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Татьяна Гуля (Защита авторских прав уголовным законом)
Ion Matuşenco (Aspecte ale criminalităţii juvenile)
Ludmila Barbos (Dreptul la viată poartă un caracter absolut)

ASPECTE METODICE ALE ACTIVITĂŢII PROCURORULUI
•
•
•
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•
•
•

•

Valeriu Batîr (Reţinerea bănuitului, învinuitului )
Mariana Gornea (Respectarea legislaţiei la reţinerea, arestarea
şi detenţia minorilor)
Nadejda Vieru (Corupţia – viciu al statului)
Василий Левицкий (Коррупционные преступления:
Проблемы квалификации cвязанные с
предметом преступления)
Sergiu Garabagiu (Investigarea criminalistică a locului faptei în
cazul infracţiunilor de corupţie)
Angela Procopciuc (Controlul asupra respectării legislaţiei
administrative – aspect important al
competenţei Procuraturii)
Дмитрий Фуженко (Интеллектуальная собственность в
рамках закона)
Leonid Zaharii (Insuficienţele existente în căutarea făptuitorilor
care se eschivează de la urmărirea penală)
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ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ
УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОМ

Татьяна ГУЛЯ
Прокурор прокуратуры
сект. Буюкань мун. Кишинэу
Законом Республики Молдова
№ 446-ХV от 30.12.2004 года РМ
был дополнен статьей 185/1,
которая
вступила
в
силу
28.01.2005
года,
и
предусматривает
ответственность за нарушение
авторского права и смежных
прав. На практике эта норма не
получила
широкого
распространения.
Однако,
в
свете
борьбы
с
несанкционированным
распространением на территории
Республики
Молдова
экземпляров
произведений,

защищенных авторским правом,
органы уголовного КП сектора
Буюкань пресекли деятельность
гр-на Ёлкина который с августа
2005
года
занимался
распространением на муниципия
Кишинэу дисков в формате DVD
и VCD с записями фильмов,
музыкальных произведений и
компьютерных игр, авторским
правом.
В
процессе
проведения
уголовного
преследования
установлено, что Ёлкин Геннадий
с целью получения прибыли,
нарушая авторские и смежные
права, выразившиеся в продаже
дисков в формате DVD и VCD с
воспроизведенными
на
них
экземплярами видео, игр, аудио,
и путем опубликования рекламы
их
в
сети
Интернет
по
электронному адресу: www.cdmd.com, в период с 01.08.2005 до
06.01.2006
года,
незаконно
использовал
аудиовизуальные
экземпляры
(фильмы,
игры,
аудио).
06.01.2006
года,
примерно в 14.00, Ёлкин Г. был
задержан с поличным в момент
продажи 5 дисков ВУВ с
фильмами и играми, по цене
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одного диска — 60 лей, всего на
сумму 350 лей.
При
обыске
по
месту
жительства обвиняемого были
обнаружены
540
дисков
в
формате
DVD
и
VCD
с
фильмами, играми, аудио, на
которых, согласно заключения
экспертизы,
проведенной
Государственным
Агентством по Интеллектуальной
Собственности, воспроизведены
аудиовизуальные произведения
(фильмы, игры, аудио), а именно:
216 экземпляров DVD, 297
экземпляров
VСD
и
27
экземпляров СD-R (игры для
компьютера),
с
элементами
подделки
путем
нарушения
авторских и смежных прав.
Путем
воспроизведения
указанных
поддельных
экземпляров, гр. Ёлкин Г.С.
причинил ущерб владельцам
прав на сумму 79.000
лей РМ, а именно: „Remvideo”
SRL - 31.000 лей РМ, „РrоnерСоm” SRL - 37.000 лей РМ,
„Profesionist” SRL - 11 000 лей
РМ.
Таким
образом,
своими
умышленными действиями гр.
Ёлкин Г. нарушил авторские и

смежные
права,
путем
продажи
экземпляров
произведений с нарушением
авторских и смежных прав,
публичных объявлений через
электронные средства связи
(сайт
интернет),
фиксирования
на
материальном
носителе
аудиовизуального
произведения без согласия
обладателя
права
на
произведение,
складирования
объекта,
защищённого
авторским
правом
или
смежными
правами, совершенные в
особо крупных размерах, чем
совершил
преступление,
предусмотренное ст. 185/1,ч.
6, п.«е» УК РМ.
Будучи допрошенным, в
качестве обвиняемого Ёлкин
Г. полностью признал свою
вину
и
заключил
с
государственным
обвинителем соглашение о
признании вины.
Уголовное
дело
направлено на рассмотрение
в судебную инстанцию сект.
Буюкань.

ASPECTE ALE CRIMINALITĂŢII JUVENILE

Ion MATUŞENCO
Procuror în procuratura
sectorului Buiucani
Starea socială creata în stat în
frecvente cazuri condiţionează
săvârşirea unor crime destul de
grave. Şi mai regretabil este faptul,
că premisele date aduc un imbold
impunător criminalităţii juvenile.
Astfel dacă revedem datele
statistice din sectorul Buiucani se
determină, că din numărul total de
infracţiuni înregistrate pentru trei
luni de activitate al anului 2006 ce
constituie-cifra
de
337
de
infracţiuni, tocmai 23 cauze penale
au fost pornite în privinţa minorilor

şi se referă nemijlocit la crimele
săvârşite de către minori.
Dacă facem o analiza cu anii
precedenţi
determinăm,
că
elementul infracţionalităţii juvenile
destul de tare a crescut, pentru
perioada anului 2005 au fost
înregistrate
doar
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crime
săvârşite de către minori. In opinia
mea, consider că fenomenul dat
este problema primordială a
statului, deoarece nu acordă
atenţia cuvenită la grupul de risc.
însă în situaţia creată actualmente,
grupul de risc poate fi atribuit
practic la toţi minorii. Din studiul
psihologic efectuat şi determinat
deja, minorii au mai multe stări
critice a vârstei. Stările menţionate
sunt lichidate cu succes în unele
familii
care
acordă
atenţia
necesară dezvoltării şi preocupării
minorului.
Insă
majoritatea
familiilor nu atrag atenţia necesară
la aceste stări critice a vârstei,
factor ce duce la implementarea
minorului în grupul de influenţă cu
factori negativi. Cel mai bine sunt
influenţaţi minorii din familiile social
vulnerabile, care duc un mod de
3

viaţă greu, uneori chiar amoral. Mai
multe discuţii petrecute în şcoli,
unde au fost petrecute ore de
pregătire juridică generală se
constată faptul, că minorii mult
atrag atenţia la acte de violenţă,
care de facto este baza diferitor
reportaje televizate.
Din majoritatea minorilor cu
care s-a dus discuţia ultimii după
orele şcolare nu au careva
ocupare, careva hobby individual.
Numai circa 5% au o preocupare
după orele de studii. Problema
criminalităţii juvenile urmează a fi
impusă instituţiilor şcolare şi prim
urmare prima alertă urmează să
vină de la conducătorii şi profesorii
din instituţiile şcolare. Situaţia mult
mai deplorată este la copii care au
rămas fără de părinţi, părinţi ce
abuziv folosesc băuturi alcoolice,
sau care au plecat după în câştig
peste hotarele Republicii Moldova
şi au lăsat copii independenţi. La
fel este şi în cazul minorului L.
Fiind
studiată
personalitatea
ultimului s-a determinat, că el s-a
născut în anul 1990 în or. laloveni.
Părinţii lui au început a abuza de

băuturi alcoolice, după care
fapte au vîndut imobilul şi
copiii, inclusiv L. au rămas în
bătaia soartei. Neavând surse
de existenţă, ultimul sub
influenţa progresului tehnic
dezvoltat, a decis de a trece la
calea infracţională de câştig.
Având studii doar de două
clase, a ajuns la concluzia că
poate deposeda cetăţenii de
lucrurile individuale, în aşa
mod, el la data de 22 februarie
2006 pregătind din timp un
cuţit de bucătărie, aproximativ
de orele 20 şi 00 minute s-a
apropiat de o altă minoră X,
unde având deja scopul de
sustragere a bunurilor, cu
cuţitul a ameninţat-o cu răfuială
fizică, a condus-o sub aceleaşi
ameninţări în scuarul public
amplasat de pe str. Ion
Creangă, unde contra voinţei
minorei X a întreţinut raport
sexual, după care fapte a
sustras
toate
lucrurile
individuale a minorei X, ce
avea vârsta de 14 ani. Din
studiul personalităţii lui Sultan

s-a determinat, că ultimul demult a
perceput îndeletnicirea de câştig
uşor, dat fiind faptul, că în sectorul
Botanica a comis o infracţiune
similară, însă nu a fost însoţită de
act de viol. Cu ce s-a ales Sultan,
s-a ales cu o acuzare conform
art.171 al.(2) CP şi art.188 al.(2)
CP, sancţiunea căror articole
prevăd o pedeapsă de 15 ani
închisoare. Cel mai regretabil este
faptul, că Sultan în anul 2004 a
fost condamnat deja pentru
comiterea unui furt, cu ultimul, cu
regret, nici o instituţie statală nu a
petrecut la măsura cuvenită
careva lucru profilactic, fapt ce de
facto 1-a înlesnit la săvârşirea
noilor
infracţiuni.
Materialele
cauzei penale de învinuirea lui

Sultan au fost deferite justiţiei
pentru examinare în fond.
Dar cazul lui L. nu este unic,
spre exemplu minorul D. deja
execută o pedeapsă de 15 ani
închisoare pentru comiterea unui
omor premeditat cu circumstanţe
agravante,
pentru
comiterea
violului şi a unui jaf. Minorul D.
provine diritr-o familie ce abuzează
de băuturi alcoolice, a hotărât la
vârsta de 14 ani de a munci în
Chişinău. Hotărârea dată de a
munci şi a câştiga era destul de
binevenită. Insă practica familiară
acumulată a adus la aceia, că la
data de 24 octombrie 2005, fiind în
stare
de
ebrietate
alcoolică
avansată s-a dus la bătrâna
Cioară, unde ameninţând-o a cerut
bani. După mai multe lovituri
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aplicate bătrânei ce avea vârsta de
82 ani a sustras de la ultima suma
de 150 lei MDL, după care fapte
contra voinţei ultimei a întreţinut un
raport sexual. Percepând ce acţiuni
a săvârşit a decis şi a executat
omorul
ultimei,
prin
metoda
strangulării. Din faptele incriminate
minorului Josan, cert se determină
agresivitatea ultimului, la fel ultimul
având studii doar trei clase, ne
putând chiar şi a efectua
semnătura personală. Cel mai
nedumerit este faptul, că ultimul
până şi la adoptarea sentinţei de
condamnare nu a perceput definitiv
acţiunile pe care le-a înfăptuit,
neavând careva remuşcări de
conştiinţă. Cum se poate vorbi de
personalitatea minorului dat şi
starea lui sufletească, dacă părinţii

nu au dorit măcar să se
intereseze de soarta ultimului,
lăsându-1 la discreţia organului
de tutelă şi curatelă.
Cazuri de acestea sunt o
mulţime, însă urmează ca
societatea să crească o
generaţie sănătoasă, dar cu
regret se primeşte că creştem
potenţiali infractori, care pun la
destin doar numai calea
infracţională. De aici, este
datoria fiecărui cetăţean de a
curma fenomenul dat, ce are o
amploare destul de negativă în
societate şi este datoria tuturor
instituţiilor
statale
de
a
întreprinde paşi radicali în
vederea curmării criminalităţii
juvenile.

DREPTUL LA VIATĂ POARTĂ
UN CARACTER ABSOLUT

Ludmila BARBOS
Procuror în procuratura
sect Buiucani mun. Chişinău
Omul, singura fiinţă inzestrată
cu conştiinţă, este creatorul tuturor
bunurilor materiale şi spirituale,
care fiind transmisă din generaţie
în generaţie asigură progresul
continuu al societăţii. Totodată,
spre deosebire de toate celelalte
fiinţe, omul este acela care
reuşeşte să-şi domine pornirile
primare şi să ridice la înălţimea
unor principii fundamentale de
viaţă tot ceea ce este bun,
adevărat şi drept. Aşa fiind , este
firesc ca legea penală să acorde

cea mai mare însemnătate ocrotirii
omului, atît în ceea ce priveşte
însăşi existenţa sa fizică şi
atributele
fundamentale
ale
personalităţii lui, cît şi în ceea ce
priveşte toate celelalte drepturi,
libertăţi şi interese pe care
societatea este datoare să i le
asigure. Această ocrotire se
realizează în maniera specifică
dreptului
penal,
adică
prin
încriminarea tuturor faptelor care,
sub un aspect sau altul, aduc
atingere fiinţei, drepturilor şi
intereselor legitime le omului.
Faptele îndreptate împotriva
omului sunt numeroase şi variate.
Făcînd distincţie între faptele
îndreptate împotriva drepturilor
absolute privitoare la existenţa
fizică şi la principalele atribute ale
fiinţei şi personalităţii umane, pe de
o parte şi faptele îndreptate
împotriva altor drepturi şi interese
ale omului, pe de altă parte,
legiuitorul a inclus pe cele dintîi
într-o categorie distinctă de
5

infracţiune,
cu
denumirea"
Infracţiuni contra persoanei".
Infracţiunile contra persoanei,
după cum rezultă şi din denumirea
lor sunt fapte îndreptate împotriva
persoanei , luată în consideraţie în
mod individual , împotriva unor
drepturi care sunt indisolubil legate
de
existenţa
fizică
şi
de
personalitatea ei, drepturi fără de
care aceasta nu ar putea fi
concepută. Este vorba de dreaptul
la viaţă, la interitatea corporală şi
sănătate, dreptul la libertate,
dreptul la demnitate . Ca drepturi
esenţiale ale persoanei, aceste
drepturi au un caracter absolut,
sunt opozabile tuturor, în sensul că
toţi ceilalţi membri ai societăţii sunt
obligaţi a nu face nimic de natură
să
aducă
atingere
dreptului
titularului.
Relaţiile sociale referitoare la
dreptul la viaţă, la integritatea
corporală şi sănătate , la libertate şi
demnitate,
constituie
obiectul
juridic comun infracţiunilor cantra
persoanei.

