cate care 

confi rmă participarea acestora la cursul de instruire.

 Curs de instruire Procurorul şi Judecătorul în sistemul Justiţiei Juvenile (19-21, 26-28 mai, 2-4 iunie). 

Cursurile de instruire a procurorilor şi judecătorilor în sistemul justiţiei juvenile, organizate de Institutul Naţi-

onal al Justiţiei cu susţinerea fi nanciară a Fondului Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) şi al 

Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare Internaţională, desfăşurate în 2010, reprezintă o continuitate a instruirilor 

cu genericul  „Procurorul şi Judecătorul în sistemul Justiţiei Juvenile” iniţiate în 2009.

 Participanţii au fost salutaţi de Veaceslav DIDÂC, director executiv adjunct al INJ, şi Sorin HANGANU, 

coordonator proiecte, Protecţia Copilului, UNICEF Moldova. De asemenea, cu un cuvînt de salut au venit 

Alexandra YUSTER, reprezentant UNICEF în Republica Moldova, şi Tanja COLIN, şef secţie, Protecţia Copi-

lului, UNICEF Moldova.
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 Curs de instruire Tehnica de audiere a copiilor victime-martori ai exploatării  sexuale comerciale (8-9 iunie). 

Organizat de INJ în parteneriat cu Centrul Internaţional „La Strada”, cursul de instruire se înscrie printre 

acţiunile care se desfăşoară în cadrul Proiectului „Susţinerea parteneriatului durabil de combatere a trafi cului 

de persoane în Republica Moldova” al Departamentului de Stat al SUA şi în cadrul Proiectului Comisiei Euro-

pene „Măsuri suplimentare privind combaterea trafi cului de copii în Moldova” – parte din Programul „Suportul 

acţiunilor axate pe prevenirea vătămării copiilor supuşi infl uenţelor confl ictelor militare, combaterea trafi cului 

de fi inţe umane şi reabilitarea victimelor”.

 

Acest curs de instruire a fost prevăzut pentru procurori. Participanţii au fost salutaţi de Ecaterina POPA, şef 

Secţie instruire continuă din cadrul INJ, şi Viorel CIOBANU, şef adjunct al Secţiei combaterea trafi cului de 

fi inţe umane,  Procuratura Generală.

 Alina BUDECI, psiholog, manager la Centrul de Contact pentru victimele trafi cului de persoane, Centrul 

Internaţional „La Strada”,  a relatat participanţilor la seminar despre Exploatarea sexuală comercială a copiilor –

defi niţii, complexitatea problemei. Directorul executiv adjunct al Institutului Naţional al Justiţiei Veaceslav 

DIDÂC a vorbit despre Cadrul legislativ naţional şi internaţional privind audierea copiilor. Svetlana CHINTEA, 

psihopedagog la Centrul Internaţional „La Strada”, a pus în discuţie două subiecte: Manifestările traumei la copii 

şi Elemente ale psihologiei dezvoltării copilului. Subiectul Audierea copilului – principii şi tactica audierii a fost 

prezentat din punctul de vedere al unui procuror (Viorel CIOBANU) şi al unui psiholog (Alina BUDECI).

 A doua zi, în incinta Centrului Internaţional „La Strada”, participanţii la seminar au fost implicaţi într-o se-

siune practică privind Audierea copilului – planifi carea, conducerea, evaluarea. După prînz, ei au audiat, în 

incinta INJ, discursul psihologului Alina BUDECI cu tema: Modalitatea de adresare a întrebărilor în procesul 

audierii copilului şi al psihopedagogului Svetlana

CHINTEA cu tema: Organizarea audierii copi-

lului în format multidisciplinar. 
 Participanţilor le-au fost distribuite materiale 

suport, iar pe parcursul instruirii au putut ur-

mări secvenţe video cu referire la tehnicile de 

audiere a copiilor, la modalităţile de audiere în 

camera specializată de audiere, utilizînd apara-

taj de înregistrare video a mărturiilor copilului.

 La fi nele cursului de instruire participanţilor 

le-au fost înmînate certifi cate de participare.
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 Seminar de instruire în domeniul comunicării şi relaţiilor cu publicull (10-11, 14-15 iunie). Organizat de 

către Directoratul General Drepturile Omului şi Afaceri Juridice al Consiliului Europei, în cooperare cu Con-

siliul Superior al Procurorilor şi Institutul Naţional al Justiţiei,  cu suportul fi nanciar al Comisiei Europene 

şi Consiliului Europei, seminarul şi-a propus drept obiective atît instruirea procurorilor responsabili pentru 

comunicarea cu mass-media privind organizarea conferinţelor de presă şi a interviurilor, întocmirea comunica-

telor de presă, pregătirea materialelor video/audio pentru diseminare publică, cît şi crearea în cadrul serviciului 

Procuraturii a unei echipe de lucru în vederea instruirii procurorilor în domeniul comunicării. 

 Participanţii la seminar au fost salutaţi de Valeriu 

DIACONU, şef al Aparatului Procuraturii Generale, şi 

Leonid ANTOHI, consilier juridic naţional în Ofi ciul 

Consiliului Europei la Chişinău.

 Inese VOIKA, expert al Consiliului Europei în domeniul 

comunicării (Letonia), Vladislav GRIBINCEA, avocat, 

Juriştii pentru Drepturile Omului, Vasile BOTNARU, 

Director al Biroului de la Chişinău al postului de radio 

Europa Liberă, şi-au axat discursul pe diverse aspecte ce 

vizează atît strategia de comunicare a Procuraturii, libertatea 

de exprimare şi dreptul de acces la informaţii, cît şi asupra

particularităţilor informaţiilor deţinute de procurori. 

 Desfăşurat în patru sesiuni de lucru, seminarul 

de instruire a abordat în profunzime tematici 

precum:  • Strategia de comunicare a Procuraturii 

în lumina teoriei comunicării şi relaţiilor 

publice; • Drepturile şi garanţiile procesuale 

pentru diferite categorii de persoane în cazul 

divulgării informaţiilor deţinute de procurori; 

• Rolul jurnalistului în societate şi aşteptările lui 

în legătură cu accesul la informaţie deţinute de 

autorităţi; • Comunicarea în situaţii de criză. 

Gestionarea unor situaţii neprevăzute în avantajul 

imaginii publice; • Utilizarea diferitelor mijloace 

pentru a transmite un mesaj publicului; • Aplicarea 

tehnologiilor moderne în domeniul comunicării şi 

relaţiilor publice; • Pregătirea materialului video/

foto pentru diseminare publică.

 Moderatorul seminarului Inese 

VOIKA a prezentat procurorilor spre 

examinare exerciţii practice pentru 

instruirea procurorilor în ceea ce 

priveşte: • Modul de întocmire a unui 

comunicat de presă;  • Modul de or-

ganizare şi conducere a unui interviu. 

• Apelurile telefonice din partea mass-

media; • Modul de organizare a unei 

conferinţe de presă; • Lucrul cu mass-

media în situaţii speciale. 

 La fi nele seminarului participanţilor 

le-au fost înmînate certifi cate care 

confi rmă participarea acestora la in-

struirea în domeniul comunicării şi 

relaţiilor cu publicul. 
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 Curs de instruire Evaluarea riscului de recidivă, amînarea executării pedepsei, combaterea încălcărilor şi 

lichidarea lacunelor în activitatea de probaţiune (22 iunie). Timp de o zi, consilierii de probaţiune au fost 

întruniţi în cadrul unui curs de instruire privind evaluarea riscului de recidivă, amînarea executării pedepsei, 

combaterea încălcărilor şi lichidarea lacunelor în activitatea 

de probaţiune, organizat de Institutul Naţional al Justiţiei în 

colaborare cu Departamentul de executare. La fel ca şi semi-

narul precedent, a fost coordonat cu Ministerul Justiţiei. 

 Participanţii au fost salutaţi de directorul executiv adjunct al 

INJ Veaceslav DIDÂC şi de directorul Departamentului de 

executare Valeriu DEVDEREA. 

 Lucrările cursului de instruire s-au desfăşurat în cadrul 

a patru sesiuni orientate spre delimitarea unor aspecte 

conceptuale atît teoretice, cît şi practice. Formatorul Vitalie 

POPA, şef Serviciu analitic şi elaborare programe în Direcţia 

probaţiune din cadrul Departamentului de 

executare, a propus spre discuţie şi evaluare 

subiecte privind: • Evaluarea riscului de 

recidivă; • Aspecte practice ale procesului de 

evaluare a riscului; • Coordonarea executării 

sentinţelor persoanelor în privinţa cărora se 

amînă executarea pedepsei; • Combaterea 

încălcărilor şi lichidarea lacunelor în activitatea 

de probaţiune. 

 La fi nele cursului de instruire a avut loc o eva-

luare a acestuia şi înmînarea certifi catelor care 

confi rmă prezenţa participanţilor.  

 Curs de instruire Organizarea şi exercitarea controlului executării pedepsei penale sub formă de muncă 

neremunerată în folosul comunităţii şi a pedepsei cu privarea dreptului la libertate: aspecte problematice. 

Conlucrarea cu administraţia publică locală, combaterea încălcărilor şi lichidarea lacunelor în activitatea de 

probaţiune (18 iunie). Organizat de Institutul Naţional al Justiţiei în colaborare cu Departamentul de executare 

pentru consilierii de probaţiune.  

 Participanţii au fost salutaţi de Veaceslav DIDÂC, director 

executiv adjunct al Institutului Naţional al Justiţiei, şi Vale-

riu DEVDEREA, directorul Departamentului de executare. 

Desfăşurarea evenimentului a fost coordonată cu Ministerul 

Justiţiei. 

 În cadrul celor patru sesiuni, formatorul Sergiu CARAGIA, şef 

adjunct al Direcţiei probaţiune din cadrul Departamentu-

lui de executare, a pus în discuţie aspecte teoretice şi prac-

tice ce ţin de: • Organizarea executării pedepsei sub formă 

de muncă neremunerată în folosul comunităţii şi a pedepsei 

sub formă de privare de dreptul de a ocupa anumite funcţii 

sau de a exercita anumite activităţi; • Activită-

ţile consilierilor de probaţiune în privinţa per-

soanelor condamnate la pedeapsă sub formă de 

muncă neremunerată în folosul comunităţii şi 

private de dreptul de a ocupa anumite funcţii 

sau de a exercita anumite activităţi. Accentul 

s-a pus pe unele aspecte problematice privind 

metodele de executare a pedepselor nonpriva-

tive de libertate.  

 La fi nele cursului de instruire participanţilor 

le-au fost înmînate certifi cate de participare. 
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 Seminar Metodologia întocmirii actelor procedu-

rale în cauzele penale (23-24 iunie). Organizat în 

colaborare cu Fundaţia Germană pentru Cooperare 

Juridică Internaţională (Fundaţia IRZ), seminarul 

salută prezenţa în calitate de partener german a Dr. 

Friedrich KIES, judecător la Judecătoria de circum-

scripţie, actualmente în Parlamentul landului  federal 

Schleswig-Holsteinicsher. 

 Participanţii la seminar au fost salutaţi de Eugenia 

FISTICAN, Director executiv al Institutului Naţional 

al Justiţiei, şi de Frank HUPFELD, Fundaţia Germană 

pentru Cooperare Juridică Internaţională. 

 Sergiu VASILIU, procuror, şef adjunct interimar al Secţiei judiciar-penale, Direcţia judiciară, Procuratura 

Generală, şi Dr. Friedrich KIES au relatat despre metodologia întocmirii actelor procedurale penale în Republica

Moldova şi în Germania.

 În cursul desfăşurării seminarului, participanţii au fost înrolaţi în activităţi de lucru în grup ce vizează: • Întoc-

mirea sentinţei în primă instanţă; • Întocmirea sentinţei în instanţa de apel şi în instanţa de recurs.  

 Finele seminarului au fost marcate de completări de perfecţionare a acestor activităţi din partea germană, fi ind 

înmînate certifi cate care atestă prezenţa participanţilor. 

 Curs de instruire Aspecte teoretice şi practice în activitatea de probaţiune sentenţială şi presentenţială,   com-

baterea încălcărilor şi lichidarea lacunelor în activitatea de probaţiune (25 iunie). Curs de instruire organizat 

în patru sesiuni de Institutul Naţional al Justiţiei în colaborare cu Departamentul de executare. 

 Participanţii au fost salutaţi de Veaceslav DIDÂC, director executiv adjunct al INJ, şi de Valeriu DEVDEREA, 

director al Departamentului de executare. 

 Moderatorul Vladimir POPA, şef Direcţie probaţiune din cadrul Departamentului de executare, a pus în discu-

ţie subiecte precum: • Aspecte teoretice şi practice în activitatea de probaţiune presentenţială; • Aspecte teoretice şi 

practice în activitatea de probaţiune sentenţială; • Aspecte manageriale în activitatea de probaţiune; • Combaterea 

încălcărilor şi lichidarea lacunelor în activitatea de probaţiune. 

 La fi nele cursului participanţilor le-au fost înmînate certifi cate care confi rmă prezenţa acestora.  

 Masă rotundă Evaluarea necesităţilor de formare continuă a judecătorilor şi procurorilor la INJ (19 aprilie). 

Evenimentul a fost organizat de către Directoratul General Drepturile Omului şi Afaceri Juridice al Consiliu-

lui Europei în cooperare cu INJ, cu suportul fi nanciar al Comisiei Europene şi Consiliului Europei. În cadrul 

acestuia a fost prezentat Raportul de evaluare a necesităţilor de formare continuă a judecătorilor şi procurorilor în 

cadrul INJ.

 La iniţiativa şi solicitarea INJ, au fost evaluate, în premieră pentru Republica Moldova, necesităţile de formare 

continuă a judecătorilor şi procurorilor prin chestionarea directă a cca 77% din judecători şi a 80% din procurori. 

Acest studiu a fost realizat de Programul Comun al Comisiei Europene şi Consiliului Europei privind sporirea 

independenţei, transparenţei şi efi cienţei justiţiei în Republica Moldova în cooperare cu INJ şi Proiectul PNUD 

Moldova „Consolidarea capacităţii instituţionale a Institutului Naţional al Justiţiei”. 

 La inaugurarea lucrărilor Mesei 

rotunde au participat: Eugenia 

FISTICAN, Director executiv al 

INJ, Carsten MAHNKE, Expert 

Rezident al Consiliului Europei, 

ofi ciul Programului Comun, Igor 

SERBINOV, Procuror General 

adjunct, membru al Consiliu-

lui Superior al Procurorilor şi al 

Consiliului INJ, Eugen RUSU, 

Procuror General adjunct, mem-

bru al Consiliului INJ, Dumitru 

VISTERNICEAN, Preşedinte al
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Consiliului Superior al Magistraturii, Constantin 

BRAGOI, vicedirector al Departamentului de Adminis-

trare Judecătorească, şi Viorel MORARI, procuror, şef 

Secţie conducerea urmăririi penale în organele centrale 

ale MAI şi Serviciului Vamal, Procuratura Generală. 

 La Masa rotundă au participat şi reprezentanţi ai 

organizaţiilor partenere: Sarah LUM, consilier juri-

dic la Ambasada SUA în Republica Moldova, Bjorn 

LARSEN, expert NORLAM, procuror, Olimpia IOVU, 

consultant juridic la ABA/ROLLI, Rita TAMM, consi-

lier superior în domeniul Supremaţiei Legii, Misiunea 

OSCE, Eugenia BENIGNI, consilier în combaterea 

trafi cului de fi inţe umane şi gender, Misiunea OSCE, Luciana IABANGI, consultant UNICEF, care, la dez-

bateri, au menţionat utilitatea studiului şi capacitatea INJ de a organiza instruirea continuă a judecătorilor şi 

procurorilor. 

 Prezentarea contextului, scopului şi obiectivelor exerciţiului de evaluare, precum şi a metodologiei aplicate, a 

fost făcută de consultantul Consiliului Europei în cadrul Programului Comun Cristina COJOCARU, care este 

şi autoarea Raportului. În studiu s-a făcut analiza cadrului legal existent de formare continuă a judecătorilor 

şi procurorilor, a evoluţiei instituţiilor responsabile de organizarea formării continue, a modului de selectare a 

tematicii pentru astfel de cursuri. 

 Au fost formulate şi unele recomandări privind perfecţionarea procesului de formare profesională în cadrul INJ, 

adoptarea unui mecanism constant de evaluare a necesităţilor diferitelor categorii profesionale, a necesităţii in-

cluderii în programele de studii a temelor de formare continuă identifi cate în rezultatul studiului. De asemenea, 

în cadrul discuţiilor a fost subliniată necesitatea unifi cării planurilor de formare continuă ale INJ cu progra-

mele de asistenţă metodică oferite de 

Curtea Supremă de Justiţie şi Procura-

tura Generală, acest deziderat fi ind ex-

primat de către participanţii la sondaj.

 În contextul problemelor luate în dez-

batere, la fi nele Mesei rotunde, Natalia 

LÎSIKOV, consultant în Secţia didac-

tico-metodică, cercetări ştiinţifi ce şi 

legislaţie din cadrul INJ, a prezentat 

baza de date, elaborată pentru evi-

denţa stagiilor de formare continuă a 

judecătorilor şi procurorilor. 

 Administraţia INJ aduce mulţumiri partenerilor naţionali şi internaţionali pentru susţinerea instituţiei în procesul 

de organizare şi desfăşurare a cursurilor de instruire continuă, precum şi tuturor judecătorilor şi procurorilor care 

au participat la chestionare în vederea evaluării necesităţilor lor de formare continuă în cadrul INJ şi, în special, 

pentru sugerarea temelor pe care ar dori să le audieze în viitor. Aceasta a permis întocmirea unei liste complexe 

cu 118 teme, INJ urmînd să elaboreze pentru prima dată în baza ei Planul de formare continuă a judecătorilor şi 

procurorilor. 
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Figura 12. 

Disponibilitatea judecătorilor de a participa în viitor la 

cursurile de formare continuă ţinute la INJ

Figura 13. 

Disponibilitatea procurorilor de a participa în viitor la 

cursurile de formare continuă ţinute la INJ

Figura 14. 

Aprecierea dată de judecători conţinutului cursurilor 

de formare continuă ţinute la INJ

Figura 15. 

Aprecierea dată de procurori conţinutului cursurilor 

de formare continuă ţinute la INJ

Extrase din Raportul de evaluare a necesităţilor Extrase din Raportul de evaluare a necesităţilor 
de formare continuăde formare continuă

Figura 10. 

Modalitatea de selectare a judecătorilor la cursurile de 

formare continuă

Figura 11. 

Modalitatea de selectare a procurorilor la cursurile de 

formare continuă
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Figura 20. 

Aprecierea dată de judecători prestaţiei colaboratorilor 

INJ în organizarea cursurilor

Figura 21. 

Aprecierea dată de procurori prestaţiei colaboratorilor 

INJ în organizarea cursurilor

Figura 22. 

Aprecierea dată de judecători oportunităţii temelor 

predate pînă în prezent la INJ

Figura 23. 

Aprecierea dată de procurori oportunităţii temelor 

predate pînă în prezent la INJ

Figura 16.

 Aprecierea dată de judecători prestaţiei formatorilor 

de la cursuri

Figura 17. 

Aprecierea dată de procurori prestaţiei formatorilor 

de la cursuri
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Cooperare internaţională

 O delegaţie a Consiliului Europei în vizită la INJ (8 aprilie). O delegaţie a Consiliului Europei, din care au 

făcut parte Tanja RAKUSIC-HADZIC, şef secţie în cadrul Direcţiei Poliţie şi Reforme în domeniul Justiţiei, 

Secretariatul Consiliului Europei,  Ulvi AKHUNDLU, manager de Program, şi Nelea BUGAEVSKI, asistent 

de Program,  a efectuat o vizită la Institutul Naţional al Justiţiei. Scopul  întrevederii a fost de a discuta despre 

cooperarea în cadrul Programului privind Susţinerea Democraţiei, care complementează acţiunile de cooperare 

continuă ale Consiliului Europei şi Uniunii Europene cu Republica Moldova. 

 INJ a fost reprezentat de Eugenia FISTICAN, Director executiv, Veaceslav DIDÂC, director executiv adjunct, 

Ecaterina POPA, şef Secţie formare continuă, şi Alexandra GHERASIM, şef Secţie abilităţi non-juridice, relaţii 

cu publicul şi editări.

 Ulvi AKHUNDLU a menţionat că obiectivele Programului vizează consolidarea sistemului judiciar, a servi-

ciului de urmărire penală, a instituţiei Ombudsmanului prin aplicarea standardelor europene în activitatea lor. 

Aceste obiective vor implica evaluarea cadrelor instituţionale relevante, precum şi acordarea asistenţei în vede-

rea consolidării capacităţii.

 Programul e axat pe şapte componente, iar două dintre acestea: Asigurarea răspunderii pentru încălcarea drep-

turilor omului şi Salvgardarea garanţiilor de pre-proces, cu subpunctul Formarea profesională a judecătorilor şi 

procurorilor în scopul de a evita utilizarea excesivă a detenţiei de pînă la proces, pot fi  implementate în parteneriat 

cu INJ.  

 S-a convenit asupra necesităţii elaborării 

unui plan de acţiuni în vederea instrui-

rii formatorilor, asupra metodologiei de 

selectare a candidaţilor şi a numărului 

acestora, modalităţii de instruire în for-

mă de cascadă, asupra posibilităţii edită-

rii unui manual etc. 

 În fi nal, oaspeţii au menţionat 

capacitatea de instrure a INJ şi şi-au 

exprimat încrederea în succesul acestei 

colaborări.

 O delegaţie de experţi ABA/ROLI Moldova în vizită la INJ (2 aprilie). Actualul director al ABA/ROLI Moldova 

Tom RUSSELL şi expertul Mike FERGUSON, specialişti în domeniul dreptului penal, au efectuat o vizită de 

documentare la Institutul Naţional al Justiţiei. 

 Scopul vizitei a fost de a lua cunoştinţă de activitatea INJ, atît la nivel de instruire iniţială, cît şi la nivel de in-

struire continuă, pentru a identifi ca priorităţile în programele de asistenţă curriculară ulterioară ale ABA/ROLI 

Moldova.

 INJ a fost reprezentat de Veaceslav DIDÂC, director 

executiv adjunct, Ecaterina POPA, şef Secţie formare 

continuă, şi Alexandra GHERASIM, şef Secţie abili-

tăţi non-juridice, relaţii cu publicul şi editări. Veaceslav 

DIDÂC a făcut o prezentare amplă a procesului de for-

mare iniţală a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de 

procuror, a mediatorilor şi a executorilor judecătoreşti 

şi a strategiei de formare continuă a judecătorilor şi pro-

curorilor, a colaboratorilor instanţelor judecătoreşti. 

 Trecînd în revistă activităţile organizate în parteneriat cu ABA/ROLI, Ecaterina POPA şi-a exprimat recunoş-

tinţa faţa de ABA/ROLI Moldova pentru susţinerea acordată în vederea organizării cursurilor şi seminarelor de 

formare continuă şi pentru disponibilitatea reprezentanţilor acesteia de a accepta tematica propusă de Institut, 

califi cată de audienţi drept necesară şi utilă.  

 La încheierea vizitei, atît experţii internaţionali, cît şi reprezentantul INJ Veaceslav DIDÂC, şi-au manifestat 

intenţiile de a colabora întru promovarea  în procesul de instruire a principiilor democratice ale unui Stat de 

Drept.  
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 Reprezentanţii organelor de justiţie din Romania în vizită la INJ (27 aprilie). Afl aţi într-o misiune de stu-

diu (schimb de bune practici) la Consiliul Superior al Magistraturii din Moldova, reprezentanţii organelor de 

justiţie din Romania au efectuat o vizită de lucru la  Institutul Naţional de Justiţiei.

 Din delegaţie au făcut parte: Florica BEJINARU, 

Peşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, 

Graţiana Daniela Petronela ISAC, vicepreşedinte 

al Consiliului Superior al Magistraturii, Gheorghe 

GROZA, Preşedinte al Curţii de Apel Oradea, mem-

bru al Consiliului Superior al Magistraturii, Cristian 

DELIORGA, membru al Consiliului Superior al Ma-

gistraturii, Corina Alina CORBU, secretar general al 

Consiliului Superior al Magistraturii. Delegaţia a fost 

însoţită de Dumitru VISTERNICEAN, Preşedinte al 

Consiliului Superior al Magistraturii din Republica 

Moldova.

 INJ a fost reprezentat de Eugenia FISTICAN, Director executiv,  Veaceslav DIDÂC, director executiv adjunct, şi 

Alexandra GHERASIM, şef Secţie abilităţi non-juridice, relaţii cu publicul şi editări. 

 

Eugenia FISTICAN a făcut o prezentare detaliată a procesului de formare iniţală a candidaţilor la funcţiile 

de judecător şi de procuror, a mediatorilor şi a executorilor judecătoreşti, precum şi a strategiei de formare 

continuă a judecătorilor şi procurorilor, a colaboratorilor instanţelor judecătoreşti. S-a menţionat că schimbul de 

experienţă privind formarea profesională a magistraţilor şi a colaboratorilor aparatelor instanţelor judecătoreşti 

are  drept scop realizarea pe viitor a unor idei şi principii care vor îmbunătăţi activitatea judiciară.

 Dumitru VISTERNICEAN a expus modul de colaborare între INJ şi CSM, menţionînd coparticiparea, după caz, 

la coordonarea activităţii INJ, la procesul de instruire în calitate de formator şi la alte evenimente desfăşurate la 

Instutut.

 Florica BEJINARU şi-a exprimat convingerea că această întîlnire constituie o premisă pentru stabilirea unor 

relaţii de durată între reprezentaţii celor două sisteme de justiţie − din România şi din Republica Moldova − 

şi are certitudinea că se va materializa într-o 

colaborare pe termen lung.

 Profi tînd de ocazie, Eugenia FISTICAN a ţinut 

să exprime recunoştinţa pentru susţinerea 

metodologică de care a benefi ciat din par-

tea Institutului Naţional al Magistraturii din 

România încă de la constituirea INJ în anul 

2007 şi disponibilitatea de a conlucra în vede-

rea rezolvării de comun acord a problemelor 

din domeniu.

 Oaspeţii au vizitat încăperile Institutului şi au 

discutat cu formatorii şi candidaţii la funcţii-

le de judecător şi de procuror.
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 Participanţii la şedinţă au fost salutaţi de Valeriu GHEORGHIU, Director al Departamentului Integrare Eu-

ropeană, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Birute ABRAITIENE, Reprezentant special al 

Secretarului General al Consiliului Europei în Republica Moldova, Dirk LORENZ, ofi ţer politic, Delegaţia 

Uniunii Europene în Republica Moldova, şi Anna CAPELLO-BRILLAT, şef Direcţie Programe de Cooperare, 

Directoratul General Democraţie şi Afaceri Politice, Consiliul Europei. 

 În calitate de moderator al şedinţei,  

Anna CAPELLO-BRILLAT, precum 

şi coordonatorii de programe au făcut 

o evaluare a rezultatelor implemen-

tării Programului, în cadrul căreia

s-a pus accentul şi pe perspectivele 

colaborării întru susţinerea democra-

ţiei în Republica Moldova. Discuţiile 

au fost axate pe scopurile propuse în 

cele şapte componente de bază ale 

Programului: • Evaluarea legislativă; 

• Asigurarea răspunderii pentru încăl-

carea drepturilor omului; • Respecta-

rea garanţiilor pre-procesuale; • Suport 

acordat instituţiei Ombudsmanului; 

• Suport pentru dezvoltarea mass-

media pluraliste; • Suport pentru spo-

rirea capacităţilor administrative şi 

politice ale Parlamentului Republicii  

Moldova; • Suport pentru elucidarea 

faptelor şi reconciliere civică. 

 În calitate de benefi ciar al acestui 

Program, Institutul Naţional al Justiţiei urmează să efectueze în perioada septembrie 2010 – iunie 2011 urmă-

toarele activităţi: formarea formatorilor naţionali de către experţii Consi liului Europei în domeniul standarde-

lor CEDO şi CPT pentru combaterea maltratării şi în domeniul alternativelor la pedeapsă, precum şi formarea 

continuă a tuturor judecătorilor şi procurorilor în aceste domenii. 

Prima şedinţă a Comitetului de coordonare al Programului Comun al Consiliului Europei şi a Delegaţiei 

Uniunii Europene privind Susţinerea Democraţiei în Republica Moldova (10 iunie)

 O delegaţie din Republica Belarus în vizită la INJ (24 iunie). Afl ată într-o misiune de studiu în Republica 

Moldova, o delegaţie din Republica Belarus a efectuat, la 24 iunie curent, o vizită de lucru la Institutul Naţional 

al Justiţiei, avînd ca scop consolidarea parteneriatului transfrontalier în domeniul combaterii trafi cului de fi inţe 

umane, schimbul de practici în această direcţie şi organizarea asistenţei pentru această categorie de victime.  

 Din delegaţie au făcut parte reprezentanţi ai diferitelor structuri din Republica Belarus, precum: Ministerul 

Afacerilor Interne, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Procuratura Generală, Centrul Naţional de drept şi 

cercetări în domeniul legislaţiei, Ministerul Educaţiei, Societatea Crucii Roşii din Belarus, Asociaţia Femeilor 

Creştine din Belarus şi un reprezentant al Proiectului „Prevenirea, combaterea şi minimizarea consecinţelor so-

ciale ale trafi cului de persoane în Republica Belarus”, Proiect implementat de Uniunea Europeană şi UNICEF. 

 La întrevedere au participat şi reprezentanţi ai INJ. Eugenia FISTICAN, Director executiv al INJ, Veaceslav 

DIDÂC, director executiv adjunct, şi Eugenia KISTRUGA, şef Secţie relaţii internaţionale şi formare formatori, au 

prezentat informaţii despre activitatea INJ, inclusiv despre activităţile curente, sarcinile INJ, precum şi despre legătu-

rile pe care le menţine cu organizaţiile internaţionale, în special cu Consiliul Europei. În cadrul vizitei membrii de-

lagaţiei s-au familiarizat cu activităţile de instruire la INJ, în special cu cele ce ţin de pregătirea cadrelor de procurori 

şi de judecători, cu programele de perfecţionare şi recalifi care în domeniul contracarării trafi cului de fi inţe umane.

 Oaspeţii din Bielorusia au relatat despre modalitatea de pregătire a cadrelor din Procuratura Generală a Republicii 

Belarus în domeniul combaterii trafi cului de fi inţe umane, activităţile Institutului de legislaţie pe lîngă Preşedintele 

Republicii Belarus, precum şi despre activităţile realizate în comun cu susţinerea organizaţiilor internaţionale.

În cele ce urmează prezentăm Raportul primei şedinţe a Comitetului de coordonare ce vizează implementarea Programului.
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CONCLUZIILE GENERALE/ PUNCTELE DE ACŢIUNI CONVENITE ÎN TIMPUL ŞEDINŢEI 

În urma discuţiilor purtate s-a ajuns la următoarele concluzii:

– Participanţii au luat notă de lucrul consultativ considerabil desfăşurat de Programul Comun (PC) în vederea ajus-
tării planului de lucru şi satisfacerii necesităţilor părţilor interesate naţionale şi au adoptat unanim Planul de Lucru 
(ianuarie 2010 – iunie 2011); 

– Ofi ciul Programului Comun va lua în consideraţie sugestiile făcute de părţile interesate naţionale în cursul şedinţei 
şi va actualiza planul de lucru corespunzător;

– Cererile formulate de către reprezentanţii Parlamentului (privind sistemul de informaţii), ai SCM (în ceea ce pri-
veşte implicarea jurnaliştilor în activităţi de instruire privind maltratarea), ai TRM (în ceea ce priveşte suportul 
tehnic) şi ai CCA (privind sprijinul pentru eforturile de monitorizare a mass-media) ar trebui să fi e luate în consi-
deraţie în mod favorabil;

– Programul Comun ar trebui să încerce să se încadreze în agenda politică pentru toamna anului 2010, în special în 
cadrul activităţilor legate de mass-media şi Parlament, fără a afecta logica de implementare a Proiectului.

– Problema monitorizării proceselor pentru cazurile de tortură sau maltratare, precum şi problema ce ţine de stabili-
rea unei agenţii independente specializate în investigarea cazurilor de maltratare din partea ofi cialilor din organele 
de drept ar trebui să fi e discutată în continuare cu benefi ciarii şi toate alte instituţii relevante din Republica Mol-
dova;

– Benefi ciarii şi-au asumat angajamentul de a consolida schimbul de informaţii şi procesul de cooperare în vederea 
implementării Programului Comun şi evitării suprapunerilor.

Următoarea şedinţă a Comitetului de Coordonare va avea loc la Chişinău, în ianuarie 2011.

INTRODUCERE

Prima şedinţă a Comitetului de Coordonare a Programului Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene „Pro-
gramul privind Susţinerea Democraţiei în Republica Moldova” a avut loc la Chişinău, la 10 iunie 2010.

Şedinţa a fost deschisă de Valeriu GHEORGHIU, Director al Departamentului Integrare Europeană, Ministerul Afa-
cerilor Externe şi Integrării Europene.

Valeriu Gheorghiu a mulţumit Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova şi Delegaţiei Consiliului Europei 
pentru atenţie şi asistenţa efi cientă acordată proceselor de reformă în Republica Moldova şi a remarcat importanţa 
deosebită a „Programului privind Susţinerea Democraţiei” pentru reformele din ţară. El a subliniat dorinţa autorită-
ţilor de a coopera cu instituţiile europene şi a asigurat că Programul Comun s-a bucurat de suportul deplin din partea 
Guvernului Republicii Moldova.

El, de asemenea, a evocat dialogul structural cu privire la drepturile omului, recent lansat cu Uniunea Europeană, 
şi importanţa Programului privind Susţinerea Democraţiei în acest sens. În timpul discursului său de deschidere, 
dl Gheorghiu a menţionat, de asemenea, progresul realizat pînă în prezent şi şi-a exprimat încrederea în continuarea 
implementării armonioase a Programului.

Dna Birute Abraitiene, Reprezentant Special al Secretarului General al Consiliului Europei, a menţionat că domeniul 
de aplicare a activităţilor prevăzute în cadrul Programului a fost unul vast, toate contribuind la problemele de interes 
comun – pentru Moldova şi cetăţenii săi, Consiliul Europei şi Uniunea Europeană – cum sînt consolidarea supre-
maţiei legii, fortifi carea mecanismelor de protecţie a drepturilor omului, de consolidare a democraţiei pluraliste şi 
modernizarea politică în Republica Moldova.

Dl Dirk Lorenz, ofi ţer politic, membru al Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, a subliniat importanţa 
PC şi a accentuat că Proiectul a fost un exemplu practic de mobilizare a resurselor necesare de către Comisia Euro-
peană în perioada de criză şi un instrument pentru stabilitate, un instrument care a avut drept scop acordarea de 
suport în domeniul de prevenire a confl ictului şi managementul crizei. El a mai spus că Programul privind Susţinerea 
Democraţiei a fost completat de alte activităţi, cum ar fi  lansarea unui dialog structurat între UE şi Moldova cu privire 
la drepturile omului care a fost apreciat de Bruxelles ca fi ind una dintre cele mai efi ciente negocieri de prima rundă 

pe probleme ale dreptului omului, pe care Uniunea Europeană le-a avut vreodată.

Raport cu referire la implementarea Raport cu referire la implementarea 
programului privind susţinerea democraţiei: programului privind susţinerea democraţiei: 

realizări şi perspective realizări şi perspective 
(Prima şedinţă)
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Dl Lorenz a mai informat participanţii despre alte PC implementate împreună cu Consiliul Europei în domeniul 

judiciar şi combaterii corupţiei şi spălării de bani şi a menţionat unele din activităţile preconizate care au drept scop 
fortifi carea societăţii civile şi creşterea efi cienţei sectorului justiţiei. El a reafi rmat angajamentul ferm al UE de a 
susţine reformele în Moldova şi a menţionat potenţialul Programului privind Susţinerea Democraţiei de abordare 
concomitentă a unui spectru larg de probleme.

Dna Anna Capello–Brillat, Şef al Departamentului de Cooperare în cadrul Direcţiei Generale Democraţie şi Relaţii 
Politice a Consiliului Europei, a subliniat că PC a fost unul special, deoarece a abordat mai multe aspecte şi diferite 
instituţii în Moldova, şi, totodată, a mai menţionat că problemele care urmează a fi  abordate de Program au fost 
corelate şi au servit unui scop comun. Ea a spus că este important nu doar de a căuta modul în care diferite compo-
nente sînt implementate, dar, de asemenea, modul în care acestea se consolidează reciproc şi contribuie la sinergia 

Programului. 

DISCUŢII ŞI CONCLUZII PE COMPONENTE

Participanţii au discutat implementarea Programului Comun pe componente: activităţile şi obiectivele realizate1, 
viitoarele activităţi şi sugestii pentru modifi cări/necesităţi exprimate, care ar putea fi  abordate prin intermediul Pro-
gramului privind Susţinerea Democraţiei sau alte activităţi viitoare ale Uniunii Europene şi ale Consiliului Europei.

Pentru fi ecare componentă, Secretariatul a menţionat obiectivul general al intervenţiei, rezultatele scontate şi activi-
tăţile principale prevăzute pentru componentă.

Sumarul discuţiilor purtate este prezentat mai jos.

Componenta I: Evaluarea legislativă 

Toţi participanţii au subliniat importanţa activităţilor care au drept scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia 
europeană. S-a menţionat că aducerea cadrului juridic naţional în conformitate cu standardele europene va infl uenţa, 
în mod direct, activitatea autorităţilor de stat competente.

Secretariatul a declarat că este important să se analizeze în ce măsură toate evaluările anterioare ale legislaţiei au fost 
luate în consideraţie de către legiuitori şi să se înţeleagă motivele din care expertiza a fost ignorată. Eforturi supli-
mentare se vor axa pe asigurarea coordonării în acest domeniu cu alte organizaţii internaţionale şi instituţii naţionale 
relevante.

Avînd în vedere că armonizarea legislaţiei interne cu legislaţia europeană a fost menţionată, în mod special, în timpul 
celei de a treia runde de negocieri cu privire la Acordul de Asociere UE - Republica Moldova, care a avut loc recent, 
reprezentantul MAE şi-a exprimat dorinţa de a urmări îndeaproape activităţile în acest domeniu şi a sugerat sincro-
nizarea activităţilor Programului cu procesul de negocieri.

De asemenea, s-a convenit asupra necesităţii de abordare a „lacunelor în procesul de implementare”, precum şi de a 
se acorda atenţie, pe lîngă domeniul penal, domeniilor ce ţin de dreptul civil şi cel administrativ.

A fost, de asemenea, ridicată problema securităţii în instanţele de judecată, deoarece acest aspect este vital pentru 
realizarea justiţiei în mod efi cient şi independent. Totodată, s-a menţionat că acest aspect nu se încadrează, în între-
gime, în domeniul de aplicare a Programului şi, de aceea, s-a luat decizia de a examina posibilitatea efectuării unei 
evaluări cu scopul de a implementa concluziile acesteia în cadrul viitorului program în domeniul justiţiei, care este 
în prezent pus în discuţie.

Componenta II: Asigurarea răspunderii pentru încălcarea drepturilor omului 

Participanţii au aprobat acţiunile preconizate în cadrul acestei Componente şi au chemat la o cooperare continuă cu 
omologii din Republica Moldova la toate nivelurile, în vederea consolidării sistemelor instituţionale şi operaţionale 
pentru prevenirea, investigarea efi cientă a reclamaţiilor şi procesării mai bune a acuzaţiilor de tortură şi maltratare.

Secretariatul a adus la cunoştinţă participanţilor că Institutul Naţional al Justiţiei va fi  partenerul principal în im-
plementarea programului de formare privind combaterea maltratării şi a impunităţii. De asemenea, s-a acceptat 

propunerea de a implica reprezentanţii mass-media în această activitate, pentru a asigura o mai bună înţelegere de 
către jurnalişti a acestui subiect.  Cîteva broşuri care au fost deja publicate de Consiliul Europei pe această temă vor 
fi  distribuite printre benefi ciarii direcţi şi reprezentanţii mass-media.

1 Fişele informative detaliate privind implementarea Programului sînt prezentate în Anexa IV.
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Reprezentantul MAI a subliniat importanţa Programului în lumina reformei în curs de desfăşurare a Ministerului şi 
a menţionat cooperarea efi cientă cu un număr de ONG-uri locale şi cu Ministerul Sănătăţii în domeniul reclamaţiilor 
cu privire la pretinsa folosire a torturii sau a altor forme de tratament inuman sau degradant.

Reprezentantul Procuraturii Generale a propus desfăşurarea, în cadrul PC, a activităţii de monitorizare a proceselor 
pentru cazurile legate de tortură şi maltratare cu scopul identifi cării problemelor recurente. Posibilităţile unei astfel 
de intervenţii vor fi  minuţios examinate şi vor depinde de capacitatea operaţională şi de disponibilitatea de fonduri.