Infracţiunile
contra
persoanei au un obiect juridic
special care constă în relaţiile
sociale referitoare numai la
unul din drepturile absolute ale
persoanei,
drept
încălcat
nemijlocit prin săvîrşirea faptei
încriminare de legislaţia penală
în vigoare.
Infracţiunile contra viaţii,
reunite în Codul Penal într-o
secţiune distinctă, întitulată
"Infracţiuni contra vieţii şi
sănătăţii persoanei", sunt cele
mai grave infracţiuni cantra
persoanei,
deoarece
prin
săvîrşirea lor, i se răpeşte
omului bunul cel mai de preţ ,
care este viaţa. De aceea ,
faptele îndreptate împotriva
viaţii omului au fost încriminate
din cele mai îndepărtate
timpuri,
fiind
întotdeauna
sancţionate cu mare severitate
şi
actualmente
pedeapsa
prevăzută
pentru
această
infracţiune este foatre aspră,
sunt cazuri cînd pentru omor

sancţiunea este chiar detenţiunea
pe viaţă. Totuşi luînd poziţia
rudelor celui decedat, consider că
nici această pedeapsă "detenţia
pe viaţă" nu este suficientă pentru
a alina durerea celor vii ce au
rămas fără omul drag.
Unul dintre rarele cazuri, cum
dorim noi să ne insuflam, omor
demn de a fi blestemat s-a
petrecut în iarna anului 2002,
atunci cînd toţi membrii familiei
Meşereacov sărbătoreau ziua de
naştere a capului familiei, Vasile
Meşereacov. Dlui Vasile împreună
cu soţia Galina cu mare mîndreţe
în suflet şi-au crescut doi brază
feciori Ion şi Mihai, care vor fi un
toiag sigut la bătrîneţele ce nu pot
fi ocolite. In creşterea acestor doi
copii părinţii au jertfit cu tot ce au
mai scump, inclusiv sănătatea,
doar pentru fericitele zile de a-i
vedea mari, îndestulaţi, fiecare la
casa lui.
De această zi de naştere
familia Meşeleacov s-au pregătit
foarte bine, aşa cum ştim numai
noi, moldoveni, multă veselie cu
masa bogată şi mulţi invitaţi. Totul
s-a început foarte bine, veselie,
urări, cadouri şi cuvinte numai de
bine. înspre dimineaţă, cînd toţi
erau deja în stare de ebrietate

alcoolică, s-a iscat un conflict între
omagiat şi ficiorul Ion, nu
cunoaştem motivul conflictului
deoarece la un om biat nu-i trebuie
motiv pentru a se certa, motivul se
naşte din acele pahare cu băutură
spirtoase băute, limita cărora mulţi
din noi nu o cunoaştem. In
rezultatul
conflictului
Ion
îşi
permitea să-1 numească pe tata
cu astfel de cuvinte murdare la
auzul cărora fratele Mihail a
reacţionat foarte agresiv, cerîndu-i
să înceteze acest comportament
nedemn faţă de părinte. Plin de ură
şi răzbunare, Ion a plecat la el
acasă, cu menţiunea, că casa
dînsului este într-o ogradă cu cea
a părinţilor. Aici sărbătoarea de
omagiere a luat sfârşit, invitaţii plini
de nedumerire s-au împrăştiat pe
la casele lor.
Peste puţin timp Mihai a
început aşi face griji, oare cum se
simte fratele Ion, oare nu a păţit
ceva, hai să merg să văd cum se
simte. Ultima dată cănd părinţii l-au
mai văzut pe Mihai viu este clipa
cînd a intrat în casa lui Ion, ce s-a
petrecut în casă numai cei doi
cunosc. Fapta oribilă este aceea
că în casă s-a petrecut un omor.
Ion în bătaie prin multiplele lovituri
cu pumnii şi picioarele i-a cauzat
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multiple leziuni corporale grave
periculoase pentru viaţă în urma
cărora Mihai fără aşi reveni în
cunăştinţă a decedat pe loc.
Părinţii,
Vasile
şi
Galina
Meseareacov la moment sunt doar
nişte fiinţe pustii ce îşi menţin
existenţa doar cu amentirile acelor
clipe plăcute, cînd ambii copii erau
alături de ei. Desigur că părinţii îşi
asumă inconştient păcatul relei
educaţii a ficiorului care a fost
capalit să-i i-a viaţa propriului frate.
Ambii copii atăt Ion cît şi Mihai, au
fost crescuţi în sînul aceleiaşi
familii, fără careva delimitări sau
comportament
diferenţiat
în
educare
sau
comportament
preferenţial, de ce oare soarta i-a
delimitat în aşa fel ca unul să fie
ucigaş iar celălalt victimă…

R E Ţ I N E R E A B Ă N U I T U L U I, Î N V I N U I T U L U I

Valeriu BATÎR
Procuror al Centrului
de pregătire a cadrelor
I.Noţiunea şi temeiurile
reţinerii.
II.Procedura, formele şi
tipurile reţinerii.
III.Tactica şi metodica reţinerii.
IV.Escortarea persoanei
reţinute.
V.Eliberarea persoanei
reţinute.
I.

Noţiunea şi temeiurile
reţinerii

Constituie
reţinerea,
conform
cerinţele
alin.1
art.165
Cod

Procedură
penală,
privarea
persoanei de libertate pe o
perioadă scurtă de timp, dar nu
mai mult de 72 de ore, în locurile
şi în condiţiile stabilite de lege.
Pot fi supuse reţinerii:
1)
persoanele bănuite de
săvîrşirea unei infracţiuni pentru
care legea prevede pedeapsa cu
închisoare pe un termen mai
mare de un an;
2)
învinuitul,
inculpatul
care încalcă condiţiile măsurilor
preventive
neprivative
de
libertate, luate în privinţa lui, dacă
infracţiunea se pedepseşte cu
închisoare;
3)
condamnaţii în privinţa
cărora au fost adoptate hotărîri
de anulare a condamnării cu
suspendarea
condiţionată
a
executării pedepsei sau anulare a
libertăţii
condiţionate
de
pedeapsă înainte de termen.
Reţinerea
persoanei
poate
avea loc în baza:
4)
procesului-verbal,
în
cazul apariţiei nemijlocite a
motivelor verosimile de a bănui
că
persoana
a
săvîrşit
infracţiunea;
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5)
ordonanţei
organului
de urmărire penală;
6)
hotărîrii instanţei de
judecată cu privire la reţinerea
persoanei condamnate pînă la
soluţionarea chestiunii privind
anularea
condamnării
cu
suspendarea
condiţionată
a
executării pedepsei sau anularea
libertăţii
condiţionate
de
pedeapsă înainte de termen ori,
după caz, cu privire la reţinerea
persoanei
pentru
săvîrşirea
infracţiunii de audienţă.
Organul de urmărire penală are
dreptul în baza alin.1 art.166
CPP să reţină persoana bănuită
de săvîrşirea unei infracţiuni
pentru care legea prevede
pedeapsa cu închisoare pe un
termen mai mare de un an numai
în cazurile:
7)
dacă aceasta a fost
prinsă în flagrant delict;
8)
dacă martorul ocular,
inclusiv partea vătămată, vor
indica direct că anume această
persoană a săvîrşit infracţiunea;
1)
dacă pe corpul sau pe
hainele persoanei, la domiciliul ei
ori în unitatea ei de transport vor

fi descoperite urme evidente
ale infracţiunii.
(2) în alte circumstanţe care
servesc temei pentru a bănui
că această persoană a
săvîrşit infracţiunea, ea poate
fi reţinută numai dacă a
încercat să se ascundă sau
dacă nu are loc de trai
permanent ori nu i s-a putut
constata identitatea.
(3) Reţinerea persoanei în
temeiurile
menţionate
la
alin.(1) poate avea loc pînă la
înregistrarea infracţiunii în
modul
stabilit
de
lege.
Înregistrarea infracţiunii se
efectuează imediat, dar nu
mei tîrziu de 3 ore de la
momentul aducerii persoanei
reţinute la organul de urmărire
penală, iar în cazul cînd fapta
pentru care persoana a fost
reţinută nu este înregistrată în
modul
corespunzător,
persoana
se
eliberează
imediat.
(4) Reţinerea persoanei în
condiţiile prezentului articol nu
poate depăşi 72 de ore din
momentul privării de libertate.

(5) Persoana reţinută în condiţiile
prezentului articol, pînă la expirarea
a 72 de ore de la momentul privării
de libertate, trebuie să fie arestată
sau , după caz, eliberată.
Bănuitul, conform alin.1 art.63 CPP,
este persoana fizică faţă de care
există anumite probe că a săvîrşit o
infracţiune pînă la punerea ei sub
învinuire. Persoana poate fi
recunoscută în calitate de bănuit
prin unul din următoarele acte
procedurale, după caz:
1) procesul-verbal
de
reţinere;
2) ordonanţa
sau
încheierea de aplicare a
unei măsuri preventive
neprivative de libertate;
3) ordonanţa
de
recunoaştere a persoanei
în calitate de bănuit.
(2) Organul de urmărire penală
nu este în drept să menţină în
calitate de bănuit:
1) persoana reţinută –
mai mult de 72 de ore;
2) persoana în privinţa
căreia a fost aplicată o
măsură
preventivă
neprivativă de libertate –
mai mult de 10 zile din
momentul cînd i s-a adus la
cunoştinţă
ordonanţa
despre aplicarea măsurii
preventive;

3) persoana în privinţa
căreia a fost dată o
ordonanţă
de
recunoaştere în această
calitate – mai mult de 3
luni.
(3) La momentul expirării, după
caz, a unui termen indicat în
alin.(2), organul de urmărire
penală este obligat să elibereze
bănuitului reţinut ori să revoce, în
modul stabilit de lege, măsura
preventivă aplicată în privinţa lui,
dispunînd scoaterea lui de sub
urmărire sau punerea lui sub
învinuire.
(4) Organul de urmărire penală
sau
instanţa
de
judecată,
constatînd că bănuiala nu s-a
confirmat,
este
obligat
să
elibereze bănuitul reţinut sau să
revoce
măsura
preventivă
aplicată în privinţa lui pînă la
expirarea termenelor indicate în
alin.(2), dispunînd scoaterea lui
de sub urmărire.
(5) Calitatea de bănuit încetează
din momentul eliberării reţinutului,
revocării
măsurii
preventive
aplicate în privinţa lui ori, după
caz, anulării ordonanţei de
recunoaştere în calitate de bănuit
şi scoaterii lui de sub urmărire,
sau din momentul emiterii de
către organul de urmărire penală
a ordonanţei de punere sub
învinuire.
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(6) Interogarea în calitate de
martor a persoanei faţă de care
există anumite probe că a săvîrşit
o infracţiune se interzice.
II.

Procedura,formele şi
tipurile reţinerii.

În procesul cercetării cauzelor
penale, după cum se ştie,
organele de urmărire penală, în
limitele împuternicirilor acordate
lor prin Legea de procedură
penală, în situaţii necesare, au
dreptul, iar în unele cazuri sunt
obligaţi să aplice în raport cu
unele persoane bănuite, învinuite
o astfel de măsură procesuală de
constrîngere cum este reţinerea.
Conform art.167 despre fiecare
caz de reţinere a unei persoane
bănuite de săvîrşirea unei
infracţiuni organul de urmărire
penală, în termen de pînă la 3
ore de la momentul privării ei de
libertate, întocmeşte un procesverbal de reţinere, în care se
indică temeiurile, motivele, locul,
anul, luna, ziua şi ora reţinerii,
fapta săvîrşită de persoana
respectivă,
rezultatele
percheziţiei
corporale
a
persoanei reţinute, precum şi
data, ora întocmirii procesuluiverbal.

Procesul-verbal se aduce la
cunoştinţă persoanei reţinute,
totodată ei i se înmînează în
scris
informaţia
despre
drepturile prevăzute la art.64,
inclusiv dreptul de a tăcea, de
a nu mărturisi împotriva sa, de
a da explicaţii care se includ
în procesul-verbal, de a
beneficia de asistenţa unui
apărător şi de a face declaraţii
în prezenţa acestuia, fapt care
se menţionează în procesulverbal. Procesul-verbal de
reţinere se semnează de
persoana care l-a întocmit şi
de persoana reţinută. În
decurs de pînă la 6 ore de la
întocmirea procesului-verbal,
persoana care l-a întocmit
prezintă
procurorului
o
comunicare în scris privitoare
la reţinere.
(2) Motivele reţinerii imediat
se
aduc
la
cunoştinţă
persoanei reţinute numai în
prezenţa unui apărător ales
sau numit din oficiu.
(3) În cazul reţinerii minorului,
persoana care efectuează
urmărirea
penală
este
obligată să comunice imediat
aceasta părinţilor minorului
sau persoanelor care îi
înlocuiesc.
(4) Persoana reţinută va fi
audiată în conformitate cu

prevederile art.103 şi 104, dacă
acceptă să fie audiată.
(5) Persoana care efectuează
reţinerea este în drept să supună
persoana
reţinută
percheziţiei
corporale în condiţiile art.130.
Procesul-verbal de reţinere a
bănuitului, învinuitului oformat în
modul stabilit este un important
document
procesual,
care
reprezintă nu numai temei juridic
pentru îndreptarea reţinutului şi
deţinerea lui în izolatorul de
detenţie preventivă, ci şi ca
probă
pe
cauza
cercetată.
Procesul-verbal se întocmeşte în
două exemplare şi ambele se
semnează de persoana care le-a
întocmit împreună cu persoana
reţinută. Unul din acestea rămîne în
dosar, iar altul împreună cu
persoana reţinută se îndreaptă în
izolatorul de detenţie preventivă.
Înainte de a semna procesul-verbal
reţinutului i se propune să facă
cunoştinţă cu conţinutul acestui
document, după ce se întreabă
dacă
are
careva
obiecţii,
completări,
precizări.
La
propunerea reţinutului procesulverbal
se
dă
citirii
tuturor
persoanelor care au participat la
această acţiune de urmărire penală,
explicîndu-li-se, totodată, că ei au
dreptul de a face obiecţii,
completări, precizări.