Secretariatul la fel a notat propunerea de a organiza o vizită de studiu pentru judecători şi procurori într-un stat 
membru al CoE similar vizitei de studiu planifi cate pentru ofi ţerii de poliţie.

Componenta III: Respectarea garanţiilor pre-procesuale

Participanţii au discutat modalităţile de îmbunătăţire a respectării garanţiilor pre-procesuale în timpul procedurii 
penale, cu un accent special pe problema nesoluţionată privind transferul izolatoarelor de detenţie preventivă din 
subordinea Ministerului Afacerilor Interne în cea a Ministerului Justiţiei. S-a convenit examinarea posibilităţii de 
organizare a unei mese rotunde sau a unei conferinţe pe marginea acestui subiect, cu participarea tuturor autorităţilor 
de stat relevante şi a societăţii civile. 

Reprezentantul MAI a informat participanţii despre închiderea a trei izolatoare din cauza lipsei unor condiţii cores-
punzătoare şi despre alocarea unei sume de 2,2 milioane lei (aproximativ 137 000 Euro) pentru renovarea unor altor 
izolatoare.

Participanţii au subliniat necesitatea unor resurse fi nanciare suplimentare pentru construcţia unor locuri de detenţie 
(arest) şi redresarea situaţiei în centrele de detenţie existente; ei au salutat iniţiativa Programului de a renova un izo-
lator în Chişinău.

S-a convenit, că izolatorul care urmează a fi  renovat, va fi  selectat în strînsă colaborare cu MAI, Secretariatul Consi-
liului Europei şi Comitetul Consiliului Europei pentru Prevenirea Torturii.

De asemenea, Secretariatul a informat participanţii că personalul care lucrează în izolatoare va fi  instruit în cadrul 
seminarelor de formare a formatorilor în ceea ce priveşte Articolul 3 al CEDO privind combaterea maltratării şi, de 
asemenea, în cadrul unor seminare-cascade suplimentare.

La cererea Delegaţiei UE în Republica Moldova, s-a convenit că recomandarea CPT cu privire la stabilirea unei agenţii 
independente specializate în investigarea cazurilor, care implică o eventuală maltratare din partea ofi cialilor organelor 
de drept, trebuie să fi e o prioritate a acestei Componente, care va lua în consideraţie mai multe aspecte, printre altele 
– inspecţiile interne şi externe, mecanismele de investigare. O astfel de activitate va fi  desfăşurată după o evaluare pro-
fundă şi consultări cu autorităţile relevante şi mecanismele existente de monitorizare sau prevenire a torturii. 

Componenta IV: Suport instituţiei Ombudsmanului

Directorul Centrului pentru Drepturile Omului a subliniat că Programul răspunde pe deplin cerinţelor înaintate de 
Centru şi că a fost în conformitate cu priorităţile sale operaţionale.

Secretariatul s-a referit la activitatea de evaluare a legislaţiei, desfăşurate recent, care va contribui la îmbunătăţirea 
legislaţiei interne în acest domeniu şi şi-a arătat angajamentul său de a acorda în continuare suport procesului de 
reformă a Centrului.

Participanţii au susţinut, în unanimitate, activităţile ce vizează instituţia Ombudsmanului, care includ seminarele de in-
struire, atelierele de lucru şi seminarele pentru personalul instituţiei cu privire la standardele generale ale CEDO, drep-
turile persoanelor cu dizabilităţi, libertatea întrunirilor şi la standardele şi practicile europene cu privire la probaţiune. 

Componenta V: Suport pentru dezvoltarea mass-media pluraliste

Reprezentanţii partenerilor principali ai Componentei V – Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA), Postul 
Public de Televiziune Teleradio-Moldova (TRM) şi Consiliul de Presă din Republica Moldova (CP) – au subliniat 
importanţa activităţilor planifi cate în domeniul promovării libertăţii şi pluralismului mass-media în Republica Mol-
dova, în special în contextul referendumului şi al alegerilor parlamentare anticipate, care urmează a fi  desfăşurate în 
septembrie şi, respectiv, noiembrie 2010.

Participanţii au convenit că elaborarea unei noi metodologii de monitorizare a mass-media pentru CCA, în confor-
mitate cu standardele Consiliului Europei, şi instruirea personalului din Unitatea de Monitorizare din cadrul CCA 

vor facilita elaborarea de către CCA a rapoartelor de monitorizare de înaltă calitate.
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Participanţii au convenit, la cererea părţilor interesate vizate, să numească un expert/consilier internaţional pentru 

CCA în perioada pre-electorală pentru a ajuta personalul CCA şi Consiliul la elaborarea rapoartelor de monitorizare 

şi a deciziilor.

Aceste servicii de consultanţă vor spori efi cacitatea asistenţei generale pe care Programul o acordă CCA pentru îm-

bunătăţirea capacităţii sale de lucru într-un mod independent, profesional şi transparent.

S-a menţionat cu satisfacţie că activităţile care vizează TRM au refl ectat necesităţile de scurtă şi lungă durată ale 

postului de televiziune, care trece printr-un proces de reformare. S-a propus să se axeze pe activităţile care vor asi-

gura pluralismul politic şi tematic, precum şi diversifi carea geografi că a programelor de ştiri ale postului public de 

televiziune. 

Preşedintele TRM a solicitat, de asemenea, Programului privind Susţinerea Democraţiei să combine activităţile de 

instruire cu suportul tehnic şi şi-a exprimat speranţa că astfel de asistenţă va fi  acordată în urma misiunii de evaluare 

tehnică, efectuată de un expert, care urmează a fi  desfăşurată în vara anului 2010.

Participanţii la şedinţă au fost de acord că creşterea suportului tehnic pentru TRM va accelera procesul de reformare 

a postului public de televiziune.

A existat un acord unanim cu privire la necesitatea de a consolida Consiliul de Presă, ca fi ind singurul mecanism 

independent de autoreglementare în Moldova şi de a spori gradul de conştientizare a jurnaliştilor cu privire la stan-

dardele etice aplicate în profesia lor.

Toţi participanţii au convenit că a fost necesar de a anticipa calendarul activităţilor mass-media, în vederea adaptării 

acestuia la agenda politică din toamna anului curent. 

Reprezentantul Delegaţiei UE a menţionat că modifi cările introduse în planul de activităţi din cadrul Componentei V, 

în vederea adaptării acestuia la agenda politică din toamnă, nu trebuie să afecteze logica generală a implementării 

Programului şi a planului de lucru pentru această Componentă. Delegaţia UE a salutat, de asemenea, îmbunătăţirile 

recente în domeniul mass-media din Republica Moldova şi a încurajat mass-media să continue procesul de reformare 

şi să-şi consolideze eforturile, în vederea îmbunătăţirii nivelului de profesionalism al jurnaliştilor. 

Componenta VI: Suport pentru Parlamentul Republicii Moldova

Secretariatul a informat participanţii că cooperarea cu Parlamentul a început cu două luni înainte de lansarea ofi cială 

a Proiectului, implicând eforturile unei echipe de evaluare care s-a reunit cu liderii tuturor fracţiunilor politice şi 

preşedinţii comitetelor permanente, pentru a desfăşura o evaluare comprehensivă a necesităţilor, care a servit drept 

bază pentru formularea activităţilor din cadrul acestei Componente.

S-a subliniat că specifi cul acestui proiect este cooperarea strînsă – chiar de la bun început – cu Parlamentul European, 

Ofi ciul pentru Asistenţă Democraţiei. Planul de Acţiuni care a fost elaborat reprezintă o abordare foarte echilibrată, 

implicînd atît Parlamentul European, cît şi Adunarea Generală a Consiliului Europei. 

De asemenea, participanţii au fost informaţi despre eforturile depuse de Parlament, în vederea coordonării asistenţei 

acordate de diferite organizaţii internaţionale, cu scopul evitării oricărei suprapuneri şi, pînă acum, s-a dovedit a fi  

benefi că. 

Secretariatul a făcut referinţe la agenda politică care s-a conturat cu o săptămînă înainte de şedinţa CS, în special în 

ceea ce ţine de planurile de organizare a unui referendum în septembrie şi a alegerilor parlamentare anticipate în 

noiembrie 2010. S-a ajuns la un acord că, odată ce membrii Parlamentului vor fi  implicaţi în campania electorală, ar fi  

important de a îndrepta implementarea Proiectului asupra asistenţei în formă de expertiză legislativă şi de a continua 

consolidarea capacităţii Aparatului.

În atenţia participanţilor a fost adusă şi necesitatea Parlamentului de a instala un sistem informaţional integrat. Noul 

sistem informaţional ar include programe soft  pentru pagina Web a Parlamentului şi Intranet. Acest lucru ar facilita 

şi îmbunătăţi substanţial activitatea Parlamentului, contribuind la un fl ux mai bun al documentelor de lucru, la o 

productivitate mai mare şi la o transparenţă îmbunătăţită a activităţii Parlamentului. Activităţile conexe au început 

anul trecut, Proiectul a fost elaborat, dar, din lipsă de fonduri, instalarea nu a fost fi nalizată. S-a venit cu o cerere de a 

aloca sursele necesare din bugetul Programului pentru abordarea acestei probleme.

S-a luat decizia de a susţine această activitate, deoarece ea se încadrează în domeniul de aplicare a Programului, şi 

anume: acordarea suportului tehnic Parlamentului.
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Componenta VII: Suport pentru elucidarea faptelor şi reconciliere civică

Secretariatul a oferit detalii cu privire la implementarea subcomponentei 1 („Suport la elucidarea faptelor”) şi a salu-

tat sprijinul pe care l-a primit din partea Comisiei parlamentare de anchetă pentru elucidarea cauzelor şi consecinţe-

lor evenimentelor din aprilie 2009.

Preşedintele Comisiei parlamentare de anchetă a spus că, graţie suportului acordat de Programul Comun al Consiliu-

lui Europei şi Comisiei Europene şi de alte organizaţii internaţionale, Comisia parlamentară de anchetă a reuşit să-şi 

îndeplinească sarcinile şi să întocmească raportul.

El a mai menţionat că obiectivul Comisiei a fost de a veni cu un raport tehnic care ar completa procesul de stabilire 

a împrejurărilor legate de evenimentele post-electorale. În acest sens, el şi-a exprimat speranţa că prin intermediul 

asistenţei din partea experţilor Consiliului Europei, ar fi  posibil de elaborat un program detaliat pentru elaborarea 

unor documente normative necesare, care ar stipula, în detaliu, cum de reacţionat în situaţii de criză şi de pregătit 

organele de drept pentru gestionarea problemelor ce ţin de ordinea publică etc. 

De asemenea, Secretariatul a informat participanţii despre subcomponenta 2 „Activităţile de susţinere a procesului 

de reconciliere cu societatea civilă”. Secretariatul Consiliului Europei se afl ă în proces de organizare a cererii de oferte 

pentru selectarea unei instituţii profesionale şi cu experienţă pentru a desfăşura activităţi îndreptate spre îmbunătăţi-

rea relaţiilor inter-sociale în Republica Moldova. Instituţia selectată va trebui să faciliteze dezvoltarea unor mijloace şi 

instrumente pentru promovarea participării cercurilor largi în procesul de luare a deciziilor, consolidînd încrederea 

şi consensul în societate, prin consolidarea capacităţilor societăţii civile în dialogul politic. 

Luînd în consideraţie procedurile aplicabile ale Consiliului Europei, se preconizează că decizia va fi  luată cu scopul 

de a lua contact cu instituţia selectată şi de a începe activităţile în toamna anului curent.

Anexa IV

FIŞĂ INFORMATIVĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI

Componentele 1-4: DREPTURILE OMULUI

Obiectivele Componentelor 1-4 „Drepturile Omului” ale Programului au drept scop consolidarea sistemului judiciar, 

serviciului de urmărire penală, poliţiei şi a instituţiei Ombudsmanului. Acest lucru va implica astfel de activităţi, cum 

ar fi , de exemplu, evaluarea cadrului instituţional şi acordarea suportului în domeniul consolidării capacităţii. 

Echipa Programului şi-a început activitatea la 1 aprilie 2010. Pe parcursul primelor două luni au fost organizate mul-

tiple şedinţe cu toţi benefi ciarii. Toate activităţile au fost discutate detaliat şi au fost stabilite datele provizorii pentru 

implementarea lor. Toţi benefi ciarii s-au dovedit a fi  deschişi pentru colaborare şi nu s-au confruntat cu difi cultăţi la 

etapa de planifi care a activităţilor.

În vederea coordonării şi stabilirii unei eventuale colaborări, au fost organizate, de asemenea, o serie de întruniri cu 

alte părţi interesate, cum ar fi  ONG-urile locale şi organizaţiile internaţionale.

Componenta I: EVALUAREA LEGISLATIVĂ

În cadrul acestei Componente, Programul va realiza o evaluare legislativă a cadrului legal  existent, precum şi a pro-

iectelor de lege propuse (inclusiv amendamentele în proces de elaborare) în conformitate cu standardele europene, 

inclusiv „lacunele în implementare”, cu accent pe sistemul judiciar, serviciul de urmărire penală, poliţie şi instituţia 

Ombudsmanului. 

La 2-4 iunie, Marek Antoni Nowicki, expertul Consiliului Europei, a venit la Chişinău pentru a acorda suport institu-

ţiei Ombudsmanului în procesul de evaluare legislativă a propunerilor la Legea cu privire la Ombudsman. În timpul 

vizitei sale, el a avut o serie de întrevederi cu reprezentanţii institutului Ombudsmanului, a vizitat Reprezentanţa 

Centrului pentru Drepturile Omului din Cahul şi a avut mai multe şedinţe cu Consilierul UE al Ministrului Justiţiei 

şi  cu expertul PNUD care lucrează asupra elaborării modifi cărilor la Legea cu privire la Ombudsman.
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În afară de aceasta, s-au stabilit relaţii de cooperare cu comunitatea internaţională, implicată în reforma şi susţinerea 
instituţiei Ombudsmanului. Sub egida PNUD, prin Forumul Drepturilor Omului, comunitatea internaţională, cu 
asistenţă din partea Consilierului UE al Ministrului Justiţiei, Ausra Raulickyte, îşi va coordona activitatea în acest 
domeniu, astfel încât să vină cu o poziţie comună privind reforma instituţiei Ombudsmanului, care va fi , în cele din 
urmă, prezentată autorităţilor de stat relevante, în vederea asigurării că Legea cu privire la Ombudsman este modifi -
cată în modul corespunzător. 

Un alt expert al Consiliului Europei, Ralph Roche, a confi rmat disponibilitatea sa de a evalua Conceptul privind 
reforma MAI. Expertul va vizita Chişinăul în septembrie cu scopul de a se întâlni cu autorităţile relevante. De ase-
menea, în strînsă colaborare cu MAI, în timpul vizitei sale, se va organiza o conferinţă de o zi privind problemele ce 
ţin de reforma poliţiei. 

În cadrul Programului, de asemenea, sînt preconizate vizite de evaluare şi elaborarea rapoartelor privind reforma 
ulterioară a serviciului de urmărire penală, a sistemului judiciar şi a justiţiei penale. În acest context, se aşteaptă pro-
puneri din partea Procuraturii Generale, Consiliului Superior al Magistraturii şi Ministerului Justiţiei.

Componenta II: ASIGURAREA RĂSPUNDERII PENTRU ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR OMULUI

Această Componentă preconizează organizarea unor seminare de instruire pentru formatorii naţionali privind 
CEDO şi standardele CPT pentru combaterea maltratării şi impunităţii. Aceste seminare vor fi  organizate pentru 
10 ofi ţeri din organele de poliţie, 10 judecători şi 10 procurori, care, după fi nalizarea seminarelor, vor trebui să dise-
mineze informaţia colegilor lor, prin organizarea unor seminare-cascade. 

Seminarele vor fi  organizate în perioada 27 septembrie – 1 octombrie 2010. Aceste seminare vor fi  organizate în 
incinta Institutului Naţional al Justiţiei. Doi experţi pe fond ai Consiliului Europei, cu experienţă internaţională, şi 
un expert naţional vor fi  implicaţi în aceste seminare. De asemenea, un expert al Consiliului Europei va pregăti for-
matorii în ceea ce priveşte metodologia care urmează a fi  aplicată la seminarele ulterioare. În acelaşi context, experţii 
Consiliului Europei vor elabora manuale şi instrumente de instruire privind CEDO şi standardele CPT privind com-
baterea maltratării. Manualele vor fi  publicate în 3000 de exemplare şi vor fi  distribuite autorităţilor relevante.

Până la sfârşitul acestui an, pentru ofi ţerii de poliţie vor fi  organizate două seminare comprehensive, cu privire la ges-
tionarea mulţimii şi combaterea dezordinilor publice, în conformitate cu standardele europene. Ulterior, se va realiza 
o vizită de studiu într-un stat membru al UE, în scopul de a oferiri celor 10 ofi ţeri de poliţie posibilitatea de a studia 
tacticile şi tehnicile specifi ce de gestionare a mulţimii şi de combatere a dezordinilor publice.

Componenta III: RESPECTAREA GARANŢIILOR PRE-PROCESUALE

În octombrie 2010 urmează să fi e organizate seminare de instruire pentru formatorii naţionali cu privire la utilizarea 
de alternative detenţiei până la proces şi arest, care vor implică 10 judecători şi 10 procurori. Ulterior, formatorii na-
ţionali vor trebui să difuzeze informaţiile privind alternativele detenţiei până la proces colegilor lor prin intermediul 
unor seminare- cascadă.

În cadrul aceleiaşi Componente, Programul planifi că renovarea unui izolator de detenţie preventivă. Au fost fi nalizate 
negocierile cu reprezentanţii MAI şi a fost identifi cat un potenţial izolator. Pe data de 17 mai a fost efectuată o vizită iniţi-
ală de familiarizare şi evaluare la izolatorul propus de reprezentanţii MAI. Experţii Consiliului Europei au fost contactaţi 
şi se va organiza o vizită la Chişinău pentru acordarea de asistenţă privind elaborarea unor planuri de renovare.

Componenta IV: SUPORT INSTITUŢIEI OMBUDSMANULUI

După cum s-a menţionat mai sus, expertiza legislativă şi suportul acordat instituţiei sînt în curs de desfăşurare. Raportul 
fi nal al expertului Consiliului Europei va conţine recomandări şi propuneri privind Legea cu privire la Ombudsman.

Pe parcursul lui 2010 şi pînă la sfîrşitul Programului sînt planifi cate mai multe activităţi care vizează instituţia Om-
budsmanului, inclusiv seminare de instruire, ateliere de lucru şi seminare pentru personalul instituţiei cu privire la 
standardele generale ale CEDO, drepturile persoanelor cu dizabilităţi (PcD), libertatea întrunirilor, standardele şi 
procesele europene privind probaţiunea.

Coordonarea şi cooperarea cu instituţiile partenere

În perioada de raportare, personalul Programului a stabilit o colaborare de succes cu toţi partenerii şi benefi ciarii 
naţionali. Programul, de asemenea, tinde să-şi coordoneze activităţile cu alte organizaţii donatoare şi în acest scop 

participă la diferite foruri de coordonare deja existente în Republica Moldova.
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Programul, de asemenea, a dezvoltat legături puternice cu consilierii UE ai Ministrului Justiţiei şi Afacerilor Interne 
în vederea coordonării oricăror proiecte în curs de implementare sau preconizate, seminare de instruire sau alte ac-
tivităţi care vizează aceste instituţii.

Componenta V: SUPORT PENTRU DEZVOLTAREA MASS-MEDIA PLURALISTE

În cadrul Componentei V, vor fi  implementate un număr de activităţi pentru promovarea libertăţii şi pluralismului 
mass-media în Moldova, în special prin promovarea independenţei Consiliului Coordonator al Audiovizualului, care 
asistă Teleradio Moldova să-şi îndeplinească funcţiile unui veritabil post public de televiziune şi să abordeze aspectele 
ce ţin de profesionalismul în practica jurnalistică, inclusiv de etică.

Activităţile-cheie sînt după cum urmează:

1. Seminare şi ateliere de lucru pentru jurnaliştii radio şi televiziune, angajaţi ai Teleradio-Moldova (TRM), pentru 
personalul şi membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) şi pentru toţi jurnaliştii interesaţi (în 
etica jurnalistică)

2. Mese rotunde la nivel naţional şi regional cu participarea tuturor mass-media, mediilor profesionale şi a 
ONG-urilor media pentru a discuta conţinutul actualizat al Codului de Etică al Jurnaliştilor

3. Vizite de studiu pentru membrii Consiliului de Presă din Republica Moldova şi pentru angajaţii Unităţii de Moni-
torizare a CCA într-un stat membru al Consiliului Europei

4. Banere pentru panouri şi / sau un clip video pentru încurajarea cetăţenilor de a cere jurnaliştilor informaţii echi-
librate şi de înaltă calitate şi să respecte etica jurnalistică

5. Publicaţii privind etica jurnalistică

6. Vizite de evaluare ale experţilor

7. Medii profesionale desfăşurate în cadrul TRM pentru a ajuta la reproiectarea sau la elaborarea concepţiei şi la 
difuzarea de programe TV.

1. Activităţile implementate 

Echipa proiectului a fost formată şi şi-a început activitatea la 1 aprilie 2010. Odată ce echipa Proiectului şi-a început 
activitatea în Chişinău, au fost întreprinse o serie de acţiuni prompte:

– stabilirea unor relaţii bune de lucru cu partenerii şi benefi ciarii Programului, cum ar fi  CCA, TRM şi Consiliul de 
Presă din Republica Moldova. Au fost organizate mai multe şedinţe, în special cu preşedinţii şi managerii acestor 
instituţii, precum şi cu experţii independenţi în mass-media. Obiectivul acestor şedinţe a fost de a discuta obiecti-
vele Componentei 5 şi a vedea modul în care acestea corespund necesităţilor pe termen scurt şi lung ale principa-
lilor parteneri şi benefi ciari ai Programului. Ca urmare, a fost ajustată şi convenită lista activităţilor propuse;

– coordonarea cu alte intervenţii de dezvoltare. Pe lîngă Programul Comun al Consiliului Europei / UE, există mai 
multe proiecte suspendate sau în curs de desfăşurare pentru TRM: (i) privind îmbunătăţirea procesului de difuzare 
a ştirilor „TV Moldova 1”, fi nanţat de Black Sea Trust; (ii) privind raţionalizarea şi îmbunătăţirea funcţionării şi 
radiodifuzării TRM (echipamente), fi nanţat de Ministerul Afacerilor Externe / SlovacAid al Slovaciei; (iii) servicii 
de consultanţă pentru TV Moldova 1 în elaborarea unei noi structuri şi a planului de programare, fi nanţat de 
PNUD şi Ambasada SUA; (iv) îmbunătăţirea şi modernizarea procesului de difuzare a ştirilor TRM (în aşteptarea 
deciziei Fundaţiei Soros Moldova) etc.

Programul a dezvoltat canale efi ciente de comunicare şi coordonare cu instituţiile partenere şi organizaţiile donato-
rilor activi în domeniul mass-media în vederea coordonării oricăror proiecte în curs de implementare sau planifi cate 
care vizează instituţiile mass-media şi evitării suprapunerilor.

2. Evenimentele viitoare

Echipa Proiectului, în mare parte, a fi nalizat pregătirile pentru un număr de activităţi care urmează a fi  implementate 
în perioada iunie-septembrie 2010.

28-30 iunie 2010: Vizita de evaluare privind achiziţionarea echipamentului nou pentru TRM şi CCA, realizată de 
dl Neil McCaff erty (BBC World Service Trust). Expertul trebuie să identifi ce şi să prioritizeze necesităţile de echipa-
ment tehnic ale TRM pentru producerea programelor TV şi radio şi ale CCA pentru monitorizarea mass-media.

12-14 iulie 2010: Vizita de evaluare în Republica Moldova pentru expertul (experţii) care vor elabora noua metodo-
logie de monitorizare pentru CCA/TRM. Experţii urmează să examineze situaţia curentă în domeniul de monitoriza-
re a mass-media, prevederile legislaţiei Republicii Moldova cu privire la monitorizarea mass-media, instrumentele şi 
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metodele folosite de CCA şi de alte organizaţii relevante şi să studieze opiniile CCA, ale posturilor publice de difuzare 
(TRM) şi ale ONG-urilor media cu privire la conţinutul metodologiei de monitorizare care trebuie să fi e elaborată. 

Mijlocul lui iulie 2010: Expertul român în etica jurnalistică, dna Ioana Avadani, va efectua o analiză a Codului Etic 
al Jurnaliştilor. Apoi, se va stabili grupul de lucru, constituit din membrii Consiliului de Presă, Uniunii Jurnaliştilor şi 
ai instituţiilor mass-media, care, către mijlocul lunii august, va elabora primul proiect al noului Cod de Etică, bazat 
pe analiza expertului, menţionat mai sus. Primul proiect trebuie, de asemenea, să fi e examinat de expert, pentru a fi  
în conformitate cu standardele Consiliului Europei în domeniul eticii jurnalistice.

August 2010: Elaborarea metodologiei de monitorizare pentru CCA/TRM în conformitate cu standardele Consiliu-
lui Europei şi legislaţia Republicii Moldova. Versiunea fi nală trebuie tradusă în limba de stat a Republicii Moldova şi 
propusă pentru discuţii cu CCA şi TRM.

August 2010: Achiziţionarea echipamentului pentru prezentarea rapoartelor de monitorizare, elaborate de Unitatea 
de Monitorizare a CCA.

19-21 august 2010: Seminarul de instruire pentru pregătirea, planifi carea şi gestionarea „calităţii” programelor poli-
tice, în special a dezbaterilor politice televizate.

6-10 septembrie 2010: Seminarul de instruire în cadrul instituţiei pentru personalul CCA şi Unităţile de Monito-
rizare ale TRM cu privire la utilizarea metodologiei de monitorizare, analiza informaţiei şi elaborarea rapoartelor. 
Instruirea trebuie să aibă loc în Chişinău şi va fi  condusă de un expert internaţional. 

12-16 septembrie 2010: Vizita de studiu pentru membrii Consiliului de Presă din Republica Moldova în Estonia.

27-29 septembrie 2010: 3 mese rotunde de o zi organizate în colaborare cu Consiliul de Presă din Republica Moldova 
şi Uniunea Jurnaliştilor (în Chişinău, Bălţi şi Comrat) cu participarea tuturor mass-media, mediilor profesionale şi a 
ONG-urilor media pentru a discuta conţinutul actualizat al Codului de Etică al Jurnaliştilor.

Septembrie 2010: Achiziţionarea de echipament pentru Studioul Virtual al postului „Moldova 1”.

3. Reacţionarea la evoluţiile în domeniul mass-media 

Avînd în vedere viitorul referendum constituţional din septembrie şi noile alegeri parlamentare care vor fi  organizate în 
toamnă, după dizolvarea Parlamentului, în luna octombrie, Programul va tinde să accelereze activităţile care au drept 
scop consolidarea capacităţilor TRM privind dezvoltarea de noi programe care refl ectă pluralismul de păreri şi opinii.

În anul 2010 a fost, de asemenea, schimbată conducerea Teleradio Moldova. Noua echipă de management are noi pri-
orităţi şi necesităţi, un pic diferite, pe care Programul privind Susţinerea Democraţiei va încerca să le abordeze, după 
o evaluare aprofundată a experţilor, consultarea cu instituţiile donatoare şi coordonarea cu alte organizaţii active în 
domeniul mass-media

Componenta VI: SUPORT PENTRU SPORIREA CAPACITĂŢILOR ADMINISTRATIVE ŞI TEHNICE 
ŞI A PROCEDURILOR CONSULTATIVE POLITICE ALE PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

În baza Componentei VI a Programului privind Susţinerea Democraţiei, urmează a fi  implementate o serie de ac-
tivităţi, în vederea realizării obiectivului general de abordare a limitărilor de capacitate selectate de i) reprezentare 
parlamentară, ii) elaborare a politicilor, iii) elaborare a legislaţiei şi iv) funcţiile de supraveghere ale Parlamentului 
Republicii Moldova. 

Principalele categorii de activităţi sînt după cum urmează:

1. Expertiza legislativă
2. Seminare, ateliere de lucru, instruiri şi mese rotunde pentru membrii Parlamentului şi personalul Parlamentului, 

inclusiv participarea extinsă a personalului Centrului European pentru Cercetarea şi Documentarea Parlamentară 
(ECPRD) la seminare şi o serie de seminare, ateliere de lucru, cursuri de instruire şi mese rotunde de o zi, conduse 
de un grup de experţi PACE, organizate pentru membrii Parlamentului şi personalul Parlamentului

3. Consolidarea capacităţii Comisiilor Parlamentare şi a Secretariatului Parlamentului
4. Vizite de studiu la PACE, PE şi alte parlamente ale statelor membre PACE
5. Cursuri de limbă engleză
6. Furnizarea echipamentului tehnic pentru îmbunătăţirea condiţiilor de lucru în Parlament.

1. Activităţi implementate

Echipa de proiect a fost organizată şi a început activitatea la 1 aprilie 2010. Au fost organizate un şir de şedinţe cu 
preşedinţii Comisiilor Permanente, Directorul general şi cu personalul pentru a asigura stabilirea unor relaţii bune 
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de lucru cu benefi ciarii Programului, cum ar fi  membrii Parlamentului Republicii Moldova şi personalul Aparatului.  

S-a ajuns la o înţelegere cu benefi ciarii cu privire la aşteptările/cerinţele în ceea ce priveşte reprezentarea politică şi de 
gen corespunzătoare a membrilor Parlamentului şi a personalului la evenimentele de proiect viitoare.

- Evaluarea legislativă

Proiectul a răspuns la solicitările Parlamentului Republicii Moldova: (a) furnizînd o opinie legală privind un proiect 
de lege de modifi care a Codului Electoral prin expertiza Comisiei de la Veneţia a Consiliului Europei, (b) pregătind 
un studiu de compatibilitate a legislaţiei Republicii Moldova în domeniul protecţiei sociale, precum şi un set de reco-
mandări pentru legiuitori (activitate continuă), (c) furnizînd expertiză juridică a proiectului de lege privind statutul 
funcţionarului public parlamentar (în curs de desfăşurare) şi d) acordînd expertiză juridică privind Legea cu privire 
la Serviciile Sociale.

- Vizite de studiu, seminare, ateliere de lucru, instruiri şi mese rotunde pentru membrii Parlamentului şi personalul 
Parlamentului

Secretariatul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a organizat o vizită de studiu a Directorului general al 
Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (PACE) (fi nanţată din bugetul 
PACE) în perioada 24-25 februarie 2010.

Pe 26 martie personalul Parlamentului Republicii Moldova a participat la Seminarul ECPRD „Lecţiile crizei fi nan-
ciare: Analiza parlamentară” (Zona de interes: Cercetare economică), desfăşurat la Paris, la sediul Adunării Uniunii 
Europei Occidentale. 

În mai 2010 şapte parlamentari din Moldova au participat la o serie de seminare ECPRD, şi anume:

- Seminarul „Parlamentele pe Net VIII – pe marginea site-urilor parlamentare de generaţia a treia” (zona de interes: 
TIC în Parlamente) desfăşurat la Haaga, în perioada 6 - 7 mai;

- Seminarul „Drepturile şi responsabilităţile opoziţiei” (zona de interes: Procedurile şi practicile parlamentare) des-
făşurat la Oslo, în perioada 20-21 mai, şi

- Seminarul “Bibliotecile parlamentare în serviciul publicului larg” (zona de interes: Biblioteci, Servicii de cercetare 
şi arhive) desfăşurat la Atena, în perioada 20-28 mai, 2010.

Conform unui acord preliminar, participanţilor la vizitele de studiu şi seminare li s-a cerut să întocmească rapoarte cu 
privire la evenimentele la care au participat, subliniind aspectele cele mai utile ale evenimentelor respective şi modalităţile 
posibile de a aplica cunoştinţele noi şi cele mai bune practici în activitatea Parlamentului Republicii Moldova.

Spre exemplu, doi membri ai personalului din Moldova au participat recent la seminarul cu privire la bibliotecile par-
lamentare desfăşurat la Atena. Rapoartele acestora refl ectă experienţa practică împărtăşită de colegii din Parlamentul 
Greciei. Pentru Parlamentul Republicii Moldova restabilirea bibliotecii sale, după evenimentele din 7 aprilie 2009, 
este una dintre numeroasele sale priorităţi.  Experienţa colegilor europeni în procesul de digitalizare, în deschiderea 
arhivelor şi bibliotecilor acestora publicului larg, precum şi oferirea unei game mai largi de servicii a fost ceea din 
ce s-au inspirat. Experienţa a fost considerată utilă, în special în lumina dezvoltării unui plan de acţiune local care 
vizează modernizarea bibliotecii Parlamentului Republicii Moldova.

- Organizarea cursurilor de limbă engleză

Scopul acestei activităţi este de a permite parlamentarilor şi personalului să stabilească şi să menţină de sine stă-
tător contacte internaţionale, precum şi de a avea acces independent la informaţii. Ca rezultat al unui proces de 
selecţie competitivă, un furnizor local de servicii a fost selectat să ofere cursuri de limbă străină adaptate necesităţi-
lor clientului. Grupurile de studenţi de mărime rezonabilă studiază la diferite niveluri, conform rezultatelor testării 
preliminare. În prezent, peste 80 de angajaţi şi parlamentari frecventează cursurile.

2. Evenimente planifi cate şi viitoare

Echipa de proiect a fi nalizat în mare parte pregătirile pentru o vizită de studiu la Ofi ciul Parlamentului European din 
Luxemburg. Această vizită de studiu se va axa pe experienţa Parlamentului European în aspecte de management al 
resurselor umane, cum sînt recrutarea, selectarea, motivarea, instruirea şi evaluarea performanţei personalului, pre-
cum şi bugetarea legată de resursele umane şi alte aspecte. 

O masă rotundă cu tema „Parlamentul – interacţiuni cu societatea civilă” va avea loc pe 14 iunie, 2010. Acest eveni-
ment va oferi parlamentarilor, personalului relevant al Aparatului şi reprezentanţilor ONG-urilor posibilitatea de a 
dialoga pe tema premiselor şi instrumentelor pentru o relaţie productivă Parlament – societatea civilă, concentrîn-
du-se pe experienţa regională/internaţională (predominant a Letoniei), însă calibrînd-o la contextul local. Această 
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masă rotundă este un eveniment comun, organizat împreună cu Proiectul implementat de PNUD privind asistenţa 
parlamentară. 

O vizită de studiu la Consiliul Europei va fi  organizată pentru dna Liliana Palihovici, deputat şi preşedinte al Comisiei 
parlamentare pentru protecţia socială, sănătate şi familie, în perioada 14-15 iunie 2010.  Pe parcursul vizitei Dumneaei 
se va întîlni cu funcţionari ai Consiliului Europei. 

Scopul vizitei sale este de a se familiariza cu cele mai bune practici şi lecţiile învăţate în dezvoltarea strategiilor de 
stat pentru consolidarea coeziunii sociale.  Un alt obiectiv este de a învăţa cum  să implicăm cetăţenii în combaterea 
sărăciei şi în sprijinirea eforturilor statului de a limita efectele excluziunii sociale, precum şi în punerea în aplicare a 
unui sistem de monitorizare a implementării drepturilor copiilor, de prevenire a abuzului şi violenţei.

3. Solicitări de asistenţă tehnică

În cadrul Componentei VI a fost făcută o solicitare specifi că din partea dlui Adrian Fetescu, Director general al 
Aparatului. Solicitarea se referă la faptul că Parlamentul Republicii Moldova are mare nevoie de modernizarea siste-
mului său informaţional.

În timp ce Proiectul implementat de PNUD privind asistenţa parlamentară s-a angajat să livreze echipamentul tehnic 
pentru Parlament, această asistenţă nu se referă la necesitatea produselor de soft ware adecvate, inclusiv Intranet şi un 
site complet operaţional şi modern al Parlamentului. În acest scop, au fost iniţiate unele activităţi şi a fost comandat 
soft ware-ul pentru un sistem informatic integrat printr-un proces de licitaţie/selecţie condus de Guvern. Cu toate 
acestea, lipsa de resurse a tărăgănat fi nalizarea cu succes a lucrărilor. Dl Fetescu a solicitat asistenţă fi nanciară pentru 
Parlament – echivalentul a aproximativ 24 000€ – pentru a fi naliza cu succes instalarea şi a face posibilă utilizarea 
promptă a sistemului nou informaţional al Parlamentului.

În cazul în care cererea va fi  susţinută, ne aşteptăm ca acest lucru să devină un important pas înainte în modernizarea 
Parlamentului Republicii Moldova, care să conducă la funcţionarea mai productivă atât a legislatorilor, cât şi a 
personalului.

4. Coordonarea şi cooperarea cu instituţiile partenere

Secretariatul PACE a participat activ la două şedinţe de coordonare a asistenţei donatorilor pentru Parlament, care au 
avut loc la Chişinău pe data de 26 noiembrie 2009 şi 1 martie 2010.  Pe parcursul acestor şedinţe, Secretariatul PACE 
a prezentat activităţile planifi cate spre implementare în cadrul Proiectului şi a convenit cu Parlamentul European să 
coopereze strîns în vederea implementării acestor activităţi.

În cursul perioadei de raportare, a fost stabilită colaborarea de succes cu Departamentul Relaţii Internaţionale al 
Parlamentului şi Biroul Directorului general al Parlamentului Republicii Moldova. Pe lângă Programul Comun 
al Consiliului Europei/UE, există două proiecte în curs de desfăşurare: (a) Proiectul Twinning al UE „Susţinerea 
Parlamentului Republicii Moldova” (care în prezent se încheie) şi (b) iniţiativa implementată de PNUD. La sugestia 
personalului Programului, a fost stabilit un grup de lucru tripartit de către Directorul general pentru a se asigura 
că este evitată dublarea eforturilor şi activităţile proiectelor ce se completează reciproc, contribuind la continuitatea 
activităţilor şi asigurînd durabilitatea rezultatelor.

5. Reacţia la evoluţiile politice

Ca rezultat al eforturilor de mediere din partea Consiliului Europei şi Secretarului său General Th orbjørn Jagland, 
pe 3 iunie 2010 patru lideri de partid din „Alianţa pentru Integrare Europeană” (AIE) de la conducere au anunţat că 
Guvernul va organiza un referendum pentru modifi carea articolului 78 din Constituţie (pentru a permite alegerea 
directă a Preşedintelui ţării), Parlamentul va fi  dizolvat şi vor avea loc alegeri noi. Referendumul se preconizează să 
aibă loc în prima jumătate a lunii septembrie,  iar noile alegeri parlamentare vor fi  organizate în toamnă, după dizol-
varea Parlamentului în luna octombrie.

Această decizie politică poate afecta modul în care este implementată Componenta VI a Programului comun. Pe 
parcursul campaniei electorale un accent mai mare va fi  pus pe activităţile axate pe personalul Parlamentului şi pe 
expertiza legislativă.

Componenta VII: SUPORT PENTRU ELUCIDAREA FAPTELOR ŞI RECONCILIERE CIVICĂ  

În cadrul Componentei VII a Programului privind susţinerea Democraţiei, urmează să fi e implementate o serie de 
activităţi pentru a atinge obiectivul global de sprijinire a procesului naţional de elucidare a faptelor în legătură cu 
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evenimentele post-electorale şi, ulterior, facilitarea eforturilor de reconciliere, bazate pe proceduri, instrumente şi 
abilităţi care urmează a fi  adaptate la situaţia din Moldova.

Activităţile principale ale Componentei VII sînt întreprinse de-a lungul a două linii principale: (i) continuarea 

asistenţei de specialitate pentru Comisia parlamentară de anchetă pentru elucidarea cauzelor şi consecinţelor eve-

nimentelor din aprilie 2009, precum şi pentru implementarea recomandărilor posibile care decurg din raport şi 

(ii) activităţi de sprijinire a procesului de reconciliere cu societatea civilă.

1. Activităţi implementate 

Implementarea subcomponentei 1 („Sprijin pentru stabilirea faptelor”) a trebuit să înceapă înainte de semnarea Pro-

gramului privind Susţinerea Democraţiei, prin intermediul fondurilor proprii ale Consiliului Europei. Într-adevăr, 

din cauza termenelor restrînse ale Comisiei de investigare a evenimentelor din aprilie 2009, contactele cu doi membri 

ai Comisiei (preşedintele şi vicepreşedintele, reprezentînd fi ecare două laturi opuse politice) au fost stabilite încă din 

noiembrie 2009.

La sfîrşitul lunii noiembrie, cei doi reprezentanţi au fost invitaţi la o reuniune de la Strasbourg, cu comisarul Consi-

liului Europei pentru Drepturile Omului, Th omas Hammarberg, şi un expert internaţional în comisiile naţionale de 

anchetă, judecătorul Johan Hirschfeldt (fostul preşedinte al Curţii de Apel Svea din Suedia). Scopul acestei activităţi 

a fost de a oferi asistenţă în elaborarea metodologiei şi termenilor de referinţă pentru Comisia de anchetă.