Cele 3 ore menţionate mai sus se
încep a derula din momentul
capturării fizice reale a persoanei
bănuite sau învinuite în săvîrşirea
infracţiunii concrete. Această
capturare poate avea loc la
domiciliul, la locul de muncă, pe
stradă, în transport, în loc public,
pe loc deschis (cîmp, pădure,
etc.) şi nu din momentul aducerii
acestuia la sediul organului de
urmărire penală, cum practic
procedează unii colaboratori.
Rezultînd din cele menţionate
ajungem la concluzia că
normele dreptului procesual
prevăd două forme de reţineri.
Reţinerea de fapt şi reţinerea
de drept.
Reţinerea de fapt a persoanei
are loc atunci cînd persoana este
surprinsă nemijlocit în timpul
comiterii infracţiunii sau după
savîrşirea acesteia, adică pînă la
întocmirea procesului verbal de
reţinere.
Reţinerea de drept se consideră
de
la
momentul
întocmirii
procesului verbal de reţinere. În
procesul verbal de reţinere în
mod obligatoriu se indică ora
reţinerii de fapt şi ora reţinerii de
drept. Termenul reţinerii începe
să decurgă nu de la momentul
reţinerii de drept ci de la
momentul reţinerii de fapt.
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În dependenţă de numărul
persoanelor supuse aceste
acţiuni pot fi numite ca
individuale şi în grup.
Individuală se numeşte reţinerea
unei singure persoane, cea în
grup – concomitent a cîtorva
persoane, care se află în acelaşi
loc, localitatea şi care se
bănuiesc în săvîrşirea uneia şi
aceeaşi infracţiune.
Declaraţiile bănuitului, învinuitului
sunt informaţiile orale sau scrise,
depuse de aceştia la audiere în
conformitate
cu
prevederile
Codului de procedură penală,
referitor la circumstanţele care au
servit temei pentru a-i recunoaşte
în această calitate, precum şi la
alte împrejurări ale cauzei pe
care la cunosc (alin.1 art.103
CPP RM).
Bănuitul, învinuitul nu poate fi
forţat să mărturisească împotriva
sa sau împotriva rudelor sale
apropiate ori să-şi recunoască
vinovăţia şi nu poate fi tras la
răspundere pentru refuzul de a
face astfel de declaraţii (alin.III
art.103 CPP RM).
Audierea
bănuitului,
învinuitului se face numai în
prezenţa unui apărător ales
sau numit din oficiu, imediat
după reţinerea bănuitului sau,
după caz, după punerea sub
învinuire, dacă acesta dorise să

fie audiat. Nu se permite
audierea
bănuitului,
învinuitului
în
stare
de
oboseală , precum şi în timpul
nopţii, decît doar la cererea
persoanei nominalizate în
cazurile ce nu suferă amînare,
care vor fi motivate în
procesul-verbal al audierii (al.I
art.104 CPP RM).
La
momentul
reţinerii
bănuitului,
învinuitului,
persoana care efectuează
această acţiune de urmărire
penală este în drept să
supună persoana reţinută
percheziţiei corporale în
condiţiile art.130 CPP RM –
fără întocmirea ordonanţei
despre aceasta
şi fără
autorizaţia judecătorului de
instrucţie.
Percheziţia
corporală
a
persoanei
reţinute
se
efectuează
imediat
după
căpturarea lui fizică de
reprezentantul organului de
urmărire
penală,
cu
participarea, după caz, a unui
specialist de acelaşi sex cu
persoana
percheziţionată.
Percheziţia
corporală
a
persoanei
reţinute
se
efectuează cu scopul de a-l
deposeda pe acesta de
obiecte, materiale cu care el
poate să se sinucidă sau pot

servi ca mijloace de atac asupra
echipei de reţinere sau în scopul
depistării asupra lui a unor
documente sau alte obiecte care
pot avea importanţă probatorie în
cauza penală cercetată.
În corespundere cu prevederile
art.168
CPP
RM,
persoana
implicată asupra faptului săvîrşirii
unei infracţiuni sau care a încercat
să se ascundă ori să fugă imediat
după săvîrşirea infracţiunii poate fi
prinsă şi adusă forţat la poliţie sau
la o altă unitate publică de către
orice cetăţean.
În cazul în care persoana prinsă
de către cetăţeni în condiţiile
menţionate
mai
sus
opune
rezistenţă reţinerii sale, el poate fi
legat.
Cînd
există
suficiente
temeiuri de a presupune că
persoana prinsă (capturată) are
asupra sa armă ori alte obiecte
periculoase sau obiecte care
prezintă interes pentru cauza
penală, persoana care a prins-o
poate să-i controleze hainele şi să-i
ia obiectele respective pentru a le
transmite organului de urmărire
penală.
Persoana prinsă de către cetăţeni
în condiţiile art.168 CPP şi adusă la
organul de urmărire penală este
reţinută în mod procedural (art.166
alin.1 p.2 CPP RM) de către
reprezentantul
organului
de
urmărire penală sau eliberată, după

caz. Cetăţeanul care a prins
persoana bănuită în săvîrşirea
unei infracţiuni, în caz de pornire
a urmăririi penale, în mod
obligatoriu va fi interogat în
calitate de martor, iar dacă a
suferit
în
urma
acţiunilor
bănuitului va fi recunoscut parte
vătămată în cauza dată.
Conform cerinţelor art.173 CPP
RM, persoana care a întocmit
procesul-verbal de reţinere,
imediat, dar nu mai tîrziu de 6
ore, este obligat să dea
posibilitate persoanei reţinute să
anunţe una din rudele apropiate
sau o altă persoană,
la
propunerea reţinutului, despre
locul unde acesta este deţinut
sau o anunţă singură.
În cazul în care persoana
reţinută este cetăţean al unui
alt stat, despre reţinere este
informată, în termenul menţionat
(nu mai tîrziu de 6 ore de la
întocmirea
procesului-verbal)
ambasada sau consulatul acestui
stat dacă persoana reţinută o
cere (alin.2 art.173 CPP RM).
Dacă persoana reţinută este
militar, în acelaşi termen (6 ore),
este informată unitatea militară,
în care ea îşi îndeplineşte
serviciul militar, sau centru militar
unde ea este la evidenţă, precum
şi una din rudele apropiate sau o
altă persoană, la propunerea
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reţinutului (alin.3 art.173 CPP
RM).
Înştiinţarea rudelor apropiate sau
a altor persoane la propunerea
reţinutului se efectuează, în
primul rînd, pentru ca persoanei
reţinute să i se dea posibilitatea,
prin rude sau alţi cetăţeni de a-şi
satisface dreptul la un apărător
ales, precum şi pentru asigurarea
cu articole de tualetă şi igienă
personală (săpun, periuţă, pastă
de dinţi, etc.), precum şi accesorii
de bărbierit. În al doilea rînd,
informaţia
despre
reţinerea
bănuitului,
învinuitului
este
necesară rudelor, cunoscuţilor
acestora pentru ca ei să nu
întreprindă măsuri zadarnice de
căutare a persoanei concrete, să
nu-l considere dispărut fără de
urmă.
Numai în cazuri excepţionale,
dacă aceasta o cere caracterul
deosebit al cauzei, în scopul
asigurării
secretului
etapei
începătoare a urmăririi penale, cu
consimţămîntul judecătorului de
instrucţie, înştiinţarea despre
reţinere poate fi efectuată în
termen care nu va depăşi 72 de
ore de la reţinere, cu excepţia
cazului în care persoana reţinută
este minoră (alin.4 art.173 CPP
RM).
Atunci cînd, în urma reţinerii
persoanei bănuite, învinuite

rămîn fără supraveghere
minori sau alte persoane pe
care el le are la întreţinere ori
bunurile acestea rămîn fără
stăpînire, organul de urmărire
penală este obligat să ia
măsurile prevăzute în art.189
CPP de ocrotire a persoanelor
şi
bunurilor
respective,
organul de urmărire penală
informează
neîntîrziat
persoana reţinută, precum şi
alte persoane interesate.
În
afară
de
reţinerea
bănuitului în baza procesuluiverbal, după cum a fost
menţionat anterior, el poate fi
reţinut şi în baza ordonanţei
organului
de
urmărire
penală,încheerii instanţei de
judecată
şi
autorizaţiei
judecătorului de instrucţie.
1. Reţinerea persoanei în
baza ordonanţei de urmărire
penală pentru a fi pusă sub
învinuire (art.169).
Organul de urmărire penală
adoptă o ordonanţă de
reţinere a persoanei în cazul
în care probele administrate
în cauza penală dau temei de
a presupune că ea a comis
infracţiunea şi că persoana
respectivă nu se află în
localitatea dată sau locul ei de
aflare nu este cunoscut
(alin.1, art.169).

Despre executarea ordonanţei de
reţinere este informat imediat
organul care a adoptat ordonanţa în
cauza respectivă (alin.2, art.169).
Reţinerea persoanei în temeiul
prevăzut la alin.(1) se efectuează
conform procedurii şi în termenele
prevăzute la art.166 şi 167 (alin.3,
art.169).
2. Reţinerea învinuitului în baza
ordonanţei organului de urmărire
penală pînă la arestare (art.170).
În cazul în care învinuitul încalcă
condiţiile prevăzute de măsurile
preventive aplicate în privinţa lui
sau obligaţia dată în scris de a se
prezenta la citarea organului de
urmărire penală ori a instanţei şi de
a comunica noul loc de trai,
procurorul este în drept să emită o
ordonanţă privind reţinerea acestui
învinuit, cu înaintarea concomitentă
judecătorului de instrucţiune a
demersului privind arestarea lui
(alin.1,art.170).
Reţinerea efectuată în condiţiile
alin.(1) nu poate depăşi termenul
de 72 de ore şi se va efectua numai
în cazurile în care, conform legii,
persoana poate fi supusă arestării
preventive (alin.2, art.170).
3. Reţinerea persoanei în baza
încheierii instanţei în caz de
infracţiune de audienţă (art.171).
Dacă în cursul şedinţei de judecată
se săvîrşeşte o faptă ce conţine
elemente de infracţiune prevăzute

de legea penală, preşedintele
şedinţei dispune identificarea
persoanei
care
a
săvîrşit
ibfracţiunea şi reţinerea ei, fapt
despre care se face o menţiune
în procesul-verbal al şedinţei.
Instanţa adoptă o încheiere de
trimitere
procurorului
a
materialelor şi de reţinere a
persoanei. Copia de pe încheiere
şi persoana reţinută vor fi trimise
neîntîrziat
procurorului
sub
escorta poliţiei judiciare. După ce
va primi materialele şiva fi adusă
persoana reţinută, procurorul va
proceda conform legii.
4.
Reţinerea
persoanei
condamnate
pînă
la
soluţionarea chestiunii privind
anularea
condamnării
cu
suspendarea
executării
pedepsei sau anularea liberării
condiţionate
de
pedeapsă
înainte de termen (art.172).
Reţinerea persoanei condamnate
pînă la soluţionarea chestiunii
privind anularea condamnării cu
suspendarea executării pedepsei
sau anularea liberării condiţionate
de pedeapsă înainte de termen
poate avea loc cu autorizaţia
judecătorului de instrucţie în baza
demersului
organului
care
execută sancţiunea penală, la
care sînt anexate materiale ce
confirmă tentativele persoanei de
a se ascunde de instanţă, de a se
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eschiva de la prezentare în
instanţă sau comiterea încălcării
flagrante
a
condiţiilor
de
executare a obligaţiilor puse în
faţa ei (alin.1,art.172).
Judecătorul de instrucţie poate
autoriza reţinerea persoanei pe
un termen de pînă la 10 zile din
momentul privării ei de libertate
(alin.2,art.172).
Încheierea
instanţei
privind
autorizarea reţinerii persoanei
condamnate se transmite, pentru
executare,
organului
care
execută sancţiunile penale sau
organului de poliţie în raza
teritorială a căruia se află
domiciliul condamnatului. În cazul
în care condamnatul s-a ascuns,
încheierea
instanţei
va
fi
executată de oricare dintre
colaboratorii
organului
de
urmărire penală sau organului de
poliţie care a depistat persoana
căutată, iar despre executarea
încheierii se informează instanţa
respectivă (alin.3,art.172).
III. Tactica şi metodica reţinerii
a)pregătirea către reţinere
După modul de activare reţinerea
poate fi efectuată cu şi fără
pregătire prealabilă. Reţinerea
cu pregătire prealabilă este o
activitate clasică a organelor

speciale sau de urmărire
penală, care se însoţeşte de
obicei de un succes a
organelor
respective.
Acţionînd în direcţia reţinerii
este
cunoscut
bănuitul
(învinuitul)
şi
organele
respective,
posedînd
o
informaţie
amplă,
au
posibilitate să aleagă locul,
timpul şi alte circumstanţe
pentru efectuarea eficientă a
acestei acţiuni de urmărire
penală, să formuleze grupa
respectivă şi să pregătească
mijloacele tehnice necesare.
Formînd grupa de reţinere, se
petrece instructajul respectiv,
se stabileşte rolul fiecărui
membru al echipei în timpul
reţinerii, se întocmeşte planul
corespunzător,
bine
determinat, aprobat, după
care
şi
se
efectuează
reţinerea.
Fără pregătire reţinerea se
efectuează, de obicei, pe
urme calde, cînd cazul este
de neamînat, atunci cînd are
loc
urmărirea
persoanei
bănuite, cînd martorii oculari,
pătimaşul indică direct la
infractor, cînd se stabileşte
persoana, care se ascunde de
organele de drept şi reţinerea
ei se efectuează imediat după

infracţiune,
fără
o
pregătire
prealabilă.
Necoincidenţa scopurilor şi a
intereselor personale, care participă
la reţinere şi sunt supuse reţinerii,
caracterul de conflict posibil al
situaţiilor de urmărire penală,
precum şi mersul efectuării lor
condiţionează necesitatea aplicării
în aceste împrejurări a diverselor
procedee tactice menite să asigure
eficacitatea acestei acţiuni cu
caracter procedural.
Reţinerea bănuitului, învinuitului
ca acţiune de urmărire penală se
efectuează în 3 etape, şi anume:
pregătirea
către
reţinere;
capturarea fizică a persoanei
bănuite; documentarea acţiunilor
respective.
La această acţiune procesuală care
o efectuează, de obicei, ofiţerul de
urmărire penală, în mod obligatoriu
participă şi colaboratorii operativi ai
organelor, subdiviziunilor speciale,
precum şi specialiştii respectivi.
Toţi participanţii se divizează în trei
subgrupe cîte 1-2 persoane, şi
anume: subgrupa de asigurare şi
pază a locului şi participanţilor la
acţiune: subgrupa de capturare
fizică a bănuitului şi subgrupa de
documentare a acţiunii date.
În unele cazuri persoana bănuită în
comiterea anumitei infracţiuni se
află sub supraveghere operativă şi
atunci aceşti colaboratori operativi