De îndată ce echipa de proiect a început activitatea în Chişinău, în aprilie 2010, au fost întreprinse prompt o serie 

de acţiuni:

– Raportul Comisiei parlamentare de anchetă pentru elucidarea cauzelor şi consecinţelor evenimentelor din aprilie 

2009 a fost tradus în engleză şi distribuit părţilor interesate;

– La cererea Preşedintelui Comisiei parlamentare, Programul privind Susţinerea Democraţiei a aranjat pentru misiu-

nea celor doi experţi internaţionali în poliţie, controlul mulţimii şi drepturile omului: Francesc Guillén LASIERRA, 

manager de proiect în Secretariatul de Securitate al Ministerului de Interne, Relaţii Instituţionale şi Participare 

(Catalonia, Spania), şi Ralph ROCHE, consilier juridic principal pentru Drepturile Omului, Serviciul de Poliţie 

din Irlanda de Nord (Marea Britanie).

Scopul vizitei a fost de a evalua modul în care o demonstraţie iniţial paşnică a degenerat în violenţe de scară largă 

şi fără precedent şi de a analiza gradul de responsabilitate a organelor de drept, dacă comportamentul lor ar fi  putut 

infl uenţa o astfel de degenerare. 

În timpul vizitei lor la Chişinău în perioada 16-21 mai 2010, experţii s-au întîlnit cu membrii Comisiei parlamentare, 

reprezentanţi de nivel înalt ai organelor de drept [atît ai celor prezente, cît şi ai fostelor] şi ai organizaţiilor societăţii 

civile. Experţilor, de asemenea, li s-au oferit materiale video de peste 100 de ore care descriu acţiunile organelor de 

drept.

Raportul expertului – planifi cat pentru sfârşitul lui iunie 2010 – va fi  prezentat Parlamentului Republicii Moldova.

2. Evenimente planifi cate şi viitoare

Secretariatul Consiliului Europei este în căutarea unei posibilităţi de a-l angaja pe judecătorul Johan Hirschfeldt, 

expert internaţional în domeniul comisiilor naţionale de anchetă, în asistenţa ulterioară a experţilor, şi anume: în 

evaluarea măsurii în care Comisia parlamentară a urmat metodologia propusă iniţial şi termenii de referinţă pentru 

Comisia de anchetă.

COE, de asemenea, se angajează să ofere orice asistenţă şi expertiză necesară de îndată ce Parlamentul Republicii 

Moldova ia o decizie cu privire la raportul elaborat de Comisia de anchetă şi adoptă o rezoluţie în acest sens.

În ceea ce priveşte subcomponenta 2 „Activităţile de sprijinire a procesului de reconciliere cu societatea civilă”, Secre-

tariatul Consiliului Europei este în proces de organizare a cererii de oferte pentru a selecta o instituţie profesională 

şi cu experienţă pentru desfăşurarea activităţilor care vizează îmbunătăţirea relaţiilor inter-societate din Republica 

Moldova. Instituţia selectată va trebui să faciliteze instrumentele de dezvoltare care promovează participarea largă 

a societăţii în procesul decizional, consolidarea încrederii şi consensului în societate prin consolidarea capacităţilor 

societăţii civile în dialogul politic.

Luând în consideraţie procedurile aplicabile ale Consiliului Europei, decizia se aşteaptă să fi e luată în vederea con-

tractării instituţiei selectate şi începerii activităţilor în toamna acestui an.
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Agendă normativă

AVIZUL NR.12 (2009)

al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE)

şi

AVIZUL NR.4 (2009)
al Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni (CCPE)

în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei 
privind relaţiile dintre judecători şi procurori1

DECLARAŢIA DE LA BORDEAUX
„JUDECĂTORII ŞI PROCURORII ÎNTR-O SOCIETATE DEMOCRATICĂ”

20 septembrie 2009

La solicitarea Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei de a-şi exprima AVIZUL cu privire la relaţia dintre ju-

decători şi procurori, Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) şi Consiliul Consultativ al Procurorilor 

Europeni (CCPE) au căzut de acord în ceea ce priveşte următoarele:

1. Interesul societăţii necesită ca statul de drept să fi e garantat de către o justiţie echitabilă, imparţială şi efi cientă. 

Procurorii şi judecătorii se vor asigura că drepturile şi libertăţile individuale vor fi  garantate în toate fazele procedurii 

şi că ordinea publică este protejată. Acest lucru implică respectul absolut al drepturilor învinuiţilor şi victimelor. De-

cizia procurorului de netrimitere în judecată trebuie să poată fi  supusă revizuirii judiciare. Una din opţiuni ar putea 

fi  să i se permită victimei să înainteze cauza direct instanţei. 

2. O justiţie echitabilă necesită respectarea egalităţii de arme dintre acuzare şi apărare, precum şi respectarea inde-

pendenţei Curţii, a principiului separaţiei puterilor şi a forţei obligatorii a hotărîrilor defi nitive ale instanţei.

3. Rolul distinct, dar complementar, al procurorilor şi judecătorilor este o garanţie necesară pentru o justiţie echita-

bilă, imparţială şi efi cientă. În exerciţiul funcţiilor lor, judecătorii şi procurorii trebuie să se bucure de independenţă 

şi, de asemenea, trebuie să fi e şi să apară independenţi unii de ceilalţi. 

4. La dispoziţia sistemului naţional al justiţiei trebuie puse resurse organizaţionale, fi nanciare, materiale şi umane 

adecvate.

5. Rolul judecătorilor – şi, unde este cazul, al juraţilor – este să judece corect cauzele aduse înaintea lor de către servi-

ciul procuraturii, fără nici o infl uenţă ilicită din partea acuzării sau a apărării sau din orice altă sursă.

6. Aplicarea legii şi, unde este cazul, puterile discreţionare ale procurorilor din faza premergătoare a procesului im-

pun ca statutul procurorilor să fi e garantat prin lege, la cel mai înalt nivel posibil, într-o manieră similară cu cel al 

judecătorilor. Aceştia vor fi  independenţi şi autonomi în luarea deciziilor şi îşi vor exercita atribuţiile într-un mod 

echitabil, obiectiv şi imparţial.

7. CCJE şi CCPE fac referire la jurisprudenţa constantă a Curţii Europene pentru Drepturile Omului în ceea ce 

priveşte Articolul 5 alineatul 3 şi Articolul 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. În special, se referă la 

deciziile în care Curtea a recunoscut exigenţa independenţei de puterea executivă şi de partide, pentru toţi ofi ţerii 

autorizaţi prin lege să exercite puterea judiciară, ceea ce nu exclude, însă, subordonarea faţă de o autoritate judiciară 

superioară independentă. Orice competenţă a funcţiilor judiciare ale procurorilor trebuie să fi e limitată la cauzele 

implicînd, în special, sancţiuni minore, nu ar trebui să fi e exercitată cumulativ cu puterea de a efectua urmărirea 

penală în aceeaşi cauză şi nu ar trebui să aducă atingere dreptului învinuiţilor de a obţine în aceleaşi cauze o decizie 

din partea unei autorităţi independente şi imparţiale exercitînd atribuţii judiciare.

8. Statutul independent al procurorilor necesită unele exigenţe minime, în special:

− poziţia şi activităţile lor nu trebuie supuse infl uenţei sau imixtiunii din partea nici unei surse din afara serviciului 

de procuratură;

− recrutarea lor, evoluţia carierei, siguranţa postului, precum şi transferul se vor îndeplini numai în conformitate cu 

legea sau prin consimţămîntul lor; remunerarea lor trebuie să fi e asigurată prin garanţii prevăzute de lege.

1 Acest Aviz, adoptat în comun de CCJE şi CCPE, cuprinde: o Declaraţie, denumită „Declaraţia de la Bordeaux”; o Notă explicativă.



R evista Institu tului  Naţional al Justiţiei  nr.2 ,  2010

3 0 I n s t i t u t u l  N aţ i o n a l  a l  J u s t i ţ i e i

9. Într-un stat de drept, cînd structura serviciului de procuratură este ierarhizată, efi cienţa cercetării este, în ceea ce 
priveşte procurorul, puternic legată de necesitatea unor instrucţiuni transparente emanînd de la autoritatea ierarhică, de 
obligaţia de a răspunde în faţa acesteia şi de răspunderea profesională. Instrucţiunile către procurori trebuie să fi e scrise 
conform legii şi, unde este cazul, în conformitate cu directivele şi criteriile de cercetare disponibile în mod public. Orice 
reexaminare în concordanţă cu legea a unei decizii a procurorului de începere sau de neîncepere a urmăririi penale tre-
buie să fi e îndeplinită într-un mod imparţial şi obiectiv. În orice caz, se vor avea în vedere interesele victimei. 

10. Împărtăşirea unor principii juridice şi valori etice comune de către toţi profesioniştii implicaţi în procesul judiciar 
este esenţială pentru administrarea adecvată a justiţiei. Formarea, inclusiv formarea în domeniul managementului, 
este atît un drept, cît şi o obligaţie pentru judecători şi procurori. O astfel de formare trebuie să fi e organizată într-o 
manieră imparţială şi evaluată într-o manieră obiectivă şi regulată în ceea ce priveşte efi cienţa ei. Unde este cazul, 
formările comune pentru judecători, procurori şi avocaţi pe teme de interes comun pot contribui la realizarea unei 
justiţii de înaltă calitate.

11. De asemenea, interesul societăţii impune ca presei să i se furnizeze informaţiile necesare pentru a informa publi-
cul cu privire la funcţionarea sistemului de justiţie. Autorităţile competente vor oferi aceste informaţii respectînd în 
special prezumţia de nevinovăţie a învinuitului, dreptul la un proces echitabil şi dreptul la viaţa privată şi de familie 
al tuturor persoanelor implicate în procedură. Atît judecătorii, cît şi procurorii ar trebui să elaboreze un cod de bune 
practici sau de linii directoare pentru fi ecare profesie în relaţia lor cu mass-media.

12. Atît judecătorii, cît şi procurorii sînt actorii-cheie în privinţa cooperării internaţionale în materie judiciară. Îmbu-
nătăţirea încrederii reciproce între autorităţile competente din diverse ţări este necesară. În acest context, este impe-
rativ ca informaţiile strînse de procurori prin intermediul cooperării internaţionale şi utilizate în cadrul procedurilor 
judiciare să fi e transparente în ceea ce priveşte conţinutul şi originea lor şi puse la dispoziţia judecătorilor şi a tuturor 
părţilor, avînd în vedere protejarea efi cientă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

13. În Statele Membre, în care procurorii au atribuţii şi în afara domeniului dreptului penal, principiile menţionate 
aici se aplică şi acestor atribuţii.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

I. INTRODUCERE

a. Scopul Avizului 

1. Una dintre sarcinile esenţiale ale unui stat democratic fondat pe principiul statului de drept este să garanteze că atît 
drepturile şi libertăţile fundamentale, cît şi egalitatea în faţa legii sînt respectate în deplinătate conform, în special, 
Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale (CEDO), precum şi jurisprudenţei 
Curţii Europene pentru Drepturile Omului (Curtea). În acelaşi timp, este foarte importantă garantarea securităţii şi 
justiţiei în societate prin asigurarea unor măsuri efi ciente în ceea ce priveşte comportamentul infracţional. Securita-
tea în cadrul societăţii trebuie să fi e de asemenea garantată într-un stat democratic prin aplicarea efi cientă a pedep-
selor impuse pentru comportamentul infracţional (alineatul 1 din Declaraţie). 

2. Aşadar, este misiunea Statului să stabilească şi să garanteze funcţionarea unui sistem de justiţie efi cient care să 
respecte drepturile omului şi libertăţile fundamentale. În ceea ce priveşte numărul de actori participanţi la această 
misiune, care aparţin fi e organismelor publice, fi e celor private (cum ar fi  avocaţii), un rol-cheie în garantarea funcţi-
onării justiţiei, într-o manieră independentă şi imparţială, este jucat de judecători şi de procurori.

3. În Avizele lor anterioare, Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) şi Consiliul Consultativ al Pro-
curorilor Europeni (CCPE) s-au concentrat pe mai multe aspecte importante privind efi cienţa justiţiei cu accent pe 
drepturile omului şi pe libertăţile fundamentale. De subliniat că scopul comun al judecătorilor şi al procurorilor, 
inclusiv al procurorilor care au atribuţii în afara domeniului dreptului penal, este garantarea unei justiţii echitabile, 
imparţiale şi efi ciente. Noutatea acestui Aviz consistă în faptul că a fost elaborat de judecători şi de procurori repre-
zentîndu-i pe colegii lor naţionali şi că se preocupă de chestiuni asupra cărora judecătorii şi procurorii au convenit, 
pe baza experienţei lor practice.

4. Aşadar, textul este concentrat asupra aspectelor esenţiale ale celor două misiuni, şi anume: independenţa, respec-
tarea drepturilor şi libertăţilor individuale, obiectivitatea şi imparţialitatea, etica şi deontologia, formarea şi relaţia cu 
mass-media.

5. Conţinutul prezentului Aviz trebuie considerat în contextul relaţiilor judecătorilor şi procurorilor cu ceilalţi profe-

sionişti care intervin în diferite faze ale procedurilor judiciare, cum ar fi  avocaţii, experţii judiciari, grefi erii, aprozii, 



31

R evista Institu tului  Naţional al Justiţiei  nr.2 ,  2010

3 1I n s t i t u t u l  N aţ i o n a l  a l  J u s t i ţ i e i

poliţia, aşa cum se arată în Programul Cadru de Acţiune Globală pentru judecători în Europa, adoptat de Comitetul 

de Miniştri la 7 februarie 2001 şi în Recomandarea Rec (2000)19 privind rolul Procuraturii în sistemul justiţiei pena-

le, adoptate de Comitetul de Miniştri la 6 octombrie 2000.

b. Diversitatea sistemelor naţionale

6. În cadrul Statelor Membre ale Consiliului Europei coexistă mai multe sisteme judiciare:

(i) sistemele „common law”, în care există o separare clară între judecători şi procurori, şi alte sisteme, în care pute-

rea de a investiga nu este combinată cu alte funcţii;

(ii) sistemele dreptului continental, în care se pot observa mai multe modalităţi, în care judecătorii şi procurorii fac 

parte din „corpul judiciar” sau, dimpotrivă, acelea în care numai judecătorii fac parte din acest corp. 

În plus, în diferite sisteme, autonomia procuraturii faţă de executiv poate fi  totală sau limitată.

7. Scopul acestui Aviz este să identifi ce, în lumina jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului, o bază 

de principii şi abordări aplicabile ţinînd cont în acelaşi timp de punctele comune, dar şi de diferenţe.

8. Garanţia separării funcţiilor reprezintă o condiţie esenţială a imparţialităţii judecătorului faţă de părţile din proces. 

Imparţialitatea, aşa cum este enunţată în Avizul nr.1 al CCJE referitor la standardele privind independenţa şi inamo-

vibilitatea judecătorilor (2001), este prima dintre garanţiile instituţionale care defi neşte poziţia judecătorului. Mai 

mult, implică faptul ca procuraturii să-i fi e repartizată sarcina probei şi emiterea rechizitoriilor, care constituie una 

dintre primele garanţii procesuale ale deciziei fi nale. 

9. În fi ecare sistem, rolul judecătorului este, deci, diferit de cel al procurorului. Cu toate acestea, sarcinile lor rămîn 

complementare. Nu există legături ierarhice între judecători şi procurori.

10. Independenţa procuraturii constituie un corolar indispensabil al independenţei autorităţii judecătoreşti. Rolul 

procurorului de a afi rma şi de a proteja drepturile omului, atît ale suspecţilor şi învinuiţilor, cît şi ale victimelor, poate 

fi  desfăşurat în cea mai bună modalitate, cînd procurorul este independent în luarea deciziilor faţă de puterea exe-

cutivă şi legislativă şi cînd rolul diferit al judecătorilor şi procurorilor este vegheat în mod corect. Într-o democraţie 

bazată pe statul de drept legea este cea care oferă baza politicii procuraturii (alineatul 3 din Declaraţie). 

c. Particularităţile funcţiilor

11. Procurorii şi judecătorii trebuie să-şi exercite funcţiile într-o manieră echitabilă, imparţială, obiectivă şi coeren-

tă, trebuie să respecte şi să se străduiască să protejeze drepturile omului şi să caute să garanteze că sistemul justiţiei 

operează prompt şi efi cient.

12. În exercitarea funcţiilor lor, procurorii se bazează fi e pe un sistem al investigării discreţionare (principiul oportu-

nităţii), fi e pe un sistem al investigării obligatorii (principiul legalităţii), dar în ambele cazuri procurorii nu acţionează 

numai în numele societăţii ca întreg. De asemenea, ei desfăşoară obligaţii faţă de anumite persoane, respectiv faţă de 

învinuit, căruia i se datorează o obligaţie de corectitudine, precum şi victimelor infracţiunii, cărora li se datorează 

obligaţia de a garanta că drepturile lor sînt avute în vedere. În acest sens şi fără a aduce atingere respectării principiului 

egalităţii de arme, procurorul nu poate fi  considerat egal cu celelalte părţi (alineatul 2 din Declaraţie). De asemenea, 

procurorul trebuie să ţină cont în mod adecvat de părerile şi preocupările victimelor şi să iniţieze sau să încurajeze 

acţiuni care să garanteze că victimele sînt informate atît despre drepturile lor, cît şi despre evoluţia procedurii. Aceştia 

nu trebuie să iniţieze sau să continue cercetarea, atunci cînd investigaţia imparţială sau probele disponibile indică 

faptul că acuzaţia este netemeinică.

d. Instrumentele internaţionale existente 

13. La nivel european, cîteva texte, inclusiv jurisprudenţa Curţii, se preocupă direct sau implicit de subiectele legate 

de relaţia dintre judecători şi procurori.

14. Mai întîi, Curtea atribuie sarcini judecătorilor în calitatea lor de garanţi ai drepturilor şi libertăţilor, în special în 

Articolul 5 (dreptul la libertate şi securitate) şi în Articolul 6 (dreptul la un proces echitabil), şi, de asemenea, procu-

rorilor (Articolului 5 alineatele 1a), 3 şi 6).

15. Curtea, printre sarcinile căreia se afl ă şi interpretarea CEDO, s-a pronunţat prin mai multe hotărîri asupra unor 

chestiuni privind relaţia dintre judecători şi procurori.

16. În special, a tratat problema potrivit căreia aceeaşi persoană a desfăşurat succesiv funcţia de procuror şi de ju-

decător în aceeaşi cauză (hotărîrea de la 1 octombrie 1982, în cauza Piersack v. Belgia, §§ 30-32), necesitatea de a 

garanta că nici o presiune politică nu va fi  exercitată asupra instanţelor şi autorităţilor procuraturii (hotărîrea din 
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12 februarie 2008, în cauza Guja v. Moldova, §§ 85-91), necesitatea de a proteja judecătorii şi procurorii în contextul 

libertăţii de opinie (hotărîrea din 8 ianuarie 2008, în cauza Saygili şi alţii v. Turcia, §§ 34-40), obligaţiile procesuale ale 

instanţelor şi departamentelor procuraturii de a cerceta, investiga şi pedepsi încălcarea drepturilor omului (hotărîrea 

din 15 mai 2007, în cauza Ramsahai şi alţii v. Olanda, §§ 321-357) şi, în sfîrşit, contribuţia autorităţilor procuraturii 

la standardizarea jurisprudenţei (hotărîrea din 10 iunie 2008, în cauza Martins de Castro şi Alves Correia de Castro v. 

Portugalia, §§ 51-66).

17. În domeniul procedurii penale, Curtea a examinat statutul şi puterile departamentelor procuraturii şi cerinţele pre-

văzute în Articolul 5 alineatul 3 din CEDO (cu privire la alţi ofi ţeri „autorizaţi prin lege să exercite puterea judiciară”), 

în contextul diferitelor circumstanţe faptice (din, inter alia, hotărîrile din 4 decembrie 1979, în cauza Schiesser v. Elveţia, 

§§ 27-38, în cauza De Jong, Baljet şi Van den Brink v. Olanda, §§ 49-50, în cauza Assenov şi alţii v. Bulgaria, §§ 146-150, 

în cauza Niedbala v. Polonia, §§ 45-47, în cauza Pantea v. Romînia, §§ 232-243 şi din 10 iulie 2008, în cauza Medvedyev 

şi alţii v. Franţa, §§ 61,67-69). De asemenea, Curea a examinat statutul, jurisdicţia şi puterile de control ale autorităţilor 

procuraturii în cazurile privind supravegherea convorbirilor telefonice (hotărîrea din 26 aprilie 2007, în cauza Dumitru 

Popescu v. Romînia, §§ 68-86) şi prezenţa autorităţilor procuraturii la deliberările Curţii Supreme (hotărîrile din 30 oc-

tombrie 1991, în cauza Borgers v. Belgia, §§ 24-29 şi din 8 iulie 2003, în cauza Fontaine şi Berlin v. Franţa, §§ 57-67).

18. În cele din urmă, în afara sferei penale, Curtea a stabilit foarte bine o jurisprudenţă cu privire la „doctrina apa-

renţelor”, conform căreia prezenţa procurorilor la deliberările instanţelor este contrară Articolului 6 alineatul 1 din 

CEDO (hotărîrile din 20 februarie 1996, în cauza Lobo Machado v. Portugalia, §§ 28-32 şi din 12 aprilie 2006, în cauza 

Martinie v. Franţa [GC], §§ 50-55).

19. Alte texte au fost elaborate de Consiliul Europei:

− Recomandarea Rec(94)12 a Comitetului de Miniştri privind independenţa, efi cienţa şi rolul judecătorilor recu-

noaşte legăturile dintre judecători şi procurori, cel puţin în ţările în care cei din urmă au autoritate judiciară în 

sensul dat acestei expresii de către Curte;

− Recomandarea Rec(2000)19 a Comitetului de Miniştri privind rolul Procuraturii în sistemul justiţiei penale sub-

liniază explicit relaţia dintre judecători şi procurori, în timp ce evidenţiază principiile generale care sînt cruciale 

pentru a garanta că aceste relaţii contribuie într-o manieră neechivocă la îndeplinirea adecvată a sarcinilor jude-

cătorilor şi procurorilor. Subliniază, în special, obligaţia Statelor de a „lua măsurile adecvate pentru a garanta că 

statutul juridic, competenţele şi rolul procesual al procurorilor să fi e stabilite prin lege, într-o manieră în care să nu 

permită îndoieli întemeiate cu privire la independenţa şi imparţialitatea judecătorilor de la instanţă”; 

− Recomandarea Rec(87)18 a Comitetului de Miniştri privind simplifi carea justiţiei penale oferă diferite exemple 

ale unor atribuţii anterior date numai în competenţa judecătorilor şi, în prezent, atribuite procuraturii (ale cărei 

sarcini principale constau, încă, în iniţierea şi coordonarea urmăririi). Aceste noi atribuţii creează exigenţe supli-

mentare privind organizarea serviciilor de procuratură şi selectarea persoanelor care să-şi asume aceste funcţii. 

II. STATUTUL JUDECĂTORILOR ŞI AL PROCURORILOR

a. Garanţiile independenţei interne şi externe a judecătorilor şi procurorilor; statul de drept ca o condiţie 

necesară a independenţei lor

20. Judecătorii şi procurorii trebuie să fi e independenţi unii de alţii şi, de asemenea, să se bucure de independenţă 

efectivă în exerciţiul funcţiilor lor respective. Aceştia desfăşoară funcţii diferite în cadrul sistemului de justiţie şi în 

societate, în ansamblul său. De aceea, există perspective diferite cu privire la independenţa instituţională şi funcţio-

nală (alineatul 3 din Declaraţie).

21. Puterea judecătorească se bazează atît pe principiul independenţei de orice putere externă şi de orice comandă 

venită din orice sursă, cît şi pe absenţa ierarhiei interne. Rolul său şi, unde este cazul, cel al juraţilor, este judecarea 

corectă a cauzelor aduse înaintea lor de către serviciul procuraturii sau de către părţi. Aceasta implică absenţa orică-

rei infl uenţe ilicite din partea procurorului sau a apărătorului. Judecătorii, procurorii şi avocaţii apărării trebuie să 

respecte fi ecare rolul celuilalt (alineatul 5 din Declaraţie). 

22. Principiul fundamental al independenţei judecătorilor este consacrat în Articolul 6 din CEDO şi subliniat în 

avizele anterioare ale CCJE.

23. Funcţia de a judeca implică responsabilitatea de a lua o decizie obligatorie pentru persoanele în cauză şi rezol-

varea litigiului în baza legii. Ambele sînt prerogativele judecătorului, autoritate judiciară independentă de celelalte 

puteri ale Statului.2 Aceasta nu este, în general, sarcina procurorilor, care sînt responsabili de iniţierea şi continuarea 

cercetării penale.
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24. CCJE şi CCPE se referă la jurisprudenţa constantă a Curţii cu privire la Articolul 5, alineatele 3 şi 6, din CEDO. În 

special, se referă la hotărîrea în cauza Schiesser v. Elveţia, prin care Curtea a recunoscut exigenţa independenţei faţă 

de executiv şi de partide pentru toţi „ofi ţerii autorizaţi de lege să exercite puteri judiciare”, dar care nu exclude, totuşi, 

subordonarea către o autoritate ierarhică judiciară independentă (alineatul 7 din Declaraţie).

25. Unele State Membre atribuie procurorilor puterea de a lua decizii obligatorii în unele domenii în locul urmăririi 

penale sau în vederea protejării anumitor interese. CCJE şi CCPE consideră că toate atribuirile de funcţii judiciare 

procurorilor ar trebui limitate la cauzele care implică sancţiuni minore, nu ar trebui să fi e exercitate cumulativ cu 

puterea de cercetare penală în aceeaşi cauză şi nu ar trebui să aducă atingere drepturilor învinuitului la o hotărîre din 

partea unei autorităţi independente şi imparţiale exercitînd, într-o astfel de cauză, funcţii judiciare. Sub nici o formă, 

aceste sarcini nu vor permite procurorilor să ia măsuri de natură să restrîngă libertăţile individuale şi să ia decizii 

defi nitive privative de libertate fără dreptul de a apela la un judecător sau la o instanţă (alineatul 7 din Declaraţie). 

26. Serviciul de procuratură este o autoritate independentă, a cărei existenţă trebuie bazată pe lege la cel mai înalt 

nivel posibil. În statele democratice, nici Parlamentul şi nici o altă instituţie guvernamentală nu ar trebui să încerce să 

infl uenţeze în mod ilicit anumite decizii luate de procurori în legătură cu o anumită cauză, pentru a determina cum 

ar trebui condusă cercetarea într-o cauză anume, sau pentru a forţa procurorii să-şi modifi ce deciziile (alineatele 8 şi 

9 din Declaraţie).

27. Independenţa procurorilor este indispensabilă pentru a le permite să-şi desfăşoare sarcinile. Consolidează rolul 

lor în statul de drept şi în societate şi, de asemenea, garantează că sistemul de justiţie va funcţiona echitabil şi efi cient 

şi că toate benefi ciile independenţei judiciare vor fi  realizate (alineatele 3 şi 8 din Declaraţie). Astfel, asemănătoare 

independenţei asigurate judecătorilor, independenţa procurorilor nu este o prerogativă sau un privilegiu conferit în 

interesul procurorilor, ci o garanţie în interesul unei justiţii echitabile, imparţiale şi efi ciente care protejează atît inte-

resele publice, cît şi cele private ale persoanelor în cauză.

28. Funcţia procurorului, care poate fi  caracterizată de principiile investigării discreţionare sau obligatorii, diferă în 

funcţie de sistemul naţional existent, de statutul procurorului în cadrul instituţional şi în procesul penal.

29. Oricare ar fi  statutul lor, procurorii trebuie să se bucure de o independenţă funcţională totală în desfăşurarea 

atribuţiilor lor legale penale sau extrapenale. Fie că se afl ă sau nu sub o autoritate ierarhică pentru a permite 

răspunderea şi pentru a preveni instituirea procedurilor într-o manieră arbitrară sau netemeinică, procurorii trebuie 

să ofere linii directoare clare şi transparente în ceea ce priveşte cercetarea (alineatul 9 din Declaraţie). 

30. În privinţa aceasta, CCJE şi CCPE doresc să amintească în special Recomandarea Rec(2000)19, care recunoaşte 

că, pentru a favoriza echitatea, coerenţa şi efi cienţa în activitatea procuraturii, statele trebuie să încerce să defi nească 

principii şi criterii generale care să fi e utilizate ca referinţă la deciziile luate de procurori în cauzele individuale.

31. Instrucţiunile către procurori trebuie date în scris, conform legii şi, unde este cazul, în conformitate cu liniile şi 

criteriile directoare trasate în mod public pentru procuratură (alineatul 9 din Declaraţie).3

32. Orice decizie de începere sau de neîncepere a urmăririi penale trebuie să fi e întemeiată legal. Orice revizuire în 

conformitate cu legea a deciziei procurorului de a începe sau nu urmărirea penală trebuie îndeplinită cu imparţialitate 

şi obiectivitate, fi e că se desfăşoară în cadrul procuraturii, fi e că este îndeplinită de o autoritate judiciară independentă. 

Interesul victimei, precum şi interesul legal al altor persoane trebuie avut în vedere în mod corespunzător (alineatul 9

din Declaraţie).

33. Complementaritatea funcţiilor judecătorului şi ale procurorului implică faptul că fi ecare dintre aceştia este con-

ştient că o justiţie imparţială necesită egalitatea de arme între serviciul procuraturii şi apărare şi că procurorii trebuie 

să acţioneze întotdeauna cu onestitate, obiectivitate şi imparţialitate. Întotdeauna, judecătorii şi procurorii trebuie să 

respecte atît integritatea suspecţilor, persoanelor acuzate şi a victimelor, cît şi dreptul la apărare (alineatele 2 şi 6 din 

Declaraţie).

34. Independenţa judecătorilor şi a procurorilor este inseparabilă de statul de drept. Judecătorii şi procurorii acţio-

nează pentru binele comun, în numele societăţii şi al cetăţenilor ei, care îşi doresc garantarea drepturilor şi libertăţilor 

lor sub toate aspectele. Aceştia intervin în domenii în care cele mai sensibile drepturi ale omului (libertatea individu-

ală, viaţa privată, protecţia bunurilor etc.) merită cea mai bună protecţie. Procurorul trebuie să verifi ce că probele sînt 

strînse conform legii şi că procedura este iniţiată şi continuată conform legii. În desfăşurarea acestei activităţi, trebuie 

să respecte principiile consacrate de CEDO şi de celelalte instrumente juridice internaţionale, mai ales respectarea 

prezumţiei de nevinovăţie, a dreptului la apărare şi la un proces echitabil. Judecătorul trebuie să vegheze la respecta-

rea acestor principii în procedurile care îi sînt înaintate. 
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35. Dacă procurorilor le este permis să se adreseze judecătorului cu acţiuni şi cereri defi nite prin lege, aceştia nu pot 

interveni în nici un fel în procesul decizional al judecătorului şi sînt obligaţi să respecte hotărîrile judecătorului. Nu 

se pot opune aplicării hotărîrilor, decît dacă o fac în exerciţiul unei acţiuni prevăzute de lege (alineatele 4 şi 5 din 

Declaraţie).

36. Acţiunea şi conduita procurorului şi a judecătorului nu trebuie să lase nici o urmă de îndoială cu privire la obiec-

tivitatea şi imparţialitatea acestora. Judecătorii şi procurorii trebuie să se bucure de independenţă în ceea ce priveşte 

funcţiile lor şi trebuie să fi e şi să apară independenţi unii de ceilalţi. În ochii justiţiabililor şi ai societăţii ca întreg, nu 

trebuie să fi e nici o suspiciune a complicităţii între judecători şi procurori sau vreo confuzie între cele două funcţii.

37. Respectarea principiilor de mai sus înseamnă că statutul procurorilor trebuie să fi e garantat prin lege la nivelul 

cel mai înalt posibil, într-o manieră similară cu cel al judecătorilor. Proximitatea şi complementaritatea naturii sar-

cinilor judecătorilor şi procurorilor creează exigenţe şi garanţii similare în ceea ce priveşte statutul lor şi condiţiile de 

angajare, respectiv cu privire la recrutare, formare, dezvoltarea carierei, disciplină, transferul numai în condiţiile legii 

sau prin consimţămînt, remunerarea, încheierea funcţiei şi libertatea de a înfi inţa asociaţii profesionale (alineatul 8 

din Declaraţie).

38. Conform sistemelor naţionale în vigoare, atît judecătorii, cît şi procurorii trebuie să fi e direct asociaţi administraţiei 

şi managementului serviciilor lor respective. În acest scop, la dispoziţia judecătorilor şi a procurorilor trebuie puse 

mijloace fi nanciare sufi ciente, inclusiv infrastructură, resurse materiale şi umane adecvate, acestea urmînd a fi  utili-

zate şi gestionate sub autoritatea lor (alineatul 4 din Declaraţie).

b. Etica şi deontologia judecătorilor şi a procurorilor 

39. Judecătorii şi procurorii trebuie să fi e persoane cu o integritate deosebită şi cu aptitudini profesionale şi 

organizaţionale adecvate. Datorită naturii funcţiei lor pe care au acceptat-o în cunoştinţă de cauză, judecătorii şi pro-

curorii sînt expuşi constant criticilor publice şi, în consecinţă, trebuie să stabilească ei înşişi datoria de a-şi restrînge, 

fără prejudiciu, în cadrul legal, dreptul de a face comunicări cu privire la cauzele lor. Principalii actori din adminis-

trarea justiţiei trebuie să menţină întotdeauna onoarea şi demnitatea profesiei lor şi trebuie să se comporte în orice 

situaţie într-o manieră demnă pentru funcţia lor4 (alineatul 11 din Declaraţie).

40. Judecătorii şi procurorii trebuie să se abţină de la orice acţiune sau conduită care le-ar putea afecta imparţialitatea. 

Aceştia trebuie să soluţioneze cu diligenţă şi într-un termen rezonabil cauzele înaintate lor.

41. Procurorii trebuie să se abţină de la comentariile şi declaraţiile publice prin intermediul mass-media, care ar putea 

crea impresia că instanţa este supusă unei presiuni directe sau indirecte în vederea luării unei anumite decizii sau care 

poate afecta echitatea procedurii.

42. Judecătorii şi procurorii trebuie să facă tot posibilul pentru a se familiariza cu normele etice care guvernează 

funcţia celuilalt. Acest lucru va spori înţelegerea şi respectul pentru sarcinile celuilalt, ceea ce ar putea conduce la 

garantarea unei relaţii adecvate între judecători şi procurori.

c. Formarea judecătorilor şi a procurorilor

43. Cel mai înalt nivel al aptitudinilor profesionale este una dintre condiţiile prealabile încrederii publice atît în ju-

decători, cît şi în procurori, şi pe care îşi fundamentează, în principal, rolul şi legitimitatea. Formarea profesională 

adecvată joacă un rol crucial din moment ce permite îmbunătăţirea activităţii acestor două categorii de protagonişti 

ai justiţiei, astfel sporind calitatea actului de justiţie în ansamblu (alineatul 10 din Declaraţie).

44. Formarea judecătorilor şi a procurorilor vizează nu doar însuşirea aptitudinilor profesionale necesare accesului 

în cadrul profesiei, dar, în egală măsură, şi o formare permanentă de-a lungul carierei lor. Aceasta înfăţişează cele 

mai diverse aspecte ale vieţii lor profesionale, inclusiv managementul administrativ al instanţelor şi departamentelor 

procuraturii, şi trebuie, de asemenea, să răspundă necesităţilor de expertiză. În interesul unei administrări adecvate 

a justiţiei, formarea permanentă cerută pentru a menţine nivelul ridicat de califi care profesională şi pentru a o com-

pleta este atît un drept, cît şi o obligaţie pentru judecători şi procurori (alineatul 10 din Declaraţie).

45. Cînd se consideră adecvat, formări comune pentru judecători, procurori şi avocaţi pe teme de interes comun pot 

contribui la îndeplinirea unei justiţii de cea mai înaltă calitate. Această formare comună trebuie să facă posibilă cre-

area unei baze pentru o cultură juridică comună (alineatul 10 din Declaraţie).

46. Diferitele sisteme juridice europene se ocupă de formarea judecătorilor şi a procurorilor potrivit mai multor mo-

dele. Unele ţări au înfi inţat o Academie, o Şcoală Naţională sau alte instituţii specializate; altele au atribuit competenţa 

unor organisme specifi ce. Ar trebui organizate cursuri de formare profesională internaţională a judecătorilor şi pro-
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curorilor. În toate cazurile, este esenţial caracterul autonom al instituţiei însărcinate cu organizarea acestei formări, 

ca o garanţie a pluralismului cultural şi a independenţei.5

47. În acest context, o importanţă mare s-a acordat participării directe a judecătorilor şi procurorilor la cursurile de 

formare, din moment ce le permite să-şi exprime opiniile formate pe baza experienţei lor profesionale. Cursurile 

trebuie să cuprindă nu numai domenii precum dreptul şi protecţia libertăţilor individuale, dar să includă şi module 

privind practicile de management şi să cuprindă o refl ectare asupra sarcinilor judecătorilor şi procurorilor. În acelaşi 

timp, contribuţia suplimentară a avocaţilor şi a academicienilor este esenţială pentru a evita o abordare îngustă. În 

sfîrşit, calitatea şi efi cienţa formării trebuie evaluate în mod regulat şi într-o manieră obiectivă. 

III. ROLURILE ŞI FUNCŢIILE JUDECĂTORILOR ŞI ALE PROCURORILOR ÎN PROCEDURA PENALĂ

a. Rolurile judecătorilor şi ale procurorilor în faza premergătoare 

48. În faza premergătoare, judecătorul în mod independent, sau, uneori împreună cu procurorul supraveghează 

legalitatea acţiunilor investigative, în principal în ceea ce priveşte cercetările care afectează drepturile fundamentale 

(decizia cu privire la arestarea preventivă, luarea în custodie, sechestrul, implementarea tehnicilor speciale de inves-

tigare etc.).

49. Ca regulă generală, procurorii trebuie să controleze legalitatea investigaţiilor şi să monitorizeze respectarea drep-

turilor omului de către anchetatori, atunci cînd aceştia se vor pronunţa dacă urmărirea penală trebuie să înceapă sau 

să continue.

50. Recomandarea Rec(2000)19 prevede că atunci cînd poliţia se afl ă sub autoritatea procurorilor sau cînd cercetările 

poliţiei sînt fi e conduse, fi e supravegheate de procuror, statul trebuie să ia măsuri efi ciente pentru a garanta că pro-

curorul poate da instrucţiuni şi poate desfăşura evaluări şi controale şi poate sancţiona încălcările legii. Cînd poliţia 

este independentă faţă de procurori, Recomandarea prevede numai că statele trebuie să ia măsuri efi ciente pentru a 

garanta că există o cooperare adecvată şi funcţională între procurori şi autorităţile investigative.

51. Chiar şi în sistemele în care investigaţia este supravegheată de către procuror, al cărui statut îl învesteşte cu auto-

ritatea judiciară, este esenţial ca măsurile luate în acest context şi care constituie importante încălcări ale libertăţilor, 

în special cînd este vorba despre detenţia provizorie, să fi e monitorizate de judecător sau de instanţă.

b. Relaţiile dintre judecători şi procurori pe parcursul investigaţiei şi audierilor în faţa instanţei

52. În unele state, procurorii pot regla fl uxul cauzelor exercitînd puterea discreţionară, care le permite să decidă ce 

cauze vor ajunge în faţa instanţei şi ce cauze vor fi  administrate prin alte metode decît procedurile în faţa instanţei 

(împăcarea dintre acuzat şi victimă, înţelegeri preprocesuale în cauză cu acordul părţilor, negocieri referitoare la 

proceduri simplifi cate sau scurtate, mediere etc.) – care contribuie la reducerea încărcăturii cu dosare şi permite sta-

bilirea priorităţilor de trimitere în judecată.

53. Aceste metode utilizate de procurori, care refl ectă modernizarea, socializarea, umanizarea şi raţionalizarea admi-

nistrării justiţiei penale, sînt utile pentru reducerea încărcăturii cu dosare în instanţe. Pe de altă parte, avînd în vedere 

că au şi dreptul de a nu prezenta o anume cauză în instanţă, este necesară evitarea acţiunilor arbitrare, a discriminării 

sau a posibilelor presiuni nelegale din partea puterii politice pentru a proteja drepturile victimelor. De asemenea, este 

necesar să se permită oricărei persoane interesate, în special victimei, să atace decizia procurorului de neîncepere a 

urmăririi penale. O opţiune ar fi  să se permită victimei să prezinte cauza direct în faţa Curţii. 

54. În consecinţă, în ţările în care operează un sistem al investigării discreţionare, procurorul trebuie să acorde o 

atenţie deosebită începerii sau neînceperii urmăririi, avînd în vedere orice linie directoare sau criteriu, care au fost 

adoptate pentru a asigura coerenţa deciziilor referitoare la urmărire.

55. Imparţialitatea procurorilor pe parcursul procedurii trebuie înţeleasă în sensul că aceştia trebuie să acţioneze 

într-o manieră echitabilă şi obiectivă pentru a garanta că instanţei i se prezintă toate faptele relevante şi argumentele 

juridice şi, în special, să garanteze că probele favorabile acuzatului vor fi  relevate; trebuie să aibă în vedere şi poziţia 

persoanei acuzate şi a victimei; să verifi ce că toate probele au fost obţinute prin mijloace care vor fi  admise de jude-

cător conform regulilor unui proces echitabil şi să refuze administrarea probelor obţinute prin încălcarea drepturilor 

omului, cum ar fi  tortura (alineatul 6 din Declaraţie).

56. Atunci cînd o investigaţie imparţială sau o revizuire a probelor arată că acuzaţiile sînt neîntemeiate, procurorii nu 

vor iniţia sau continua urmărirea penală şi vor depune toate eforturile pentru a pune capăt procedurii judiciare.
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57. În esenţă, pe parcursul procedurilor judecătorii şi procurorii îşi îndeplinesc funcţiile în vederea asigurării unui 

proces penal echitabil. Judecătorii veghează asupra respectării legalităţii probelor strînse de procurori sau de an-

chetatori şi pot achita inculpatul de acuzaţii atunci cînd probele sînt obţinute nelegal sau sînt insufi ciente. Procu-

rorii au, de asemenea, dreptul de a face apel împotriva hotărîrii instanţei. 

c. Drepturile apărării în toate fazele procedurii

58. Judecătorii trebuie să aplice regulile procedurii penale respectînd, totodată, drepturile apărării (acordînd învinu-

iţilor posibilitatea de a-şi exercita drepturile, încunoştinţîndu-i pe învinuiţi de acuzaţiile ce li se aduc etc.), drepturile 

victimelor în procedură, principiul egalităţii de arme şi dreptul la o audiere publică, pentru ca astfel să fi e garantat un 

proces echitabil în toate cazurile6 (alineatele 1,2,6 şi 9 din Declaraţie).

59. Rechizitoriul joacă un rol important în procedura penală: din momentul emiterii lui învinuiţii sînt încunoştinţaţi 

ofi cial, prin notifi care scrisă, despre motivele legale şi faptice ale acuzaţiilor împotriva lor (hotărîrea din 18 decembrie 

1989 a Curţii Europene pentru Drepturile Omului în cauza Kamasinski v. Austria, § 79). În materie penală, o „audiere 

echitabilă” cerută conform Articolui 6 alineatul 1 din CEDO prevede că învinuiţii trebuie să aibă dreptul de a ataca 

atît probele împotriva lor, cît şi baza legală a acuzaţiilor.

60. În ţările în care procurorii supraveghează investigaţia, este sarcina procurorului să se asigure că drepturile apărării 

sînt respectate. În ţările în care ancheta penală este supravegheată de poliţie sau de alte autorităţi de aplicare a legii, 

judecătorii intervin ca garanţi ai libertăţilor individuale (habeas corpus), în special în ceea ce priveşte detenţia provi-

zorie, şi lor le revine sarcina de a se asigura că drepturile învinuitului sînt respectate.

61. Totuşi, în multe ţări, judecătorul şi procurorul devin răspunzători pentru monitorizarea exercitării drepturilor apă-

rării numai în momentul în care investigaţia a fost încheiată şi a început examinarea acuzaţiilor ce se aduc. În acest mo-

ment, procurorul este cel care primeşte procesele-verbale de la anchetatori, şi judecătorul este cel care cercetează acuza-

ţiile aduse şi probele strînse, pentru a garanta, mai ales, că toţi cei acuzaţi de săvîrşirea unei infracţiuni au fost informaţi 

în mod adecvat, într-o limbă pe care aceştia o înţeleg, şi detaliat despre natura şi cauza acuzaţiilor împotriva lor.

62. În funcţie de rolul lor într-o ţară anume, procurorii şi judecătorii trebuie să se asigure, apoi, că persoana a benefi -

ciat de sufi cient timp şi de facilităţile necesare în vederea pregătirii apărării sale, că este apărată în mod corespunzător, 

dacă este necesar, de către un avocat numit din ofi ciu plătit de stat şi să aibă acces, dacă este necesar, la un interpret şi 

să poată solicita luarea unor măsuri necesare afl ării adevărului.

63. De îndată ce cauza a fost înaintată instanţei, puterile judecătorului şi ale procurorului variază în funcţie de rolul 

pe care îl joacă în cursul procesului. În orice caz, dacă lipseşte una din componentele respectării drepturilor apărării, 

fi e judecătorul, fi e procurorul, sau amîndoi, în funcţie de specifi cul sistemului naţional, trebuie să atragă atenţia la 

această situaţie şi să o soluţioneze în mod obiectiv.

IV. RELAŢIA DINTRE JUDECĂTORI ŞI PROCURORI ÎN AFARA DOMENIULUI 

DREPTULUI PENAL ŞI ÎN FAŢA CURŢILOR SUPREME 

64. În funcţie de statul în care îşi desfăşoară activitatea, procurorii pot să aibă sau să nu aibă sarcini şi funcţii în afara 

domeniului dreptului penal.7 Acolo unde au astfel de sarcini şi funcţii, acestea pot include, inter alia, procedura civilă, 

dreptul muncii, dreptul administrativ, dreptul comercial, dreptul social, dreptul electoral, precum şi protecţia mediu-

lui, drepturile sociale ale unor grupuri vulnerabile precum minorii, persoanele cu handicap şi persoanele cu un venit 

foarte scăzut. Rolul procurorului în acest sens nu trebuie să permită acestuia să exercite o infl uenţă nepotrivită asupra 

procesului decizional fi nal al judecătorilor (alineatul 13 din Declaraţie).

65. De asemenea, este de menţionat rolul pe care îl au procurorii în faţa instanţei supreme în unele ţări. Acest rol este 

comparabil cu cel al avocaţilor generali în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. În faţa acestor jurisdicţii, 

procurorul general (sau echivalentul) nu este parte şi nu reprezintă Statul. Acesta este un organ independent care 

pune concluzii în fi ecare cauză sau numai în cauzele care prezintă un interes special pentru ca instanţa să clarifi ce cu 

privire la toate aspectele juridice care îi sînt înaintate în vederea aplicării corecte a legii.

66. Conform regulilor unui stat de drept, într-o societate democratică toate aceste competenţe ale procurorilor şi pro-

cedurile de exercitare a acestor competenţe trebuie să fi e stabilite cu precizie de către lege. Cînd procurorii acţionează 

în afara sistemului justiţiei penale, ei trebuie să respecte competenţa exclusivă a judecătorului sau a instanţei şi să ia 

în considerare principiile expuse, în special, în jurisprudenţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului, după cum 

urmează:
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i. Participarea procuraturii la şedinţele de judecată nu trebuie să afecteze independenţa instanţei;

ii. Principiul separaţiei puterilor trebuie respectat în legătură cu sarcinile şi activităţile procurorilor în afara domeniu-

lui dreptului penal, pe de o parte, şi în legătură cu rolul instanţelor de a proteja drepturile omului, pe de altă parte;

iii. Fără a aduce atingere prerogativelor lor de a reprezenta interesul public, procurorii trebuie să se bucure de ace-

leaşi drepturi şi obligaţii ca orice altă parte şi nu ar trebui să se bucure de o poziţie privilegiată în cadrul şedinţelor 

de judecată (principiul egalităţii de arme);

iv. Acţiunea serviciilor de procuratură în numele societăţii de a apăra interesul public şi libertăţile individuale nu va 

încălca principiul forţei obligatorii a hotărîrilor judecătoreşti defi nitive (res judicata), cu unele excepţii stabilite 

conform obligaţiilor internaţionale, inclusiv jurisprudenţei Curţii.

Celelalte principii menţionate în Declaraţie se aplică tuturor funcţiilor procurorilor în afara domeniului dreptului 

penal mutatis mutandis (alineatul 13 din Declaraţie).

V. JUDECĂTORII, PROCURORII ŞI MASS-MEDIA 

(alineatul 11 din Declaraţie)

67. Mass-media joacă un rol esenţial într-o societate democratică, în general, şi, în special, în relaţiile cu sistemul 

judiciar. Percepţia societăţii privind calitatea justiţiei este infl uenţată masiv de evaluarea mass-media a felului în 

care operează sistemul de justiţie. De asemenea, publicitatea contribuie la realizarea unui proces echitabil, deoarece 

protejează justiţiabilii şi învinuiţii de o administrare netransparentă a justiţiei.

68. Atenţia opiniei publice şi a presei mereu în creştere asupra procedurilor penale şi civile a condus la nevoia crescîndă 

de furnizare a informaţiei obiective către mass-media atît din partea instanţelor, cît şi din partea procurorilor.

69. Este de o importanţă fundamentală ca instanţele dintr-o societate democratică să inspire încredere publicului.8 

Caracterul public al şedinţelor este unul dintre mijloacele esenţiale de menţinere a încrederii în instanţe.

70. În cadrul Consiliului Europei există două documente principale care se ocupă de această problemă: a) Recoman-

darea Rec(2003)13 privind furnizarea informaţiilor referitoare la procesul penal prin mass-media, b) Avizul nr.7 al 

CCJE privind justiţia şi societatea (2005).

71. Avînd în vedere dreptul publicului de a primi informaţii de interes general, jurnaliştilor trebuie să li se ofere 

informaţiile necesare pentru a putea comunica şi comenta cu privire la funcţionarea sistemului de justiţie, să fi e 

supuşi obligaţiilor discreţiei judecătorilor şi procurorilor privind cauzele pe rol şi restricţiilor prevăzute de legile 

naţionale şi în conformitate cu jurisprudenţa Curţii.

72. Atît mass-media, cît şi judecătorii şi procurorii, vor respecta principiile fundamentale, precum: prezumţia de 

nevinovăţie9, dreptul la un proces echitabil, dreptul la viaţa privată al persoanelor în cauză, necesitatea de a evita 

o încălcare a acestor drepturi şi principii şi de a evita aparenţa de imparţialitate a judecătorilor şi a procurorilor 

implicaţi în cauză.

73. Reportajele mass-media despre cauzele în curs de cercetare sau în curs de judecată pot constitui o cale de imixtiu-

ne pertinentă şi pot exercita o infl uenţă inadecvată şi o presiune la adresa judecătorilor, juraţilor şi procurorilor care 

se ocupă de anumite cauze. Pentru a putea face faţă acestei provocări, judecătorilor şi procurorilor le sînt necesare 

aptitudini profesionale corespunzătoare, standarde etice ridicate şi auto-controlul puternic de a nu face comentarii 

premature cu privire la cauzele în curs de soluţionare.

74. Legăturile cu media, cum ar fi  ofi ţerii de informare publică sau un grup de judecători sau procurori instruiţi 

pentru contactul cu mass-media, ar putea ajuta presa să ofere informaţii corecte referitoare la lucrările şi hotărîrile 

instanţei şi, de asemenea, ar putea ajuta judecătorii şi procurorii.

75. Judecătorii şi procurorii trebuie să respecte reciproc rolul specifi c al celuilalt în sistemul de justiţie. Atît judecă-

torii, cît şi procurorii ar trebui să întocmească linii directoare sau un cod de bune practici pentru fi ecare profesie 

privind relaţia cu mass-media.10 Unele coduri naţionale de etică impun judecătorilor să se abţină de la comentariile 

publice privind cauzele în curs de soluţionare, pentru a nu face afi rmaţii care ar putea determina publicul să pună 

sub semnul întrebării imparţialitatea11 judecătorilor şi să evite încălcarea prezumţiei de nevinovăţie. În orice caz, 

judecătorii trebuie să se exprime înainte de toate prin hotărîrile lor; dacă vor da declaraţii presei, conform legii, refe-

ritoare la cauzele în curs de soluţionare sau la cauzele soluţionate12; discreţia şi cuvintele alese de judecători sînt foarte 

importante. Procurorii trebuie să fi e precauţi dacă vor comenta procedura urmată de judecător sau hotărîrea emisă, 

afi rmîndu-şi dezaprobarea privind hotărîrea prin căile de atac. 
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VI. JUDECĂTORII, PROCURORII ŞI COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ 

(alineatul 12 din Declaraţie)

76. În vederea garantării unei protecţii efi ciente a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, este important să 

subliniem necesitatea unei cooperări internaţionale efi ciente, mai ales, între Statele Membre ale Consiliului Europei 

pe baza valorilor consacrate de instrumentele internaţionale relevante, în special de CEDO. Cooperarea internaţio-

nală trebuie să se întemeieze pe încredere reciprocă. Informaţiile strînse prin intermediul cooperării internaţionale 

şi utilizate în procedurile judiciare trebuie să fi e transparente cu privire la conţinutul şi originea lor şi, de asemenea, 

să fi e puse la dispoziţia judecătorilor, procurorilor şi celorlalte părţi. Este necesar să se prevină cooperarea internaţi-

onală fără o monitorizare judiciară şi fără a lua în consideraţie, în mod corespunzător, în special drepturile apărării 

şi protecţia datelor personale. 

1 Această Declaraţie este însoţită de o Notă Explicativă. Declaraţia a fost întocmită, în cooperare, de grupurile de lucru ale CCJE şi CCPE la Bordeaux 

(Franţa) şi a fost adoptată ofi cial de CCJE ŞI CCPE la Brdo (Slovenia) la data de 18 noiembrie 2009.

2 A se vedea, în special, Avizul nr.1 (2001) al CCJE despre standardele privind independenţa puterii judecătoreşti şi inamovibilitatea judecătorilor şi Reco-

mandarea Rec(94)12 privind independenţa, efi cienţa şi rolul judecătorilor.

3 A se vedea, de asemenea, Avizul nr.3 (2008) privind rolul procurorului în afara domeniului dreptului penal.

4 Pentru judecători a se vedea, de exemplu, Avizul nr.3 (2002) al CCJE privind principiile şi regulile care guvernează conduita profesională a judecătorilor, 

în special etica, comportamentul incompatibil şi imparţialitatea (2002), Principiile de la Bangalore privind conduita judiciară (adoptată de UN ECOSOC 

în 2006) şi Carta Universală a Judecătorului, adoptată de Consiliul Central al Asociaţiei Internaţionale a Judecătorilor la data de 17 noiembrie 1999 la 

Taipei (Taiwan). Pentru procurori, pe lîngă Liniile directoare ale ONU privind rolul procurorului (1990), a se vedea Liniile directoare europene privind 

etica şi conduita procurorilor (Liniile directoare de la Budapesta), adoptate de Procurorii Generali ai Europei la 31 mai 2005, la Conferinţa lor de la 

Budapesta.

5 A se vedea Avizul nr.4 (2003) al CCJE despre formarea iniţială şi continuă corespunzătoare pentru judecători la nivel naţional şi european şi Avizul nr.10 

(2007) al CCJE privind Consiliul Puterii Judecătoreşti în serviciul societăţii, alineatele 65-72.

6 A se vedea Avizul nr.8 (2006) al CCJE privind rolul judecătorilor în protejarea statului de drept şi a drepturilor omului în contextul terorismului.

7 A se vedea Avizul nr.3 al CCPE privind rolul Procuraturii în afara domeniului dreptului penal.

8 Cu privire la această chestiune, a se vedea Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Olujic v. Croaţia (Cererea nr.22330/05).

9 A se vedea, printre altele: principiul I din Anexa la Recomandarea Rec(2003)13 şi la Memorandumul Explicativ corespunzător.

10 Acestea au fost propuse judecătorilor şi jurnaliştilor în Avizul nr.7 al CCJE privind justiţia şi societatea, alineatul 39 (2005).

11 A se vedea Avizul nr.3 al CCJE privind etica şi răspunderea judecătorilor, alineatul 40 (2003).

12 A se vedea Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Daktaras v. Lituania (Cererea nr.42095/98) şi Olujic v. Croaţia (Cererea nr.22330/05).
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ANALIZA DE DREPT PENAL A UNOR 

CIRCUMSTANŢE AGRAVANTE PREVĂZUTE LA 

ALIN.(2) ART.151 ŞI LA ALIN.(2) ART.152 CP RM

In the present article, some of the aggravating circumstances of the off ences pro-

vided for by art.151 and 152 of the Penal Code of the Republic of Moldova are 

analyzed. Thereby, in the context of the aggravation stipulated in lett.e) par.(2) 

art.151 and lett.f) par.(2) art.152 PC RM, it’s argued that the notion „by means 

of rackening or torture” assumes the genuine meaning of extraordinary cruelty. 

Besides, it is shown that, being isolated from other circumstances, the causation 

of some multiple wounds can not be considered an expression of rackening or 

torture by means of which off ences of grave deliberate battery or health harm 

and of midst deliberate battery or health harm are committed. Hereinafter, there 

are brought important arguments to ascertain, in accordance with lett.f) par.(2) 

art.151 and lett.g) par.(2) art.152 PC RM, the fact that the respective aggravating 

circumstance must accomplish the following conditions: the means, used with a 

view to produce grave or midst deliberate battery or health harm, should perform 

a real threat for the life or health of more persons; the off ender must be aware 

about the dangerousness of the respective means; the off ender must show inten-

tion in murdering the aimed victim. Finally, there are examined all the perpe-

tration hypotheses, thereof material interest, of the off ences of grave deliberate 

battery or health harm and of midst deliberate battery or health harm (lett.g) 

par.(2) art.151 and lett.h) par.(2) art.152 PC RM). 

Continuăm seria de articole dedicate analizei de drept 

penal a infracţiunilor contra sănătăţii persoanei.1 În ca-

drul studiului de faţă, atenţia ne va fi  concentrată asu-

pra următoarelor circumstanţe agravante:

1) săvîrşirea infracţiunii prin schingiuire sau tor-

tură (lit.e) alin.(2) art.151 şi lit.f) alin.(2) art.152 

CP RM);

2) săvîrşirea infracţiunii prin mijloace periculoase pen-

tru viaţa sau sănătatea mai multor persoane (lit.f)

alin.(2) art.151 şi lit.g) alin.(2) art.152 CP RM);

3) săvîrşirea infracţiunii din interes material (lit.g) 

alin.(2) art.151 şi lit.h) alin.(2) art.152 CP RM).

1. Astfel, la lit.e) alin.(2) art.151 şi lit.f) alin.(2) art.152 

CP RM, pentru infracţiunile de vătămare intenţionată 

gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii şi de vă-

tămare intenţionată medie a integrităţii corporale sau 

a sănătăţii, se statuează circumstanţa agravantă „prin 

schingiuire sau tortură”.

Este consemnabil că noţiunile „schingiuire” şi „tortură” 

se încearcă a fi  caracterizate într-o manieră aproximati-

vă şi orientativă în Regulamentul Ministerului Sănătăţii 

de apreciere medico-legală a gravităţii vătămării corpo-

rale, nr.99 din 27.06.2003: „Bătăile, chinuirea şi tortu-

rarea reprezintă un gen specifi c de acţiune asupra orga-

nismului (pct.75); ... Chinuirea reprezintă acţiuni care 

provoacă victimei suferinţe prin privaţiunea de hrană, 

băutură sau căldură, ori prin plasarea sau abandonarea 

victimei în condiţii nocive pentru viaţă (pct.77); Tor-

turarea se manifestă prin acţiuni care produc dureri 

perseverente, repetate sau îndelungate (prin pişcături, 

biciuiri, prin împunsături cu obiecte înţepătoare, prin 

cauterizări cu agenţi termici sau chimici etc.) (pct.78); 

Constatarea acţiunilor de tipul bătăilor, chinuirii sau 

torturii sînt de competenţa procuraturii, instanţei ju-

decătoreşti şi a altor organe de anchetă penală. Medicul 

legist are obligaţiunea numai de a constata prezenţa, 

caracterul şi vechimea vătămărilor corporale şi ale să-

nătăţii generate de anumite acţiuni menţionate, agentul 

vulnerant şi semnele modului de producere a vătămă-

rilor în baza datelor medicale (pct.79)”.2

De asemenea, în pct.5 al Hotărîrii Plenului Curţii 

Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în 

cauzele despre pricinuirea vătămării intenţionate a inte-

grităţii corporale”, nr.7 din 30.10.19783 (în continuare –

Hotărîrea Plenului nr.7/1978), se oferă următoarele ex-

plicaţii cu privire la circumstanţa agravantă examinată: 

„b) la schingiuiri se referă acţiunile menite să cauzeze 

dureri multiple şi de lungă durată: bătaia cu nuiaua, piş-

cări, cauzarea multiplelor vătămări, fi e şi nu prea mari, 

cu obiecte contondente sau perforante, prin acţiuni ter-

mice şi prin alte acţiuni; c) la torturări se referă acţiunile 

care cauzează altei persoane suferinţe prin lipsire înde-

lungată de mîncare, căldură, cît şi de încăperi sau lăsa-

rea omului în alte condiţii periculoase pentru sănătatea 

lui; d) soluţionînd chestiunea cu privire la existenţa sau 

inexistenţa indicilor de califi care, instanţele judecătoreşti 

urmează să ţină cont de faptul că culpabilul vădit trebuie 

să-şi dea seama că modul de cauzare a vătămării inte-

grităţii corporale aplicat de el sau a bătăilor şi loviturilor 

pătimitului are caracter de schingiuire sau îi provoacă 

pătimitului chinuri”.
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O interpretare similară se conţine, de exemplu, în pct.8 

al Hotărîrii Plenului Judecătoriei Supreme a Republicii 

Belarus „Cu privire la practica judiciară în cauzele re-

feritoare la vătămarea intenţionată gravă a integrităţii 

corporale sau a sănătăţii”, nr.1 din 29.03.2006.4

Nu putem să nu observăm că noţiunea „prin schingiu-

ire sau tortură”, utilizată în dispoziţia de la lit.e) alin.(2) 

art.151 şi lit.f) alin.(2) art.152 CP RM, are un conţinut 

similar cu noţiunea „cu deosebită cruzime”, utilizată 

în dispoziţia de la lit.j) alin.(2) art.145 CP RM. Despre 

aceasta ne vorbeşte interpretarea noţiunii „cu deosebi-

tă cruzime”, folosite în contextul infracţiunii de omor 

intenţionat, interpretare efectuată în pct.15 al Hotărîrii 

Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la prac-

tica judiciară în cauzele despre omorul premeditat”, nr.9 

din 15.11.1993: „Califi cînd omorul premeditat conform 

pct.6 art.88 CP RM din 1961, se va lua în consideraţie 

faptul că noţiunea de „cruzime deosebită” se îmbină atît 

cu metodele omorului, cît şi cu alte circumstanţe, care de-

monstrează manifestarea unei cruzimi deosebite de către 

vinovat. Semnul unei cruzimi deosebite există în cazurile 

în care înainte de a curma viaţa sau în procesul săvîrşirii 

omorului victima a fost supusă torturilor, schingiuirilor 

sau s-a săvîrşit o batjocură asupra jertfei sau omorul a 

fost săvîrşit prin metoda, care cu buna-ştiinţă a vinova-

tului este îmbinată cu pricinuirea unor suferinţe deosebite 

victimei (aplicarea unui număr mare de leziuni corpora-

le, utilizarea unei toxine cu acţiune chinuitoare, arderea 

de viu, înecarea, înăbuşirea, lipsirea îndelungată de hra-

nă, apă etc.). O cruzime deosebită se poate manifesta, de 

asemenea, şi prin săvîrşirea omorului în prezenţa rudelor 

apropiate ale victimei, cînd vinovatul îşi dădea seama că 

prin acţiunile sale le pricinuieşte mari suferinţe”.5

Aceeaşi concluzie rezultă din interpretarea noţiunii „înso-

ţit de torturarea victimei”, care desemnează circumstanţa 

agravantă a violului şi a acţiunilor violente cu caracter se-

xual, specifi cată la lit.f) alin.(2) art.171 şi la lit.g) alin.(2) 

art.172 CP RM. În legătură cu aceasta, la pct.11 al Hotărîrii 

Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Despre practica judi-

ciară în cauzele din categoria infracţiunilor privind viaţa 

sexuală”, nr.17 din 7.11.20056, se menţionează: „Se consi-

deră viol însoţit de torturarea victimei..., atunci cînd victi-

mei i se provoacă dureri sau suferinţe puternice, fi zice ori 

psihice (de exemplu, victima este supusă şocurilor electrice, 

este suspendată de mîini, este cauterizată cu agenţi termici 

sau chimici etc.). Violul săvîrşit cu bună-ştiinţă în prezen-

ţa unor persoane apropiate victimei trebuie, de asemenea, 

califi cat potrivit lit.f) alin.(2) art.171 CP RM. În cazul unei 

asemenea califi cări este necesar să se stabilească că făptuito-

rul în pornirea sa a avut intenţia de a cauza victimei dureri 

şi suferinţe deosebite, apreciate ca tortură”.

În unele din publicaţiile noastre7 ne-am exprimat re-

zervele faţă de oportunitatea utilizării în această expli-

caţie a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a termenului 

„tortură”. Am menţionat că acest termen are o încărcă-

tură semantică precisă, cea pe care legiuitorul o fi xează 

în art.3091 „Tortura” din Codul penal. La lit.f) alin.(2) 

art.171 şi la lit.g) alin.(2) art.172 CP RM se prevede răs-

pundere nu pentru violul şi, respectiv, acţiunile violente 

cu caracter sexual, însoţite de tortură. Se prevede răs-

punderea pentru violul şi, respectiv, acţiunile violente 

cu caracter sexual, însoţite de torturare. Cu alte cuvinte, 

se are în vedere violul şi, respectiv, acţiunile violente cu 

caracter sexual, săvîrşite cu deosebită cruzime.

Respectînd această concepţie, considerăm că, în ve-

derea unifi cării semantice a terminologiei normati-

ve penale, este necesară modifi carea prevederilor de 

la lit.e) alin.(2) art.151 şi de la lit.f) alin.(2) art.152 

CP RM: în locul sintagmei „prin schingiuire sau tor-

tură”, este oportună utilizarea expresiei „cu deosebită 

cruzime sau din motive sadice”. Or, în cazul infracţi-

unii de omor intenţionat, circumstanţa agravantă spe-

cifi cată la lit.j) alin.(2) art.145 CP RM presupune două 

aspecte de natură apropiată: 1) săvîrşirea infracţiunii cu 

deosebită cruzime; 2) săvîrşirea infracţiunii din motive 

sadice. Nu există impedimente ca aceleaşi două aspecte 

să-şi găsească refl ectare în dispoziţiile de la lit.e) alin.(2) 

art.151 şi de la lit.f) alin.(2) art.152 CP RM (precum şi 

în dispoziţiile de la lit.f) alin.(2) art.171 şi de la lit.g) 

alin.(2) art.172 CP RM).

În legătură cu aceasta, trebuie de remarcat că la lit.б) 

alin.(2) art.111 şi la lit.в) alin.(2) art.112 din Codul pe-

nal al Federaţiei Ruse, pentru infracţiunile de vătămare 

intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii 

şi de vătămare intenţionată medie a integrităţii corpo-

rale sau a sănătăţii, se statuează circumstanţa agravantă 

„cu deosebită cruzime, prin schingiuire sau tortură”. În 

legătură cu această agravantă, S.V. Rastoropov şi-a ex-

primat poziţia, justă, de a exclude din textul respecti-

velor norme penale astfel de noţiuni ca „schingiuire” şi 

„tortură”, pînă cînd legiuitorul nu va fi  în stare să inter-

preteze înţelesul lor chiar în textul legii penale.8

În ce ne priveşte, renunţăm la punctul de vedere expri-

mat anterior, în conformitate cu care, în vederea inter-

pretării noţiunii „prin schingiuire sau tortură”, utilizate 

în dispoziţia de la lit.e) alin.(2) art.151 (şi de la lit.f) 

alin.(2) art.152) CP RM, făceam trimitere la înţelesul 

noţiunii de tortură, folosite în Convenţia ONU împo-

triva torturii şi altor pedepse ori tratamente însoţite 

de cruzime, inumane sau degradante (şi, implicit, în 

art.3091 CP RM).9 Este adevărat că noţiunile „maltra-

tare”, „schingiuire”, „tortură”, „torturare”, „batjocură”, 

„sadism” etc. fac parte din acelaşi registru noţional, de-

semnînd cazuri particulare de manifestare a cruzimii. 

Însă, în sensul de literă a legii (a legii penale), noţiu-

nea de tortură poate avea doar înţelesul fi xat în art.3091 

CP RM. Ar fi  neîntemeiat să afi rmăm că tortura, în 

sensul art.3091 CP RM, este o metodă a infracţiunilor 
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prevăzute la art.151 şi 152 CP RM. În doctrina pena-

lă au fost aduse sufi ciente argumente care confi rmă că, 

dacă, în legătură cu infracţiunea de tortură, a fost cau-

zată intenţionat vătămarea gravă sau medie a integrităţii 

corporale sau a sănătăţii, se impune califi carea conform 

art.151 sau 152 şi 3091 CP RM: „În cazul dat, plurali-

tatea de urmări prejudiciabile implică pluralitatea de 

infracţiuni sub forma concursului de infracţiuni. Nu se 

încalcă principiul „non bis in idem”, întrucît prejudiciul 

cauzat sănătăţii excede cadrul infracţiunii de tortură”.10

 Luînd toate acestea în consideraţie, vom menţiona 

că, în sensul prevederilor de la lit.e) alin.(2) art.151 

şi de la lit.f) alin.(2) art.152 CP RM, noţiunea „prin 

schingiuire sau tortură” presupune înţelesul autentic de 

cruzime deosebită. Aceasta se exprimă în cauzarea vic-

timei a unor suferinţe – de ordin fi zic sau psihic – care 

sînt intense, inutile şi prelungite, înainte de producerea 

urmărilor prejudiciabile sub formă de vătămare gravă 

sau medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii.

Despre săvîrşirea – cu deosebită cruzime a infracţiuni-

lor de vătămare intenţionată gravă a integrităţii corpo-

rale sau a sănătăţii şi de vătămare intenţionată medie a 

integrităţii corporale sau a sănătăţii – poate mărturisi, 

înainte de toate, metoda comiterii infracţiunii: cauza-

rea unor plăgi multiple; jupuirea pielii; turnarea peste 

victimă a unor lichide infl amabile cărora li se dă foc; 

provocarea arsurilor cu ajutorul unor obiecte incandes-

cente; smulgerea unghiilor; scoaterea ochilor; mutila-

rea sau secţionarea unor părţi ale corpului; utilizarea 

curentului electric; stropirea cu agenţi chimici agresivi; 

asfi xierea mecanică prelungită în timp; otrăvirea, ur-

mată de suferinţe prelungite; privarea de mîncare, de 

apă, de somn, de confort termic sau fonic, de alte nece-

sităţi vitale etc.

În frecvente cazuri, în practica judiciară se consideră că 

cauzarea unor plăgi multiple este expresia schingiuirii 

sau torturii prin care se săvîrşesc infracţiunile de vă-

tămare intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a 

sănătăţii şi de vătămare intenţionată medie a integrităţii 

corporale sau a sănătăţii. Astfel, într-o speţă s-a consi-

derat că a fost săvîrşită vătămarea intenţionată medie a 

integrităţii corporale sau a sănătăţii prin schingiuire sau 

tortură în următorul caz: la 12.09.2006, aproximativ la 

ora 09.30, în urma certei iscate cu J.B. în curtea unei case 

situate în preajma hotelului „Chişinău” din mun. Chişi-

nău, Z.V. i-a aplicat victimei cîteva lovituri cu pumnii şi 

picioarele în regiunea feţei şi capului. Aplicarea loviturilor 

a fost întreruptă numai după ce Z.V. a fost alungat din 

curte de către proprietarul casei. Ulterior, Z.V. a adus-o 

forţat pe J.B. lîngă o gunoişte din vecinătate, unde i-a apli-

cat o lovitură cu piciorul în regiunea abdomenului, apoi 

a lovit-o cu o foaie de ardezie şi cu un băţ peste picioare. 

Continuîndu-şi  acţiunile, făptuitorul a transportat vic-

tima în parcul „Valea Trandafi rilor” din mun. Chişinău, 

unde i-a aplicat cîteva lovituri cu pumnii şi picioarele 

în diferite regiuni ale corpului, cauzîndu-i  în ansamblu 

vătămare medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii.11 

Într-un caz similar, P.N. a fost condamnat în baza lit.f) 

alin.(2) art.152 CP RM. În fapt, în perioada iunie-noiem-

brie a anului 2008, avînd intenţia de a-i cauza lui M.A. 

vătămare medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii, 

P.N. i-a aplicat 35 lovituri cu un cuţit în spate, peste mem-

brele superioare şi cele inferioare, cauzîndu-i plăgi tăiat-

înţepate, parţial cu lezarea muşchilor spatelui.12

De menţionat că, abstrasă de alte circumstanţe, cauzarea 

unor plăgi multiple nu întotdeauna poate fi  considerată 

expresie a schingiuirii sau torturii prin care se săvîrşesc 

infracţiunile de vătămare intenţionată gravă a integrită-

ţii corporale sau a sănătăţii şi de vătămare intenţionată 

medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii.

În acest sens, nu putem să nu fi m de acord cu următoare-

le puncte de vedere: adesea, cauzarea unor plăgi multiple 

poate fi  explicată prin forţa fi zică slabă a făptuitorului 

ori prin calităţile vulnerante reduse ale mijlocului 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 efi cacitatea 

scăzută a metodei de comitere a infracţiunii, opunerea 

activă de rezistenţă de către victimă, superioritatea fi zică 

a victimei sau alţi asemenea factori. La fel, nu întotdeau-

na, victimei i se pricinuiesc suferinţe deosebite, atunci 

cînd cauzarea unor plăgi multiple se realizează în toiul 

altercaţiei şi într-un interval de timp relativ scurt.13 

În dezvoltarea celor menţionate, este cazul să consem-

năm că este posibil ca victima să-şi piardă cunoştinţa 

după prima lovitură aplicată de către făptuitor. Deci, 

toate celelalte lovituri, care urmează, nu pot produce 

victimei suferinţe deosebite (iar făptuitorul conştienti-

zează aceasta). Nu este exclus ca intensitatea suferinţelor 

să fi e estompată datorită stării de ebrietate a victimei sau 

toleranţei sporite a acesteia faţă de durere. La fel, contea-

ză localizarea plăgilor pe corpul victimei: dacă afectată 

a fost o porţiune relativ redusă a corpului sau zone cu 

sensibilitate mai scăzută la durere, este mai mică proba-

bilitatea să fi e atestată prezenţa agravantei specifi cate la 

lit.e) alin.(2) art.151 şi la lit.f) alin.(2) art.152 CP RM.

Iată de ce, numai în urma examinării în ansamblu a 

tuturor circumstanţelor cauzării unor plăgi multiple 

se poate confi rma sau infi rma oportunitatea aplică-

rii răspunderii în baza lit.e) alin.(2) art.151 sau lit.f) 

alin.(2) art.152 CP RM. Exemplu în acest sens serveşte 

următoarea speţă: C.I. a fost condamnat în baza alin.(1) 

art.152 CP RM. În fapt, în noaptea de 22.05.2007 acesta 

se afl a în propria lui locuinţă, situată în satul Tîrnova, 



R evista Institu tului  Naţional al Justiţiei  nr.2 ,  2010

4 2 I n s t i t u t u l  N aţ i o n a l  a l  J u s t i ţ i e i

raionul Donduşeni. Urmărind scopul de a-l pedepsi pe 

G.S. pentru că-l bănuia de comiterea unui atac asupra 

familiei sale, C.I. i-a aplicat lovituri cu mîinile şi picioa-

rele în diferite regiuni ale corpului, cauzîndu-i vătămare 

medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii. Sentinţa de 

condamnare a lui C.I. a  fost atacată  cu apel de către pro-

curor şi partea vătămată. În apelurile respective s-a soli-

citat casarea sentinţei, rejudecarea cauzei şi pronunţarea 

unei noi hotărîri, prin care inculpatul să fi e  condamnat 

în baza lit.f) alin.(2) art.152 CP RM. S-a motivat că a 

fost exclusă neîntemeiat circumstanţa agravantă „prin 

schingiuire sau tortură”, care a fost confi rmată prin pro-

bele prezentate şi administrate de instanţa de  fond, şi 

anume: declaraţiile părţii vătămate, raportul de exper-

tiză şi raportul medico-legal suplimentar. Prin decizia 

Colegiului penal al Curţii de Apel  Bălţi, apelurile de-

clarate de procuror şi partea vătămată au fost respinse 

ca nefondate, cu menţinerea sentinţei atacate. Ulterior, 

decizia nominalizată a fost atacată cu recursuri  ordina-

re de către procuror şi partea vătămată. S-a motivat că 

fapta săvîrşită de condamnat a fost califi cată  incorect în 

baza alin.(1) art.152 CP RM, deoarece au fost prezentate 

probe sufi ciente ce confi rmă declaraţiile părţii vătămate 

referitor la longevitatea duratei şi la multitudinea dure-

rilor provocate de condamnat. Deci, fapta urma să fi e 

califi cată ca vătămare intenţionată medie a integrităţii 

corporale sau a sănătăţii, săvîrşită prin schingiuire sau 

tortură, în baza lit.f) alin.(2) art.152 CP RM. Drept ur-

mare, Colegiul penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie 

a decis să admită recursurile ordinare, să caseze decizia 

instanţei de apel şi să dispună rejudecarea cauzei de către 

aceeaşi instanţă, în alt complet de judecată.14

În această ordine de idei, vom remarca că în pct.4 al 

Hotărîrii Plenului  nr.7/1978 se menţionează: „Instan-

ţele judecătoreşti urmează să ţină cont de faptul că, în 

conformitate cu art.66 CPP din 1961, pentru a determi-

na caracterul şi gradul de gravitate a vătămării integri-

tăţii  corporale, cauzate pătimitului, este obligatoriu de 

a efectua expertiza medico-legală. În cazurile prevăzute 

de regulile de determinare a gradului de gravitate a vătă-

mării integrităţii corporale, expertul medico-legal, apre-

ciind vătămarea gravă şi mai puţin gravă a integrităţii 

corporale, determină şi modurile speciale de cauzate a 

vătămării – prin schingiuiri sau torturări”. 

Considerăm că această recomandare nu este tocmai 

exactă: expertul medico-legal nu este competent să es-

timeze dacă lipsesc sau sînt prezente anumite semne 

constitutive ale infracţiunii. În ipoteza care ne intere-

sează, competenţa acestuia se reduce la a aprecia sub 

aspect medico-legal dacă victimei i s-au cauzat sau nu 

suferinţe deosebite în procesul de săvîrşire a infracţi-

unilor prevăzute la art.151 sau 152 CP RM. Această 

afi rmaţie a noastră îşi găseşte suportul în prevederea 

de la pct.79 al Regulamentul Ministerului Sănătăţii de 

apreciere medico-legală a gravităţii vătămării corpo-

rale, nr.99 din 27.06.2003: „Constatarea acţiunilor de 

tipul bătăilor, chinuirii sau torturii este de competenţa 

procuraturii, instanţei judecătoreşti şi a altor organe de 

anchetă penală. Medicul legist are obligaţiunea numai 

de a constata prezenţa, caracterul şi vechimea vătămă-

rilor corporale şi ale sănătăţii generate de anumite acţi-

uni menţionate, agentul vulnerant şi semnele modului 

de producere a vătămărilor în baza datelor medicale  

(sublinierea ne aparţine – n.a.)”.

 Despre săvîrşirea – cu deosebită cruzime a infracţi-

unilor de vătămare intenţionată gravă a integrităţii cor-

porale sau a sănătăţii şi de vătămare intenţionată medie 

a integrităţii corporale sau a sănătăţii – poate mărturisi 

nu doar metoda comiterii infracţiunii. Despre săvîrşi-

rea faptei cu deosebită cruzime pot mărturisi: particu-

larităţile victimei infracţiunii (de exemplu, prezenţa la 

ea a unor fobii, alergii sau a altor afecţiuni specifi ce); 

specifi cul motivului infracţiunii (de exemplu, moti-

vele sadice); alte circumstanţe de natură obiectivă sau 

subiectivă care trebuie apreciate cumulativ.

Printre aceste circumstanţe se remarcă ambianţa comi-

terii infracţiunii. Astfel, deosebita cruzime se poate ma-

nifesta în crearea de către făptuitor a unor astfel de con-

diţii, cînd victima este pusă în situaţia de expectativă a 

schingiuirii sau torturii (de exemplu, prin forţarea să 

asiste la cauzarea schingiuirii sau torturii altor victime). 

Ambianţa atestînd deosebita cruzime se poate exprima 

şi în crearea de către făptuitor a unor condiţii care in-

sufl ă victimei inevitabilitatea supunerii ei schingiuirii 

sau torturii, precum şi frica şi disperarea de a nu putea 

rezista durerii.

Amintim că, în pct.15 al Hotărîrii Plenului Curţii Su-

preme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în ca-

uzele despre omorul premeditat”, nr.9 din 15.11.1993, 

se menţionează că ambianţa săvîrşirii infracţiunii cu 

deosebită cruzime se atestă atunci cînd fapta e comisă 

în prezenţa rudelor apropiate ale victimei, dacă făptu-

itorul îşi dă seama că prin acţiunile sale le pricinuieşte 

mari suferinţe.