asigură nu numai urmărirea
persoanei date, dar şi paza
locului, precum şi membrilor
participanţi la reţinere pentru ca
în timpul realizării acţiunii date să
nu se implice în ea persoane
străine sau complicii infractorului.
Capturarea fizică a bănuitului,
de
obicei,
o
realizează
colaboratorii operativi care
sunt bine pregătiţi fizic şi
posedă anumite procedee de
luptă corp la corp. Tot ei şi
escortează reţinutul la locul de
deţinere.
De documentare a reţinerii, de
obicei, se ocupă ofiţerul de
urmărire penală şi specialistul
criminalist. Primul întocmeşte
procesul-verbal al acestei acţiuni
de
urmărire
penală,
iar
specialistul
înregistrează
şi
rezultatele reţinerii.
La principiile tactice generale,
care asigură reuşita reţinerii
bănuitului,
învinuitului,
se
aportează următoarele:
a) operativitatea; b) nivelul
profesional şi fermitatea acţiunilor
persoanelor,
care
execută
reţinerea; c) interacţiunea între
colaboratorii grupului de reţinere.
b) efectuarea şi particularităţile
tacticii şi metodicii de reţinere
a bănuitului, învinuitului
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Tactica reţinerii este determinată,
de
obicei,
de
caracterul
infracţiunii săvîrşite, de calităţile
afective-voliţionale şi alte calităţi
personale
ale
bănuitului,
învinuitului, precum şi de locul
reţinerii. Asupra procedeelor
tactice
infracţiunii
şi
personalitatea infractorului, ne
vom lămuri în metodica cercetării
unor tipuri de infracţiuni, iar aici
noi vom examina procedeele
tactice de reţinere, legate de locul
efectuării acestei acţiuni de
urmărire penală.
Practica ne-a dovedit, că
reţinerea
bănuitului,
învinuitului poate fi efectuată:
1) în încăperi; 2) pe stradă; 3)
în mijloacele de transport şi 4)
pe teren deschis.
1) Executarea reţinerii în
încăpere.
Încăperile sunt, de obicei, cele
mai favorabile locuri de reţinere a
persoanelor bănuite, învinuite în
săvîrşirea infracţiunii.
Persoanele
suspectate
de
săvîrşirea unor infracţiuni por fi
reţinute în încăpere la domiciliu,
la locul lor de muncă, într-o
organizaţie publică,
instituţie
administrativă, unde sunt invitaţi
în mod special sau ei se pot
adresa acolo cu diferite probleme

personale.
Delimitarea
acestor
încăperi
şi
posibilitatea de a organiza din
timp supravegherea, paza
încăperilor unde se va efectua
reţinere, prezentă un aspect
pozitiv întru îndeplinirea cu
succes a sarcinilor organelor
de urmărire penală în direcţia
trasată.
În aşa cazuri principalul este
deplasarea tăinuită la locul
reţinerii. Grupul de serviciu
operativ trebuie să sosească
în mod ascuns la locul
viitoarei reţineri, respectînd
măsurile
de
conspiraţie
respectivă. Efectivul personal
al grupului operativ (grupa de
capturare), apropiind-se de
încăpere în grupuri mici,
trebuie repetate să pătrundă
(să năvălească)
în
ea,
folosind legenda elaborată din
timp. De exemplu, controlul
stării casei de locuit, a reţelei
electrice,
telefonice,
aparatului de gaz, conductei
de apă, iar în orele înaintate
sau cele matinale – aducerea
unei telegrame, adresarea
după ajutor ş.a. În aceste
cazuri pentru convorbire cu
locuitorii
apartamentului
trebuiesc folosiţi cetăţenii
vecini, lucrătorii serviciilor de
asigurare, activiştii săteşti pe

care ei îi cunosc foarte bine, etc.
Cînd se planifică ca reţinerea să se
efectueze la domiciliul persoanei
bănuite, după sosirea la locul
executării grupul operativ nu a
reuşit să pătrundă în încăpere
conform legendei, atunci superiorul
grupului operativ se adresează din
numele organului de drept cu
cererea de a deschide uşa şi îi
previne pe stăpîni, că în caz de
refuz va fi forţată. Necesar fiind
forţarea uşii de intrare, serviciul
operativ trebuie să acţioneze rapid
şi cu hotărîre, respectîndu-se
măsurile de precauţie, ţinînd cont
de posibilitatea unei rezistenţe,
adeseori chiar şi înarmate, a
infractorului.
Sosind la locul efectuării reţinerii,
superiorul
grupului
operativ
organizează păzirea lui, asigură
supravegherea intrărilor în localul şi
ieşirilor
din
el
(ferestrelor,
balcoanelor, ieşirilor de rezervă
existente, etc.), dacă acest lucru na fost organizat din timp.
La locul efectuării reţinerii efectivul
grupului operativ trebuie să fie în
aşa mod gata, încît să poată
concomitent simultan şi eficient
contracara tentativa posibilă a
persoanei, supuse reţinerii, să
opună rezistenţă, inclusiv armată,
să evadeze sau să se sinucidă.
Practica ne dovedeşte că aşa
cazuri au loc, cînd grupul operativ

nu acţionează conform regulilor
stabilite şi situaţiei create.
Reţinerea poate fi întreprinsă şi la
locul de lucru sau într-un loc
public (organizaţie, întreprindere,
etc.). În aceste cazuri este util din
timp să se stabilească un contact
cu administraţia locală şi cu
ajutorul ei să se creeze condiţii
necesare
pentru
înfăptuirea
reţinerii la nivelul cuvenit şi fără
complicări (să cheme persoana
într-o anumită cameră, să facă să
iasă sub un anumit pretext
oarecare
din
încăperea
aglomerată, etc.). Toate intrările
şi ieşirile în aceste cazuri trebuie
blocate de membrii grupului
operativ.
2) Reţinerea infractorului pe
stradă.
În cazul planificării reţinerii
persoanei suspectate pe stradă,
pe o anumită rută se stabileşte
din timp supravegherea ei,
precum şi a locului nemijlocit,
unde se presupune să se
efectueze această acţiune de
anchetă. În acest scop se
formează două grupe: unul pur
operativ (de supraveghere şi
capturare), altul – de anchetă –
operativ,
care
va
efectua
nemijlocit acţiunea numită. Între
aceste grupuri însărcinate cu
13

reţinerea
şi
serviciul
supravegherii
exterioare
se
asigură o legătură bilaterală.
Locul, unde se planifică efectuare
reţinerii, se stabileşte reieşind sin
situaţia operativă şi existenţa
forţelor operative. E de dorit, ca
el să fie puţin aglomerat şi să fie
situat pe ruta obişnuită a
persoanei, care trebuie reţinută.
La apariţia persoanei bănuite în
locul indicat grupul de serviciu
operativ (de capturare) se
apropie pe neobservate de el.
Pentru aceasta se recomandă de
a alege aşa momente, cînd
atenţia persoanei date va fi
sustrasă de ceva.
Apropiindu-se de persoana, care
trebuie să fie reţinută, doi
lucrători operativi îl capturează şi
îl anunţă despre reţinere. În
timpul acesta cel de-al treilea
colaborator controlează repede,
nu are oare reţinutul armă sau
alte obiecte, pe care le poate
folosi pentru atac sau sinucidere.
Nu se recomandă de început
reţinerea cu cererea de a
prezenta
unele
documente,
deoarece persoana reţinută se
poate folosi de zăbovire şi să
recurgă la arma pentru atacare
sau sinucidere.
Pentru efectuarea cu succes a
reţinerii pe stradă, uneori, pot fi şi
trebuiesc
bine
pregătite

împrejurările,
create
suplimentar condiţii necesare.
De exemplu, pe ruta obişnuită
a bănuitului, inculpatului pot fi
înscenate unele lucrări de
reparaţie,
construcţie
a
diverselor
servicii
cu
instalarea
diferitor
mecanisme,
maşini,
etc.
Totodată acolo trebuie să fie
prezenţi
aşa
numiţii
„specialişti”
din
rîndurile
lucrătorilor operativi, care se
pot include în orice moment în
operaţia
de
reţinere
a
infractorului. Toate aceste
fapte trebuie bine gîndite şi
pregătite din timp, obiectiv,
natural şi să nu apară nici un
pic de neîncredere în părerea
cuiva, îndeosebi a persoanei,
care trebuie reţinută.
3) Reţinerea în mijloacele de
transport.
Uneori persoana bănuită,
inculpatul poate fi reţinut în
teren, avion, autobuz, pe
corabie, etc. O asemenea
operaţie se poate realiza în
timpul îmbarcării persoanei,
supuse reţinerii, în mijlocul de
transport, pe traseu sau la
sosirea mijlocului de transport
la locul de destinaţie. În
dependenţă de faptul unde e
proiectată efectuarea reţinerii,

grupul de serviciu operativ poate să
urmeze cu persoana în cauză pe
acelaşi mijloc de transport sau să
plece din timp în punctul proiectat
pentru efectuarea operaţiei şi să nu
aştepte acolo sosirea trenului,
avionului, autobuzului, etc. În aşa
caz din timp se stabileşte o
supraveghere
exterioară
a
persoanei, supuse reţinerii.
La reţinerea pe traseu recurg, de
regulă, în cazul necesităţii de a
ascunde pe un anumit timp de
complicii, rudele şi cunoştinţele lui,
faptul reţinerii infractorului. În
legătură cu aceasta, reţinerea
persoanei în timpul îmbarcării în
transport sau la sosirea în punctul
final se permite numai dat fiind
informaţiei verificate despre lipsa
unor persoane care îl conduc sau
care îl întîlnesc pe bănuit.
Reţinerea bănuitului înainte de
plecarea transportului pe traseu se
efectuează,
de
obicei,
în
compartimentul trenului, salonului
avionului, în cabină ş.a., unde
membrii grupului de serviciu
operativ ocupă locuri cu pasagerii
transportului respectiv, sau în alt loc
comod pentru realizarea operaţiei.
În punctul de sosire a mijlocului de
transport reţinerea trebuie efectuată
în dependenţă de situaţia ce se
formează: la ieşirea persoanei
bănuite din mijlocul de transport, de

pe peron, din clădirea gării sau
alt loc potrivit, favorabil.
4) Reţinerea pe teren.
În dependenţă de condiţiile şi
circumstanţele concrete reţinerea
poate fi efectuată şi în rezultatul
organizării urmăririi, căutării sau
urmăririi în pădure, cîmp, pe
teren deschis, etc.
Urmărirea are loc atunci, cînd
bănuitul,
inculpatul
a
fugit
(evadat) de la locul planificat de
reţinere a lui (casă, apartament,
de pe ruta obişnuită, etc.) cum şi
în cazurile, cînd el a fugit
(evadat) de sub arest. În aceste
cazuri urmărirea se organizează
şi se petrece de către grupul de
serviciu operativ, care trebuia să
efectueze reţinerea persoanei
bănuite ori de grupul de
escortare, care expedia reţinutul.
Modul de urmărire a persoanei,
care trebuie reţinute în fiecare
caz are particularităţile sale, dar
în
linii
generale
trebuiesc
îndeplinite
numaidecît
următoarele condiţii:
- urmărirea se efectuează
imediat ca persoana bănuită
ori escortată să nu dispară
din vedere;
persoana bănuită se
preîntîmpină pentru a se
supune organelor de resor şi
în caz contrar asupra ei
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poate fi folosită arma de foc;
în
caz
cînd
bănuitul,
învinuitul nu se supune
membrilor
grupului
de
capturare,
escortare
se
efectuează
tragere
de
preîntîmpinare în aer. Dacă şi
după
aceasta
bănuitul,
inculpatul nu se supune, apoi
tragerea se repetă la ţintă vie
în aşa mod ca să se blocheze
mişcarea
obiectului.
De
exemplu, dacă bănuitul fuge,
se împuşcă în picioare, dacă el
se mişcă cu un transport,
atunci tragerea se efectuează
în
mecanismele
acestuia
pentru a-l opri.
În cazurile, cînd dispunem de
informaţie, că bănuitul se află ori
se ascunde undeva pe teren (loc
deschis, pădure, etc.) operativ se
organizează blocarea acestui loc
şi se efectuează căutarea
persoanei, care trebuie reţinută.
Căutarea se poate realiza de un
grup de serviciu operativ sau de
cîteva grupe pe o direcţie ori în
diferite direcţii şi localităţi. În
afară de lucrătorii operativi şi
ofiţerii de urmărire penală, care
participă
în
componenţa
grupurilor numite, aici pot fi
incluşi şi poliţişti ori poliţişti ori
carabinieri, ostaşi ai forţelor
armate, grăniceri, etc. În toate
aceste cazuri grupele de serviciu

operativ au conducerea lor
nemijlocită, însă în activitatea
lor coordonează un aşa numit
stat major în care intră
conducerea secţiei, direcţiei
respective
de
urmărire
penală.
În ultimul variant reţinerea
bănuitului,
învinuitului
devine o operaţiune tactică
care are un final concret –
reţinerea infractorului ca
acţiune de urmărire penală.
Erorile şi neajunsurile admise
uneori la organizarea şi
efectuarea reţinerii, de obicei,
generează consecinţe grave:
infractorul se poate eschiva
de la urmărirea penală sau de
la judecată. Să continue
activitatea criminală; să-şi
piardă viaţa ori lipsească de
aceasta
pe
cineva,
să
nimicească
probele
importante, etc. din aceste
considerente este necesar de
urmărit unele particularităţi în
organizare şi efectuare ale
reţinerii bănuitului, învinuitului,
care le expunem mai jos.
Un moment important la
pregătirea pentru reţinere
se
impune
soluţionării
chestiunilor
legate
cu
asigurarea
securităţii
participanţilor la reţinere,
precum şi a cetăţenilor străini;

analizarea datelor venite din surse
operative
şi
de
alt
gen;
determinarea posibilităţilor de a
aplica mijloace ale tehnicii speciale:
verificarea faptului dacă dispun de
deprinderi necesare pentru aceasta
colaboratorii de poliţie, securităţii
naţionale, incluşi în componenţa
grupului operativ, etc.
În
scopul
de
a
studia
personalitatea
celui
care
urmează a fi reţinut se prezintă
foarte important de a clarifica date
suplimentare privind relaţiile lui
reciproce cu membrii familiei şi
vecinii, precum şi cu colegii de
serviciu (în cazul când reţinerea se
va petrece la locul de muncă),
înclinaţiile de a opune rezistenţă,
existenţa antecedentelor penale,
etc. Studierea tuturor informaţiilor
administrate despre bănuit va
contribui la elaborarea justă a
tacticii de reţinere, neutralizarea
rezistenţei, prevenirea tentativei de
evadare.
Informaţiile
despre
suspectat trebuiesc administrate în
condiţii de conspiraţie strictă pentru
a nu trezi suspiciune la el, la alte
persoane cointeresate în contra
activitatea urmăririi penale (de
exemplu, la complici, rude).
Cunoaşterea împrejurărilor în care
va avea loc reţinerea cu luarea în
consideraţie
a
particularităţilor
personalităţii bănuitului va permite o
distribuire mai raţională, efectivă a