Considerăm necesară formularea unor precizări în legă-

tură cu această explicaţie. Astfel, este posibil ca circum-

stanţa agravantă, specifi cată la lit.e) alin.(2) art.151 sau 

lit.f) alin.(2) art.152 CP RM, să fi e funcţională atunci 

cînd fapta e comisă în prezenţa persoanelor apropiate 

victimei (nu rudelor apropiate cu victima). Nu întot-

deauna poate avea o încărcătură afectivă săvîrşirea, în 

prezenţa unei rude apropiate, a  infracţiunii de vătăma-

re intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a să-

nătăţii şi de vătămare intenţionată medie a integrităţii 

corporale sau a sănătăţii. Contează apropierea afectivă, 

nu relaţia în plan juridic dintre victimă şi cel care asistă, 

cu concursul făptuitorului, la suferinţele victimei.
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În al doilea rînd, este posibil ca persoana apropiată, care 

asistă la suferinţele victimei, să nu înţeleagă adecvat (da-

torită vîrstei, stării de sănătate, altor asemenea cauze) 

semnifi caţia celor săvîrşite în prezenţa ei, iar victima să 

conştientizeze această inaptitudine de înţelegere. În ipo-

teza dată, nu există sufi ciente condiţii pentru a imputa 

făptuitorului circumstanţa agravantă specifi cată la lit.e) 

alin.(2) art.151 sau la lit.f) alin.(2) art.152 CP RM.

Nu în ultimul rînd, accentuăm că schingiuirea sau tortu-

ra se aplică în raport cu victima infracţiunii, nu în raport 

cu persoanele care asistă la suferinţele victimei. Aplicarea 

schingiuirii sau torturii faţă de asemenea persoane nu 

este cuprinsă de componenţele de infracţiuni prevăzute 

la lit.e) alin.(2) art.151 şi la lit.f) alin.(2) art.152 CP RM. 

Iată de ce, numai atunci poate fi  aplicată răspunderea 

agravată în baza acestor două prevederi normative, cînd 

victima suferă intens, prelungit şi inutil, întrucît conşti-

entizează că săvîrşirea infracţiunii afectează considerabil 

persoanele apropiate care asistă la suferinţele victimei. 

Convingerea noastră în justeţea unei asemenea abordări 

se sprijină, inclusiv, pe explicaţia de la pct.11 al Hotărîrii 

Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Despre practica 

judiciară în cauzele din categoria infracţiunilor privind 

viaţa sexuală”, nr.17 din 7.11.2005: „Violul săvîrşit cu 

bună-ştiinţă în prezenţa unor persoane apropiate victimei 

trebuie, de asemenea, califi cat potrivit lit.f) alin.(2) art.171 

CP RM. În cazul unei asemenea califi cări este necesar să se 

stabilească că făptuitorul în pornirea sa a avut intenţia de 

a cauza victimei (sublinierea ne aparţine – n.a.) dureri şi 

suferinţe deosebite, apreciate ca tortură”. 

 Analiza circumstanţei agravante specifi cate la lit.e) 

alin.(2) art.151 sau la lit.f) alin.(2) art.152 CP RM ar fi  

incompletă, dacă am trece cu vederea atitudinea psihică 

a făptuitorului faţă de săvîrşirea infracţiunii prin schin-

giuire sau tortură.

În literatura de specialitate, cu privire la tipul intenţiei 

manifestate în cazul săvîrşirii cu deosebită cruzime a 

omorului intenţionat, sînt prezentate opinii divergente. 

Din considerente de similitudine a ipotezelor abordate, 

aceste puncte de vedere îşi denotă relevanţa şi în ipote-

za infracţiunilor prevăzute la lit.e) alin.(2) art.151 sau la 

lit.f) alin.(2) art.152 CP RM.

De exemplu, S.V. Borodin este de părere că poate să nu 

coincidă tipul intenţiei manifestate în raport cu lipsirea 

victimei de viaţă şi tipul intenţiei manifestate în raport 

cu deosebita cruzime: „Este cu putinţă ca săvîrşirea omo-

rului cu intenţie directă să presupună intenţia indirectă 

manifestată în raport cu deosebita cruzime”.15 După Iu.I. 

Antonean, este posibil ca, în cazul omorului săvîrşit cu 

deosebită cruzime, atitudinea făptuitorului faţă de cruzi-

mea deosebită să se exprime în intenţie directă, iar atitu-

dinea faţă de lipsirea victimei de viaţă să se caracterizeze 

prin intenţie indirectă.16 La rîndul său, L.Andreeva afi rmă 

că omorul poate fi  săvîrşit cu deosebită cruzime nu numai 

atunci cînd făptuitorul manifestă intenţie directă.17

În ce ne priveşte, nu putem să nu observăm că în dispozi-

ţia de la lit.e) alin.(2) art.151 şi de la lit.f) alin.(2) art.152 

CP RM nu se utilizează sintagma „cu bună-ştiinţă” (spre 

deosebire, de exemplu, de dispoziţia de la lit.b) alin.(2) 

art.151 şi de la lit.c1) alin.(2) art.152 CP RM)18, nici nu 

este invocat vreun scop special al infracţiunii (spre de-

osebire, de exemplu, de dispoziţia de la lit.l) alin.(2) 

art.151 CP RM). De aceea, nu avem motive să susţinem 

că intenţia directă este indispensabilă pentru existenţa 

infracţiunilor prevăzute la lit.e) alin.(2) art.151 şi la lit.f) 

alin.(2) art.152 CP RM. Reiese că infracţiunile date pot fi  

săvîrşite cu intenţie directă sau cu intenţie indirectă.

Însă, nu aceasta este cel mai important. În conformita-

te cu art.17 CP RM, se consideră că infracţiunea a fost 

săvîrşită cu intenţie dacă persoana care a săvîrşit-o îşi 

dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau 

inacţiunii sale, a prevăzut urmările ei prejudiciabile, le-a 

dorit sau admitea, în mod conştient, survenirea acestor 

urmări. Din această reglementare rezultă că făptuitorul 

trebuie să aibă în reprezentare toate elementele esenţi-

ale ale conţinutului incriminării, că intenţia făptuito-

rului trebuie să cuprindă toate circumstanţele faptice 

ale infracţiunii săvîrşite. În această privinţă, A.I. Rarog 

opinează, just: „La conştientizarea caracterului pre-

judiciabil al acţiunii sau inacţiunii contribuie nu doar 

refl ectarea în conştiinţa făptuitorului a obiectului in-

fracţiunii, dar şi înţelegerea semnifi caţiei sociale a tu-

turor circumstanţelor faptice ale acţiunii sau inacţiunii 

săvîrşite. La asemenea circumstanţe se raportează locul, 

timpul, metoda, ambianţa săvîrşirii infracţiunii etc., 

care particularizează acţiunea sau inacţiunea săvîrşită, 

care devin semne faptice suplimentare ale acesteia”.19 De 

aceea, este incorect conceptual a vorbi despre un anume 

tip al intenţiei în raport cu anumite circumstanţe faptice 

ale infracţiunii săvîrşite. La concret, în conjunctura in-

fracţiunilor prevăzute la lit.e) alin.(2) art.151 şi la lit.f) 

alin.(2) art.152 CP RM, este necesar să se stabilească că 

făptuitorul conştientiza sau, altfel spus, îşi dădea seama 

că săvîrşeşte infracţiunea prin schingiuire sau tortură. 

Aceasta pe lîngă aceea că făptuitorul a prevăzut cauzarea 

prin schingiuire sau tortură a vătămării grave sau medii 

a integrităţii corporale sau a sănătăţii, a dorit sau admi-

tea, în mod conştient, survenirea acestor urmări.

În concluzie, infracţiunile prevăzute la lit.e) alin.(2) 

art.151 şi la lit.f) alin.(2) art.152 CP RM pot presupune 

fi e intenţie directă, fi e intenţie indirectă; săvîrşirea, prin 

schingiuire sau tortură, a vătămării intenţionate grave a 

integrităţii corporale sau a sănătăţii ori a vătămării in-

tenţionate medii a integrităţii corporale sau a sănătăţii 

este posibilă indiferent de atitudinea volitivă a făptuito-

rului faţă de producerea urmărilor prejudiciabile carac-

teristice celor două infracţiuni.
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2. În continuare, atenţia ne va fi  axată asupra săvîrşirii 

infracţiunilor de vătămare intenţionată gravă a integri-

tăţii corporale sau a sănătăţii şi de vătămare intenţio-

nată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii prin 

mijloace periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai 

multor persoane (lit.f) alin.(2) art.151 şi lit.g) alin.(2) 

art.152 CP RM).

În Hotărîrea Plenului nr.7/1978 nu există explicaţii pri-

vitoare la această agravantă. De fapt, în art.95 „Vătăma-

rea intenţionată gravă a integrităţii corporale” şi în art.96 

„Vătămarea intenţionată mai puţin gravă” din Codul pe-

nal din 1961 nu au existat prevederi similare celor de la 

lit.f) alin.(2) art.151 şi de la lit.g) alin.(2) art.152 CP RM. 

De aceea, în plan comparativ, este util să reproducem 

recomandarea corespunzătoare din pct.15 al Hotărîrii 

Plenului Judecătoriei Supreme a Republicii Belarus „Cu 

privire la practica judiciară în cauzele referitoare la vă-

tămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a 

sănătăţii”, nr.1 din 29.03.2006: „Prin „mijloace pericu-

loase pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane” 

trebuie de înţeles astfel de mijloace de cauzare a vătă-

mării intenţionate a integrităţii corporale sau a sănătăţii, 

care presupun un pericol real pentru viaţa sau sănătatea 

altor persoane. Se exclude agravarea răspunderii pentru 

săvîrşirea vătămării intenţionate a integrităţii corpora-

le sau a sănătăţii prin mijloace periculoase pentru via-

ţa sau sănătatea mai multor persoane, dacă făptuitorul, 

aplicînd asemenea mijloace, a conştientizat lipsa perico-

lului real pentru viaţa sau sănătatea altor persoane”.

De asemenea, să nu uităm că circumstanţa agravantă 

„prin mijloace periculoase pentru viaţa sau sănătatea 

mai multor persoane” este stabilită şi la lit.m) alin.(2) 

art.145 CP RM. De aceea, în scopul interpretării pre-

vederilor normative de la lit.f) alin.(2) art.151 şi de la 

lit.g) alin.(2) art.152 CP RM, este util să apelăm la re-

comandarea conţinută la pct.16 al Hotărîrii Plenului 

Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica ju-

diciară în cauzele despre omorul premeditat”, nr.9 din 

15.11.1993: „Pentru califi carea omorului săvîrşit prin 

mijloace periculoase pentru viaţa mai multor persoane, 

este necesar a constata dacă vinovatul, realizînd intenţia 

de omor a unei persoane anumite, îşi dădea seama că el a 

utilizat asemenea mijloace de omor, care sînt periculoase 

pentru viaţa nu numai a unei singure persoane. În cazul 

cauzării leziunilor corporale altor persoane, acţiunile vi-

novatului vor fi  califi cate în afară de pct.6 art.88 CP RM 

din 1961, de asemenea, şi conform articolelor Codului 

penal care prevăd responsabilitate pentru aplicarea pre-

meditată a leziunilor corporale”.

Cu ajustările de rigoare, această recomandare este apli-

cabilă ipotezei pe care o examinăm: deosebirea de esen-

ţă constă în aceea că, în contextul infracţiunilor speci-

fi cate la lit.f) alin.(2) art.151 şi la lit.g) alin.(2) art.152 

CP RM, făptuitorul are intenţia nu de a lipsi victima 

de viaţă, dar de a-i cauza vătămarea gravă sau medie a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii.

 În alt context, consemnăm prezenţa la lit.i) alin.(1) 
art.77 CP RM a următoarei circumstanţe care se ia în 
consideraţie la agravarea pedepsei: „săvîrşirea infracţi-
unii prin mijloace care prezintă un pericol social sporit”. 
Totodată, la alin.(2) art.77 CP RM se stabileşte: „Dacă 
circumstanţele menţionate la alin.(1) sînt prevăzute la 
articolele corespunzătoare din Partea Specială a prezen-
tului cod în calitate de semne ale acestor componenţe 
de infracţiuni, ele nu pot fi  concomitent considerate 
drept circumstanţe agravante”. 

Întrebarea care se impune este: au oare acelaşi conţinut, 
pe de o parte, circumstanţa agravantă prevăzută la lit.f)
alin.(2) art.151 şi la lit.g) alin.(2) art.152 (şi la lit.m) 
alin.(2) art.145) CP RM  şi, pe de altă parte, circumstan-
ţa agravantă specifi cată la lit.i) alin.(1) art.77 CP RM? 
Considerăm importantă identifi carea răspunsului la în-
trebarea dată, pentru că: 1) dacă răspunsul este pozitiv, 
nu se va putea reţine pentru individualizarea pedepsei 
agravanta de la lit.i) alin.(1) art.77 CP RM. În caz con-
trar, s-ar admite o dublă sancţionare a aceleiaşi fapte, 
ceea ce este nepermis; 2) dacă răspunsul este negativ, 
dimpotrivă, va putea fi  reţinută la individualizarea pe-
depsei agravanta de la lit.i) alin.(1) art.77 CP RM.

În vederea tranşării chestiunii examinate, vom recurge la 
metoda comparativă, mai precis – la analiza modelului 
reglementar românesc. Astfel, la lit.b) alin.(1) art.75 din 
Codul penal român din 1968 ca circumstanţă agravantă 
relevabilă la individualizarea pedepsei se menţionează 
„săvîrşirea infracţiunii prin metode ori mijloace care 
prezintă pericol public”. Semantismul noţiunii „săvîrşi-
rea infracţiunii prin metode ori mijloace care prezintă 
pericol public”, în sensul lit.b) alin.1 art.75 al Codului 
penal român din 1968, nu poate fi  altul decît cel al no-
ţiunii „săvîrşirea infracţiunii prin mijloace care prezin-
tă un pericol social sporit”, în sensul lit.i) alin.(1) art.77 
CP RM. Atenţionăm că formularea de la lit.i) alin.(1) 
art.77 CP RM nu este concepută reuşit: orice infracţiune 
comportă pericol social sporit, dacă ar fi  să o comparăm 
cu alte manifestări de conduită ilicită. Pericolul public 
este însă caracteristic nu oricărei săvîrşiri de infracţiuni. 
Aceasta întrucît infracţiunea poate prezenta şi un peri-
col individual, vizînd o singură victimă.

Ce înseamnă că infracţiunea este săvîrşită prin metode 

ori mijloace care prezintă pericol public? În doctrina 

penală română se răspunde astfel la întrebarea dată: 

mijloacele care produc pericol public sînt mijloacele a 

căror folosire generează pericol pentru viaţa, integrita-

tea corporală ori sănătatea unui număr nedeterminat 

de persoane ori pentru bunurile acestora (de pildă, in-

cendiu, explozie etc.).20

Pe de altă parte, la lit.e) alin.(1) art.175 „Omorul califi -

cat” din Codul penal român din 1968, ca circumstanţă 
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agravantă se nominalizează „săvîrşirea infracţiunii prin 
mijloace ce pun în pericol viaţa mai multor persoane”. 
În doctrina penală română noţiunea „mijloace care 
pun în pericol viaţa mai multor persoane” se defi neşte 
în modul următor: mijloacele care prin ele însele (ma-
şini infernale, gaze asfi xiante etc.) sau prin modul cum 
sînt folosite (otrăvuri etc.) pot pune în pericol viaţa mai 
multor persoane.21

Din confruntarea celor două defi niţii se poate observa 
că diferenţa specifi că între ele se exprimă în lipsa sau în 
prezenţa pericolului mijloacelor aplicate pentru bunu-
rile victimelor. Se atestă oare aceeaşi diferenţă specifi că 
între noţiunea specifi cată la lit.f) alin.(2) art.151 şi la 
lit.g) alin.(2) art.152 (şi la lit.m) alin.(2) art.145) CP RM  
şi noţiunea specifi cată la lit.i) alin.(1) art.77 CP RM?

În încercarea de a răspunde la această întrebare, con-
semnăm că la lit.b) alin.(2) art.349 „Ameninţarea sau 
violenţa săvîrşită asupra unei persoane cu funcţie de 
răspundere sau a unei persoane care îşi îndeplineşte da-
toria obştească” din Codul penal se stabileşte răspunde-
rea pentru acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (11) art.349 
CP RM, însoţite de distrugerea bunurilor prin mijloace 
periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor per-
soane. Iată că, în cazul dat, prezenţa pericolului mijloa-
celor aplicate pentru bunurile victimelor este insepara-
bilă de prezenţa pericolului mijloacelor aplicate pentru 
viaţa sau sănătatea victimelor.

Însă, o asemenea stare de lucruri se atestă doar în 
ipoteza statuată la lit.b) alin.(2) art.349 CP RM. În ce 
priveşte ipotezele descrise la lit.f) alin.(2) art.151 şi la 
lit.g) alin.(2) art.152 (şi la lit.m) alin.(2) art.145) 
CP RM, nu este indispensabil ca mijloacele aplicate să 
prezinte pericol pentru bunurile victimelor. Important 
este ca mijloacele aplicate să prezinte pericol pentru 
viaţa sau sănătatea victimelor. 

După această clarifi care, revenim la întrebarea: au oare 
acelaşi conţinut, pe de o parte, circumstanţa agravan-
tă prevăzută la lit.f) alin.(2) art.151 şi la lit.g) alin.(2) 
art.152 (şi la lit.m) alin.(2) art.145) CP RM  şi, pe de 
altă parte, circumstanţa agravantă specifi cată la lit.i) 
alin.(1) art.77 CP RM? Răspunsul nostru este urmă-
torul: în unele cazuri, aceste circumstanţe agravante 
pot avea acelaşi conţinut; în alte cazuri, conţinutul lor 
poate prezenta o anumită diferenţă, legată de lipsa sau 
de prezenţa pericolului mijloacelor aplicate pentru bu-
nurile victimelor. De aceea, dacă mijloacele periculoa-
se pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane au 
prezentat pericol şi pentru bunurile acestor persoane, 
la individualizarea pedepsei pentru infracţiunile prevă-
zute la lit.f) alin.(2) art.151 şi la lit.g) alin.(2) art.152 
(şi la lit.m) alin.(2) art.145) CP RM se va putea reţine 
agravanta de la lit.i) alin.(1) art.77 CP RM. Din contra, 
dacă mijloacele periculoase pentru viaţa sau sănătatea 
mai multor persoane nu au prezentat pericol şi pentru 

bunurile acestor persoane, la individualizarea pedepsei 
pentru infracţiunile prevăzute la lit.f) alin.(2) art.151 
şi la lit.g) alin.(2) art.152 (şi lit.m) alin.(2) art.145) 
CP RM nu se poate admite reţinerea agravantei de la 
lit.i) alin.(1) art.77 CP RM.

 Din dispoziţiile de la lit.f) alin.(2) art.151 şi de la 
lit.g) alin.(2) art.152 CP RM se desprinde că circum-
stanţa agravantă corespunzătoare trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii:

1) mijloacele, aplicate în scopul vătămării intenţionate 
grave sau medii a integrităţii corporale sau a sănă-
tăţii, 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.

• Cît priveşte prima condiţie, parafrazînd explicaţiile 
formulate la pct.16 al Hotărîrii Plenului Curţii Supreme 
de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în cauzele 
despre omorul premeditat”, nr.9 din 15.11.1993, putem 
conchide că mijloacele aplicate în scopul vătămării in-
tenţionate grave sau medii a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii trebuie să prezinte un real pericol pentru viaţa 
sau sănătatea nu doar a victimei vizate, dar şi a încă cel 
puţin unei singure persoane. Aşadar, este necesar ca la 
locul faptei să fi  fost prezente cel puţin două persoane, 
una dintre care era victima vizată.

În literatura de specialitate este propusă următoarea 
clasifi care a mijloacelor de săvîrşire a infracţiunilor vi-
olentale:

1) mijloace de pericol limitat, adică acele mijloace a 
căror aplicare creează pericol pentru viaţa sau sănă-
tatea doar a unei singure persoane din mai multe în 
momentul aplicării (aruncarea cuţitului într-un grup 
de persoane, folosirea unui mecanism care declanşează 
tragerea focului asupra victimei ca urmare a detectării 
acesteia; tragerea în victimă dintr-o arbaletă etc.). Apli-
carea unor astfel de mijloace nu creează pericol pentru 
viaţa sau sănătatea mai multor persoane;

2) mijloace de pericol situaţional, adică acele mijloace 
care numai în momentul aplicării lor pot pune în peri-
col viaţa sau sănătatea mai multor persoane (tragerea 
de focuri dintr-o armă automată sau dintr-o armă cu 
alice, utilizarea unei încărcături explozive etc.);

3) mijloace de pericol de lungă durată, adică acele mij-
loace a căror aplicare creează pericol pentru viaţa sau 
sănătatea unui număr nedeterminat de persoane mult 
timp după începerea utilizării lor (aplicarea unor mij-
loace toxice, radioactive, bacteriologice etc.).22

În acelaşi timp, sîntem de acord cu A.Boroi, care susţine: 

„Pericolul pentru viaţa (sau sănătatea – completarea ne 

aparţine – n.a.) mai multor persoane nu este obligato-
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riu să rezulte în mod exclusiv din natura mijloacelor de 
ucidere folosite, ci şi din împrejurările sau circumstan-
ţele cu care, în concret, se asociază acele mijloace, agra-
vînd pericolul”.23 În acelaşi făgaş se exprimă C.Barbu: 
agravanta se va aplica şi atunci cînd mijlocul ales nu 
este prin natura sa periculos pentru viaţa (sau sănăta-
tea) mai multor persoane, dar dobîndeşte acest caracter 
prin modul în care este folosit de către făptuitor.24

În consecinţă, consemnăm că, în general, circumstanţa 
agravantă analizată ar putea exista în cazurile de: izbire 
cu mijlocul de transport a unui grup de persoane; tragere 
din arma de foc în direcţia în care se afl ă mai multe per-
soane sau într-un spaţiu închis în care se afl ă mai multe 
persoane, în care este verosimilă producerea ricoşeurilor; 
provocare a unei scurgeri de gaze toxice care sînt apte 
să afecteze mai multe persoane; provocare a exploziei, a 
incendiului, a inundării, a unui accident de transport, a 
unei contaminări radioactive sau bacteriologice etc. care 
poate fi  periculos pentru mai multe persoane; otrăvire a 
produselor alimentare sau a apei care urmează a fi  con-
sumate de mai multe persoane etc. Totodată, esenţial 
este ca, în toate aceste cazuri, atenţie să se acorde nu doar 
genului de care aparţin mijloacele de săvîrşire a infracţi-
unii (mijloace de pericol limitat, mijloace de pericol si-
tuaţional sau mijloace de pericol de lungă durată), dar şi 
împrejurărilor concrete în care se aplică acele mijloace. 
Cerinţa agravantei analizate 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  ex-
clusă în împrejurările concrete ale comiterii infracţiunii. 
De exemplu, dacă se provoacă un incendiu sau o explo-
zie într-un loc în care nu este prezentă decît victima vi-
zată (fi ind exclusă prezenţa oricăror altor persoane), nu 
se poate agrava răspunderea în baza lit.f) alin.(2) art.151 
şi lit.g) alin.(2) art.152 CP RM.

Din aceste motive, nu este clar care anume împrejurări 
au demonstrat aplicarea de către făptuitor a mijloace-
lor periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor 
persoane în următoarea speţă: la 27.07.2007, B.T., îm-
preună cu soţia sa, B.A., se afl au în apropiere de Pri-
măria satului Rotunda, raionul Edineţ. Fiind în relaţii 
ostile cu I.C., i-au aplicat acestuia lovituri cu furcile în 
diferite părţi ale corpului, cauzîndu-i vătămare medie a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii. Fapta respectivă a 
fost încadrată în baza lit.e), g) alin.(2) art.152 CP RM, 
adică „vătămarea intenţionată medie a integrităţii cor-
porale  sau a  sănătăţii, care nu este periculoasă pentru 
viaţă, dar care a fost urmată de dereglarea îndelungată a 
sănătăţii, săvîrşită de două persoane, prin mijloace peri-
culoase pentru viaţă”.25

În cazul dat, provoacă rezerve atît justeţea invocării cir-
cumstanţei agravante specifi cate la lit.g) alin.(2) art.152 

CP RM, cît şi maniera improvizată, trunchiată şi 

antijuridică de descriere a acestei circumstanţe agra-
vante: „prin mijloace periculoase pentru viaţă”. Cu o 
asemenea descriere, chiar şi mijloacele de pericol limi-
tat ar putea fi  considerate sufi ciente în vederea aplică-
rii răspunderii în conformitate cu lit.g) alin.(2) art.152 
CP RM. Totuşi, legiuitorul a fost sufi cient de clar: în 
contextul infracţiunii prevăzute la lit.g) alin.(2) art.152 
(şi la lit.f) alin.(2) art.151) CP RM, mijloacele pe care le 
aplică făptuitorul sînt periculoase nu doar pentru via-
ţă, dar periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai mul-
tor persoane. Din speţă rezultă că făptuitorii au folosit 
furcile ca mijloace de săvîrşire a infracţiunii. Mai mult, 
cu furcile au aplicat lovituri în diferite părţi ale corpului 
victimei. Nu există date că la locul săvîrşirii faptei s-ar 
fi  afl at altcineva în afară de victima I.C. De asemenea, 
modul în care au fost aplicate mijloacele de săvîrşire a in-
fracţiunii nu permite a se reţine la califi care circumstan-
ţa agravantă prevăzută la lit.g) alin.(2) art.152 CP RM. 
Dacă făptuitorii ar fi  aruncat cu furcile în direcţia unui 
grup de persoane, printre care s-ar fi  afl at victima vizată, 
ar fi  existat posibilitatea invocării circumstanţei agravan-
te examinate. Cum însă circumstanţele faptice relatate în 
speţă sînt altele, atestăm interpretarea extensivă defavo-
rabilă a prevederii de la lit.g) alin.(2) art.152 CP RM. Din 
cauza acestei încălcări a principiului legalităţii, agravanta 
corespunzătoare a fost reţinută greşit la califi care.

• Mai sus am consemnat că circumstanţa agravan-
tă prevăzută la lit.f) alin.(2) art.151 şi la lit.g) alin.(2) 
art.152 CP RM este funcţională în cazul în care făptu-
itorul conştientizează periculozitatea mijloacelor aplica-
te. Astfel, nu este sufi cient ca mijloacele să fi e obiectiv 
periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor per-
soane; trebuie de stabilit că acest pericol, care provine 
de la mijloacele respective, era cuprins de conştiinţa 
făptuitorului. În alţi termeni, pentru ca agravanta exa-
minată să fi e imputabilă făptuitorului, este necesar ca 
acesta să cunoască natura şi efectele mijloacelor aplica-
te şi să prevadă că, în împrejurările concrete ale săvîrşi-
rii faptei, aplicarea acestora poate pune în pericol viaţa 
sau sănătatea mai multor persoane. Din atitudinea făp-
tuitorului faţă de următoarele circumstanţe faptice, ne 
putem da seama despre prezenţa sau lipsa pericolului 
real pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane:

1) calităţile vulnerante ale mijloacelor alese pentru să-
vîrşirea infracţiunii;

2) poziţia victimei în raport cu alte persoane;
3) mărimea şi confi guraţia teritoriului afectat, precum 

şi alte împrejurări caracterizînd ambianţa săvîrşirii 
infracţiunii;

4) particularităţile tragerii focului din armă sau ale re-
alizării altor acţiuni (inacţiuni) îndreptate spre cau-
zarea vătămării grave sau medii a integrităţii corpo-
rale sau a sănătăţii.

Remarcăm că la lit.e) alin.(1) art.175 „Omorul cali-
fi cat” din Codul penal român din 1968 se utilizează 
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sintagma „săvîrşirea infracţiunii prin mijloace ce pun 
în pericol viaţa mai multor persoane”. În contrast, la 
lit.f) alin.(2) art.151 şi la lit.g) alin.(2) art.152 (şi la lit.m) 
alin.(2) art.145) CP RM se utilizează sintagma „săvîrşi-
rea infracţiunii prin mijloace periculoase pentru viaţa 
sau sănătatea mai multor persoane”. Aceasta înseamnă 
că, în conjunctura legii penale autohtone, circumstanţa 
agravantă corespunzătoare este operantă în oricare din 
următoarele ipoteze: 

1) săvîrşirea infracţiunii prin mijloace periculoase 
pentru viaţa mai multor persoane;

2) săvîrşirea infracţiunii prin mijloace periculoase 
pentru sănătatea mai multor persoane;

3) săvîrşirea infracţiunii prin mijloace periculoase 
pentru viaţa şi sănătatea mai multor persoane.

Cînd afi rmăm că infracţiunea e săvîrşită prin mijloa-
ce periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor 
persoane, nu avem în vedere că acţiunea sau inacţiunea 
făptuitorului este îndreptată spre cauzarea decesului ori 
vătămării grave sau medii a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii altor persoane decît victima vizată. Deşi peri-
colul mijloacelor aplicate este real pentru viaţa sau să-
nătatea mai multor persoane, făptuitorul urmăreşte să 
aducă atingere în concret numai sănătăţii victimei viza-
te (în contextul infracţiunilor specifi cate la lit.f) alin.(2) 
art.151 şi la lit.g) alin.(2) art.152 CP RM). Aşadar, în 
contextul acestor infracţiuni, pericolul mijloacelor pen-
tru viaţa sau sănătatea mai multor persoane nu trebuie 
confundat cu potenţialitatea faptei de a aduce atingere 
sănătăţii a două sau a mai multor persoane. Sînt două 
aspecte calitativ diferite.

De aceea, dacă fapta a fost îndreptată nemijlocit spre 
săvîrşirea vătămării intenţionate grave a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii (vătămării intenţionate medii 
a integrităţii corporale sau a sănătăţii) a două sau a mai 
multor persoane, dar, din cauze independente de voinţa 
făptuitorului, nu s-a produs vătămarea gravă a integri-
tăţii corporale sau a sănătăţii (vătămarea medie a inte-
grităţii corporale sau a sănătăţii) nici uneia din aceste 
persoane, cele săvîrşite trebuie califi cate conform art.27 
şi lit.j) alin.(2) art.151 (lit.b) alin.(2) art.152) CP RM (ca 
tentativă la vătămarea intenţionată gravă a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii (vătămarea intenţionată medie 
a integrităţii corporale sau a sănătăţii), săvîrşită asupra 
a două sau mai multor persoane).

• În fi ne, cea de-a treia condiţie, pe care trebuie s-o 
îndeplinească circumstanţa agravantă prevăzută la lit.
f) alin.(2) art.151 şi la lit.g) alin.(2) art.152 CP RM, se 
exprimă în aceea că făptuitorul manifestă intenţie în ra-
port cu lipsirea de viaţă a victimei vizate. Prin prisma 
art.17 „Infracţiunea săvîrşită cu intenţie” din Codul pe-
nal rezultă că, în cazul infracţiunilor prevăzute la  lit.
f) alin.(2) art.151 sau la lit.g) alin.(2) art.152 CP RM, 
făptuitorul îşi dădea seama de pericolul mijloacelor 

aplicate pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoa-
ne, a prevăzut cauzarea vătămării grave sau medii a in-
tegrităţii corporale sau a sănătăţii, a dorit sau admitea, 
în mod conştient, survenirea acestor urmări în raport 
cu victima vizată, şi doar admitea, în mod conştient, 
survenirea acestor urmări în raport cu alte persoane 
decît victima vizată.

Din cele menţionate se desprinde că infracţiunile pre-
văzute la lit.f) alin.(2) art.151 sau la lit.g) alin.(2) art.152 
CP RM sînt săvîrşite cu intenţie directă sau indirectă. 
Făptuitorul nu poate manifesta imprudenţă nici măcar 
în raport cu cauzarea vătămării grave sau medii a in-
tegrităţii corporale sau a sănătăţii altor persoane decît 
victima vizată. Din aceste considerente, nu putem fi  de 
acord cu acei autori care admit că, în contextul infrac-
ţiunilor analizate, făptuitorul poate manifesta încredere 
exagerată sau neglijenţă faţă de survenirea acestor ur-
mări în raport cu alte persoane decît victima vizată.26 
Sînt prin defi niţie intenţionate atît vătămarea intenţi-
onată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, cît 
şi vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii. Excepţie constituie numai fapta specifi -
cată la alin.(4) art.151 CP RM. Însă, în acest caz, impru-
denţa se manifestă în raport cu decesul victimei, nu în 
raport cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii victimei.

În al doilea rînd, din cele menţionate rezultă că făptu-
itorul nu poate manifesta intenţie directă faţă de cau-
zarea vătămării grave sau medii a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii altor persoane decît victima vizată. Am 
consemnat mai sus că, în contextul infracţiunilor spe-
cifi cate la lit.f) alin.(2) art.151 şi la lit.g) alin.(2) art.152 
CP RM, făptuitorul urmăreşte să aducă atingere în con-
cret numai sănătăţii victimei vizate. O altă opinie este 
exprimată de către S.V. Borodin.27 După acesta, făptu-
itorul poate dori sau admite, în mod conştient, surve-
nirea urmărilor corespunzătoare în raport cu alte per-
soane decît victima vizată. În eventualitatea acceptării 
acestui punct de vedere, şi-ar pierde individualitatea 
(deci, ar deveni inutilă) circumstanţa agravantă prevă-
zută la lit.f) alin.(2) art.151 şi la lit.g) alin.(2) art.152 
CP RM: invocarea ei ar presupune inevitabil invoca-
rea circumstanţei agravante prevăzute la lit.j) alin.(2) 
art.151 şi la lit.b) alin.(2) art.152 CP RM – „săvîrşirea 
infracţiunii asupra a două sau mai multor persoane”.

Nu poate fi  acceptată opinia lui S.V. Borodin. Or, exis-
tenţa pericolului pentru viaţa sau sănătatea mai multor 
persoane nu este una şi aceeaşi cu realizarea, materi-
alizarea, obiectivizarea acelui pericol. De aceea, există 
anumite tangenţe între circumstanţa agravantă prevă-
zută la lit.f) alin.(2) art.151 şi la lit.g) alin.(2) art.152 
CP RM şi circumstanţa agravantă prevăzută la lit.j) 
alin.(2) art.151 şi la lit.b) alin.(2) art.152 CP RM. Sînt 

cazuri cînd ambele aceste agravante sînt prezente în 

contextul aceleiaşi fapte infracţionale. Dar, la fel de po-
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sibil este ca numai una din ele să se regăsească în fapta 

persoanei. În nici un caz, circumstanţa agravantă pre-

văzută la lit.f) alin.(2) art.151 şi la lit.g) alin.(2) art.152 

CP RM nu poate fi  considerată „umbra iminentă” a cir-

cumstanţei agravante prevăzute la lit.j) alin.(2) art.151 

şi la lit.b) alin.(2) art.152 CP RM. 

Aşadar, considerăm că nu este cazul să fi e interpretată 

distorsionat voinţa legiuitorului. În contextul infrac-

ţiunilor specifi cate la lit.f) alin.(2) art.151 şi la lit.g) 

alin.(2) art.152 CP RM, sub aspectul atitudinii volitive 

a făptuitorului faţă de producerea urmărilor prejudici-

abile caracteristice celor două infracţiuni, sînt posibile 

numai următoarele două variante: 1) făptuitorul doreş-

te survenirea acestor urmări în raport cu victima viza-

tă, şi doar admite, în mod conştient, survenirea acestor 

urmări în raport cu alte persoane decît victima viza-

tă; 2) făptuitorul admite, în mod conştient, survenirea 

acestor urmări în raport cu victima vizată, precum şi în 

raport cu alte persoane decît victima vizată.

3. În cele din urmă, atenţia ne va fi  focalizată asupra 

săvîrşirii din interes material a infracţiunilor de vă-

tămare intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a 

sănătăţii şi de vătămare intenţionată medie a integrităţii 

corporale sau a sănătăţii (lit.g) alin.(2) art.151 şi lit.h) 

alin.(2) art.152 CP RM).

În pct.10 al Hotărîrii Plenului Judecătoriei Supreme a 

Republicii Moldova „Cu privire la practica judiciară în ca-

uzele despre omorul premeditat”, nr.9 din 15.11.1993, se 

arată că omorul urmează a fi  califi cat ca omor săvîrşit din 

interes material, „dacă a fost săvîrşit cu scopul de a primi 

un venit material pentru vinovat sau pentru alte persoa-

ne (bani, bunuri sau drepturi la primirea lor, drepturi la 

spaţiu locativ, remunerare din partea terţei persoane28 etc.) 

sau cu intenţia de a fi  scutit de cheltuieli materiale (resti-

tuirea bunurilor, datoriei, plătirea serviciilor, îndeplinirea 

obligaţiunilor patrimoniale, plătirea alimentelor etc.”. Cu 

rezervele de rigoare, putem apela la această recomandare 

în vederea interpretării prevederilor de la lit.g) alin.(2) 

art.151 şi de la lit.h) alin.(2) art.152 CP RM.

Din explicaţia precitată se desprinde că interesul ma-

terial constă în orice folos, benefi ciu sau avantaj ma-

terial direct sau chiar indirect, nu însă într-o simplă 

satisfacţie morală. Interesul material este direct atunci 

cînd făptuitorul urmăreşte să aibă o satisfacţie persona-

lă de pe urma obţinerii sau reţinerii cîştigului material. 

Interesul material este indirect atunci, cînd făptuitorul 

doreşte să asigure un cîştig material unor terţe persoa-

ne. Prin „terţe persoane” trebuie de înţeles: persoanele 

apropiate făptuitorului, de a căror soartă este preocupat 

acesta; persoanele care în viitor îi pot fi  utile făptuitoru-

lui, oferindu-i anumite contraprestaţii.

De cele mai multe ori, interesul material adoptă for-

ma motivului generat de necesitatea făptuitorului de a 

obţine un cîştig material (pentru sine sau pentru terţe 
persoane). În astfel de cazuri, făptuitorul urmăreşte să 
benefi cieze de cîştigul material ulterior comiterii infrac-
ţiunilor de vătămare intenţionată gravă a integrităţii cor-
porale sau a sănătăţii şi de vătămare intenţionată medie 
a integrităţii corporale sau a sănătăţii, ca urmare a săvîr-
şirii acestora. În alte cazuri, interesul material se concre-
tizează în motivul generat de necesitatea făptuitorului de 
a reţine un cîştig material (pentru sine sau pentru terţe 
persoane). De această dată, situaţia este calitativ diferită: 
obţinerea cîştigului material a început înainte de săvîrşi-
rea infracţiunii. Făptuitorul admite varianta că, dacă va fi  
surprins, va fi  nevoit să săvîrşească infracţiunea, pentru a 
nu fi  împiedicat să-şi realizeze intenţia pînă la capăt.

 În alt context, A.N. Popov menţionează că este posi-
bil să existe anumiţi indici că infracţiunea este săvîrşită 
din interes material (de exemplu, făptuitorul a intrat în 
posesia bunurilor victimei după săvîrşirea infracţiunii). 
Însă, asemenea indici nu sînt sufi cienţi pentru a demon-
stra prezenţa interesului material ca motiv ce a deter-
minat săvîrşirea infracţiunii în cauză.29 În dezvoltarea 
acestui punct de vedere, S.H. Nafi ev susţine că, pentru a 
califi ca fapta ca fi ind săvîrşită din interes material, este 
necesar ca scopul de a obţine sau de a reţine un cîştig 
material ori de a se elibera de cheltuieli materiale tre-
buie să apară la făptuitor pînă la săvîrşirea infracţiunii 
sau în timpul săvîrşirii acesteia.30 De menţionat că ace-
eaşi poziţie e promovată în pct.10 al Hotărîrii Plenului 
Judecătoriei Supreme a Ucrainei, „Cu privire la practica 
judiciară în cauzele legate de infracţiunile contra vieţii 
sau sănătăţii persoanei”, nr.2 din 7.02.200331.

În concluzie, pentru aplicarea răspunderii conform lit.g)
alin.(2) art.151 sau lit.h) alin.(2) art.152 CP RM, este 
necesar ca interesul material să apară la făptuitor pînă 
la terminarea executării faptei prejudiciabile: anterior 
cauzării vătămării grave sau medii a integrităţii corpo-
rale sau a sănătăţii, sau chiar în timpul săvîrşirii acesteia. 
Lipsesc temeiurile califi cării faptei potrivit lit.g) alin.(2) 
art.151 sau lit.h) alin.(2) art.152 CP RM, dacă intere-
sul material apare la făptuitor ulterior momentului în 
care îşi fi nalizează executarea faptei prejudiciabile. În 
legătură cu aceasta, sîntem de acord cu soluţia de ca-
lifi care din următoarea speţă: G.A. a fost condamnat în 
baza art.42, lit.d), h) alin.(2) art.151 şi lit.b), d) alin.(2) 
art.187 CP RM. În fapt, la 12.05.2006, aproximativ la 
ora 16.00, G.A. se afl a, în stare de ebrietate alcoolică, în 
casa lui  I.C. din or. Otaci, raionul Ocniţa. Din intenţii 
huliganice, G.A. a instigat o persoană, neidenti fi cată de 
organul de urmărire penală, să-i aplice lui V.L., care se 
afl a în aceeaşi casă, multiple lovituri în diferite părţi ale 
corpului. În rezultat, lui V.L. i s-a cauzat vătămare gravă 
a integrităţii corporale sau a sănătăţii. După care, împre-
ună cu aceeaşi persoană neidentifi vată, aproximativ la 
ora 17.00, au sustras în mod deschis  din gospodăria  lui  
I.C. bunuri în valoare totală de 259 lei.32
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Considerăm că lipsesc temeiurile califi cării faptei potri-

vit lit.g) alin.(2) art.151 sau lit.h) alin.(2) art.152 CP RM 

şi atunci cînd cauzarea vătămării grave sau medii a inte-

grităţii corporale sau a sănătăţii are loc după realizarea 

de către făptuitor a interesului material. Această ipoteză 

o ilustrează următoarea speţă: T.S. a fost  condamnat în 

baza alin.(1) art.152 şi lit.c) alin.(2) art.190 CP RM. În 

fapt, la 20.11.2004, aproximativ la ora 09.30, T.S. se afl a 

în faţa casei  nr.71/4  de pe bd. Dacia, mun. Chişinău. 

Prin  înşelăciune şi abuz de  încredere, sub pretextul de 

a-i procura lui B.V. un telefon mobil, a primit de la acesta 

250  lei, pe care ulterior i-a însuşit. La 08.12.2004, apro-

ximativ la ora 19.15, T.S. se afl a în holul etajului 3 al ca-

sei nr.71/4 de pe bd. Dacia, mun. Chişinău. La solicitarea 

lui B.V. de a-i da telefonul promis sau de a-i întoarce ba-

nii, T.S. l-a lovit cu pumnul în cap, cauzîndu-i vătămare 

medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii.33

Sub un alt aspect, sîntem de acord cu A.Boroi care 

menţionează: „Elementul circumstan ţial de agravare 

constînd dintr-un anumit mobil cu care acţionează 

autorul, în cazul în care interesul făptuitorului de a 

obţine avantaje materiale se dovedeşte a fi  nereal (de 

exemplu, făptuitorul a considerat greşit că are vocaţie 

succesorală), cerinţa legii este îndeplinită, căci rele-

vant este mobilul cu care s-a comis omorul (sau vătă-

marea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a 

sănătăţii ori vătămarea intenţionată medie a integri-

tăţii corporale sau a sănătăţii – n.a.), nu realizarea lui 

în concret”.34 În alţi termeni, circumstanţa agravantă 

examinată există chiar dacă satisfacerea interesu-

lui material nu a fost realizată deloc. Esenţial este ca 

făptuitorul să fi  urmărit interesul material, indiferent 

dacă l-a realizat sau nu.

Din cele evocate mai sus rezultă următoarele:

– dacă interesul material apare la făptuitor ulterior 

momentului în care îşi fi nalizează executarea faptei 

de cauzare a vătămării grave sau medii a integrităţii 

corporale sau a sănătăţii, răspunderea se va aplica în 

conformitate cu art.151 (cu excepţia lit.g) alin.(2)) 

sau art.152 (cu excepţia lit.h) alin.(2)) CP RM;

– dacă făptuitorul a urmărit interesul material la săvîr-

şirea infracţiunilor de vătămare intenţionată gravă a 

integrităţii corporale sau a sănătăţii ori de vătămare 

intenţionată medie a integrităţii corporale sau a să-

nătăţii, însă acest interes nu s-a realizat, răspunderea 

se va aplica în conformitate cu lit.g) alin.(2) art.151 

ori lit.h) alin.(2) art.152 CP RM;

– dacă făptuitorul a urmărit interesul material la săvîr-

şirea infracţiunilor de vătămare intenţionată gravă a 

integrităţii corporale sau a sănătăţii ori de vătămare 

intenţionată medie a integrităţii corporale sau a să-

nătăţii, iar acest interes s-a realizat, răspunderea se 

va aplica în conformitate cu lit.g) alin.(2) art.151 ori 

lit.h) alin.(2) art.152 CP RM şi o altă normă din Co-
dul penal (sau din Codul contravenţional).

Cînd spunem „o altă normă din Codul penal”, avem în ve-
dere, de cele mai dese ori, o normă care stabileşte răspun-
derea pentru una din infracţiunile contra patrimoniului 
(de exemplu, furt, jaf, tîlhărie, şantaj, răpirea mijlocului 
de transport etc.). Însă, norma penală respectivă poate 
stabili răspunderea şi pentru o infracţiune care nu face 
parte din grupul celor contra patrimoniului. Ne referim 
la: sustragerea sau extorcarea substanţelor narcotice sau 
psihotrope (art.2174 CP RM); profanarea mormintelor, 
presupunînd însuşirea obiectelor ce se afl ă în mormînt 
sau pe el (art.222 CP RM); sustragerea armelor sau muni-
ţiilor (art.290 CP RM); sustragerea documentelor, impri-
matelor, ştampilelor sau sigiliilor (art.360 CP RM); jefu-
irea celor căzuţi pe cîmpul de luptă (art.389 CP RM) etc. 
Nu toate aceste infracţiuni presupun scopul de cupiditate. 
Dar acesta nici nu este obligatoriu. Interesul material poa-
te să implice sau nu scopul de cupiditate. În acest plan, 
ne raliem punctului de vedere exprimat de A.N. Popov, 
conform căruia infracţiunea se consideră a fi  săvîrşită din 
interes material şi în acele cazuri, cînd făptuitorul urmă-
reşte să se folosească temporar de bunurile sau drepturile 
patrimoniale obţinute de pe urma infracţiunii.35 O ase-
menea situaţie este posibilă, de exemplu, în legătură cu 
săvîrşirea răpirii mijlocului de transport (art.1921 CP RM) 
sau a răpirii mijlocului de transport cu tracţiune animală, 
precum şi a animalelor de tracţiune (art.1922 CP RM). 

În altă ordine de idei, una din întrebările de actualitate 
este următoarea: care sînt criteriile de delimitare din-
tre vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii (lit.g) alin.(2) art.151 CP RM) şi tîlhăria 
săvîrşită cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau 
a sănătăţii (lit.c) alin.(3) art.188 CP RM)?

Răspunzînd la această întrebare, punctăm următoarele 
criterii:

1) rolul relaţiilor sociale cu privire la sănătatea per-
soanei în contextul obiectului juridic special al in-
fracţiunii: în cazul infracţiunii specifi cate la lit.c) 
alin.(3) art.188 CP RM, relaţiile sociale cu privire la 
sănătatea persoanei îndeplinesc rolul de obiect juri-
dic secundar; în cazul infracţiunii prevăzute la lit.g) 
alin.(2) art.151 CP RM, relaţiile sociale cu privire la 
sănătatea persoanei suferă atingere în exclusivitate, 
formînd obiectul juridic special al infracţiunii;

2) caracteristicile metodei aplicate la cauzarea vătă-
mării grave a integrităţii corporale sau a sănătă-
ţii: în cazul infracţiunii specifi cate la lit.c) alin.(3) 
art.188 CP RM, numai metoda atacului este posibilă 
la cauzarea vătămării grave a integrităţii corpora-
le sau a sănătăţii; în cazul infracţiunii prevăzute la 
lit.g) alin.(2) art.151 CP RM, oricare metodă poate 

fi  aplicată de făptuitor la cauzarea vătămării grave a 

integrităţii corporale sau a sănătăţii;
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3) efectele obiectivizării interesului material, ca mo-

tiv al infracţiunii: în cazul infracţiunii specifi cate la 

lit.c) alin.(3) art.188 CP RM, obiectivizarea intere-

sului material (adică, atunci cînd are loc realizarea 

scopului de sustragere) este cuprinsă de infracţiunea 

dată; în cazul infracţiunii prevăzute la lit.g) alin.(2) 

art.151 CP RM, obiectivizarea interesului material 

depăşeşte cadrul infracţiunii în cauză;

4) posibilitatea reţinerii la califi care a circumstanţelor 

agravante ale vătămării intenţionate grave a integri-

tăţii corporale sau a sănătăţii: în cazul califi cării celor 

săvîrşite în baza lit.c) alin.(3) art.188 CP RM, la cali-

fi care nu se pot lua în consideraţie agravantele vătă-

mării intenţionate grave a integrităţii corporale sau 

a sănătăţii; în cazul califi cării celor săvîrşite în baza 

lit.g) alin.(2) art.151 CP RM, la califi care pot fi  luate 

în consideraţie şi alte agravante ale vătămării intenţi-

onate grave a integrităţii corporale sau a sănătăţii.

În alt context, ne alăturăm opiniei lui C.Barbu, potrivit 

căreia circumstanţa agravantă „din interes material” se 

reţine, indiferent dacă s-a săvîrşit o infracţiune consu-

mată sau numai tentativă de infracţiune.36 Ideea, expri-

mată de către C.Barbu o dezvoltă A.Boroi: în măsura 

în care există interesul material, nu interesează dacă 

făptuitorul nu a putut să-şi realizeze motivul urmărit, 

deoarece a adus atingere unei alte persoane în locul 

aceleia a cărei atingere i-ar fi  satisfăcut un anumit inte-

res (error in personam sau aberratio ictus).37

În cazul erorii asupra identităţii victimei (error in perso-

nam), dacă făptuitorul urmăreşte interesul material în 

săvîrşirea infracţiunilor de vătămare intenţionată gravă 

a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori de vătămare 

intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănă-

tăţii, califi carea trebuie să se facă conform lit.g) alin.(2) 

art.151 ori lit.h) alin.(2) art.152 CP RM. În cazul dat, 

nu putem reţine tentativa de infracţiune: nu se poate 

afi rma că ceea ce a avut făptuitorul în reprezentarea lui 

subiectivă nu şi-a găsit confi rmare în realitatea obiec-

tivă. Agravanta „din interes material” există chiar dacă 

nu a fost realizată deloc satisfacerea interesului mate-

rial. Deci, în cazul analizat, eroarea asupra identităţii 

victimei este o eroare neesenţială. Ea nu poate infl uenţa 

răspunderea făptuitorului.

Alta este situaţia în ipoteza erorii asupra modului de 

executare a infracţiunii (aberratio ictus), cînd făptuito-

rul îşi îndreaptă acţiunea asupra unei persoane căreia 

doreşte să-i cauzeze vătămare gravă sau medie a inte-

grităţii corporale sau a sănătăţii, dar, datorită unei gre-

şite manipulări a mijlocului folosit sau din alte cauze 

accidentale, rezultatul urmărit se produce asupra unei 

alte persoane. În cazul dat, califi carea se face conform 

art.27 şi lit.g) alin.(2) art.151 ori lit.h) alin.(2) art.152 

CP RM (în raport cu victima afl ată în reprezentarea 

făptuitorului, în legătură cu care se urmăreşte interesul 

material) şi art.157 CP RM (în raport cu victima căreia 
i s-a cauzat efectiv vătămarea gravă sau medie a integri-
tăţii corporale sau a sănătăţii). În ipoteza dată, reţinem 
tentativa pentru că nu s-a produs vătămarea gravă sau 
medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii victimei 
afl ate în reprezentarea făptuitorului. Nu pentru că nu 
s-a reuşit satisfacerea interesului material.

 În continuare, ne vom referi la situaţiile în care pre-
vederea de la lit.g) alin.(2) art.151 ori  de la lit.h) alin.(2) 
art.152 CP RM nu este aplicabilă. Deşi, în aparenţă ar fi  
trebuit aplicată.

Astfel, fapta nu poate fi  califi cată ca fi ind săvîrşită din 
interes material, dacă:

1) cîştigul material apare doar ca ocazie pentru săvîrşi-
rea infracţiunii cu intenţii huliganice sau din alte ase-
menea motive „nepatrimoniale”.

În cazul dat, valoarea mică a foloaselor sau avantajelor 
materiale, pretinse de făptuitor, poate demonstra că vă-
tămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii ori vătămarea intenţionată medie a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii nu are la bază interesul materi-
al. Însă, doar aceasta nu poate constitui criteriul care să 
excludă califi carea conform lit.g) alin.(2) art.151 ori lit.
h) alin.(2) art.152 CP RM: interesează nu atît valoarea 
avantajelor sau bunurilor care pot fi  obţinute de către 
făptuitor; este important ca năzuinţa de a obţine aceste 
avantaje sau bunuri să nu fi  constituit motivul săvîrşirii 
infracţiunii;

2) a avut loc în timpul cînd făptuitorul îşi păzea bunu-
rile sale sau bunurile altor persoane.

La situaţia dată se referă următorul caz din practica 
judiciară: S.I. a fost condamnat în baza alin.(4) art.151 
CP RM. În fapt, la 20.01.2007, aproximativ la ora 23.00, 
S.I. se afl a în  gospodăria lui I.R. din satul Beştemac, 
raionul  Leova. Urmărind scopul de a-i cauza lui I.G. 
vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, 
din motiv că a încercat să sustragă o sticlă cu vin, i-a 
aplicat acestuia patru lovituri cu pumnii peste faţă. În 
rezultat, victima s-a dezechilibrat şi s-a lovit cu capul de 
un pilon de beton. A suferit o traumă cranio-cerebrală 
închisă asociată cu o contuzie cerebrală gravă, în urma 
căreia a decedat.38

În context, ne alăturăm punctului de vedere al lui L.A. 
Andreeva, care menţionează că, dacă infracţiunea e să-
vîrşită în scopul apărării patrimoniului împotriva as-
piraţiilor infracţionale ale altei persoane, o asemenea 
faptă nu poate fi  considerată a fi  săvîrşită din interes 
material”.39 Într-adevăr, în funcţie de circumstanţele 
concrete, o asemenea faptă va reprezenta fi e cauzarea 
vătămării grave sau medii a integrităţii corporale sau 
a sănătăţii în condiţiile legitimei apărări (de exemplu, 
dacă sînt întrunite cerinţele stabilite la alin.(3) art.36 
CP RM), fi e infracţiunea de vătămare intenţionată 
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gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori de vă-

tămare intenţionată medie a integrităţii corporale (în 
lipsa agravantei „din interes material”).

Făptuitorul nu poate urmări interesul material în cazul 
în care infracţiunea a avut loc în timpul cînd acesta îşi 
păzea bunurile sale sau bunurile altei persoane. Săvîrşind 
infracţiunea, nu va obţine sau reţine vreun cîştig mate-
rial, nici nu se va elibera de vreo cheltuială materială. 
Doar va păstra (sau va încerca să păstreze) patrimoniul 
său ori al unei alte persoane în mărimea pe care a avut-o 
pînă la săvîrşirea infracţiunii. Deci, nu făptuitorul, dar 
victima este cea care urmărea un interes material;

3) a fost săvîrşită în scopul recuperării de către făptui-
tor a propriilor bunuri (sau a bunurilor altor persoane) 
care se afl au ilegal la victimă.

La situaţia dată se referă următoarea speţă: T.I. a fost con-
damnat în baza alin.(4) art.151 CP RM. În fapt, în noaptea 
de 24.06.2008, din motiv că mama sa, M.I., l-a deposedat 
de 3300 lei, pe care T.I. i-a obţinut în  urma vînzării unui 
porc, în scopul de a-şi recupera banii, i-a aplicat acesteia 
multiple  lovituri cu pumnii şi picioarele, precum şi cu un 
baston de lemn în diferite părţi ale corpului. În rezultat, 
victimei i-a fost provocată vătămare gravă a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii, în urma căreia a decedat.40  

Observăm, că nici într-o asemenea situaţie nu este 
posibilă satisfacerea interesului material pe calea să-
vîrşirii infracţiunilor de vătămare intenţionată gravă 
a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori de vătămare 
intenţionată medie a integrităţii corporale. Recuperîn-
du-şi propriile bunuri sau recuperînd bunurile unei alte 
persoane, bunuri afl ate ilegal la victimă, făptuitorul nu 
poate obţine sau reţine vreun cîştig material, nici nu 
se poate elibera de vreo cheltuială materială. Bunuri-
le, afl ate ilegal la victimă, nu sînt percepute ca bunuri 
străine, care s-ar putea adăuga mărimii patrimoniului 
făptuitorului sau al unei terţe persoane;

4) a fost săvîrşită în legătură cu nedorinţa victimei de a 
executa, faţă de făptuitor, obligaţiunile patrimoniale.

În cazul dat, motivul infracţiunii îl reprezintă nu intere-
sul material, dar nemulţumirea făptuitorului că victima 
nu doreşte să-şi îndeplinească obligaţiunile patrimoni-
ale. În această ordine de idei, provoacă rezerve corec-
titudinea reţinerii la califi care a agravantei „din interes 
material” în următoarea speţă: B.D. a fost condamnat în 
baza lit.b), h) alin.(2) art.152 CP RM. În fapt, N.T. era 
dator de aproximativ doi ani lui B.D. cu 500 de lei. La 
01.08.2009,  aproximativ la ora 02.00, B.D. l-a strigat de la 
poartă, pentru a-l întreba de datorie. După care, a smuls o 
bucată de lemn din gard şi i-a aplicat mai multe lovituri în 
diferite părţi ale corpului lui N.T., dar şi lui E.T., care i-a 
venit primului în ajutor. În rezultat, cele două victime au 
suferit vătămare medie a integrităţii corporale sau a sănă-
tăţii.41 Chiar dacă făptuitorul şi-ar fi  recuperat datoria, 

oricum nu ar fi  obţinut nici un cîştig din aceasta. Deci, 
nu interesul material a fost motivul care l-a determinat 
să săvîrşească vătămarea intenţionată medie a integri-
tăţii corporale. Motivul real al infracţiunii l-a constituit 
nemulţumirea făptuitorului că victima nu doreşte să-şi 
îndeplinească obligaţiunile patrimoniale;

5) a fost săvîrşită din răzbunare pentru prejudiciul ma-
terial cauzat făptuitorului.

În această ipoteză, făptuitorul se răzbună nu pentru 
nedorinţa victimei de a-şi executa obligaţiunile patri-
moniale. De această dată, prejudiciul material este ire-
cuperabil sau făptuitorul nu pretinde victimei recupe-
rarea prejudiciului material. Pur şi simplu, făptuitorul 
se răzbună pentru prejudiciul material ce i-a fost cauzat 
de către victimă (de exemplu, pentru prejudiciul mate-
rial rezultat din folosirea ilicită de către victimă a bu-
nurilor făptuitorului). Întrucît motivul infracţiunii este 
răzbunarea, şi nu interesul material, nu avem temeiuri 
de a face califi carea potrivit lit.g) alin.(2) art.151 ori 
lit.h) alin.(2) art.152 CP RM.

 După analiza acestor situaţii, să trecem în revistă 
ipotezele în care circumstanţa agravantă prevăzută la 
lit.g) alin.(2) art.151 sau la lit.h) alin.(2) art.152 CP RM 
este aplicabilă:

1) vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii ori vătămarea intenţionată medie a inte-
grităţii corporale sau a sănătăţii, săvîrşită asupra per-
soanei, care are dreptul de întreţinere, de către persoa-
na, care are obligaţia de întreţinere, în scopul eliberării 
de această obligaţie.

De exemplu, în Codul familiei al Republicii Moldova,
adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 
26.10.200042, ca subiecţi ai raportului juridic de întreţi-
nere sînt specifi caţi: părinţii în raport cu copiii minori şi 
copiii majori inapţi de muncă care necesită sprijin ma-
terial; copiii majori apţi de muncă în raport cu părinţii 
inapţi de muncă care necesită sprijin material; soţii în 
raport unul cu altul (în cazurile stabilite la art.82): foş-
tii soţi în raport unul cu altul (în cazurile prevăzute la 
art.83); fraţii în raport cu surorile, sau viceversa (în cazu-
rile prevăzute la art.86); bunicii în raport cu nepoţii (în 
cazurile prevăzute la art.87); nepoţii în raport cu bunicii 
(în cazurile prevăzute la art.88); copiii vitregi în raport 
cu părinţii vitregi (în cazurile prevăzute la art.89); copiii 
în raport cu educatorii (în cazurile prevăzute la art.90).

În aceste cazuri, dar şi în cazurile de natură similară, 
existenţa raportului de întreţinere constituie premisa 
săvîrşirii din interes material a infracţiunilor de vătă-
mare intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii sau de vătămare intenţionată medie a integri-
tăţii corporale sau a sănătăţii. Subiectul pasiv al unui 
asemenea raport – cel obligat – va avea calitatea de făp-
tuitor. Respectiv, subiectul activ al raportului de întreţi-
nere – cel îndrituit – va avea calitatea de victimă.
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Bineînţeles, doar existenţa unei asemenea premise nu 
e sufi cientă pentru a confi rma prezenţa interesului ma-
terial. Nu este exclus ca răzbunarea, gelozia, invidia sau 
alte asemenea motive să determine săvîrşirea infracţiu-
nilor de vătămare intenţionată gravă a integrităţii cor-
porale sau a sănătăţii sau de vătămare intenţionată me-
die a integrităţii corporale sau a sănătăţii asupra unei 
persoane care, absolut irelevant în context, se dovedeşte 
a fi  o persoană întreţinută. De aceea, nu putem să nu 
fi m de acord cu T.Toader care susţine că, dacă infrac-
ţiunea este săvîrşită din alte motive (răzbunare, gelozie 
etc.), agravanta (se are în vedere agravanta „din interes 
material” – n.a.) nu este aplicabilă, chiar dacă produce-
rea urmărilor prejudiciabile caracteristice acelei infrac-
ţiuni i-ar aduce făptuitorului un avantaj material;43

2) vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii ori vătămarea intenţionată medie a in-
tegrităţii corporale sau a sănătăţii, săvîrşită în vederea 
primirii sumei asigurate.

Astfel, la lit.a) art.3 al Legii Republicii Moldova cu pri-
vire la asigurări, adoptate de Parlamentul Republicii 
Moldova la 21.12.200644, se stabileşte că obiectul asigu-
rării îl constituie interesele patrimoniale ce nu contra-
vin legislaţiei Republicii Moldova, corelate cu persoana 
asiguratului sau a benefi ciarului asigurării, cu viaţa, 
sănătatea şi capacitatea lor de muncă. De asemenea, 
conform Anexei nr.1 a acestei legi, printre tipurile de 
asigurări, care au o  bază contractuală, se numără asi-
gurările permanente de sănătate.

În ipoteza dată, riscul asigurat se exprimă în fenome-
nul, evenimentul sau grupul de feno mene sau eveni-
mente prevăzute în contractul de asigurare care, oda-
tă produse, pot genera prejudicii sănătăţii persoanei. 
Benefi ciarul asigurării, pentru a încasa de la asigură-
tor suma asigu rată, provoacă intenţionat împrejurarea 
periculoasă. În alţi termeni, acest benefi ciar săvîrşeşte 
asupra asiguratului, sub impulsul interesului material, 
vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii ori vătămarea intenţionată medie a inte-
grităţii corporale sau a sănătăţii;

2) vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corpo-
rale sau a sănătăţii ori vătămarea intenţionată medie a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii, săvîrşită în scopul 
ne achitării datoriei sau în scopul amînării achitării dato-
riei.

Dispoziţia de la lit.g) alin.(2) art.151 sau de la lit.h) 
alin.(2) art.152 CP RM este aplicabilă nu doar atunci 
cînd vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corpo-
rale sau a sănătăţii ori vătămarea intenţionată medie a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii e săvîrşită în scopul 
neachitării unei datorii sau în scopul amînării achită-
rii datoriei avînd un suport juridic. Dacă făptuitorului 
îi revenea obligaţia să achite datoria, iar nedorinţa de 
a executa obligaţia dată sau dorinţa de a amîna execu-
tarea ei a fost cea care a alimentat intenţia de a comite 

infracţiunea, nu contează dacă acea datorie a avut sau nu 
un suport juridic. Nu contează nici măcar dacă acea da-
torie s-a creat în condiţii legale. De aceea, datoria – care 
nu are la bază respectarea cerinţelor legale de încheiere 
a contractului de împrumut, sau provine din pierderea 
într-un joc de noroc, din pierderea unui pariu, sau se 
constituie din bunuri dobîndite pe cale infracţională ori 
din oricare alte foloase ilegale – atunci cînd nu se doreşte 
a fi  achitată de făptuitor sau atunci cînd se doreşte a-i fi  
amînată achitarea, se referă la infracţiunea specifi cată la 
lit.g) alin.(2) art.151 sau la lit.h) alin.(2) art.152 CP RM.

În cazul dat, putem afi rma că făptuitorul este debitor în 
raportul din care provine datoria; victima este creditor în 
acest raport. Însă, termenii „debitor” şi „creditor” au o în-
cărcătură factologică, nu neapărat şi o încărcătură juridică;

3) vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii ori vătămarea intenţionată medie a in-
tegrităţii corporale sau a sănătăţii, săvîrşită în scop de 
canibalism, cu precizarea că făptuitorul doreşte să be-
nefi cieze de calităţile de consum ale corpului victimei şi 
că, în urma secţionării unor părţi ale corpului victimei, 
nu se urmăreşte lipsirea ei de viaţă.

În ipoteza dată, făptuitorul priveşte corpul victimei ca pe 
un bun de consum, ca pe o resursă alimentară. Dacă va 
cauza victimei vătămarea gravă sau medie a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii, va benefi cia gratuit de respec-
tivele calităţi de consum. Deci, va fi  scutit de cheltuieli 
materiale legate de procurarea produselor alimentare.

Este notabil, că, în ipoteza analizată – atunci cînd e 
săvîrşită vătămarea intenţionată gravă a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii – mai este prezentă o circum-
stanţă agravantă: „cu scopul de a preleva şi/sau utiliza 
ori comercializa organele sau ţesuturile victimei” (lit.l) 
alin.(2) art.151 CP RM). Aceasta deoarece consumul 
organelor sau ţesuturilor victimei în procesul canibalis-
mului se înscrie în noţiunea „utilizarea organelor sau 
ţesuturilor victimei”;

4) vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii ori vătămarea inten ţionată medie a inte-
grităţii corporale sau a sănătăţii, săvîrşită în vederea ob-
ţinerii banilor, a bunurilor, a unor drepturi patrimoniale, 
a avansării într-o funcţie presupunînd o retribuţie mai 
mare, a moştenirii, a încheierii unei convenţii avantajoa-
se în viitor, a altor foloase sau avantaje materiale.

Pentru aplicarea răspunderii în baza lit.g) alin.(2) art.151 
sau lit.h) alin.(2) art.152 CP RM, nu este obligatoriu ca 
patrimoniul, din al cărui cont făptuitorul urmăreşte 
să-şi satisfacă interesul material, să aparţină victimei. 
Victima poate fi  proprietar sau posesor al foloaselor sau 
avantajelor materiale dorite de făptuitor. Dar poate şi să 
nu aibă o asemenea calitate. De aceea, vătămarea inten-
ţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori 
vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii, săvîrşită din interes material, se atestă 
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şi atunci cînd unei persoane i se cauzează vătămarea 
corespunzătoare, pentru ca astfel să dispară piedica în 
faţa făptuitorului de a accede la foloasele sau avantajele 
materiale aparţinînd unor terţe persoane.

De asemenea, pentru califi carea faptei potrivit lit.g) 
alin.(2) art.151 sau lit.h) alin.(2) art.152 CP RM, nu are 
importanţă cînd va putea benefi cia făptuitorul de foloa-
sele sau avantajele materiale: îndată după săvîrşirea in-
fracţiunii sau după trecerea unei perioade mai lungi de 
timp de la săvîrşirea acesteia. Nu contează nici dacă s-a 
fi xat defi nitiv în ce constă interesul material sau dacă făp-
tuitorul are o reprezentare aproximativă despre ceea ce-i 
poate satisface interesul material, în funcţie de împreju-
rări aspirînd să benefi cieze „de tot ce se poate”. Important 
este ca anume interesul material să fi e cel care îl ghidează 
pe făptuitor să săvîrşească vătămarea intenţionată gravă a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii ori vătămarea intenţi-
onată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii.
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Sugestii pe marginea hotărîrilor Plenului Curţii Supreme de Justiţie

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

(Partea I)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

strongly scientifi cally underlined by the previous published articles touching the 

transportation off ences. 

Scopul acestui articol constă în elaborarea proiectului 

unei noi hotărîri explicative a Plenului Curţii Supreme 

de Justiţie a Republicii Moldova consacrate practicii 

judiciare în cauzele penale privind infracţiunile în do-

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

şi 276 CP RM). Invocăm următoarele considerente în 

sprijinul acestei idei: 

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

fi ciente sau insufi ciente mai multe explicaţii din cadrul 

Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Repu-

blicii Moldova  „Despre practica judiciară cu privire 

la aplicarea legislaţiei în cadrul examinării cauzelor 

penale referitor la încălcarea regulilor de securitate a 

circulaţiei şi de exploatare a mijloacelor de transport”, 

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

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

recomandarea referitoare la locul încălcării regulilor de 

securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor 

de transport de către persoana care conduce mijlocul 

de transport: „Pentru responsabilitatea în baza art.177 

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

infracţiunea. Acesta poate fi  automagistrală, stradă, cur-

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

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

cesită revizuire următoarea explicaţie: „Conducătorul 

mijlocului de transport, care după săvîrşirea accidentu-

lui auto a părăsit persoana accidentată în pericol pentru 

viaţă, urmează să poarte răspundere conform cumulului 

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

Dacă acţiunile lui nu pot fi  încadrate în componenţa 

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

viaţa persoanei accidentate a fost pusă în pericol în urma 

accidentului rutier săvîrşit de către acest conducător al 

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

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

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

zarea următoarelor recomandări: „prin „alte mijloace 

de transport mecanice” înţelegem orice mecanism pus 

în mişcare cu ajutorul unui motor cu volumul de lucru 

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

securitate a circulaţiei rutiere şi de exploatare a mijloa-

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

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

rii de ebrietate a subiectului se efectuează în baza exa-

minării medicale, efectuate în conformitate cu Ordinul 

Ministerului Sănătăţii nr.88 din 17.05.1994 referitor la 

expertiza medicală pentru constatarea stării de ebrieta-

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

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

drogurilor, substanţelor toxice şi a altor substanţe ce pro-

voacă turmentarea, care are drept urmare formarea unei 

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

completarea următoarelor explicaţii: „Subiecţi juridici 

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

strict determinată, responsabile pentru starea tehnică a 

mijloacelor de transport, în special, colaboratori ai între-

prinderilor de transport cu orice formă de proprietate, 

care au obligaţiunea specială de a asigura controlul pri-

vind starea tehnică a mijloacelor de transport, de aseme-

nea conducători ori posesori ai mijloacelor de transport 

individuale, care i-au permis altei persoane sa exploateze 

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

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

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

cicliştii, pietonii, pasagerii, conducătorii mopedelor, per-

soanele care mînă vitele, conducătorii transportului cu 

tracţiune animală” (pct.24) etc.;

2) lipsesc cu desăvîrşire explicaţiile cu privire la unele 

aspecte controversate, legate de califi carea infracţiuni-

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

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

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

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

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

rea în exploatare a mijloacelor de transport cu defecte 

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

călcărilor care nu pot intra sub incidenţa noţiunii „altă 

încălcare gravă a regulilor de exploatare a mijloacelor 

de transport, ce asigură securitatea circulaţiei”, noţiune 

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

lui dacă răspunderea persoanei conform art.265 CP RM 

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

tras sau nu la răspundere penală conducătorul mijlocu-

lui de transport care a provocat producerea urmărilor 

prejudiciabile prevăzute la art.264 CP RM; explicarea 

faptului că infracţiunea specifi cată la art.269 CP RM 

este o infracţiune săvîrşită exclusiv în domeniul trans-

portului auto, că această infracţiune nu poate fi  comisă 

în domeniul transportului feroviar, aerian sau naval; sta-

bilirea regulilor extremei necesităţi în cazul infracţiuni-

lor în domeniul transportului auto etc.; 

3) există mai multe deosebiri între conţinutul normativ 

al infracţiunilor în domeniul transportului auto prevă-

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

ţinutul normativ al faptelor infracţionale specifi cate la 

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

exemplu, în legea penală anterioară lipsesc coresponden-

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

lipsesc prevederi similare celor din art.13412 CP RM;

4) a suferit schimbări cadrul normativ complementar 

cadrului normativ care stabileşte răspunderea pentru 

infracţiunile în domeniul transportului auto. Avem în 

vedere că, la momentul adoptării Hotărîrii Plenului 

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

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

neşti din 29 martie 1985.2 La moment, este în vigoare 

Codul contravenţional al Republicii Moldova, adoptat 

de Parlamentul Republicii Moldova la 24.10.20083;

5) a suferit schimbări cadrul normativ extrapenal, de 

referinţă pentru normele care stabilesc răspunderea 

pentru infracţiunile în domeniul transportului auto. 

În acest plan, menţionăm că, la momentul adoptării 

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

mentul circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărîrea Gu-

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

Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.713 din 27.07.19995. La moment, este 

în vigoare Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.357 din 13.05.20096 (în 

continuare – RCR). De asemenea, Hotărîrea Plenului 

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

materie: Ordinul Ministerului Transporturilor şi Gos-

podăriei Comunale cu privire la aprobarea Normelor de 

parcurs şi exploatare a anvelopelor pentru mijloacele de 

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

mului informaţional automatizat „Registrul de stat al ac-

cidentelor rutiere”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului 

nr.693 din 21.06.20078; Hotărîrea Guvernului nr.1073 

din  01.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumu-

rile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau gabari-

te ce depăşesc limitele admise9; Hotărîrea Guvernului 

nr.1452 din 24.12.2007 pentru aprobarea Regulamentu-

lui cu privire la permisul de conducere, organizarea şi 

desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului 

de conducere şi condiţiile de admitere la trafi cul rutier10; 

Hotărîrea Guvernului nr.296 din 16.04.2009 cu privire 

la aprobarea Regulamentului privind modul de testare 

alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea 

stării de ebrietate şi a naturii ei11 etc.;

6) este imperioasă asigurarea unei mai sporite coerenţe 

şi ordonări logice explicaţiilor privitoare la infracţiuni-

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

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

nea  „încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau 

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

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

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

formulează defi niţia noţiunii „mijloace de transport”. 

De asemenea, pare a fi  ruptă de context recomanda-

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

este evidentă infl uenţa condiţiilor drumurilor asupra 

accidentului rutier, instanţele judecătoreşti urmează să 

verifi ce aceste condiţii. În legătură cu aceasta instanţe-

lor judecătoreşti li se recomandă să cerceteze minuţios 

circumstanţele accidentului rutier din punctul de vede-

re al infl uenţării condiţiilor drumurilor asupra acestor 

accidente, inacţiunilor serviciilor rutiere în asigurarea 

securităţii circulaţiei rutiere. Constatînd vinovăţia pro-

prietarului sau a administratorului drumului, acesta, 

în cazul încălcării modului de întreţinere, reparare, 

exploatare şi a stării tehnice a drumurilor, poartă doar 

răspundere materială pentru pagubele cauzate parti-

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

Este lesne de observat că această recomandare priveş-

te legătura cauzală în cazul infracţiunii de încălcare a 

regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a 

mijloacelor de transport de către persoana care condu-

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

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

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

luată în vizor problema individualizării pedepsei pen-

tru infracţiunea de încălcare a regulilor de securitate a 

circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport 

de către persoana care conduce mijlocul de transport. 

Astfel că apare ca evidentă lipsa consecutivităţii logice 

în prezentarea materialului explicativ.
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Şi asemenea exemple pot continua.

În cele ce urmează vom efectua analiza noastră par-

curgînd consecutiv recomandările din cadrul Hotărîrii 

Plenului nr.20/1999.

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

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

vine numai în cazurile în care sînt încălcate regulile de 

securitate a circulaţiei rutiere şi de exploatare a mijloa-

celor de transport, tractoarelor sau a altor maşini auto-

propulsate, în legătură cu care fapt apar urmări stipulate 

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

cu comiterea încălcării acestor reguli. Încălcarea regulilor 

circulaţiei rutiere şi de exploatare a mijloacelor de trans-

port este o acţiune sau inacţiune a conducătorului mijlo-

cului de transport, legată de încălcarea unei sau a cîtorva 

prevederi ale Regulamentului circulaţiei rutiere, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.552 din 07.08.1995 şi pus 

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

tive ce reglementează securitatea circulaţiei şi exploatării 

transportului. Prin încălcarea regulilor de exploatare de 

asemenea se înţeleg încălcările ce pot conduce la conse-

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

în special, încălcarea regulilor de transportare a pasa-

gerilor sau a încărcăturilor, exploatarea mijloacelor de 

transport defectate din punct de vedere tehnic”. 

Considerăm că trebuie oferite explicaţii distincte, în 

puncte aparte ale preconizatei hotărîri explicative, cu 

privire la 1) conţinutul legăturii cauzale în cazul in-

fracţiunii prevăzute la art.264 CP RM (corespondentul 

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

carea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploa-

tare a mijloacelor de transport”. 

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

tul noii hotărîri explicative a Plenului Curţii Supreme 

de Justiţie a Republicii Moldova, consacrate practi-

cii judiciare în cauzele penale privind infracţiunile în 

domeniul transportului auto, să fi e formulate urmă-

toarele explicaţii: „Lipsa legăturii cauzale între fapta 

prejudiciabilă şi urmările prejudiciabile semnifi că lip-

sa temeiului de aplicare a răspunderii în baza art.264 

CP RM. Legătura cauzală în cazul infracţiunii prevă-

zute la art.264 CP RM este prezentă dacă:

– încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau 

de exploatare a mijloacelor de transport a precedat 

producerea urmărilor prejudiciabile;

– încălcarea respectivă a fost cauza necesară produ-

cerii urmărilor prejudiciabile;

– încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau 

de exploatare a mijloacelor de transport a creat un 

pericol real de producere a urmărilor prejudicia-

bile;

– încălcarea respectivă a transformat posibilitatea 

producerii urmărilor prejudiciabile în realitate”.

Această recomandare trebuie să includă, într-o vari-

antă ajustată şi actualizată, explicaţiile formulate la 

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

opinia noastră, aceste explicaţii trebuie enunţate în fe-

lul următor: „Singurul fapt de încălcare a regulilor de 

securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloace-

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

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

tură cauzală cu faptele altor participanţi la trafi c, cu 

o forţă invincibilă a naturii, cu defecţiunile ascunse 

ale mijlocului de transport etc. În asemenea cazuri, 

încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de 

exploatare a mijloacelor de transport nu poate să fi e 

considerată temei de aplicare a art.264 CP RM.

Totodată, este posibil ca urmările prevăzute în art.264 

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

torului mijlocului de transport. Iar, în acelaşi timp, 

fără a fi  infl uenţată semnifi cativ, derularea legăturii 

cauzale să fi e însoţită de prezenţa următorilor fac-

tori: starea drumului, podului, trecerea la nivel cu 

calea ferată etc. nu corespund regulilor, normelor, 

standardelor din domeniul construcţiilor; defectele 

tehnice ascunse ale mijlocului de transport nu au fost 

descoperite în timpul efectuării testării tehnice etc. În 

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

astfel de împrejurări pot fi  considerate circumstanţe 

atenuante”.

Argumentele în sprijinul unei asemenea interpretări le-

am prezentat în cadrul unor publicaţii ştiinţifi ce.12 De 

asemenea, am luat în consideraţie experienţa altor state 

în conceperea modelului interpretativ cu privire la le-

gătura cauzală în cazul infracţiunii specifi cate la art.264 

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

Judecătoriei Supreme a Federaţiei Ruse „Cu privire la 

practica judiciară în cauzele referitoare la infracţiuni-

le, legate de încălcarea regulilor de circulaţie rutieră şi 

de exploatare a mijloacelor de transport, precum şi de 

dobîndirea lor ilegală în lipsa scopului de sustragere”, 

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

instanţelor judecătoreşti, la stabilirea circumstanţelor 

care contribuie la săvîrşirea infracţiunii prevăzute la 

art.264 din Codul penal al Federaţiei Ruse (corespunde 

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

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

lor, normelor, standardelor, altor reglementări în mate-

ria construcţiilor; exploatarea mijloacelor de transport 

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

adopte încheieri (decizii) interlocutorii, atrăgînd aten-

ţia organizaţiilor şi persoanelor cu funcţie de răspun-

dere corespunzătoare asupra circumstanţelor şi faptelor 

de încălcare a legii, care necesită adoptarea unor măsuri 

de prevenire a acestora. În astfel de cazuri, instanţele 

judecătoreşti pot privi asemenea împrejurări în calitate 

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

noţiunii „încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei 

sau de exploatare a mijloacelor de transport”. Conside-

răm neevoluată şi aproximativă defi niţia acestei noţiuni, 

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

aceea, propunem propria viziune asupra semantismu-

lui noţiunii „încălcarea regulilor de securitate a circu-

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

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

securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor 

de transport” trebuie de înţeles încălcarea regulilor de 

securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor 

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

cului rutier; Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.357 din 13.05.2009 (în 

continuare – RCR); Regulile de testare tehnică obliga-

torie a autovehiculelor şi remorcilor acestora, aproba-

te prin Hotărîrea Guvernului nr.1047 din 8.11.1999 

cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional 

automatizat de căutare „Automobilul” în Registrul de 

stat al transporturilor şi introducerea testării obliga-

torii a autovehiculelor şi remorcilor acestora; Regula-

mentul Ministerului Transporturilor şi Telecomunica-

ţiilor din 9.12.1999 cu privire la asigurarea securităţii 

circulaţiei rutiere la întreprinderile, instituţiile, or-

ganizaţiile ce efectuează transporturi de pasageri şi 

mărfuri; Ordinul Ministerului Transporturilor şi 

Gospodăriei Comunale cu privire la aprobarea Nor-

melor de parcurs şi exploatare a anvelopelor pentru 

mijloacele de transport auto, nr.124 din 29.07.2005; 

Hotărîrea Guvernului nr.1073 din  01.10.2007 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea, 

controlul şi efectuarea pe drumurile publice a trans-

porturilor cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limi-

tele admise etc.