funcţiilor între participanţii la
activitatea de urmărire penală,
blocarea căilor pe unde ar putea
evada persoana de reţinere,
prinderea, capturarea ei pe
neaşteptate,
asigurarea
securităţii
persoanelor
care
efectuează reţinerea şi a celor
din jur. Cunoştinţa cu locul unde
se presupune a fi efectuată
reţinerea se va face, dacă
aceasta e posibil, din timp, dar în
aşa mod ca acest fapt să nu
trezească suspiciune la bănuit şi
persoanele legate cu el.
Pentru
efectuarea
reţinerii
grupul operativ se formează în
corespundere
cu
obiectul
trasat, incluzând şi învingerea
unei eventuale rezistenţe ce
poate fi pusă de bănuit sau
complicii lui. Numărul membrilor
depinde de numărul persoanelor
care urmează a fi reţinute,
particularităţile
personalităţii
fiecăreia din ele, gradul lor de
înarmare,
locul
reţinerii,
gravitatea infracţiunii
comise.
Dar în toate cazurile se
recomandă că persoane ce
efectuează reţinerea să fie, cel
puţin de două ori mai multe decât
bănuiţi. Este foarte util de a le
însărcina unor membri din grup
să ducă observaţie, altora să fie
gata pentru capturare în scopul
de a bloca tentativele reţinuţi de a
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se salva prin fugă sau de a se
debarasa de debarasa de
obiectele care îi compromit,
precum şi pentru a preveni
amestecul persoanelor străine în
desfăşurarea acţiunii date.
În cazul când reţinerea este
efectuată pe un loc deschis se
aleg mijloacele de legătură între
participanţii ei (radioul, telefonul,
curierul special), precum şi
semnalele convenţionale, de
exemplu,
despre
începutul
operaţiei, rezultatele obţinute,
adunarea grupului în punctul
final. Drept semnale pot servi
scânteierile scurte de lumină (în
special, de la lanterna de
buzunar),
împuşcătura
din
pistolul de rachetă, fluieratul, etc.
În scopul de a bloca o eventuală
rezistenţă care poate fi opusă din
partea reţinutului, grupul trebuie
să fie înarmat, precum şi să
dispună de mijloace de transport
(pentru deplasarea grupului la
locul reţinerii şi transportarea
persoanei reţinute).
Frecvent la efectuarea reţinerii
se
solicită
ajutorul
specialiştilor.
Dacă
din
considerente de tactică pe lângă
grupul de capturare, se mai
creează grupul de asigurare
(supraveghere), precum şi atunci
când se efectuează concomitent
câteva reţineri în diferite locuri,

pentru aplicarea mijloacelor
de legătură se utilizează
radiotelefonul,
iar
pentru
deservirea transportului –
şoferii.
La
reţinerea
infractorilor ce s-au ascuns în
subsoluri, podurile caselor, în
construcţii părăsite pentru
urmărirea lor, înfrângerea
rezistenţei opuse este foarte
justificată
folosirea
specialistului pe dresarea
câinilor împreună cu câinele
de investigaţie. Deoarece
reţinutul mediat este supus
percheziţiei
corporale,
specialistul-criminalist poate
acorda ajutor la aplicarea
mijloacelor tehnico-ştiinţifice
de
investigaţie
de
(de
exemplu, a aparatului de
căutare a metalelor). Iar
mediul
judiciar
–
la
examinarea
corpului
persoanei reţinute.
Timpul de efectuare a
reţinerii se alege cu aşa
calcul
ca
să
asigure
caracterul
inopinat
al
capturării infractorului ,
dacă
e
posibil,
asupra
faptului, să înfrângă rezistenţa
opusă de el, să prevină
pierderea, nimicirea probelor
care-l demască. Reţinerea se
efectuează în condiţii maximal
de
nefavorabile
pentru

infractor şi invers, cele mai
convenabile,
potrivite
pentru
persoanele care instrumentează
reţinerea. De regulă, capturarea se
realizează în rezultatul apropierii
rapide de bănuit în acel moment
când el nu aşteaptă aşa ceva şi
este sustras, distrat.
Deoarece
reţinerea
deseori
reprezintă nu numai o simplă
acţiune urmărirea penală, o
operaţie tactică, în plan se vor
prevedea
succesiunea
şi
particularităţile instrumentării altor
acţiuni
urgente
şi
măsuri
investigativ-operative ce decurs din
faptul reţinerii şi sunt organic legate
cu ea. Le ele, de exemplu, se referă
percheziţia corporală a reţinutului,
iar în cazul când exista temeiul şi
participanţi
îndeajuns
pentru
aceasta – percheziţia încăperii,
urmărirea
persoanelor
care
încearcă să se ascundă, depistarea
martorilor, organizarea pândelor,
examinările de urmărire penală a
obiectelor confiscate în timpul
reţinerii. În plan se vor reflecta şi
chestiunile
privind
legătura
reciprocă
între
colaboratorii
organului de urmărire penală şi
opinia publică la organizarea şi
realizarea reţinerii.
Reţinerea grupului de complici,
de
regulă,
prezintă
multe
deficienţe, este complicată (unirea
în grup facilitează apunerea

rezistenţei, nimicirea dovezilor de
vinovăţie, necesită implicarea
unei număr mare de participanţi
în activitatea de urmărire penală,
înzestrarea şi pregătirea lor
respectivă). Din acest motiv,
atunci când împrejurările permit,
tactic este just de
realiza
reţinerea bănuiţilor a câte pe
unul. Pe de altă parte, reţinerea
concomitentă a complicilor îi
împiedică să comunice unul
altuia despre pericol, să se
ascundă, să tăinuiască sau să
nimicească dovezile de vinovăţie.
La reţinerea efectuată fără o
pregătire prealabilă o deosebită
importanţă capătă supravegherea
asupra persoanei care urmează a
fi reţinută, caracterul inopinat,
hotărârilor al acţiunilor celui care
înfăptuieşte
reţinerea,
colaborarea cu lucrătorii de poliţie
ce se află în apropiere sau cu
reprezentanţii opiniei publice (de
exemplu, cetăţenii care stau la
paza ordinii publice), aplicarea
mijloacelor tehnice, percheziţia
corporală imediată a celui reţinut,
sustragerea, luarea armelor şi
altor obiecte de la el, care pot fi
utilizate pentru atacare sau au
referinţă la evenimentul cercetat.
Reţinerea căreia i-a premers o
pregătire prealabilă presupune
desfăşurarea ei conform planului
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întocmit anterior şi diferă prin
varietăţile tactice.
Reţinerea la locul de muncă al
bănuitului este varianta cea
mai
efectivă,
optimală,
deoarece, de regulă, în acest caz
reuşeşte realizarea caracterului
inopinat al acestei acţiuni de
urmărire penală. Ofiţerul de
urmărire
penală
sau
alte
persoane care instrumentează
reţinerea explică conducătorului
respectiv (directorului, şefului de
secţie, etc.) situaţia creată şi îi
solicită să-l invite şi el sub un
anumit pretext pe bănuit. În
biroul, cabinetul conducătorului,
de regulă, şi se efectuează pe
neaşteptate
reţinerea
infractorului. Dar trebuie de
menţionat faptul că la ajutorul
persoanelor
oficiale
(conducătorilor) se va apela
numai atunci când se va şti
precis despre nepărtinitatea lor
la infracţiunea cercetată.
În cazul în care reţinerea se
realizează în locurile publice,
se
alege
momentul
când
persoana care urmează a fi
reţinută primeşte în mod natural
apropierea de el a unui grup de
oameni (de exemplu, la opririle
de transport, în rândurile de la
magazin,
case
ghişee).
Participanţii
la
reţinere
se
aproprie de bănuit din două părţi,

blocându-i mâinile. Unul sau
câţiva lucrători vor întreprinde
măsuri de siguranţă din părţi,
împiedicând
amestecul
persoanelor
străine
sau
tentativelor infractorului de a
evada. Reţinutul imediat este
supus percheziţiei corporale şi
escortat în maşină, apoi la
organele de poliţie, securitate.
Reţinerea în locurile publice
se complică prin reducerea,
limitarea
posibilităţilor
persoanelor care efectuează
reţinerea de a aplica armele
de foc (chiar şi în situaţii
critice) şi pericolul utilizării
acestora de către bănuit. De
aceea
apropierea
pe
neaşteptate de persana care
urmează a fi reţinută şi aici
joacă un rol decisiv. Este
foarte justificată reţinerea în
locurile puţin aglomerate sau
în împrejurări care limitează
posibilităţile de mişcare ale
infractorului (la ieşirea din
încăpere, în garderobă, la
îmbarcare în mijlocul de
transport sau debarcarea din
el, etc.).
Destul de complicată este şi
reţinerea
la
domiciliul
infractorului. Înainte de a se
apropia
de
infractor
persoanele care efectuează
reţinerea trebuie să pătrundă

în încăpere (casă, locuinţă) cărui
fapt i se opune frecvent bănuit, atât
şi alte persoane cointeresate care
au posibilitatea să se pregătească
pentru opunerea rezistenţei, să
nimicească
probele
sau
să
evadeze, de exemplu, printr-o ieşire
camuflată, prin ferestre, pe la
balcoane, podurile caselor, prin
acoperişul casei, etc.
Anume, din aceste motive, la
pregătirea pentru reţinere se va
studia foarte minuţios şi atent
încăperea respectivă, se va alege
modul de pătrundere în ea (cu
ajutorul rudelor sau vecinilor loiali
sau altor persoane cărora fără nici
o suspecţie infractorul le poate
deschide uşa).
Înainte de a pătrunde, de
exemplu,
casa
în
care
domiciliază persoana ce urmează
a fi reţinută, se înconjoară.
Posturile de supraveghere se
instalează în aşa mod ca sub
supraveghere
să
fie
toate
ferestrele, balcoanele şi ieşirile
pentru caz de incediu. După sunetul
de sonerie sau bătaia în uşă
membrii grupului de capturare se
plasează nu în faţa uşii, dar în
părţile ei pentru a fi în securitate în
cazul unei rezistenţe înarmate şi a
nu fi observaţi prin ferestruica uşii
sau gaura cheii. După ce uşa a fost
descuiată sau ruptă, lucrătorii de
poliţie, securitate intră imediat în

încăpere, în capturează şi
dezarmează
pe
bănuit,
efectuează percheziţia corporală,
apoi îi escortează în organul
respective.
Atunci când infractorul dovedeşte
să se ascundă întru-un loc
pregătit anterior, investigaţiile se
desfăşoară
după
regulile
percheziţiei
cu
respectarea
măsurilor de precauţie pentru a
nu fi atacaţi. Înainte de a intra
într-o încăpere izolată sau
întunecoasă ea, mai întâi, se va
ilumina sau înainte se va da
drumul câinelui de serviciu pentru
investigaţii.
Sunt cunoscute cazuri când
persoanele ce urmau a fi reţinute
se ascundeau în cuptoare,
beciuri,
subsoluri,
podurile
caselor, pe pereţii exteriori ai
clădirilor (atârnând pe mâini sub
balcon), pe părţile de perete
dintre uşi sau ferestre, în
ascensor, etc. În localităţile rurale
infractorii se ascundeau în
construcţiile de pe lângă casă, în
beciuri, pivniţe, stogurile de fân,
se acopereau cu lemn în stivele
de lemne, coborau în fântâni, se
ascundeau în frunzişul copacilor,
etc.
Un
caracter
deosebit
de
complicat
are
reţinerea
infractorilor care se pregătesc
de
comiterea
infracţiunii.
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Tactica acestui gen de reţinere
se alege în raport cu informaţiile
de care dispune organul de
urmărire penală privind intenţiile
infractorului,
obiectele
tentativelor, criminale, timpul şi
locul comiterii infracţiunii. De
exemplu, atunci când există date
asupra faptului că persoane
concrete pregătesc săvârşirea
unei infracţiuni, dar nu sunt
cunoscute timpul şi obiectul
tentativelor se recomandă a
efectua reţinerea la domiciliul
bănuiţilor sau la locul unde ei
păstrează mijloace infracţiunii. În
cazul când există informaţii atât
despre
persoanele
ce
intenţionează
să
comită
infracţiunea, cât şi despre timpul
şi obiectul faptei criminale, care
poate cauza o mare daună
materială sau prezintă pericol
pentru
viaţa
şi
sănătatea
cetăţenilor, este justificat ca
infractorii să fie reţinuţi în drum
spre locul de comitere a
infracţiunii,
fără
a
admite
începerea realizării intenţiilor
criminale. Atunci când, însă,
organul de urmărire penală nu
dispune de date complete despre
toate persoanele ce se gătesc de
săvârşirea infracţiunii, precum şi
despre timpul exact al tentativelor
criminale,
reţinerea
se
efectuează la locul infracţiunii

prin
organizarea
ambuscadelor. Totodată, se
întreprind
toate
măsurile
pentru ca infracţiunea să nu-şi
atingă
scopul
(să
nu
pătimească cetăţenii, să nu fie
aduse daune organizaţiilor de
stat şi obşteşti).
Aducând persoana reţinută la
organele de poliţie, securitate
se vor întreprinde măsuri de
precauţie ca ea să nu se
debaraseze de obiecte care o
compromit. Se prezintă mai
util ca, cum capturarea, atât şi
escortarea să fie efectuată nu
mai puţin de două persoane
care merg: unul, nemijlocit
alături, iar altul din urma
reţinutului. Dacă este şi al
treilea, atunci el asigură
supravegherea celor din jur.
La escortarea bănuitului se
pot aplica cătuşele. El poate fi
legat cu cătuşele de unul din
membrii grupului de reţinere.
Ruta deplasării se alege în
aşa mod ca să excludă
întâlnirea neaşteptată sau
premeditată a grupului cu
rudele sau complicii celui
reţinut.
Reţinerea
minorului
se
efectuează
după reguli,
numai în cazuri exclusive şi,
de obicei, în timpul zilei.

c)
Particularităţil
e psihologice ale
reţinerii
În aspect psihologic reţinerea
bănuitului constituie o acţiune
dificilă şi specifică, una din
dominantele căreia poate fi numită
constrîngerea anumitei persoane şi
privarea ei de libertate de scurtă
durată.
Comparativ cu alte acţiuni de
urmărire
penală,
reţinerea
întruchipează cei mai mulţi şi
diverşi factori stresanţi. Printre
aceştia pot fi numiţi, de exemplu,
pericolul real pentru viaţa şi
sănătatea membrilor acestei acţiuni
de urmărire penală, precum şi celor
din preajma unde se petrece
acţiunea dată, în cazurile opunerii
rezistenţei armate ori tentativei de
sinucidere, schimbarea situaţiei prin
surprindere la momentul pregătirii
reţinerii şi în procesul efectuării ei,
necesităţii
analizei
ample
şi
profunde a schimbărilor subite, etc.
În legătură cu aceasta în mod
deosebit
se petrec procesele
psihologice
nu
numai
la
colaboratorii care participă la
reţinere, dar şi la însuşi bănuit,
învinuit. Ultimul, de exemplu, poate
acţiona în stare de iresponsabilitate
sau ipohondros, poate acapara
sentimentul pieirii inevitabile, etc.