În special, încălcarea regulilor de securitate a circula-

ţiei se poate exprima în: traversarea trecerii la nivel cu 

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

ţia coborîtă sau în curs de coborîre (încălcarea reguli-

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

intersecţii, la trecerile pentru pietoni, în tuneluri, pe 

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

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

de la acestea, în locurile în care vizibilitatea drumului 

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

conducătorul vehiculului nu este ajutat de o persoană 

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

staţiilor vehiculelor de rută (încălcarea regulii fi xa-

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

un spaţiu (distanţă) faţă de vehiculul precedent care, 

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

oprească evitînd coliziunea (încălcarea regulii fi xate 

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

imediat după executarea depăşirii, dacă acesta nu 

este un caz excepţional (încălcarea regulii fi xate la 

pct.51 RCR); omisiunea depăşirii vehiculelor numai 

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

ducători au semnalizat intenţia de a schimba direcţia 

spre stînga şi au început efectuarea acestei manevre, 

precum şi tramvaiele se depăşesc pe partea dreaptă, 

dacă pentru aceasta există spaţiu sufi cient) (încăl-

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

în intersecţie în cazul în care circulaţia este blocată 

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

forţat să oprească, astfel creînd obstacole vehiculelor 

ce se deplasează pe drumul intersectat (încălcarea re-

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

asigurarea că nu se apropie nici un tren la apropierea 

de trecerea la nivel cu calea ferată  (încălcarea regulii 

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

care vor exclude pornirea de la sine a vehiculului sau 

utilizarea lui în lipsa conducătorului, înainte de pă-

răsirea vehiculului de către conducător (încălcarea 

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

scoate vehiculul imediat în afara carosabilului sau de 

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

rea asistenţei tehnice, în cazul în care vehiculul rămî-

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

RCR etc.

La rîndul său, încălcarea regulilor de exploatare a 

mijloacelor de transport se poate concretiza în ne-

respectarea normativelor tehnice, în ale căror ca-

zuri este interzisă exploatarea vehiculelor: pentru 

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

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

dispozitivele de iluminare, semnalizare luminoasă 

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

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

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

RCR etc.”.

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

„Instanţelor judecătoreşti li se explică: potrivit Notei la 

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

lese toate genurile de automobile, tractoare şi alte tipuri 

de maşini autopropulsate, tramvaie şi troleibuze, precum 

şi motociclete şi alte mijloace de transport mecanice. Prin 

„alte maşini autopropulsate” se subînţelege transportul 

care circulă în mod ocazional pe drumurile publice, fi ind 

destinat executării unor lucrări de construcţie, agricole, 

silvice sau altor activităţi (macarale, excavatoare, com-

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

mecanice” înţelegem orice mecanism pus în mişcare cu 

ajutorul unui motor cu volumul de lucru nu mai mic de 

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

culaţiei rutiere şi de exploatare a mijloacelor de trans-

port. În unele cazuri, pentru determinarea parametrilor 

tehnici ai mijloacelor de transport, se efectuează experti-

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

Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Mol-

dova, consacrate practicii judiciare în cauzele penale 

privind infracţiunile în domeniul transportului auto, 

noţiunea „mijloc de transport”, împreună cu noţiuni-

le subsecvente „alte tipuri de maşini autopropulsate” şi 

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

maniera în care le-am propus pentru proiectul hotărîrii 

Plenului Curţii Supreme de Justiţie consacrate practicii 

judiciare în cauzele privitoare la răpirea mijlocului de 

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

vederea asigurării uniformizării practicii judiciare cu 

privire la infracţiunile avînd mijlocul de transport în 

calitate de obiect material sau de mijloc de săvîrşire a 

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

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

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

Pe cale de consecinţă, propunem următoarea explica-

ţie pentru proiectul noii hotărîri explicative a Plenului 

Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, con-

sacrate practicii judiciare în cauzele penale privind in-

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

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

se înţelege toate tipurile de automobile, tractoare şi 

alte tipuri de maşini autopropulsate, tramvaiele şi 

auto buzele, precum şi motocicletele şi alte mijloace de 

transport mecanice. Prin „alte tipuri de maşini auto-

propulsate” se înţelege maşinile care circulă ocazional 

pe drumurile publice, fi ind destinate unor lucrări de 

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

exemplu, excavatoare, buldozere, autogredere, auto-

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

ce de transport mecanice” se înţelege orice mecanism 

dotat cu motor cu ardere internă sau electric, care este 

subiect al regulilor de securitate a circulaţiei rutiere 

şi de exploatare a mijloacelor de transport. Capacita-

tea cilindrică a motorului cu ardere internă trebuie să 

depăşească 50 cm3. Puterea motorului, atît a celui cu 

ardere internă, cît şi a motorului electric, trebuie să 

depăşească 4 kW. Viteza constructivă a respectivului 

mecanism trebuie să depăşească 45 km/h.

Nu poate constitui mijloc de transport, în sensul 

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

clomotorul, bicicleta cu motor şi alte asemenea vehicu-

le care nu îndeplinesc măcar una din condiţiile specifi -

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

sînt provocate de către conducătorii de moped, scuter, 

ciclomotor, bicicletă cu motor sau alte asemenea vehi-

cule, ca urmare a încălcării de către aceştia a regulilor 

privind menţinerea ordinii şi securităţii circulaţiei, se 

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

În unele cazuri, pentru determinarea parametrilor 

tehnici ai mijloacelor de transport, se efectuează ex-

pertiza tehnică”.

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

„Dacă instanţa judecătorească conchide că în acţiunile 

făptuitorului există o componenţă a infracţiunii, în sen-

tinţă urmează să se indice de încălcarea căror reguli de 

circulaţie rutieră şi/sau de exploatare a mijloacelor de 

transport persoana este recunoscută vinovată, în ce mod 

s-au manifestat concret aceste încălcări şi dacă consecin-

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

cările indicate”.

Este oportună păstrarea unei asemenea explicaţii, cu 

operarea unor ajustări avînd scopul extrapolării ei asu-

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

iniţiativa formulării următoarei recomandări în proiec-

tul noii hotărîri explicative a Plenului Curţii Supreme 

de Justiţie a Republicii Moldova, consacrate practicii 

judiciare în cauzele penale privind infracţiunile în do-

meniul transportului auto: „Luînd în consideraţie că 

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

cesul califi cării urmează să se stabilească cu exactita-

te care anume reguli de securitate a circulaţiei sau de 

exploatare a mijloacelor de transport / reguli privind 

menţinerea ordinii şi securitatea circulaţiei au fost 

încălcate de către făptuitor. De asemenea, urmează a 

se releva în ce anume se exprimă încălcarea regulilor 

respective”.

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

mativ penal şi cel extrapenal, necesită revizuire expli-

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

pot fi  trase la răspundere penală persoanele care, deşi au 

încălcat regulile de circulaţie şi de exploatare a mijloace-

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

ziuni corporale uşoare, daună materială sau morală. În 

asemenea caz, poate surveni răspunderea administrativă 

potrivit art.124 al Codului cu privire la contravenţiile 

administrative”.

Pentru proiectul noii hotărîri explicative a Plenului 

Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, con-

sacrate practicii judiciare în cauzele penale privind in-

fracţiunile în domeniul transportului auto, propunem 

următoarea recomandare: „Infracţiunea prevăzută la 

art.264 CP RM se consideră consumată din momentul 

producerii uneia din următoarele urmări prejudicia-

bile: vătămarea medie a integrităţii corporale sau a 

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

rea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori 

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

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

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

securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor 

de transport nu implică producerea unor asemenea 

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

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

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

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

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

art.264 CP RM, individualizarea pedepsei trebuie fă-

cută în funcţie de urmarea prejudiciabilă care anume 

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

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

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

dualizarea pedepsei urmează să se facă în funcţie de 

numărul de victime decedate”.

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

nează: „Acţiunile învinuitului care concomitent au avut 

drept urmare consecinţe prevăzute în diferite alineate ale 

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

privire la contravenţiile administrative, se încadrează 

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

care prevăd cea mai gravă din consecinţele survenite. În 

asemenea cazuri, nu se intentează procedura adminis-

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

cret toate urmările parvenite în urma accidentului rutier. 

Faptele cu diferite consecinţe urmează a fi  califi cate prin 

cumulul de infracţiuni numai în cazurile în care ele sînt 

săvîrşite în diferite perioade de timp”.

Modifi cările aduse cadrului reglementar în materie sînt 

cele care condiţionează formularea următoarei explica-

ţii în proiectul noii hotărîri explicative a Plenului Curţii 

Supreme de Justiţie a Republicii Moldova consacrate 

practicii judiciare în cauzele penale privind infracţiuni-

le în domeniul transportului auto: „Încălcarea reguli-

lor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mij-

loacelor de transport, care a determinat producerea 

urmărilor prejudiciabile prevăzute de cîteva alineate 

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

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

CP RM care prevede o pedeapsă mai aspră. 

Regulile concursului de infracţiuni se vor aplica pen-

tru faptele care au determinat producerea mai multor 

urmări prejudiciabile, dacă aceste fapte sînt săvîrşite 

la un timp diferit, iar urmările prejudiciabile surve-

nite constituie rezultatul unor încălcări între care nu 

există nici o legătură.

Dacă în rezultatul aceleiaşi fapte se produc cîteva ur-

mări prejudiciabile, dintre care unele sînt prevăzute 

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

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

travenţional, se va aplica răspunderea potrivit art.264 

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

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

intentează procedura administrativă”.

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

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

nu importă locul unde a fost săvîrşită infracţiunea. 

Acesta poate fi  automagistrală, stradă, curte, teritoriu al 

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

culaţia mijloacelor de transport. Nu poate fi  temei pentru 

eliberarea conducătorului auto de răspundere penală în 

cazul în care în acţiunile lui există componenţa infrac-

ţiunii, chiar şi în cazul în care regulile circulaţiei rutiere 

şi/sau de exploatare a mijloacelor de transport au fost 

încălcate şi de către pătimit (conducător auto, pieton, 

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

circumstanţe pot fi  luate în consideraţie de către instanţa 

judiciară doar ca circumstanţe atenuante”.

La începutul acestui studiu am consemnat că necesită 

precizări această recomandare referitoare la locul încăl-

cării regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploa-

tare a mijloacelor de transport de către persoana care 

conduce mijlocul de transport. Necesitatea operării 

unor asemenea precizări îşi are cauza în următoarele: în 

pct.1 RCR se menţionează că Regulamentul circulaţiei 

rutiere cuprinde normele ce determină circulaţia vehi-

culelor şi pietonilor pe drumurile publice ale Republicii

Moldova, precum şi pe teritoriile adiacente acestora 

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

RCR din 27.07.1999, conform căreia Regulamentul cu-

prinde normele ce determină circulaţia vehiculelor şi 

pietonilor pe întreg teritoriul ţării). Totodată, conform 

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

terestră, inclusiv construcţiile artifi ciale şi drumurile 

rudimentare, deschisă pentru circulaţia vehiculelor şi 

a pietonilor, administrată de un organ abilitat; pe lîngă 

carosabile, elemente ale drumului se consideră benzile 

de separare, trotuarele, acostamentele, şanţurile şi de-

corurile.

Prin urmare, este necesar ca proiectul noii hotărîri ex-

plicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Repu-

blicii Moldova, consacrate practicii judiciare în cauzele 

penale privind infrac ţiunile în domeniul transportului 

auto, să conţină următoarea explicaţie: „Articolul 264 

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

săvîrşită fapta de încălcare a regulilor de securitate a 

circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de trans-

port, este deschis pentru circulaţia vehiculelor şi a pi-

etonilor, precum şi este administrat de un organ abili-

tat în calitate de drum public sau de teritoriu adiacent 

acestuia. Dacă aceste condiţii nu sînt îndeplinite, se va 

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

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

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

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

latura subiectivă a acestei infracţiuni: „Nu poate fi  temei 

pentru eliberarea conducătorului auto de răspundere pe-

nală în cazul în care în acţiunile lui există componenţa 

infracţiunii, chiar şi în cazul în care regulile circulaţiei 

rutiere şi/sau de exploatare a mijloacelor de transport au 

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

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

judiciară doar ca circumstanţe atenuante”.

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

punct al proiectului noii hotărîri explicative a Plenu-

lui Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 

consacrate practicii judiciare în cauzele penale pri-

vind infracţiunile în domeniul transportului auto, să se 

conţină următoarele explicaţii: „În acele situaţii, cînd 

vinovăţia conducătorului mijlocului de transport lip-

seşte, răspunderea pentru producerea accidentului 

rutier trebuie să o poarte acei participanţi la trafi c 

care se fac vinovaţi de producerea acestuia (alt con-

ducător al mijlocului de transport, pieton, pasager, 

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

către conducătorul mijlocului de transport a regulilor 

de circulaţie rutieră a avut un caracter nevoit, fi ind 

determinată de acţiunile altor participanţi la trafi c, 

trebuie de reieşit din împrejurările concrete ale celor 

săvîrşite, comparînd caracterul şi gravitatea pericolu-

lui înlăturat cu prejudiciul cauzat realmente, în cores-

pundere cu regulile extremei necesităţi.

În cazul în care urmările prejudiciabile prevăzute la 

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

sau a mai multor persoane, instanţele judecătoreşti 

urmează să stabilească caracterul încălcărilor admise 

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

re din persoanele care au avut o contribuţie la rezultat 

răspund autonom pentru fapta proprie. Dacă există o 

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

avută în vedere la individualizarea răspunderii pena-

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

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

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

CP RM, atunci cînd conducătorul mijlocului de trans-

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

situaţie concretă faţă de victimă. De exemplu, con-

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

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

re că pasagerii: au cuplat centurile, dacă autovehicu-

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

de protecţie prinsă cu cataramă în timpul deplasării 

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

unor asemenea obligaţii anulează efectul circumstan-

ţei atenuante corespunzătoare”.

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

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

Hotărîrii Plenului Judecătoriei Supreme a Ucrainei „Cu 

privire la practica aplicării de către instanţele judecă-

toreşti ale Ucrainei a legislaţiei în cauzele referitoare la 

infracţiunile contra securităţii circulaţiei şi exploatării 

mijloacelor de transport, precum şi contravenţiile ad-

ministrative săvîrşite în domeniul transportului”, nr.14 

din 23.12.2005. 

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

„Subiecţi juridici ai infracţiunii prevăzute de art.177 

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

sta de 16 ani. Lipsa permisului de conducere a mijloacelor 

de transport sau privarea de acest permis nu poate servi 

drept temei pentru eliberarea subiectului de responsabili-

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

al subiectului nici raportul cu mijlocul de transport, adică 

este el proprietar sau arendator al mijlocului de transport, 

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

i-a predat conducerea unităţii de transport”.

Explicaţia dată este, în multe privinţe, una valoroasă 

sub aspect juridic. Ea trebuie păstrată cu condiţia efec-

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

le din legislaţie. În acest plan, sugerăm ca următoarea 

recomandare să fi e formulată în proiectul noii hotărîri 

explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Re-

publicii Moldova consacrate practicii judiciare în cau-

zele penale privind infracţiunile în domeniul transpor-

tului auto: „Subiectul infracţiunii prevăzute la art.264 

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

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

ră de aceasta, subiectul trebuie să aibă calitatea specia-

lă de persoană care conduce mijlocul de transport.

De menţionat că calitatea cerută subiectului în art.264 

CP RM este determinată de natura activităţii pe care o 

efectuează persoana (conducerea unui mijloc de trans-

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

rarea acestei activităţi. Este sufi cient ca făptuitorul să 

conducă de facto un mijloc de transport, chiar dacă 

această calitate nu se sprijină pe o recunoaştere ofi cială. 

Lipsa permisului de conducere nu poate servi ca temei 

pentru liberarea făptuitorului de răspundere penală. 

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

dacă făptuitorul este sau nu proprietar al mijlocului de 

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

predat sau nu conducerea mijlocului de transport. 

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

„Conducerea vehiculului de către o persoană care nu 

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

„Conducerea vehiculului în stare de ebrietate produsă 

de alcool, predarea conducerii lui către o persoană care 

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

substanţe” din Codul contravenţional.

Nu mai este necesară păstrarea explicaţiei cu care se 

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

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

săvîrşit din imprudenţă un accident rutier ce s-a soldat 

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

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

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

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

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

răspundere penală a persoanei în vîrstă de pînă la 

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

curitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de 

transport, soldată cu decesul victimei din imprudenţă.

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

tărîri explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie 

a Republicii Moldova, consacrate practicii judiciare în 

cauzele penale privind infracţiunile în domeniul trans-

portului auto, să conţină o explicaţie care să priveas-

că criteriul de delimitare a infracţiunilor prevăzute la 

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

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

CP RM, dacă urmările prejudiciabile prevăzute de 

acest articol sînt provocate de încălcarea regulilor de 

conducere sau de exploatare a maşinilor de luptă, spe-

ciale sau de transport. În acest caz, făptuitorul trebuie 

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

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

aceea, se va aplica art.382 CP RM”.

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

caz de încălcare a regulilor circulaţiei rutiere şi/sau de 

exploatare a mijloacelor de transport în timpul instruirii 

cursanţilor, răspunderea o poartă instructorul auto, daca 

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

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

persoana ce efectuează pregătirea practică”.

Şi această explicaţie urmează a fi  păstrată cu condiţia 

efectuării unor ajustări de rigoare. Prin urmare, este 

necesar ca proiectul noii hotărîri explicative a Plenu-

lui Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 

consacrate practicii judiciare în cauzele penale privind 

infrac ţiunile în domeniul transportului auto, să conţină 

următoarea recomandare: „În cazul încălcării reguli-

lor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mij-

loacelor de transport în timpul instruirii persoanei ce 

efectuează pregătirea practică, răspunderea o poartă 

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

suri pentru a preveni urmările prejudiciabile specifi -

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

pregătirea practică”.

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

prin „conducător” se înţelege,   inclusiv, persoana care 

efectuează instruirea în conducerea autovehiculului.

Totuşi, recomandarea pe care am formulat-o mai sus 

necesită o completare care să privească excepţia de la re-

gulă, adică situaţia cînd instructorul auto a întreprins la 

timp toate măsurile necesare pentru a preveni urmările 

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

soana ce efectuează pregătirea practică nu a respectat 

indicaţiile instructorului auto şi a încălcat regulile de 

securitate a circulaţiei, ea este cea care poate fi  trasă 

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

fapta instructorului auto se va considera săvîrşită fără 

vinovăţie, dacă acesta nu îşi dădea seama de caracterul 

prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, nu a prevă-

zut posibilitatea survenirii urmărilor ei prejudiciabile 

şi, conform circumstanţelor cauzei, nici nu trebuia sau 

nu putea să le prevadă.

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

„Conducătorul mijlocului de transport, care după săvîr-

şirea accidentului auto a părăsit persoana accidentată 

în pericol pentru viaţă, urmează sa poarte răspundere 

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

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

în componenţa infracţiunii prevăzute de art.177 CP RM, 

dar viaţa persoanei accidentate a fost pusă în pericol în 

urma accidentului rutier săvîrşit de către acest condu-

cător al mijlocului de transport, lăsarea cu buna-ştiinţă 

fără ajutor a pătimitului impune răspunderea în baza 

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

sului imediat al persoanei accidentate, cînd făptuitorul 

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

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

în cauză se va constata că decesul sau vătămarea persoa-

nei accidentate au fost provocate intenţionat de învinuit, 

fapta va fi  califi cată ca infracţiune intenţionată contra 

vieţii şi sănătăţii populaţiei. În cazurile în care făptuito-

rul a săvîrşit consecvent două infracţiuni independente, 

una dintre care este contra securităţii circulaţiei rutiere şi 

exploatării mijloacelor de transport, iar alta – împotriva 

vieţii şi sănătăţii populaţiei, acţiunile lui constituie cu-

mulul infracţiunilor indicate”.

Observăm că această explicaţie se referă la trei aspecte 

calitativ diferite:

1) părăsirea locului accidentului rutier;

2) manifestarea intenţiei faţă de urmările prejudiciabi-

le specifi cate în art.264 CP RM;

3) concursul dintre infracţiunea prevăzută la art.264 

CP RM şi una din infracţiunile specifi cate în Capi-

tolul II al Părţii Speciale a Codului penal.

Caracterul eterogen al acestor aspecte ne obligă să pro-

punem recomandări distincte, în puncte aparte, pentru 

fi ecare din ele.

Vom începe cu primul din aspectele analizate – pără-

sirea locului accidentului rutier. La începutul studiului 

nostru am menţionat că necesită revizuire următoarea 

explicaţie: „Conducătorul mijlocului de transport, care 

după săvîrşirea accidentului auto a părăsit persoana 

accidentată în pericol pentru viaţă, urmează să poar-

te răspundere conform cumulului de crime (art.177, 

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

pot fi  încadrate în componenţa infracţiunii prevăzute 

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

cidentate a fost pusă în pericol în urma accidentului 

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

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

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

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

toare la infracţiunea de părăsire a locului accidentului 

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

a existat un corespondent al art.266 „Părăsirea locului 

accidentului rutier” din Codul penal.

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

le proiectului noii hotărîri explicative a Plenului Curţii 

Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, consacrate 

practicii judiciare în cauzele penale privind infracţiuni-

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

mătoarele explicaţii legate de interpretarea şi aplicarea 

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

răsirea locului accidentului rutier” se înţelege acţiu-

nea de plecare a făptuitorului de la locul accidentului 

rutier cu mijlocul de transport al său ori al unei alte 

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

pofi da interdicţiei de rigoare din RCR.

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

tier are următorul înţeles: evenimentul produs ca 

urmare a încălcării regulilor de securitate a circula-

ţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport, în 

care au fost implicate unul sau mai multe mijloace 

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

zultat vătămarea gravă sau decesul unei ori al mai 

multor persoane.

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

rutier” se înţelege segmentul de drum public sau un 

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

tatul circulaţiei mijlocului de transport şi al intrării 

acestuia în coliziune cu persoane, cu alte mijloace de 

transport, cu alte bunuri mobile sau imobile. În alţi 

termeni, luînd în consideraţie contextul infracţiunii 

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

în care încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei

sau de exploatare a mijloacelor de transport pro-

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

CP RM.

Pentru califi carea faptei conform art.266 CP RM este 

esenţială stabilirea situaţiei-premisă: încălcarea de că-

tre făptuitor a regulilor de securitate a circulaţiei sau 

de exploatare a mijloacelor de transport, dacă această 

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

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

venţional stabileşte răspunderea pentru părăsirea de 

către vinovat a locului în care s-a produs accidentul 

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

încălcarea de către făptuitor a regulilor de securitate 

a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de trans-

port, dacă această încălcare nu a provocat urmările 

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

Infracţiunea prevăzută la art.266 CP RM se consideră 

consumată din momentul părăsirii locului accidentu-

lui rutier. 

Latura subiectivă a infracţiunii de părăsire a locului 

accidentului rutier se caracterizează prin intenţie di-

rectă. Ca motive ale infracţiunii examinate pot fi  nu-

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

ferenţa etc. Cît priveşte scopul infracţiunii prevăzute 

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

tarea persoanei accidentate la unitatea medicală; co-

municarea la unitatea medicală sau la poliţie despre 

producerea accidentului rutier; salvarea vieţii proprii 

(în prezenţa stării de extremă necesitate) etc. Scopul 

urmărit de subiectul infracţiunii de părăsire a locului 

accidentului rutier îl constituie împiedicarea activi-

tăţii de constatare imediată şi completă a încălcărilor 

regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare 

a mijloacelor de transport, precum şi a activităţii de 

identifi care a făptuitorului şi de stabilire a  circum-

stanţelor concrete în care au fost comise încălcările 

respective. 

Subiectul infracţiunii de părăsire a locului acciden-

tului rutier este persoana fi zică responsabilă care, 

la momentul săvîrşirii infracţiunii, a atins vîrsta de 

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

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

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

Argumentele întruu susţinerea unei asemenea inter-

pretări le-am prezentat în cadrul unei publicaţii ştiin-

ţifi ce.16

În alt context, manifestarea intenţiei faţă de urmările 

prejudiciabile specifi cate în art.264 CP RM reprezintă 

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

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

Considerăm insufi cientă recomandarea respectivă. Este 

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

tărîri explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie 

a Republicii Moldova, consacrate practicii judiciare în 

cauzele penale privind infracţiunile în domeniul trans-

portului auto, să se conţină explicaţii detaliate vizînd 

întreaga latură subiectivă a infracţiunii prevăzute la 

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

mătoarei recomandări: „În cazul infracţiunii prevăzu-

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

făptuitorul manifestă imprudenţă. Dacă decesul ori 

vătămarea gravă sau medie a integrităţii corporale 

sau a sănătăţii victimei au fost provocate intenţionat, 

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

151 sau 152 CP RM.

Pentru a se stabili cu exactitate forma şi tipul vinovă-

ţiei manifestate în raport cu urmările prejudiciabile, 

trebuie luate în consideraţie toate circumstanţele rele-

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

trafi cului se stabileşte cu luarea în consideraţie a si-

tuaţiei rutiere care a precedat accidentul rutier. Apa-

riţia pericolului pentru siguranţa trafi cului se poate 

atesta doar din momentul în care apare posibilitatea 

obiectivă ca conducătorul mijlocului de transport să 

descopere pericolul. 

La examinarea probelor privind prezenţa sau absen-

ţa posibilităţii tehnice a conducătorului mijlocului de 

transport să evite producerea accidentului rutier pe 

timp de noapte, pe sectoarele de drum neiluminate 

sau în condiţii de vizibilitate redusă, trebuie de reie-

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

pct.45 RCR, conducătorul mijlocului de transport 

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

ză stabilită, ţinînd permanent seama de dexteritatea 

în conducere care i-ar permite să prevadă situaţiile 

periculoase”.

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

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

Hotărîrii Plenului Judecătoriei Supreme a Republicii 

Belarus „Cu privire la practica judiciară în cauzele refe-

ritoare la infracţiunile legate de încălcarea regulilor de 

circulaţie rutieră şi exploatare a mijloacelor de trans-

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

Belarus)”, nr.7 din 01.10.2008.

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

se referă explicaţia din pct.9 al Hotărîrii Plenului 

nr.20/1999 – concursul dintre infracţiunea prevăzută 

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

Capitolul II al Părţii Speciale a Codului penal.

Acest aspect are legătură cu primul din aceste aspecte –

părăsirea locului accidentului rutier. De fapt, se are 

în vedere delimitarea infracţiunii prevăzute la art.266 

CP RM, în raport cu faptele infracţionale specifi cate la 

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

unul din punctele proiectului noii hotărîri explicative 

a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Mol-

dova, consacrate practicii judiciare în cauzele penale 

privind infracţiunile în domeniul transportului auto, 

să fi e formulate următoarele explicaţii: „Conducătorul 

mijlocului de transport, care după săvîrşirea acciden-

tului rutier a părăsit persoana accidentată în pericol 

pentru viaţă, urmează să poarte răspundere conform 

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

ticolul 266 CP RM nu este o normă specială în raport 

cu articolul 163 CP RM. 

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

este cel care pune victima într-o situaţie periculoa-

să pentru viaţă (prin comiterea accidentului rutier), 

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

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

biectul este cel care nu acordă ajutor victimei. Însă, 

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

într-o situaţie periculoasă pentru viaţă.

Dacă decesul victimei s-a produs imediat, ca urmare 

a accidentului rutier, iar făptuitorul este conştient de 

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

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

nitatea aplicării art.266 CP RM”.

În vederea asigurării unei coeziuni logice, este oportun 

ca aceste explicaţii să vină în completarea celor formu-

late în punctul de faţă al prezentului studiu, referitoare 

la interpretarea şi aplicarea art.266 CP RM.

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

„Instanţele judecătoreşti urmează să diferenţieze infrac-

ţiunile contra securităţii circulaţiei rutiere şi exploatării 

mijloacelor de transport de infracţiunile legate de încălca-

rea regulilor securităţii tehnice sau de protecţie a muncii 

la efectuarea lucrărilor cu utilizarea mijloacelor de trans-

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

decesul sau leziunile corporale sînt provocate în urma 

încălcării regulilor de încărcare şi debarcare a încărcă-

turilor, reparaţiei mijloacelor de transport, efectuării lu-

crărilor de construcţie, lucrărilor agricole etc., acţiunile 

persoanelor care au comis astfel de încălcări trebuie sa 

fi e încadrate, în dependenţă de circumstanţele concrete, 

în baza legii ce prevede responsabilitatea pentru infrac-

ţiunile legate de încălcarea regulilor protecţiei muncii şi 

securităţii tehnice ori pentru infracţiunile contra vieţii şi 

sănătăţii populaţiei”.

Explicaţia dată este utilă, însă valoarea ei explicativă este 

redusă din cauza stilului greoi şi sinuos de exprimare. 

De aceea, propunem ca proiectul noii hotărîri explica-

tive a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 

Moldova, consacrate practicii judiciare în cauzele pena-

le privind infracţiunile în domeniul transportului auto, 

să conţină următoarea explicaţie: „Nu este aplicabil 

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

le prevăzute de acest articol se afl ă în legătură cauzală 

cu încălcarea regulilor de protecţie a muncii la efectua-

rea lucrărilor cu utilizarea mijloacelor de transport,  a 

regulilor de încărcare sau descărcare a încărcăturilor, 

de reparaţie a mijloacelor de transport, de efectuare a 

lucrărilor de construcţie, a lucrărilor agricole etc. În 

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

183, 300 sau altele din Codul penal”.

Pentru asigurarea unei consecutivităţi logice, este re-

comandabil ca această explicaţie să vină în dezvoltarea 

celei pe care am formulat-o referitor la unele aspecte 

ale legăturii cauzale în cazul infracţiunii specifi cate la 

art.264 CP RM.

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

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

şit în stare de ebrietate, constatarea stării de ebrietate a 

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

tăţii nr.88 din 17.05.1994 referitor la expertiza medicală 

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

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

mului de alcool, cît şi a folosirii drogurilor, substanţelor 

toxice şi a altor substanţe ce provoacă turmentarea care 

are drept urmare formarea unei stări psihofuncţionale 

neobişnuite. În toate cazurile instanţa va clarifi ca mi-

nuţios temeinicia actelor ce confi rma existenţa stării de 

ebrietate a şoferului în momentul săvîrşirii accidentului 

rutier. Se menţionează: concluzia medicului „consecin-

ţele consumului de alcool” nu poate fi  considerată drept 

stare de ebrietate. În cazurile litigioase, pentru constata-

rea stării de ebrietate, este necesară efectuarea expertizei 

medico-legale respective. În cazul aplicării pedepsei în 

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

stare de ebrietate nu poate fi  recunoscută circumstanţă 

agravantă potrivit art.38 din acelaşi Cod”.

La începutul studiului nostru am menţionat că se impu-

ne actualizarea mai multor secvenţe din recomandarea 

reprodusă mai sus. Această actualizare este condiţiona-

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

drul normativ consacrat modului de testare alcoolsco-

pică şi de examinare medicală pentru stabilirea stării de 

ebrietate şi a naturii ei.

Din aceste considerente, venim cu sugestia de a formu-

la următoarea explicaţie în proiectul noii hotărîri expli-

cative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 

Moldova consacrate practicii judiciare în cauzele pena-

le privind infracţiunile în domeniul transportului auto: 

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

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

CP RM: starea de dereglare psihofuncţională a orga-

nismului survenită în urma consumului de alcool, de 

substanţe narcotice, psihotrope şi/sau de alte substanţe 

cu efecte similare.

Starea de ebrietate este stabilită în conformitate cu 

Regulamentul privind modul de testare alcoolscopică 

şi examinare medicală pentru stabilirea stării de ebri-

etate şi a naturii ei, aprobat prin Hotărîrea Guvernu-

lui nr.296 din 16.04.2009.

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

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

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

etatea) trebuie luat în consideraţie la individualiza-

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

CP RM.

Este posibil concursul dintre infracţiunea specifi cată 

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

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

bilitate se atestă atunci cînd infracţiunea prevăzută 

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

refuzul, împotrivirea sau eschivarea conducătorului 

mijlocului de transport de la testarea alcoolscopică, 

de la examenul medical, în vederea stabilirii stării de 

ebrietate şi a naturii ei sau de la recoltarea probelor 

biologice în cadrul acestui examen medical.

Este posibil concursul dintre infracţiunea specifi cată 

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

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

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

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

stare de ebrietate a făptuitorului, dar starea de ebri-

etate alcoolică cu grad avansat sau starea de ebrieta-

te produsă de substanţe narcotice, psihotrope şi/sau 

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

fel de necesară este condiţia ca urmările prejudicia-

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

legătură cauzală cu fapta de conducere a mijlocului 

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

de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de 

ebrietate produsă de substanţe narcotice, psihotrope 

şi/sau de alte substanţe cu efecte similare. Legătura 

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

curitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor 

de transport.

Dacă însă urmările prejudiciabile nominalizate în 

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

carea regulilor de securitate a circulaţiei sau de ex-

ploatare a mijloacelor de transport – concretizată în 

conducerea mijlocului de transport de către o persoa-

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

avansat sau în stare de ebrietate produsă de substanţe 

narcotice, psihotrope şi/sau de alte substanţe cu efecte 

similare – atunci răspunderea urmează a fi  aplicată 

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

CP RM. Nu va fi  necesară califi carea suplimentară în 

baza alin.(1) art.2641 CP RM”.

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

tuarea expertizei autotehnice pe parcursul cercetării 

judiciare se fi xează în ordinea stabilită de legislaţia de 

procedură penală. Urmează să se ţină cont de faptul că 

numai decizia pe marginea chestiunilor speciale ţine de 

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

pertiza respectivă, instanţa de judecată nu este în drept să 

înainteze expertului chestiuni de drept (vinovăţia sau ne-

vinovăţia conducătorilor de transport) care sînt în exclu-

sivitate de competenţa judecăţii. În cazul în care se pune 

la îndoială exactitatea, temeinicia sau sufi cienţa înche-

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

din 1961, poate sa dispună efectuarea unei expertize su-

plimentare sau a unei contraexpertize pentru a constata 

adevărul pe marginea cauzei. Fixînd expertiza, instanţa 

judecătorească trebuie să prezinte date primare bazate pe 

materialele dosarului, care sînt necesare expertului pen-

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

accidentului rutier, instanţa judecătorească poate să po-

rună expertului să prezinte referitor la ele cîte o încheiere 

separată. Este raţional de a recomanda abordarea ches-

tiunilor despre legătura cauzală dintre acţiunea (inacţi-

unea) conducătorului mijlocului de transport stabilită 

de instanţă cu starea tehnică a unităţii de transport, cu 

condiţiile rutiere, cu faptul accidentului rutier”.

În scopul accesibilizării explicaţiilor în cauză, care pri-

vesc efectuarea expertizei autotehnice în legătură cu să-

vîrşirea infracţiunilor în domeniul transportului auto, 

propunem ca în proiectul noii hotărîri explicative a Ple-

nului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova,

consacrate practicii judiciare în cauzele penale privind 

infracţiunile în domeniul transportului auto, să se con-

ţină următoarea recomandare: „În vederea evitării 

erorilor în procesul de stabilire a faptului de încălcare 

a regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare 

a mijloacelor de transport şi evaluării corecte a aces-

tui fapt, este oportună dispunerea unei expertize auto-

tehnice. Obiectul de cercetare al expertizei autotehnice 

îl pot constitui numai circumstanţele vizînd acţiunile 

întreprinse de facto de către conducătorul mijlocului 

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

fi  puse în sarcina expertului chestiuni de drept (de 

exemplu, vinovăţia sau nevinovăţia conducătorului 

mijlocului de transport).

De exemplu, chestiunile adresate spre soluţionare ex-

pertizei autotehnice pot fi :

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

transport în momentul intrării unuia din ele în in-

tersecţie şi al apariţiei pericolului de impact, şi era 

oare sufi cientă această distanţă pentru o oprire prin 

frînare?

– care era viteza de deplasare a mijlocului de trans-

port, dacă lungimea parcursului de frînare pe asfal-

tul uscat a constituit ... metri?

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

le de transport în momentul impactului?

– de cît timp a avut nevoie pietonul pentru a parcurge 

cu pas accelerat distanţa de la trotuar pînă la locul 

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

tă distanţă pentru a opri mijlocul de transport care 

se deplasa cu viteza de 40 km/h?

– a avut oare conducătorul mijlocului de transport 

posibilitatea tehnică de a evita impactul în cazul 

unei acţionări prompte a frînei la apariţia perico-

lului? etc.

În cazul în care concluziile expertului nu sînt înteme-

iate, există îndoieli în privinţa lor sau a fost încălcată 

ordinea procesuală de efectuare a expertizei, ori dacă 

instanţa de judecată consideră că raportul expertului 

nu este sufi cient de clar sau complet, în conformitate 

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

pertize autotehnice suplimentare sau a unei contraex-

pertize de către un alt expert sau alţi experţi”.

• La problema efectuării expertizei autotehnice se re-

feră şi explicaţiile din următoarele puncte ale Hotărîrii 

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

cătorească, în baza analizei tuturor probelor adunate, 

este obligată să indice ce date primare din cele propuse 

expertului pot fi  recunoscute autentice, după aceea să 

aprecieze raportul expertului, luînd in consideraţie faptul 

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

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

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

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

regulă, Laboratorului central de cercetări ştiinţifi ce ale 

expertizelor judiciare sau specialiştilor licenţiaţi de stat 

pentru efectuarea acestor expertize şi stagiaţi în această 

ramură” (pct.14).

Datorită remanierilor operate în reglementările de ri-

goare, au devenit anacronice anumite secvenţe din aces-

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

noii hotărîri explicative a Plenului Curţii Supreme de 

Justiţie a Republicii Moldova, consacrate practicii judi-

ciare în cauzele penale privind infracţiunile în dome-

niul transportului auto, să fi e enunţate următoarele re-

comandări: „Judecătorul apreciază probele, constatate 

prin intermediul raportului de expertiză autotehnică, 

conform propriei convingeri, formate în urma exami-

nării lor în ansamblu, sub toate aspectele şi în mod 

obiectiv, călăuzindu-se de lege. Probele, constatate 

prin intermediul raportului de expertiză autotehnică, 

nu pot avea o valoare dinainte stabilită pentru instan-

ţa de judecată”; „Efectuarea expertizelor autotehnice 

revine persoanelor care îndeplinesc cerinţele stabilite 

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

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

din 23.06.2000”.

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

„În cazurile în care este evidentă infl uenţa condiţiilor 

drumurilor asupra accidentului rutier, instanţele jude-

cătoreşti urmează să verifi ce aceste condiţii. În legătură 

cu aceasta, instanţelor judecătoreşti li se recomandă să 

cerceteze minuţios circumstanţele accidentului rutier din 

punctul de vedere al infl uenţării condiţiilor drumurilor 

asupra acestor accidente, inacţiunilor serviciilor rutiere 

în asigurarea securităţii circulaţiei rutiere. Constatînd vi-

novăţia proprietarului sau a administratorului drumului, 

acesta, în cazul încălcării modului de întreţinere, repara-

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

răspundere materială pentru pagubele cauzate partici-

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

La începutul studiului nostru am remarcat că este rup-

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

cauzală în cazul infracţiunii de încălcare a regulilor de 

securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor 

de transport de către persoana care conduce mijlocul 

de transport. Mai mult, asupra unora din aspectele 

acestei recomandări ne-am pronunţat deja în studiul 

de faţă.