La participanţii acestei acţiuni de
urmărire
penală,
în
urma
aceloraşi factori indicaţi mai sus,
poate
apărea
o
anumită
dezorganizare,
dezechilibrare,
sentimentul de frică, îngrijorare,
alarmă,
pericol,
diminuarea
atenţiei, vigilenţei – fapt ce
trebuie de luat în consideraţie
pentru pregătire profesională
(psihică şi fizică, petrecerea
anumitor treninguri). Anume din
aceste
motive
nu
fiecare
colaborator poate fi numit şi
petrece
efectiv
reţinerea
bănuitului, dar numai acei ce
posedă calităţi deosebite, au,
deja, participări reuşite la astfel
de acţiuni de urmărire penală şi
au acumulat o mică experienţă
proprie în direcţia vizată.
Trebuie remarcat că în condiţiile
unor factori stresanţi multe
procese psihice şi stări ale omului
se desfăşoară în cu totul alt mod
decît în condiţii normale. O
anumită
dezorganizare
a
proceselor psihice, incoerenţa
gîndirii, sentimentul de frică, de
nelinişte, de pericol, scăderea
volumului atenţiei – toate acestea
trebuie să se ia în calcul pe
parcursul pregătirii fizice, psihice
şi al antrenamentelor. Iată de ce
rar care ofiţer de urmărire penală
poate organiza şi efectua cu
succes acţiunea dată.
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La
factorii
psihofizici
nefavorabili deseori se mai
adaugă
şi
împrejurări
obiective, care influenţează
negativ
asupra
membrilor
echipei de reţinere: timpul de
noapte, căldura toridă sau
gerul
năprasnic, iluminarea
slabă,
rapiditatea
evenimentului,
amestecul
ndeorit al unor persoane
străine, etc.
Reţinerea este un eveniment
complex alcătuit din acţiuni
organizatorice, administrative,
tactice, psihologice. După cum
se ştie, executanţii nemijlociţi ai
reţinerii
sunt
colaboratorii
operativi ai organelor speciale. În
afară de aceasta, participarea
ofiţerului de urmărire penală la
planificarea,
organizarea
şi
efectuarea reţinerii devine o
necesitate, pentru că odată cu
realizarea
scopului,
privarea
bănuitului de posibilitatea de a se
ascunde de urmărirea penală şi
de justiţie şi prevenirea unor
posibile
infracţiuni
noi
ale
acestuia, în acelaşi timp vor fi
îndeplinite şi sarcinile de a
descoperi, de a depista şi de a
înregistra probe noi în cazul
cercetat.
În procesul planificării şi efectuării
reţinerii o importanţă cu totul
aparte o are ingeniozitatea

ofiţerului de urmărire penală.
Ea include talentul de a le
calcula şi a le prevedea pe
toate,
pornind
de
la
cunoaşterea particularităţilor
bănuitului, de la evaluarea
situaţiei create, pentru a-l lipsi
pe bănuit de posibilitatea de a
se ascunde, de a-l constrînge
să se predea în mod benevol,
de a-i abate în momentul
necesar atenţia, etc.
Sub aspect
psihologic,
pregătirea pentru reţinere
are multe trăsături comune
cu percheziţia. În unele
cazuri, chiar se planifică şi se
efectuează
aceste
două
acţiuni de urmărire penală,
una după alta. De exemplu,
se formează concomitent
două grupe operative şi
ambele pătrund în încăpere,
unde se află bănuitul (casa,
apartamentul) una din aceste
grupe
reţine
persoana
respectivă şi-l escortează, iar
cealaltă grupă rămîne şi
efectuează reţinerea sau una
şi aceeaşi grupă pătrunde în
încăpere, unde se află
bănuitul şi percheziţionează
apartamentul, casa, bănuitul,
apoi îl reţine şi escortează pe
infractor la organul respectiv.
Aspectele
psihologice ale pregătirii

pentru reţinere, de asemenea,
includ studierea minuţioasă a
personalităţii bănuitului şi a
locului în care este planificată
reţinerea. De aceea, fără a repeta
cele expuse anterior, vom atrage
atenţia
doar
asupra
unor
particularităţi ale unei asemenea
reţineri. Desigur, o importanţă
indubitabilă,
o
are
studierea
personalităţii bănuitului. În acest
sens este foarte important de
obţinut informaţii despre gradul
pericolului social prezentat de ele
(de exemplu, despre infracţiunile pe
care le-a săvîrşit, despre faptul
dacă este sau nu recidivist, dacă
este înarmat sau nu, despre faptul
dacă a fost reţinut anterior şi despre
comportamentul lui în momentul
reţinerii, despre gradul său de
agresivitate,
etc.).
Această
informaţie va fi utilă pentru a stabili
componenţa numerică şi calificarea
membrilor echipei de reţinere,
momentul, locul şi modalităţile de
reţinere. Însă, trebuie de avut în
vedere, că chiar şi în cazul unor
informaţii pozitive despre bănuit,
nimeni nu are dreptul să excludă
posibilitatea acestuia de a opune
rezistenţă,
inclusiv
rezistenţă
armată. Cerinţele unei precauţii
raţionale şi a unei maxime securităţi
în momentul reţinerii obligă la
luarea în calcul şi posibilitatea

opunerii de rezistenţă din partea
oricărui infractor.
Posibilitatea
opunerii
rezistenţei
în
momentul
reţinerii este determinată de o
serie de trăsături socialpsihologice
ale
bănuitului.
Trăsăturile
remarcate de mai
mulţi savanţi ale infractorilorrecidivişti
cu
o
orientare
antisocială stabilă (imoralitatea,
neglijarea
intereselor
altor
persoane,
maliţiozitatea,
agresivitatea,
tendinţa
spre
violenţă, atitudinea ostilă faţă de
lucrătorii organelor speciale şi de
drept,
egoismul
exagerat,
presimţirea unei pedepse aspre
pentru infracţiunile grave săvîrşite
şi descoperite, care vor urma
după reţinere) condiţionează
gradul înalt de pericol pe care îl
prezintă persoanele respective.
În
situaţii
de
stres
acut
comportamentul bănuitului este
determinat în mare măsură de
trăsăturile
sale
volitive
şi
emoţionale.
Agresivitatea,
maliţiozitatea, lipsa de echilibru,
de reţinere şi de stăpînire,
incoerenţa, isteria, manifestările
stărilor de afect – toate acestea
ne sugerează că bănuitul ar
putea opune rezistenţă.
O importanţă aparte, care
trebuie luată în calcul este
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starea psihică a bănuitului în
momentul reţinerii.
Deşi, pentru obţinerea informaţiei
despre bănuit au fost consultate
toate sursele posibile (datele din
dosarul
penal,
materialele
investigaţiilor operative, datele
criminalistice, materialele de
arhivă,
etc.),
informaţia
acumulată poate fi isuficientă. De
aceea,
orice
informaţie
suplimentară, inclusiv aceea care
la prima
vedere nu ar fi
relevantă, trebuie luată în calcul.
De exemplu, un infractor, înarmat
care s-a închis într-o casă singur
i-a prevenit pe poliţişti că va
deschide for dacă aceştia vor
încerca să-l reţină. Însă, în vocea
lui se simţea o notă de îndoială,
de aceea, poliţiştii reuşit au luat
decizia că trebuie să treacă la
negocieri. După cum s-a văzut
mai tîrziu, aceasta a fost unica
decizie corectă: în rezultatul
anumitor negocieri, care nu au
durat prea mult, infractorul a
aruncat arma şi s-a predat.
O analiză psihologică atentă
cere şi alegerea momentului în
care se va efectua reţinerea. E
adevărat, sunt şi situaţii în care
reţinerea trebuie efectuată fără
nici
un
fel
de
pregătire
preliminară,
pentru
că
circumstanţele
nu
permit
aşteptarea momentului potrivit. În

alte cazuri, însă există şi
posibilitatea de a alege
varianta optimă a reţinerii
(momentul şi modalitatea): de
exemplu, cînd reţinerea poate
fi pregătită din timp sau cînd
infractorul este blocat, nu
poate să se ascundă, iar
pericolul că el ar putea
prejudicia pe cineva este
exclus.
Un mijloc foarte eficient al
influenţei
psihologice
asupra infractorului este
încercarea de a-l convinge
să se predea în mod
benevol. Însă, negocierile în
acest sens pot fi fructificate
numai în cazul cunoaşterii
trăsăturilor psihologice ale
bănuitului şi folosirii măiestrite
a acestor informaţii. Este
raţional ca la negocieri să fie
invitate persoane faţă de care
bănuitul
are
sentimente
binevoitoare sau a căror
părere contează pentru el –
părinţi, copii, rude, prieteni.
Deseori
poate fi de folos
dacă bînuitului i se adresează
un complice de-al lui cu sfatul
de a nu opune rezistenţă şi de
a se preda benevol.
Sunt destul de complicate
cazurile reţinerii unui grup
de
infractori.
Reţinerea
concomitentă poate fi făcută

numai în cazul unei necesităţi cu
totul stringente. Membrii unui grup
criminal trebuie reţinut pe rînd. Însă
dacă în virtutea unui concurs de
circumstanţe, reţinerea pe rînd este
imposibilă, dar a apărut necesitatea
de a-I reţine pe toţi membrii care se
află într-un singur loc, va trebui de
soluţionat un întreg complex de
probleme psihologice. De regulă,
grupul criminal nu are o unitate de
păreri, de scopuri, de interese,
fiindu-i specifice o serie de
contradicţii, precum şi relaţii bazate
pe frică, ameninţări, pe forţa fizică,
pe invidie, pe ură şi pe alte motive.
În situaţii critice cum ar fi, de
exemplu, momentul reţinerii sau pe
parcursul
negocierilor
aceste
contradicţii, precum şi înăsprirea
conflictului dintre membrii grupului
criminal, să fie folosite din plin. De
exemplu, poate fi util ca unui grup
criminal blocat să i se aducă la
cunoştinţă că, după datele urmăririi
penale, mulţi membri ai grupului au
săvîrşit infracţiuni mai puţin grave,
pentru care legea prevede o
pedeapsă uşoară, însă opinia
rezistenţei va înrăutăţi situaţia lor.
Mai este raţional, ca acestora să li
se comunice că ei au fost minţiţi,
ameninţaţi şi folosiţi în interesele
proprii ale organizatorului grupului
criminal, etc.
Complicaţii foarte grave,
de natură psihologică, apar şi în

acele cazuri care în care un
infractor înconjurat sau un
grup de infractori, refuză să se
predea benevol, ameninţînd că
se vor răfui cu ostaticii. În
asemenea situaţii acţiunile
echipei
de
reţinere
sunt
condiţionate în mare măsură
de obligaţia de a asigura viaţa
şi sănătatea ostaticilor.
Peste hotare există deja o
experienţă de a-l invita pe un
psiholog pentru a participa la
reţinere.
Psihologul,
luînd
cunoştinţă de situaţia creată, de
informaţia despre personalitatea
infractorului, de stările tipice şi
atipice pe care le suportă el, în
urma unei analize a acţiunilor
acestuia, dă, de regulă, anumite
recomandări practice privitor la
variantele comportamentului de
mai departe al infractorului, la
argumentele care trebuie folosite
în negocierile cu el şi la alegerea
momentului
potrivit
pentru
reţinere. Cred, că o asemenea
experienţă poate fi utilizată şi în
activitatea organelor noastre de
urmărire penală sau speciale.
Pentru a reţine un minor
care a săvîrşit o crimă gravă,
este necesar să se stabilească
cu exactitate locul aflării
acestuia. Sunt cunoscute cazuri
cînd părinţii, dorind să-i ferească
pe minori de răspundere penală,
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îi ascund pe la rude, la cunoscuţi
sau în instituţii medicale.
Reţinerea
unui
minor
trebuie să se facă în aşa fel ca să
nu fie atrasă atenţia unor
persoane interesate şi să nu fie
traumatizat psihicul minorului. În
acelaşi timp nu trebuie să uităm
că unii minori, în special cei din
limita superioară de vîrstă, pot
opune rezistenţă şi chiar pot
aplica arma de foc, fapt de care
trebuie să se ţină cont în cazul
reţinerii minorului. Participarea
psihologului la negocierile cu
minorul care este blocat într-o
încăpere este obligatorie. În alte
cazuri organul de urmărire penală
decide participarea psihologului
conform cerinţelor Codului de
procedură penală.
IV. Escortarea persoanei
reţinute
Practica
de
reţinere
a
persoanelor bănuite, învinuite în
săvîrşirea infracţiunilor constituie
o sistemă de măsuri şi procedee
efectuate
într-o
anumită
consecutivitate cu un scop bine
determinat. Printre acestea se
înscrie şi escortarea persoanei
private de libertate din biroul de
serviciu al ofiţerului de urmărire
penală spre locul de deţinere
(izolatorul de detenţie preventivă

sau peniteciar) sau de la locul
căpturării fizice a bănuitului,
învinuitului la sediul organului
de urmărire penală.
Escortarea
prezintă
un
complex de măsuri şi acţuni
a organului de urmărire
penală
care
include
asigurarea pazei persoanei
reţinute şi deplasarea cu el
la organul de urmărire
penală sau la locul de
detenţie. În dependenţă de
periculozitatea
reţinutului,
împrejurările şi condiţiile care
s-au format la momentul
respectiv, durata perioadei de
escortare
şi
modul
de
deplasare de la locul reţinerii
la organul de urmărire penală
sau la locul de detenţie,
componenţa
grupului
de
escortare poate fi diferită – de
la 2 la 5-7 şi mai mulţi
colaboratori.
Persoanele reţinute pot fi
escortate la organul de
urmărire penală sau la locul
de detenţie pe jos sau cu un
mijloc
de
transport
(autoturismul, trenul, nava
aeriană, etc.).
Pentru
a
evita
diverse
complicaţii în timpul escortării
pe rută, înainte de a se porni
le drum persoanei reţinute
trebuie de a-I propune să-şi

efectuieze necesităţile fizice. În
unele cazuri el trebuie întrebat dacă
starea
sănătăţii
îi
permite
deplasarea fără ajutor medical. În
anumite situaţii este necesar de a
invita un medic şi a efectua
controlul medical al persoanei
reţinute pentru constatarea sănătăţii
ei, acordarea ajutorului necesar.
De obicei, pentru escortarea
reţinutului de la locul căpturării
acestuia la organul respectiv al
MAI, SIS sau din biroul ofiţerului de
urmărire penală la locul de detenţie
sunt numiţi nu mai puţin de 2
colaboratori înarmaţi, unul dintre
care este numit superior. La
escortarea pe jos, cînd locul de
detenţie se află în apropiere e
raţional ca un colaborator să se
deplaseze alături de persoana
escortată, iar altul urmează după ei,
la 2-3 paşi, în dependenţă de
caracterul terenului, localităţii. Dacă
sînt trei colaboratori înarmaţi, atunci
se recomandă ca unul să se
deplaseze înainte la 2-3 paşi, altul
să meargă din stînga sau din
dreapta reţinutului, iar al treilea –
din spatele persoanei escortate.
În ambele cazuri persoana
escortată trebuie să fie legată cu
cătuşele
respective
de
colaboratorul ce urmează alături
din stînga sau din dreapta. În
unele cazuri, în dependenţă de
persoana reţinută, escortarea

poate avea loc şi fără utilizarea
cătuşelor.
Cînd escortarea are loc în
autoturism, reţinutul este aranjat
pe banca din urmă între doi
colaboratori. Lui i se pot aplica
cătuşele pe mîini pentru a evita
atacul din partea reţinutului
asupra
şoferului
în
timpul
deplasării pe rută.
Mâinile persoanelor din escortă
trebuie să fie libere de obiecte
străine . Reţinutul este prevenit în
aceste împrejurări că în timpul
deplasării pe jos, cînd nu sînt
folosite cătuşele, el trebuie să
ţină mâinile la spate şi lui pe
durata deplasării i se interzice să
fumeze, să discute cu cineva în
drum, iar în caz de tentativă de
eschivare se va aplica arma de
foc.
În cazul opunerii rezistenţei de
către bănuit, învinuit la reţinere,
tentativei de evadare, precum şi
la tentativa de sinucidere sau
autoschilodire sau în timpul
escortării cu avionul, folosirea
cătuşelor este obligatorie. Despre
toate abaterile în comportarea şi
acţiunile persoanei reţinute în
timpul
escortării superiorul
escortei întocmeşte în formă
liberă un raport pe numele
conducerii organului de urmărire
penală. În raport trebuie să fie
reflectate:
timpul,
locul
şi
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împrejurările ale celor întîmplate,
precum şi indicarea persoanelor,
în prezenţa cărora s-au petrecut
evenimentele. Acest raport se
anexează
la
materialele
procesului penal, iar persoanele
indicate în el pot fi interogaţi în
calitate de martori.
Folosirea armei este o măsură
extremă şi se admite numai în
cazuri excepţionale care nu
îngăduie
nici
o
amînare
(atacarea
lucrătorilor
care
escortează persoana reţinută,
evadarea persoanei reţinute),
cînd toate celelalte măsuri sau
dovedit a fi zădarnice şi cînd,
luarea
altor
măsuri
este
imposibilă.
Se face uz de armă la reţinere
şi
escortarea
fără
preîntîmpinare în următoarele
cazuri:
pentru răspunderea la
atacul grupului de reţinere sau
escortare
din
partea
unor
persoane, cînd viaţa lor este
pusă în pericol sau ameninţată
de un pericol nemijlocit;
la evadarea în timpul
nopţii a persoanei reţinute în
condiţii de vizibilitate redusă
(ninsoare, ceaţă) şi pe un teren
deschis sau păduros, precum şi
la evadarea de pe un transport
auto sau feroviar în timpul
mişcării;

în cazul evadării din
birou
sau
izolatorul
de
detenţie
preventivă,
penitenciar
a
persoanei
reţinute.
În ultimele două cazuri arma
se foloseşte după avertizarea
“Stai! Voi trage!” şi după
împuşcătură
de
preîntîmpinare în sus.
Se
interzice
a
întrebuinţa arma:
în potriva femeilor,
minorilor reţinuţi, precum şi
împotriva
persoanelor
reţinute, care au defecte fizice
evident conturate (a orbilor
surdo-muţilor, şchiopi, etc.);
în locurile aglomerate,
cînd e posibilă rănirea,
moartea unor persoane care
nu sînt în legătură cu acelea,
împotriva
cărora
se
întrebuinţează arma;
împotriva persoanelor,
suspectate de apartenenţa la
persoanele
evadate
sau
căutate.
Pentru folosirea greşită a
armei, precum şi pentru
aplicarea ei, cînd aceasta a
fost necesar şi posibil, şi dacă
ca rezultat al acestui fapt au
urmat
consecinţe
grave,
persoanele vinovate pot fi
atrase
la
răspundere
disciplinară sau penală.

V. Eliberarea persoanei
reţinute

se menţionează de către
cine a
fost reţinută,
temeiul, locul şi timpul
reţinerii, temeiul şi timpul
eliberării.

După cum legislatorul a prescris
motivele şi temeiurile reţinerii aşa a
prevăzut şi cazurile eliberării
persoanei
reţinute.
Aşa
dar,
conform art.174 CPP persoana
reţinută urmează să fie eliberată în
cazurile în care:
1)
nu s-au confirmat
motivele verosimile de a
bănui că persoana reţinută
a săvîrşit infracţiunea;
2)
lipsesc temeiuri de a
priva
în
continuare
persoana de libertate;
3)
Organul de urmărire
penală a constatat la
reţinerea
persoanei
o
încălcare esenţială a legii;
4)
A expirat termenul
reţinerii;
5)
A expirat termenul
de reţinere şi instanţa nu a
autorizat
arestarea
preventivă a persoanei;
Persoana eliberată după
reţinere nu poate fi reţinută
di nou pentru aceleaşi
temeiuri.
La
eliberare,
persoanei reţinute I se
înmînează certificat în care
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RESPECTAREA LEGISLAŢIEI LA
R E Ţ I N E R E A, A R E S T A R E A Ş I
DETENŢIA MINORILOR

Mariana GORNEA
Procuror în secţia minori şi
protecţia drepturilor omului

Secţia minori şi protecţia
drepturilor omului, conform planului
de activitate a Procuraturii Generale
pentru semestrul I al anului 2006, a
controlat
activitatea
organelor
Procuraturii privind respectarea
legislaţiei la reţinerea, arestarea şi
detenţia minorilor, pentru perioada
anului 2005 şi a generalizat
rezultatele
acestei
activităţi.
Prezenta măsură a fost programată
şi realizată în baza hotărârilor
Colegiului nr.2/4 din 8 iulie 2005

privind
starea
respectării
legislaţiei
în
combaterea
criminalităţii juvenile şi nr.6/4 din
27 octombrie 2005 privind
asigurarea respectării legislaţiei
şi drepturilor fundamentale ale
omului
în
cadrul
aplicării
măsurilor
procesuale
de
constrângere – reţinerea şi
arestarea preventivă.
Actualitatea
subiectului
generalizării este evidentă şi
rezultă
din
importanţa
problematicii abordate ce are
drept scop evaluarea stării de
fapt în respectarea legislaţiei la
aplicarea
reţinerii,
arestării
preventive şi a detenţiei minorilor,
asigurarea drepturilor copilului în
acest domeniu, precum şi
scoaterea
în
evidenţă
a
încălcărilor de lege în activitatea
procurorilor şi organelor de
urmărire penală. La realizarea
acestei măsuri s-a ţinut cont atât
de normele actelor internaţionale,
cât
şi
cerinţele
legislaţiei
naţionale în domeniul vizat.
• Convenţia ONU privind
drepturile copilului recunoaşte că
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copilul are nevoie de o protecţie
şi îngrijire specială, în primul
rând, de o protecţie juridică
adecvată. În art.37 al Convenţiei
se prevede că statele-părţi vor
garanta că nici un copil nu va fi
privat de libertate în mod ilegal
sau arbitrar, arestarea, deţinerea
sau condamnarea la închisoare a
unui copil trebuie să fie conformă
cu legea şi se va folosi doar ca
măsură excepţională şi pentru
cea mai scurtă perioadă de timp
posibilă.
În
acelaşi
sens,
reglementări şi principii generale
privind justiţia pentru minori,
îndreptate spre asigurarea şi
consolidarea
garanţiilor
procesuale ale minorilor, sunt
stabilite în Ansamblul Regulilor
Minime ale Naţiunilor Unite cu
privire la administrarea justiţiei
pentru minori (Regulile de la
Beijing),
adoptate
Adunarea
Generală a Naţiunilor Unite la
29.11.1985. Reguli speciale în
acest domeniu sunt stabilite în
Recomandările Rec (2003)20 ale
Comitetului
de
Miniştri
al
Consiliului Europei referitoare la

noile moduri de abordare a
delincvenţei juvenile şi polul
justiţiei juvenile, în alte acte
internaţionale şi regionale.
Legislaţia
procesualpenală a Republicii Moldova,
în tendinţa de a fi în
concordanţă
cu
normele
internaţionale referitoare la
drepturile copilului, a prevăzut
reguli
speciale
vizând
procedura în cauzele privind
minorii, incluzându-le într-un
capitol separat – Titlul III,
Capitolul I, Cod procedură
penală. Dat fiind faptul că
procedura în cauzele privind
minorii are specificul său,
determinat de particularităţile
subiectului infracţiunii, legea
procesual-penală a stabilit
cerinţe speciale şi
la
reţinerea,
arestarea
preventivă
şi
detenţia
minorilor.
Conform noului Cod de
procedură
penală
(în
continuare - CPP) sistemul
măsurilor preventive aplicate
faţă de bănuiţi şi învinuiţi,

inclusiv faţă de minori, s-a lărgit
considerabil, fapt ce a făcut posibil
ca procurorul şi instanţa de
judecată
să
aleagă
măsura
corespunzătoare fără să aducă
limitări nejustificate drepturilor şi
libertăţilor celui bănuit, învinuit sau
inculpat.
• Potrivit procedurii speciale
prevăzute de legea procesualpenală reţinerea minorului, precum
şi arestarea lui preventivă pot fi
aplicate doar în cazuri excepţionale,
adică la săvârşirea infracţiunilor
grave, excepţional de grave şi
deosebit de grave, iar durata
arestului în privinţa învinuiţilor
minori nu poate depăşi 4 luni.
Potrivit statisticii oficiale a organelor
de urmărire penală în anul 2005,
pentru săvârşirea infracţiunilor au
fost reţinuţi 408 minori, din care în
privinţa a 364 a fost aplicată
arestarea preventivă sau 89,2%. În
anul
2004
pentru
comiterea
crimelor au fost arestaţi 385 minori
sau 83% din numărul minorilor
reţinuţi.
Din minorii reţinuţi în 2005
pentru infracţiuni 111 sau 36,7%
aveau
antecedente
penale.
Ponderea
aplicării
arestării
preventive în privinţa minorilor în
anul 2005 a constituit 14,3 % din
numărul total de minori urmăriţi
penal.

În majoritatea cazurilor de
către organul de urmărire penală
sunt reţinuţi pentru comiterea
infracţiunilor minorii băieţi, deşi în
perioada de referinţă au fost
reţinute şi 24 fete, din care în
privinţa la 17 s-a aplicat
arestarea preventivă.
Analiza datelor statistice
indică că cei mai mulţi minori au
fost reţinuţi de către comisariatul
de poliţie Cahul - 47 minori, din
care 41 au fost arestaţi, ceea ce
constituie 56 % din numărul
minorilor urmăriţi penal (70
minori). O pondere considerabilă
de aplicare în privinţa minorilor
care au comis infracţiuni a
măsurii preventive arestarea a
fost atestată şi în sect. Botanica –
38,2 % (26-arestaţi din 68
urmăriţi penal ), sect. Buiucani 36,5 % - (15 din 41), raioanele
Criuleni - 57,1 % ( 8 din 14 ),
Orhei – 28 % (10 din 36),
Briceni-27 % - (7 din 26).
Totodată,
de
către
organele de urmărire penală din
raioanele Taraclia, Donduşeni,
Ocniţa şi mun. Bender nu au fost
reţinuţi şi nu s-a solicitat
aplicarea
măsurii
preventive
arestarea în privinţa minorilor din
cei 20 şi respectiv 50, 14 şi 8
minori care au comis infracţiuni.
Un indice scăzut la acest capitol
s-a atestat şi în mun. Bălţi, unde
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au fost arestaţi 15 din 111 minori
urmăriţi penal, în raioanele
Dubăsari şi Nisporeni câte 2
minori
arestaţi
şi
în
Basarabeasca – 1 minor.
Analiza datelor statistice
atestă o neconcordanţă între
numărul persoanelor reţinute şi al
celor în privinţa cărora ulterior sa solicitat arestul, fapt care, într-o
măsură anumită, este şi firesc,
deoarece
temeiurile
pentru
reţinerea şi arestarea persoanei
diferă. Deşi, în această privinţă
se cere să existe un mecanism şi
o evidenţă unică şi strictă în
cazurile
privind
reţinerea
minorilor
pentru
comiterea
infracţiunilor
indiferent
de
articolul în baza căruia s-a reţinut
minorul sau de organul ce
efectuează urmărirea penală.
• Studiul asupra aplicării
reţinerii, arestării preventive şi
detenţiei minorilor a relevat că
aceste măsuri, în majoritatea
cazurilor au fost aplicat cu
respectarea cerinţelor legislaţiei.
Cu toate acestea pe parcursul
controlului efectuat au fost
depistate mai multe cazuri de
reţinere a copiilor fără motive de
drept, fapte apreciate ulterior ca
reţineri ilegale. Astfel, în anul
2005 procurorii au pus în libertate
în legătură cu lipsa indicilor
temeinici pentru reţinere 26