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

răm că este oportun să completeze explicaţiile pri-

vind legătura cauzală în cazul infracţiunii prevăzute 

la art.264 CP RM următoarea recomandare pe care 

o formulăm pentru proiectul noii hotărîri explicati-

ve a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 

Moldova consacrate practicii judiciare în cauzele pe-

nale privind infracţiunile în domeniul transportului 

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

nr.509 din 22.06.1995, proprietarul sau administra-

torul drumului poartă răspundere materială pen-

tru  starea tehnică a drumului pe care îl deţine sau 

îl administrează. Proprietarul sau administratorul 

drumului nu poartă răspundere pentru obstacolele 

create circulaţiei şi pentru pagubele aduse partici-

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

prietarul sau administratorul drumului nu restituie 

participanţilor la trafi c cheltuielile suplimentare, 

condiţionate de restricţiile de circulaţie legate de 

executarea lucrărilor  planifi cate şi  a lucrărilor de 

restabilire a sectoarelor de drum degradate de avarii 

sau calamităţi naturale.

În acelaşi timp, se aplică răspunderea conform art.227 

din Codul contravenţional pentru nerespectarea regu-

lilor de întreţinere, de reparaţie şi de reconstrucţie a 

drumurilor, pasajelor şi a comunicaţiilor situate în 

zona drumului, a mijloacelor de dirijare a circulaţiei 

rutiere, nerespectarea termenelor de executare a lucră-

rilor de reparaţie şi de reconstrucţie executate în zona 

drumurilor, neîntreprinderea măsurilor de asigurare 

a securităţii circulaţiei rutiere, precum şi pentru  neîn-

deplinirea lucrărilor de amenajare, de reparare şi de 

curăţare regulată a pistelor pentru pietoni şi a punţi-

lor de trecere, neexecutarea obligaţiilor de întreţinere 

în stare tehnică bună şi în curăţenie a barierelor de la 

marginea drumului sau a căilor de acces la drumul de 

folosinţă generală”.

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

cadrul judecării cauzelor penale, instanţele judecătoreşti 

urmează să individualizeze cu stricteţe măsura de pe-

deapsă şi să aplice inculpaţilor pedeapsa pentru infrac-

ţiunile contra siguranţei transporturilor, luînd în consi-

deraţie caracterul şi gradul de pericol social la săvîrşirea 

infracţiunii, personalitatea făptuitorului şi circumstanţele 

care agravează ori atenuează responsabilitatea”. Consi-

derăm lipsită de necesitate reproducerea unei asemenea 

explicaţii în proiectul noii hotărîri explicative consacra-

te practicii judiciare în cauzele penale privind infracţi-

unile în domeniul transportului auto. Aceasta deoare-

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

CP RM din 1961), precum şi ale Hotărîrii Plenului 

Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la aplicarea în 

practica judiciară a principiului individualizării pedep-

sei penale”, nr.16 din 31.05.2004.

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

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

1961, pentru infracţiunile contra securităţii circulaţiei 

rutiere şi exploatării mijloacelor de transport, instanţele 

judecătoreşti au dreptul să discute chestiunea cu privire 

la aplicarea faţă de inculpat a pedepsei complementare –

privaţiunea de dreptul de a conduce mijloace de trans-

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

menului de pedeapsă complementară la un termen nu 

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

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

există circumstanţele prevăzute de art.42 CP RM din 

1961”.

Venim cu sugestia de a formula următoarea explicaţie 

în proiectul noii hotărîri explicative a Plenului Curţii 

Supreme de Justiţie a Republicii Moldova consacrate 

practicii judiciare în cauzele penale privind infracţiuni-

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

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

portului auto, privarea de dreptul de a ocupa anumite 

funcţii sau de a exercita o anumită activitate poate fi  

aplicată ca pedeapsă complementară în cazurile cînd 

nu este prevăzută în calitate de pedeapsă în norma pe-

nală corespunzătoare, dacă, ţinînd cont de caracterul 

infracţiunii săvîrşite de către făptuitor în timpul în-

deplinirii obligaţiilor de serviciu sau în timpul exerci-

tării unei anumite activităţi, instanţa de judecată va 

considera imposibilă păstrarea de către acesta a drep-

tului de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o 

anumită activitate.

Dacă există circumstanţe atenuante excepţionale, pe-

deapsa pentru infracţiunile în domeniul transportu-

lui auto poate fi  aplicată conform prevederilor art.79 

CP RM. Temei pentru aplicarea unei pedepse mai uşoa-

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

pot servi numai circumstanţele excepţionale, inclusiv 

cele referitoare la personalitatea făptuitorului. Instan-

ţele de judecată trebuie să studieze multilateral, în de-

plină măsură şi obiectiv, toate circumstanţele şi datele 

prezentate care caracterizează atît negativ, cît şi pozitiv 

persoana inculpatului şi care au o importanţă esenţială 

pentru stabilirea categoriei şi mărimii pedepsei”.

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

nează: „De menţionat că răspunderea conform art.1772 

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

gaţiunea specială de a asigura controlul privind starea 

tehnica a mijloacelor de transport, care au permis con-

ducerea mijloacelor de transport de către persoane afl ate 

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

ţionate în art.177 CP RM din 1961”.

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

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

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

cele ce urmează ne propunem să formulăm recoman-

dări pentru toate, fără excepţie, prevederile acestui ar-

ticol: „Cerinţa esenţială pentru aplicarea răspunderii 

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

conducerii mijlocului de transport, făptuitorul să fi e 

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

etăţii produse de băuturi alcoolice) sau în stare de 

ebrietate (în ipoteza ebrietăţii produse de substanţe 

narcotice, psihotrope şi/sau de alte substanţe cu efecte 

similare). 

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

tate alcoolică cu grad minim” se înţelege starea persoa-

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

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

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

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

coolică cu grad avansat” se înţelege starea persoanei 

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

mai mult şi concentraţia vaporilor de alcool în aerul 

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

nite cumulativ condiţia referitoare la concentraţia de 

alcool în sînge şi condiţia referitoare la concentraţia 

vaporilor de alcool în aerul expirat.

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

consideră consumată din momentul efectuării condu-

cerii mijlocului de transport de către o persoană care 

se afl ă în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat 

sau în stare de ebrietate produsă de substanţe narco-

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

milare. 

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

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

mentul săvîrşirii infracţiunii, a atins vîrsta de 16 ani. 

În plus, subiectul are calitatea specială de persoană 

care conduce mijlocul de transport.

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

de predare a conducerii mijlocului de transport con-

sistă în eliberarea permisiunii – verbale sau scrise –

pentru deplasarea mijlocului de transport.

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

consideră consumată din momentul producerii urmă-

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

de aceste urmări făptuitorul manifestă imprudenţă.

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

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

mentul săvîrşirii infracţiunii, a atins vîrsta de 16 ani. 

În plus, subiectul trebuie să aibă o calitate specială: 

conducătorul sau posesorul mijlocului de transport 

care e predat pentru conducere unei alte persoane care 

se afl ă în stare de ebrietate; alte persoane responsabile 

de exploatarea mijloacelor de transport.

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

solicitării agentului de circulaţie nu există, pentru 

conducătorul mijlocului de transport, obligaţia de a 

se supune, din proprie iniţiativă, testării alcoolscopi-

ce, examenului medical în vederea stabilirii stării de 

ebrietate şi a naturii ei sau recoltării probelor biolo-

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

premisă specifi cate, nu poate fi  concepută nici infrac-

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

Infracţiunea în cauză se consideră consumată din mo-

mentul realizării refuzului, împotrivirii sau eschivării 

conducătorului mijlocului de transport de la testarea 

alcoolscopică, de la examenul medical în vederea sta-

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

coltarea probelor biologice în cadrul acestui examen 

medical.

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

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

mentul săvîrşirii infracţiunii, a atins vîrsta de 16 ani. 

În afară de aceasta, subiectul are calitatea specială de 

conducător al mijlocului de transport.

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

permis de conducere în oricare din următoarele situ-

aţii:

1)  subiectului îi lipseşte în genere permisul de condu-

cere. Se are în vedere inexistenţa permisului de con-

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

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

corespunzător categoriei/ subcategoriei mijlocului 

de transport pe care îl conducea în momentul săvîr-

şirii infracţiunii;

3) subiectul deţine permis de conducere, care este însă 

cu termenul expirat, sau anulat, sau nevalabil din 

alte cauze.

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

de dreptul de a conduce mijlocul de transport atunci 

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

zută de art.65 CP RM sau sancţiunea contravenţională 

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

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

conduce mijlocul de transport pentru că, de exemplu, 

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

cat etc., în baza legii”.

Argumentele întru susţinerea unei asemenea interpretări 

le-am prezentat în cadrul unor publicaţii ştiinţifi ce17.
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LOCUL OPEREI DE ARTĂ PLASTICĂ ÎN SISTEMUL 
OBIECTELOR DE PROTECŢIE JURIDICĂ 
DIN REPUBLICA MOLDOVA

This article is intended to enlarge the knowledges on copyright of the readers, and 

especially to clarify what is the place of the works of fi ne arts in the system of the 

objects of legal protection in the Republic of Moldova. 

The author tries to identify this category of human creations in three distinct institu-

tions of the private law, that are: civil law, intellectual property law and copyright

În ştiinţa dreptului de autor, în special de drept continen-

tal, este general acceptat că centrul de gravitaţie în orice 

sistem de drept de autor este însuşi autorul (sau succe-

sorul lui) şi de aceea drepturile subiective, care apar în 

legătură cu operele create de el, sînt focusate, în primul 

rînd, în jurul lui. Deci, observăm că opera, ca rezultat al 

activităţii productive a creierului uman, este un bun asu-

pra căruia sînt îndreptate toate interesele participanţilor 

la relaţiile ce apar în legătură cu acesta. Iar ceea ce pro-

tejează dreptul în general (şi, în special, dreptul privat), 

sînt interesele persoanelor participante la circuitul civil 

şi nu opera ca produs material. Iată de ce dreptul nici nu 

îşi pune sarcina de a face regulă în amalgamul varietăţii 

de opere; or, indiferent de faptul este ea o operă litera-

ră, ştiinţifi că sau artistică, ea va trezi aceleaşi interese şi 

va condiţiona necesitatea instituirii aceloraşi reglemen-

tări juridice. Considerăm că anume aceasta şi constituie 

motivul de bază care explică ne-amestecul dreptului în 

procesul de creare, de estimare a valorii, de clasifi care a 

operelor. Aceasta este sarcina teoriilor ramurale ale ar-

telor, cu rezultatele cărora dreptul operează în procesul 

de reglementare a relaţiilor ce ţin de aceste opere. Deci, 

reglementînd relaţiile ce ţin de operele literare, ştiinţifi -

ce şi de artă, inclusiv de artă plastică, dreptul, în funcţie 

de intersectarea în fenomenul „operă” a intereselor par-

ticipanţilor la relaţiile ce apar în jurul acestor opere, le 

determină regimul  juridic, luîndu-le astfel sub protecţia 

sa, iar participanţilor la aceste relaţii le decretează acele 

drepturi subiective care sînt necesare şi sufi ciente pentru 

realizarea echitabilă a intereselor lor.  

În acelaşi timp, din punctul de vedere al dreptului civil 
„opera este un bun”.1 Aceasta deoarece opera se încadrea-
ză perfect în defi niţia legală a bunurilor promovată de 
art.285 din Codul civil al Republicii Moldova, care spu-
ne: „Bunurile sînt toate lucrurile susceptibile aproprierii 
individuale sau colective şi drepturile patrimoniale”.

Probabil, din aceste considerente, legiuitorul se limitează 
la o simplă enumerare exemplifi cativă şi non-exhaustivă 
a tuturor operelor protejate prin dreptul de autor, lăsînd 
la discreţia doctrinei defi nirea, clasifi carea şi identifi ca-
rea tuturor acestor categorii de opere în textul legal.

În pofi da ne-amestecului dreptului în determinarea na-
turii, esenţei şi valorii bunurilor materiale şi spirituale 
în legătură cu care apar drepturile şi obligaţiile corela-
tive ale subiecţilor raportului juridic civil, în dreptul de 
autor, califi carea unei opere drept operă de artă plastică, 
ca rezultat specifi c al activităţii spirituale, este soldată 
cu anumite deviaţii de la regulile generale atît în inte-
riorul instituţiei, cît şi cu anumite deviaţii de la princi-
piile generale ale dreptului civil. Va fi  diferit conţinutul 
dreptului subiectiv de autor, vor fi  distincte criteriile de 
determinare a condiţiilor de protecţie a acestor opere 
din partea dreptului de autor, vor fi  distincte modali-
tăţile de apărare a drepturilor subiective asupra acestor 
opere, va fi  distinctă tratarea dreptului de proprietate 
(şi a limitelor exercitării lui) asupra suportului pe care 
este fi xată opera etc. Toate aceste deviaţii ne impun să 
afi rmăm că, de fapt, opera de artă plastică, ca operă dis-
tinctă protejată prin dreptul de autor, poate fi  încadrată 
în obiectul de protecţie al unor instituţii de drept mult 
mai largi şi mai complexe. Iată de ce, în cele ce urmează 
vom încerca să analizăm locul operei de artă plastică de 
la general la particular, începînd de la a) obiectul drep-
tului civil, către b) obiectul dreptului de proprietate in-
telectuală şi către c) obiectul dreptului de autor.

Opera de artă plastică – obiect de protecţie al dreptu-
lui civil. Este indubitabil faptul că la momentul actual 
dreptul de autor este considerat cea mai personală insti-
tuţie juridică a dreptului civil.2 De fapt, apartenenţa in-
stituţiei dreptului de autor la ramura dreptului civil nici 
nu se pune la îndoială, cel puţin prin prisma analizei 
istorico-evolutive a acestei instituţii. Or, de mai bine de 
cîteva decenii dreptul de autor în Republica Moldova a 
făcut parte integrantă a Codului civil.3 Odată cu adop-
tarea noului Cod civil al Republicii Moldova situaţia s-a 
schimbat cardinal. Or, instituţia respectivă încetează să 
mai fi e încorporată în Codul civil4, ea conducîndu-se 
doar de unele principii ale acestuia. 

Pe de altă parte, dreptul civil, fi ind principala ramură 
a dreptului privat şi avînd ca obiect „dreptul comun al 
particularilor, adică acele acte juridice, pe care le poate 
face în genere orice cetăţean, indiferent de profesia sau 
ocupaţia sa”5, nu scapă şi nici nu poate să scape de sub 

reglementare instituţia dreptului de autor. Astfel, Codul 
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civil al Republicii Moldova face cîteva menţiuni, direc-

te şi indirecte, privitor la dreptul de autor, fapt care ne 

permite să afi rmăm că, pentru dreptul de autor, drep-

tul civil rămîne un „drept comun”, ceea ce înseamnă 

că normele generale şi principiile dreptului civil pot fi  

aplicate relaţiilor din cadrul dreptului de autor în cazul 

în care în acest sens lipsesc prevederi speciale. De fapt, 

demonstrînd că dreptul civil are statut de drept comun 

pentru dreptul de autor, ar însemna să demonstrezi 

ceea ce ne-am pus în gînd – să arătăm că opera de artă 

plastică, ca obiect de protecţie al dreptului de autor, este 

şi un veritabil obiect de protecţie al dreptului civil. Anu-

me aceasta vom încerca să demonstrăm în continuare.

De fapt, prin metoda deducţiei, putem ajunge la această 

concluzie, analizînd chiar defi niţia dreptului civil care, 

ca ramură de drept, reglementează relaţiile patrimoni-

ale şi personale nepatrimoniale dintre persoane fi zice 

şi persoane juridice afl ate pe poziţii de egalitate juridi-

că.6 Deci, reglementînd relaţii sociale personal-nepatri-

moniale şi relaţii sociale patrimoniale, strîns împletite 

între ele pe baza poziţiei de egalitate juridică a părţi-

lor, dreptul de autor este o instituţie de drept civil prin 

natura relaţiilor sociale pe care le reglementează, prin 

conţinutul reglementării lor, dar şi prin metoda de re-

glementare a acestora. Or, în dreptul de autor, subiecţii 

sînt, de regulă, de drept privat, iar raporturile de subor-

donare practic sînt excluse. 

Cît priveşte prevederile concrete, în art.2 alin.(1) CC RM 

se prevede: „Legislaţia civilă (...), reglementează obligaţi-

ile contractuale şi de altă natură, alte raporturi patrimo-

niale şi personale nepatrimoniale conexe lor”7 (caracterul 

italic ne aparţine). Dar, care este semnifi caţia sintagmei 

„raporturi personale nepatrimoniale conexe raporturi-

lor patrimoniale” şi care anume raporturi se includ aici? 

Majoritatea doctrinarilor includ în categoria de obiect 

al reglementării dreptului civil două mari categorii de 

relaţii sociale asupra cărora se extind reglementările 

normelor acestei ramuri de drept: 1) relaţii patrimonia-

le şi 2) relaţii personale nepatrimoniale. Cele din urmă, 

la rîndul lor, vor fi  clasifi cate şi ele în: 1) relaţii personale 

nepatrimoniale nelegate de cele patrimoniale şi 2) relaţii 

personale nepatrimoniale legate de cele patrimoniale.

Relaţiile din prima categorie apar în legătură cu apărarea 

onoarei şi demnităţii, numelui, domiciliului persoanei fi -

zice etc. Reieşind din articolul sus-menţionat al Codului 

civil, aceste relaţii nu constituie obiectul legislaţiei civile, 

acesta reglementînd doar realizarea şi apărarea lor.8

Cît priveşte relaţiile personale nepatrimoniale legate 

nemijlocit de cele patrimoniale, aici pot fi  incluse rela-

ţiile ce apar în legătură cu rezultatele activităţii intelec-

tuale asupra operei ştiinţifi ce, literare, de artă.

Deci, analizînd cele sus-menţionate, ajungem la conclu-

zia că în art.2 alin.(1) CC RM legiuitorul prevede direct 

extinderea normelor legislaţiei civile asupra relaţiilor ce 

constituie obiectul dreptului de autor, fapt ce ne per-

mite să afi rmăm din nou că opera de artă plastică, care 

este o subcategorie a operelor protejate prin dreptul de 

autor, face parte constitutivă a obiectului de protecţie 

al dreptului civil. În acelaşi context, art.8 alin.(2) CC 

RM prevede că „drepturile şi obligaţiile civile apar: (…) 

în urma elaborării de lucrări ştiinţifi ce, creării de ope-

re literare, de artă, în urma invenţiilor şi altor rezultate 

ale activităţii intelectuale”. La aceasta mai adăugăm că 

art.301 CC RM stabileşte: „În cazul şi în modul stabilit 

de lege, se recunoaşte dreptul exclusiv al persoanei fi zi-

ce şi juridice asupra rezultatelor activităţii intelectuale 

(...) . Rezultatele activităţii intelectuale (...) ce constituie

obiecte ale dreptului exclusiv, pot fi  utilizate de terţi 

doar cu consimţămîntul  persoanei îndreptăţite”.

În acest caz, legiuitorul din nou operează cu o termino-

logie care nu este direct defi nitivată în cadrul Codului 

civil al Republicii Moldova, ceea ce trezeşte un şir de 

întrebări, şi anume: 1) Care este semnifi caţia sintagmei 

„rezultate ale activităţii intelectuale”? 2) Dacă este la 

numărul plural, atunci care sînt elementele constitutive 

ale acestor rezultate? 3) Sînt oare incluse în această sin-

tagmă şi operele de artă plastică? 

De fapt, răspunsul la toate aceste trei întrebări este as-

cuns în Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii

Moldova (Legea Republicii Moldova nr.259-XV din 

15.07.20049), care în art.38 prevede că rezultatele acti-

vităţii intelectuale includ: „obiectele de proprietate in-

dustrială (invenţii, modele de utilitate, soiuri de plante,  

topografi i ale circuitelor integrate, denumiri de origine 

ale produselor, mărci de produse şi mărci de servicii, 

desene şi modele industriale), obiectele dreptului de 

autor şi ale drepturilor conexe (opere literare, de artă, 

de ştiinţă etc., inclusiv programe pentru calculator şi 

baze de date), secretul comercial (know-how) etc.”10

Din prevederea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare 

al Republicii Moldova reiese că opera de artă plastică, 

care este o categorie a operei de artă, este un rezultat al 

activităţii intelectuale pe care Codul civil al Republicii 

Moldova, conform art.301, îl recunoaşte, chiar dacă 

relaţiile sociale privind această categorie de creaţii sînt 

reglementate, în detalii, de un alt act normativ.

În fi ne, ajungem la concluzia că, deşi nicăieri nu este 

prevăzut expres, din analiza multi-aspectuală a doctri-

nei şi din interpretarea legislaţiei putem afi rma cu cer-

titudine că opera de artă plastică este parte integrantă a 

obiectului de protecţie al dreptului civil. 

Opera de artă plastică – obiect de protecţie al dreptu-

lui de proprietate intelectuală. Dacă e să ne referim la 

cea de-a doua verigă de obiecte ale protecţiei juridice în 

care poate fi  identifi cată opera de artă plastică, atunci ne 

referim la obiectele dreptului de proprietate intelectuală. 
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De fapt, cu privire la natura juridică a dreptului de pro-

prietate intelectuală, în literatura de specialitate se duc 

discuţii destul de aprinse vizavi de apartenenţa acestor 

norme fi e la dreptul privat, fi e la dreptul public.11 Cît pri-

veşte Republica Moldova, atît legislaţia,12 cît şi doctrina13 

s-au pronunţat în favoarea includerii instituţiei dreptului 

de proprietate intelectuală în sistemul dreptului civil ca 

ramură de drept, concept pe care îl împărtăşim şi noi.    

Dacă geneza termenului „proprietate intelectuală” de 

cele mai multe ori este legată de legislaţia franceză de 

la sfîrşitul sec. al XVIII-lea, unde predomina teoria 

dreptului natural,14 atunci la nivel internaţional acesta a 

devenit uzual numai după  14 iulie 1967, data adoptării 

Convenţiei pentru instituirea Organizaţiei Mondiale a 

Proprietăţii Intelectuale. Menţionăm această Conven-

ţie, deoarece la momentul actual ea este unica Conven-

ţie internaţională care defi neşte conceptul de proprieta-

te intelectuală şi care serveşte drept fundament pentru 

reglementările naţionale.15 De fapt, această defi niţie are 

un caracter specifi c, dat fi ind că ea se rezumă în fond la 

enumerarea obiectelor proprietăţii intelectuale.16 Astfel, 

la art.2 al Convenţiei se menţionează că proprietatea in-

telectuală include drepturile referitoare la:

1) operele literare, artistice şi ştiinţifi ce;

2) interpretările  artiştilor  interpreţi şi execuţiile  artiş-

tilor;

3) executanţi, fonogramele şi emisiunile de radiodifu-

ziune;

4) invenţiile în toate domeniile activităţii umane;

5) descoperirile ştiinţifi ce;

6) desenele şi modelele industriale;

7) mărcile de  fabrică, de comerţ şi de serviciu, precum 

şi numele comerciale şi denumirile comerciale;

8) protecţia împotriva concurenţei neloiale şi toate 

celelalte drepturi  aferente activităţii intelectuale în 

domeniile industrial, ştiinţifi c, literar şi artistic.

Reieşind din aceste prevederi, observăm că opera de 

artă plastică, în calitate de operă de artă în sensul legal, 

constituie obiectul protecţiei dreptului de proprieta-

te intelectuală, expres menţionat în textul Convenţiei. 

Mai mult decît atît, legiuitorul nostru, inspirîndu-se din 

prevederile internaţionale, a menţionat expres obiectele 

proprietăţii intelectuale în Codul cu privire la ştiinţă şi 

inovare al Republicii Moldova, unde în art.38 le iden-

tifi că drept: „rezultate ale activităţii intelectuale, con-

fi rmate prin drepturile respective ale titularilor asupra 

utilizării lor, ce includ: obiectele de proprietate indus-

trială (...), obiectele dreptului de autor şi ale drepturilor 

conexe (opere literare, de artă, de ştiinţă etc., inclusiv 

programe pentru calculator şi baze de date), secretul 

comercial (know-how) etc.”

În concluzie, am putea menţiona că, comparativ cu in-

cluderea operei de artă plastică în obiectul de protec-

ţie al dreptului civil, care prezumă un studiu sistemic 

al mai multor norme ale legislaţiei civile, includerea ei 

în obiectul de protecţie a dreptului de proprietate inte-

lectuală este indubitabilă; or, aceasta reiese expres din 

textul legal. Mai mult decît atît, putem merge şi mai de-

parte prin a afi rma că orice obiect protejat prin norme-

le dreptului de proprietate intelectuală este şi un obiect 

protejat prin normele dreptului civil, dar nu orice obiect 

protejat prin normele dreptului civil este protejat şi prin 

normele dreptului de proprietate intelectuală.

Opera de artă plastică – obiect de protecţie al dreptu-

lui de autor. În acest mod, am ajuns la ultima, cea de 

a treia verigă de obiecte ale protecţiei juridice în care 

poate fi  identifi cată opera de artă plastică, şi anume – în 

obiectul de protecţie al dreptului de autor.17  

După unii autori, deşi noţiunea de obiect al dreptului 

de autor este discutată de foarte mult timp, ea rămîne şi 

azi destul de incertă. Divergenţele doctrinare, mai ales 

legate de natura juridică a dreptului subiectiv de autor, 

numeroasele greşeli de logică din dispoziţiile legislative 

în materie, caracterul lor deseori demodat în raport cu 

progresul tehnic, precum şi deciziile jurisprudenţiale 

oscilante, sînt la originea acestei stări de lucruri.18  

În contextul acestei afi rmaţii, nu în zadar în textul de 

mai sus am folosit intenţionat noţiunea de „obiect al 

protecţiei” şi nu noţiunea de „obiect al dreptului” sau 

„obiect de reglementare al dreptului”. Aceasta deoarece 

procesul de creare, de demonstrare a esenţei şi de esti-

mare a valorii, precum şi de clasifi care a operelor litera-

re, ştiinţifi ce şi de artă constituie obiectul altor ramuri 

ale ştiinţei. Operele, indiferent de genul lor, nu pot fi  

reglementate ca atare de către normele juridice. Pot fi  

reglementate juridic doar relaţiile ce apar în legătură cu 

aceste opere, relaţii ce apar în urma creării, publicării şi 

valorifi cării lor. Numai în urma reglementării juridice 

aceste relaţii se transformă în raporturi juridice.

Prin urmare, se impune concluzia că opera de artă plas-

tică însăşi nu poate fi  reglementată juridic. Dar, pe de 

altă parte, constituind obiectul dreptului subiectiv civil 

de autor care este prevăzut de lege, rezultă că opera de 

artă plastică este protejată, deşi nu este reglementată.

După semnifi caţia sa uzuală, termenul juridic „a proteja”

poate fi  greu desluşit de termenul „a reglementa”, de-

oarece protecţia, ca şi reglementarea, se realizează prin 

anumite norme juridice. În contextul acestei deosebiri 

terminologice, în continuare vom încerca să ne pronun-

ţăm asupra obiectului dreptului de autor şi posibilităţii 

includerii operei de artă plastică în conţinutul acestuia.

În opinia noastră, noţiunea „obiect al dreptului de 

autor” este una foarte ambiguă, deoarece în diferite 

contexte ea poate avea diferite semnifi caţii. Această am-

biguitate se datorează faptului că atît în textele legale, 

cît şi în cele doctrinare19 noţiunea „drept de autor” este 

folosită atît în sens obiectiv, pentru a desemna instituţia 
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juridică a dreptului de autor – ca ansamblu de norme 

juridice, cît şi în sens subiectiv, pentru a desemna drep-

tul subiectiv de autor – ca drept subiectiv civil ce constă 

în dreptul titularului de a săvîrşi anumite acţiuni asupra 

obiectului dreptului său şi de a pretinde abţinerea de la 

asemenea acţiuni din partea terţelor persoane.20

Prin urmare, cînd spunem „obiect al dreptului de 

autor”, în sens obiectiv, atunci obiectul îl constituie relaţii-

le sociale ce apar în urma creării, publicării şi valorifi cării 

operelor literare, ştiinţifi ce şi de artă. Iar cînd spunem că 

opera de artă plastică constituie un „obiect al dreptului de 

autor”, atunci: a) sintagma „drept de autor” se foloseşte în 

sensul de drept subiectiv şi b) obiectul acestui drept su-

biectiv îl constituie nemijlocit opera, cu toată diversitatea 

formelor şi genurilor sale prevăzute de legislaţie. 

Prin urmare, în sens obiectiv, dreptul de autor „regle-

mentează”21 relaţiile privind operele de artă plastică, iar, 

în sens subiectiv, dreptul de autor „protejează”22 operele 

de artă plastică.

În concluzie, am dori să menţionăm că opera de artă 

plastică reprezintă obiectul dreptului subiectiv de 

autor care, după natura sa juridică, este un drept subiec-

tiv civil, absolut, exclusiv şi cu un conţinut complex, iar 

relaţiile sociale ce apar în legătură cu crearea, publica-

rea şi valorifi carea acestor opere constituie obiectul de 

reglementare al dreptului de autor ca instituţie juridică 

care, după natura sa, este o instituţie juridică a Dreptu-

lui Civil ca ramură de drept şi care, în acelaşi timp, este 

o parte componentă a Dreptului de Proprietate Intelec-

tuală ca subramură a Dreptului Civil.

Referinţe: 

1 A se vedea: G.Cornu. Droit et Esthétique. Présentation // Archives de 
Philosophie du Droit. Tome 40. Droit et esthétique. – Paris: Dalloz, 
1996, p.10.

2 Spunem „la momentul actual”, pentru că în perioada socialistă exista 
opinia că dreptul de autor ar fi  o instituţie a dreptului muncii, deoarece 
protejează operele ce rezultă dintr-o „muncă de creaţie intelectuală”. 
Mai mult decît atît, uneori în societatea socialistă activitatea autorului 
era privită ca o activitate a muncitorului pentru crearea unor valori 
culturale. A se vedea în acest sens: A.Ionaşcu, N.Comşa, M.Mureşan. 
Dreptul de autor în R.S. România. – Bucureşti: Editura Academiei 
Republicii Socialiste România, 1969, p.19-20, precum şi: М.В. Гордон. 
Советское авторское право. – Москва: Госюриздат, 1955, p.14

3 A se vedea în acest sens Codul civil din 1964, adoptat la 26 decembrie, la 
şedinţa a IV-a a fostului Soviet Suprem al Republicii Moldova de legisla-
tura a şasea, şi pus în aplicare de la 1 iulie 1965. Acel Cod acorda institu-
ţiei dreptului de autor un capitol întreg (IV). În 1995, odată cu intrarea 
în vigoare a Legii Republicii Moldova nr.293-XIII/1994, prevederile 
Codului civil se aplicau doar în cazul nereglementării de legea specială.

4 Aceasta, de fapt, este poziţia Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Inte-
lectuale, însă şi după conţinut, şi după metoda de reglementare a rela-
ţiilor sociale este iminentă dreptului civil.

5 R.P. Vonica. Drept civil. Partea Generală. – Bucureşti, 2001, p.15.
6 A se vedea: S.Baieş, N.Roşca. Drept Civil: Partea Generală. Peroana fi zică. 

Persoana juridică. – Chişinău: F.E.P. „Tipografi a Centrală”, 2004, p.30.
7 Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86 (967-971).
8 A se vedea: S.Baieş, N.Roşca. Drept Civil: Partea Generală. Peroana fi -

zică. Persoana juridică, p.36. 
9 Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2004, nr.125-129/663. 

10 Considerăm că în cazul acestei prevederi, legiuitorul nostru a comis 
două erori ce trebuiesc menţionate, dar şi corectate: 1) utilizarea sin-
tagmei legale „obiecte de proprietate industrială” nu este corectă ter-
minologic. De aceea, ar trebui schimbată cu sintagma „obiecte ale 
dreptului de proprietate intelectuală”; 2) deşi sînt obiecte ale dreptului 
de proprietate intelectuală, totuşi, nu toate categoriile menţionate în 
lege constituie şi rezultate ale activităţii intelectuale. Or, de exemplu, o 
marcă, pentru a fi  înregistrată, nu necesită obligator şi depunerea unui 
efort intelectual, iar în cazul denumirilor de origine acest efort este 
practic exclus prin însăşi esenţa sistemului de protecţie al acestora.

11 Aşa cum majoritatea normelor ce constituie dreptul proprietăţii in-
telectuale sînt imperative şi nu dispozitive (ca, de ex: normele proce-
durale care se conţin în toate actele normative ce constituie dreptul 
proprietăţii industriale), este greu a ne pronunţa asupra caracterului 
public sau privat al acestor norme. Totuşi, considerăm că prin natu-
ra sa juridică dreptul de proprietate intelectuală este de drept privat. 
Iar normele de procedură au în exclusivitate menirea de recunoaştere, 
menţinere a valabilităţii, încetare etc. a drepturilor subiective civile 
asupra obiectelor de protecţie a proprietăţii intelectuale.

12 Lucru care reiese din interpretarea art.301 CC RM şi din art.38 al 
Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova. 

13 A se vedea: S.Baieş, N.Roşca. Drept Civil: Partea Generală. Peroana fi -
zică. Persoana juridică, p.95.

14 A se vedea: Т.Д. Бодюл. Право интеллектуальной собственности 
в Республике Молдова. Часть I. – Кишинёв, 2000, p.7. 

15 De fapt, Republica Moldova este parte şi la „Acordul privind aspectele 
drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ” (aşa-numitul 
Acord „TRIPS”), care este o anexă la Acordul de la Marrakech privind 
constituirea Organizatiei  Mondiale  a Comerţului (OMC), semnat 
la Geneva la 8 mai 2001 şi ratifi cat de Republica Moldova prin Legea 
Republicii Moldova nr.218-XV din 01.06.2001 (Monotorul Ofi cial al 
Republicii Moldova, 2001, nr.59-61/397). Acordul TRIPS operează cu 
termenul de proprietate intelectuală care, conform art.1 alin.(2) şi în 
sensul Acordului respectiv, „desemnează toate categoriile de proprie-
tate intelectuală care fac obiectul secţiunilor 1 – 7 ale Părţii a II-a”, după 
cum urmează: drepturi de autor şi drepturi conexe; mărcile de fabri-
că sau de comerţ; indicaţii geografi ce; desene şi modele industriale; 
brevete; topografi i de circuite integrate; protecţia informaţiilor nedi-
vulgate. Deci, observăm, că în sensul Acordului respectiv, semnifi caţia 
termenului sus-vizat este mai restrînsă.

16 Aceasta deoarece proprietatea intelectuală are un caracter complex, iar 
obiectele incluse în această noţiune sînt atît de diferite unele de altele, 
încît este practic imposibil a formula o defi niţie generică. Iată de ce 
caracterul enumerativ al acestei defi niţii vine ca o soluţie necesară în 
defi nirea conceptului de proprietate intelectuală, demonstrînd din nou 
caracterul complex şi convenţional al acestei noţiuni.

17 Vom menţiona aici că la momentul actual dreptul de autor în sistemul 
de drept al Republicii Moldova este parte integrantă a dreptului de 
proprietate intelectuală, care este format din două părţi: 1) dreptul de 
autor şi drepturile conexe şi 2) dreptul proprietăţii industriale. Aceasta 
reiese din interpretarea art.38 al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare 
al Republicii Moldova, potrivit căreia obiectele proprietăţii intelectuale 
includ: „obiectele de proprietate industrială (...), obiectele dreptului de 
autor şi ale drepturilor conexe (...) etc.” 

18 A se vedea: B.Nawrocki. Evolution de l’art et droit d’auteur. Examen de 
quelques problèmes d’actualité // Le Droit d’Auteur. Revue mensuelle 
des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété 
intellectuelle (BIRPI), 1964, Genève, p.230.

19 Pentru detalii a se vedea: D.Chiroşca. Conţinutul şi natura juridică a 
dreptului subiectiv de autor. – Chişinău, 2007, p.15-25.

20 În acest sens, vom spune că, datorită existenţei normelor de drept obiectiv 
menite să reglementeze relaţiile în domeniul dreptului de autor, este re-
cunoscut dreptul subiectiv de autor al oricărui creator asupra unei opere 
de literatură, artă şi ştiinţă creată de el însuşi. Iar conţinutul acestui drept 
subiectiv îl constituie prerogativele morale şi patrimoniale nemijlocite 
recunoscute de dreptul obiectiv. Pentru o tratare similară a problematicii 
respective, a se vedea: V.Volcinschi. Conţinutul dreptului subiectiv asupra 
brevetului de invenţie (Dreptul de proprietate industrială) // Analele Şti-
inţifi ce ale Universităţii de Stat din Moldova. Serie Nouă, nr.4, „Ştiinţe 
Juridice”, Proprietatea şi  reglementarea ei juridică, 2000, p.57-68.    

21 Cuvîntul „reglementare” este folosit în art.1 alin.(2) al  Legii 
nr.293/1994, care stabileşte cadrul juridic al dreptului de autor (deci, 
în sens obiectiv).

22 Cuvîntul „protejare” este folosit  în art.7 alin.(2) al Legii nr.293/1994, 
care stabileşte categoriile de opere asupra cărora se răsfrînge dreptul 
subiectiv de autor.



73

R evista Institu tului  Naţional al Justiţiei  nr.2 ,  2010

7 3I n s t i t u t u l  N aţ i o n a l  a l  J u s t i ţ i e i

Maxime şi expresii juridiceMaxime şi expresii juridice

Dissolvit légem iúdex miseri-

cordia. – Cînd mila este judecă-

toare, desfi inţează legea. 

Publilius 

Corruptissima república plúri-

mae léges. – Cînd un stat este foarte 

corupt, el are foarte multe legi. 

Tacitus 

Áurea mediócritas. –

 Calea de mijloc e de aur. 

Horatius 

Núlla lex sátis cómmoda ómnibus 

est. – Nici o lege nu este destul de 

potrivită pentru toţi. 

Iuvenalis 

Optima est legum interpres 

consuetūdo. – Obiceiul este cel mai 

bun interpret al legilor. 

Paulus 

Legis virtus est haec: imperāre, 

vetāre, permittere, punīre. – Puterea 

legii este aceasta: să poruncească, să 

interzică, să permită, să pedepsească. 

Modestīnus 

Potius ignorátio iúris litigiosa est, 

quam scientia. – Mai degrabă necu-

noaşterea dreptului este un motiv 

de proces decît cunoaşterea lui. 

Cicero 

Non debet actōri licere, quod 

reo non permittitur. – Ceea ce nu 

e permis pîrîtului nu este permis 

nici reclamantului. 

Terentius 

Úsu probátum est, leges egrégias 

apud bónos ex delictus aliórum 

gigni. – Tradiţia dovedeşte că legi 

admirabile pentru cei buni se nasc 

din greşelile comise de alţii. 

Tacitus 

Erráre humanum est, stultum 

est in erróre perseverare. – 

A greşi este omeneşte, a stărui în 

greşeală este o prostie. 

Cicero 
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Prezentare de cartePrezentare de carte

Colectiv de autori 

Drept procesual civil. Partea Specială: Curs de prelegeri. – Chişinău: 
Tipografi a Centrală, 2009. – 440 p.

Acest curs de prelegeri este elaborat de un grup de lectori de la Catedra 
Drept Procesual Civil, Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova. 
Redactor ştiinţifi c – Alexandru COJUHARI, doctor habilitat în drept, profesor 
universitar.

La elaborarea lui autorii s-au condus de Curricula la disciplina fundamentală 
„Drept procesual civil”, întocmită pentru studenţii instituţiilor şi ai facultăţilor 
de drept de învăţămînt superior la specialitatea Drept.

În cele 19 capitole în care este structurat acest Curs de prelegeri sînt tratate 
subiecte ce vizează:

• intentarea procesului în faţa primei instanţe;
• pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare;
• dezbaterile judiciare;
• dispoziţiile instanţei de fond;
• recursul împotriva hotărîrilor pentru care nu este prevăzută calea apelului;
• recursul împotriva deciziilor instanţei de apel;
• revizuirea hotărîrilor irevocabile;
• procedura de adresare şi soluţionare a cererilor la CEDO;
• procedura în procesele cu element de extranietate.

Astfel, în baza practicii judiciare şi a concepţiilor contemporane juridice se interpretează principalele instituţii 
ale dreptului procesual civil. De asemenea, se expun cunoştinţe generale despre procedura de executare a actelor 
judecătoreşti şi a actelor altor organe, despre procedura arbitrală şi activitatea notarială.

Cursul de prelegeri este realizat în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi actele internaţi-
onale la care Republica Moldova este parte.

De menţionat că este o primă publicaţie de acest gen în Republica Molodva, o lucrare valoroasă care va servi ca 
instrument de lucru celor angajaţi în actul de înfăptuire a justiţiei.

Este destinat studenţilor, doctoranzilor, lectorilor de la instituţiile şi facultăţile de drept, judecătorilor, procu-
rorilor, avocaţilor, practicienilor din instituţii şi servicii care profesează jurisprudenţa, precum şi audienţilor INJ 
înmatriculaţi la cursurile de instruire iniţială.

Eugenia FISTICAN,
Director executiv al Institutului Naţional al Justiţiei,

judecător, detaşat, Curtea Supremă de Justiţie