minori. În această perioadă în
privinţa a 67 minori instanţa
de
judecată
a
respins
demersurile
organului
de
urmărire
penală
privind
aplicarea arestării preventive,
dispunând eliberarea minorilor
reţinuţi. Totodată, soluţionând
chestiunea privind aplicarea
arestării preventive, în 3
cazuri instanţa a dispus
arestarea
minorului
la
domiciliu şi în 7 cazuri a
aplicat prevedererile art.184
CPP privind transmiterea sub
supraveghere a minorului, la
demersul părinţilor.
Conform prevederilor
art.167 CPP în decurs de
până la 6 ore de la întocmirea
procesului-verbal de reţinere,
persoana care l-a întocmit
urmează
să
prezinte
procurorului o comunicare în
scris privitoare la reţinere. În
virtutea
atribuţiilor
sale
procurorul este obligat să
efectuieze
permanent
controlul legalităţii reţinerii şi
în cazul lipsei temeiurilor de a
aplica arestarea preventivă
sau luând în consideraţie
ocupaţia,
vârsta,
starea
sănătăţii, situaţia familiară şi
alte împrejurări privitor la
persoana reţinută, procurorul
întreprinde măsuri imediate şi

dispune
eliberarea
persoanei
conform cerinţelor art.174 CPP sau
aplicarea, după caz, a unei măsuri
neprivative de libertate.
Pe parcursul controlului au
fost depistate multiple cazuri de
reţinere fără temei a minorilor care
au fost puşi în libertate prin
intervenţia
procurorilor.
Spre
exemplu,
procuratura
raionului
Făleşti a intervenit în cazul reţinerii
la 22.02.05 a minorului D.Irimca de
către comisariatul de poliţie Făleşti
ca fiind bănuit de sustragerea a
patru cucoşi, motivul reţinerii fiind
faptul că „condiţiile de trai ale
acestuia îl predispun la comiterea
infracţiunilor” şi a dispus eliberarea
minorului.
Într-un alt exemplu, minorul
A.
Căpăţină,
anul
naşterii
07.03.1989, având loc permanent
de trai în s. Botnăreştii - Vechi,
raionul Anenii - Noi, fără scop de
însuşire, a răpit din aceeaşi
localitate un mijloc de transport de
marca „CAVZ-685” şi, deplasânduse în s. Mereni, l-a abandonat pe
acostament. Deşi minorul învăţa la
şcoală, avea loc permanent de trai,
ofiţerul de urmărire penală a
considerat de cuviinţă să-l reţină,
pe motiv că iniţial nu recunoştea
vina. Prin ordonanţa procurorului şi
acest minor a fost pus în libertate.
Comisariatul
de
poliţie
Ciocana l-a reţinut la 03.01.05 pe

minorul A.Malanca, anul naşterii
22.10.1988, fiind bănuit de
comiterea sustragerii bunurilor
materiale în sumă de 7020 lei,
prin pătrundere în încăpere.
Contrar prevederilor art.166-167
CPP, în procesul –verbal de
reţinere nu a fost indicat temeiul
reţinerii, organul de urmărire
penală motivând reţinerea doar
prin faptul că minorul este bănuit
de comiterea infracţiunii pentru
care legea prevede privaţiune de
libertate pe un termen mai mare
de
doi
ani.
Procuratura
sect.Ciocana,
constatând
netemeinicia reţinerii, la 06.01.06
a dispus eliberarea minorului şi
deoarece nu au fost acumulate
probe ce ar fi demonstrat
participarea
acestuia
la
săvârşirea crimei, la 10.03.05
legal l-a scos de sub urmărire
penală.
Din
considerente
analogice, de către procuratura
Ciocana au mai fost puşi în
libertate încă 4 minori.
Un
alt
exemplu
de
intervenire a procurorului este
cazul eliberării la 10.06.2005 de
către procuratura sect. Buiucani a
minorului
V.Onichevici,
anul
naşterii
1988,
bănuit
de
comiterea infracţiunii prevăzute
de art. 273 alin.(1) CP. În pofida
faptului că bănuitul era minor,
recunoştea
vina,
avea
loc
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permanent de trai, nu avea
antecedente penale, colaboratorii
de poliţie l-au reţinut la 08.06.05,
despre ce nu a fost înştiinţat nici
procurorul, nici părinţii.
O încălcare gravă a
drepturilor
copilului
a
fost
depistată în cazul reţinerii ilegale
a minorului R. Papazoglo de
către comisariatul de poliţie
Comrat care a fost lipsit de
libertate la 28.10.2005, iar
procesul-verbal cu privire la
reţinere a fost întocmit doar la
31.10.2005.
Judecătorul
de
instrucţie a respins la 03.11.2005
demersul procurorului cu privire
la aplicarea măsurii preventive
sub formă de arest, deoarece
termenul legal de reţinere a
persoanei, prevăzut de alin.(4) al
art. 11, alin.(1) al art. 165, alin.(4)
şi (5) ale art.166 CPP a expirat.
Pe faptul de exces de putere
procuratura mun. Comrat a iniţiat
urmărirea penală în baza alin.(1)
al art.328 Cod penal (în
continuare - CP).
• Pe parcursul prezentului
control s-au constatat mai multe
cazuri când minorii bănuiţi în
comiterea infracţiunilor au fost
reţinuţi şi ulterior arestaţi, iar
instanţa
de
judecată
i-a
condamnat la amendă sau
pedepse neprivative de libertate.
Acest fapt relevă că, atât

reţinerea, cât şi arestarea
preventivă în aceste cazuri nu
au fost, cu certitudine, măsuri
extreme aplicate faţă de
minori, aşa cum prevede
art.37 al Convenţiei ONU
privind drepturile copilului.
Spre exemplu, Ion Fărîmă,
anul naşterii 15.04.1988, a
fost reţinut la 15.08.2005 de
către comisariatul de poliţie
Teleneşti, fiind bănuit de
comiterea
infracţiunii
prevăzute de lit.c), alin.(2) al
art.186 CP pentru că a
pătruns
în
casa
cet
O.Strungaru de unde a
sustras
bani
şi
bunuri
materiale în valoare de 8390
lei. Luând în consideraţie
gravitatea infracţiunii, precum
şi faptul că minorul a fost
anterior condamnat, instanţa
de judecată a admis demersul
procurorului şi l-a arestat.
Cauza penală a fost remisă
pentru examinare instanţei de
judecată în termen restrâns la 02.09.2005, în privinţa
inculpatului
fiind
ulterior
modificată măsura preventivă
în obligarea de a nu părăsi
localitatea, iar la 12.12.2005
fiind condamnat, cu aplicarea
prevederilor art.79 CP, la
amendă în mărimea a 150
u.c.

De asemenea, în privinţa
minorului I. Beşliu, arestat la
15.01.2005, fiind învinuit de răpirea
unui mijloc de transport, la
expirarea termenului de arestare,
procurorul a înlocuit măsura
preventivă - în declaraţia de
nepărăsire a localităţii, fiindu-i
ulterior
stabilită
pedeapsa
neprivativă de libertate - 160 ore de
muncă neremunerată în folosul
comunităţii. În total, în anul 2005 la
pedepse neprivative de libertate au
fost condamnaţi 63 minori care
anterior au fost reţinuţi, unii şi
arestaţi,
pentru
comiterea
infracţiunilor.
În informaţiile prezentate
procurorii teritoriali menţionează că
în majoritatea cazurilor aplicarea
măsurii preventive-arestarea este
solicitată în situaţiile prevăzute de
lege. Nu în ultimul rând, la
arestarea minorului se ţine cont de
gravitatea
infracţiunii
comise,
existenţa antecedentelor penale,
personalitatea
bănuitului
sau
învinuitului, ocupaţia, precum şi
„presupuneri” că aflându-se la
libertate acesta ar mai putea comite
infracţiuni sau să se ascundă de
organul de urmărire penală. Deşi,
aceste „presupuneri” în majoritatea
cazurilor nu au fost confirmate cu
careva argumente temeinice.
Conform prevederilor art.
477 CPP la soluţionarea chestiunii

privind
aplicarea
arestării
preventive, în primul rând, în mod
obligatoriu, se pune în discuţie
posibilitatea transmiterii minorului
sub supraveghere sau aplicarea
unei alte măsuri neprivative de
libertate.
De
aceea,
în
demersurile privind aplicarea
arestării preventive trebuie să fie
menţionat faptul că aplicarea unei
măsuri neprivative de libertate
este imposibilă, aducându-se
argumente incontestabile referitor
la necesitatea aplicării arestului.
De menţionat că existenţa unei
infracţiuni grave, deosebit de
grave sau excepţional de grave
nu determină în mod obligatoriu
aplicarea reţinerii sau arestării
minorului, fapt deseori ignorat de
către persoanele care efectuează
reţinerea. În fiecare caz trebuie
să se constate că aplicarea
reţinerii şi arestării preventive
constituie măsuri extreme care
au fost determinate de situaţii şi
factori excepţionali şi dacă nu
există
o
alternativă
corespunzătoare.
Interpretarea
arbitrară a motivelor şi procedurii
de
reţinere
sau
arestare
preventivă a minorului conduce la
lezarea dreptului fundamental al
copilului la libertate şi siguranţă.
Studiul a relevat că în multe
cazuri la înaintarea demersurilor
de aplicare a măsurii preventive
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faţă de minori procurorii nu ţin
cont de aceste cerinţe.
Spre
exemplu,
la
02.09.2005 a fost respins de
către judecătorul de instrucţie
demersul procurorului, înaintat la
propunerea organului de urmărire
penală, privind aplicarea măsurii
preventive sub formă de arest în
privinţa minorului V. Roşca, în
vârstă de 17 ani, reţinut la
01.09.2005
pentru
că
la
21.08.2005, aflându-se în casa
lui S.Popa, a sustras din geanta
acestuia o bancnotă de 20
EURO. Instanţa nu a găsit temei
de arestare a minorului, fapt
confirmat şi de sentinţa din
30.11.05, prin care V.Roşca a
fost condamnat în baza lit. d),
alin.(2) art.186 CP la 2 ani
închisoare
cu
suspendarea
executării pedepsei pe termen de
2 ani.
Inoportunitatea
aplicării
arestării preventive rezultă şi din
alt caz. Judecătorul de instrucţie
din judecătoria Cahul a respins
demersul ofiţerului de urmărire
penală de aplicare faţă de
minorul
S.Jeleascov, anul
naşterii 25.12.87, bănuit de
comiterea sustragerii pe ascuns
din grădiniţa de copii a bunurilor
în sumă de 1283 lei, a arestării
preventive. Instanţa a luat în
consideraţie că bănuitul era

minor, că nu au fost
prezentate dovezi că poate să
se ascundă de organul de
urmărire penală sau judecată,
să
împiedice
stabilirea
adevărului, că a recunoscut
vina pe deplin, avea loc
permanent
de
trai,
iar
procedura de urmărire penală
se afla în stadiu de finisare.
Mai mult ca atât, mama
copilului
îşi
asuma-se
obligaţiunea de a asigura
respectarea cerinţelor art.184
CPP
şi
judecătorul
de
instrucţie a aplicat ca măsură
preventivă
supravegherea
părinţilor. La 03.10.2005 S.
Jeleascov a fost condamnat
în baza lit. b), c), d) alin. 2 art.
186 CP la 2 ani privaţiune de
libertate
cu
suspendarea
executării pedepsei pe termen
de un an.
Comisariatul de poliţie
Buiucani la 06.06.2005 a
înaintat demers în instanţa de
judecată privind eliberarea
mandatului de arest în privinţa
minorului R. Şevcenco, în
vârstă de 15 ani, bănuit de
comiterea
infracţiunii
prevăzute de alin.(1) al
art.186 Cod penal. Instanţa de
judecată a respins demersul
ca
nefondat,
deoarece
minorul avea loc permanent

de trai, anterior nu fusese judecat,
învăţa la şcoală, nu fuseseră
prezentate careva dovezi că ar fi
putut să se eschiveze de la organul
de urmărire penală sau judecată.
Despre
inoportunitatea
arestării minorilor ne vorbeşte şi
următorul exemplu. Minora A.
Anoşca
a
fost
reţinută
la
16.07.2005
şi
arestată
la
19.07.2005, fiind învinuită de
sustragerea din apartamentul cet.
E. Nigolean din or. Edineţ a
bunurilor materiale în valoare de
1631 lei. La 08.08 05 cauza penală
a fost remisă în judecată, inculpata
fiind recunoscută culpabilă de
comiterea infracţiunii prevăzute de
lit. c) şi d) din alin.(2) al art. 186
Cod penal şi i s-a aplicat pedeapsă
sub formă de 240 ore de muncă
neremunerată în folosul societăţii.
• Cu toate că legea nu
stabileşte termene concrete de
desfăşurare a procesului penal,
pentru
asigurarea
dreptului
fundamental al omului la un proces
echitabil, este prevăzută condiţia
desfăşurării procesului în termen
rezonabil, în special în cauzele
penale în care sunt bănuiţi, învinuiţi,
inculpaţi arestaţi preventiv, precum
şi în cauzele privind minorii.
Urmărirea penală şi judecarea
cauzelor penale în astfel de cazuri
se fac de urgenţă şi în mod
preferenţial. Analiza informaţiilor

prezentate indică că aceste
prevederi ale legii, de regulă,
sunt respectate, urmărirea penală
în cauzele indicate fiind efectuată
în termeni restrînşi, fiind finisată
în termen de pînă la o lună de la
momentul arestării minorului.
Din cele 209 cauze penale
examinate în privinţa minorilor
arestaţi preventiv, pedeapsa
închisorii a fost aplicată în 184
cazuri, iar în privinţa a 87 minori
condamnaţi au fost aplicate
prevederile art.90 Cod penal,
executarea
pedepsei
fiind
suspendată
condiţionat.
Ponderea aplicării faţă de minorii
arestaţi a pedepsei închisorii
constituie 88 %.
Un
alt
indice
al
netemeiniciei şi inoportunităţii
aplicării măsurii preventive arestarea este faptul că în
privinţa a 12 minori arestaţi,
urmărirea penală ulterior a fost
încetată.
De
exemplu,
procuratura sectorului Centru,
mun. Chişinău la 21.11.2005 a
început urmărirea penală în baza
alin.(1) al art.187 CP, pe faptul
sustragerii deschise de la minorul
A. Guzun a telefonului mobil în
valoare de 4000 lei. În aceiaşi zi,
fiind suspectat de comiterea
acestei infracţiunii a fost reţinut
minorul I. Ceaicovschi, anul
naşterii 23.03.1988, la care
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partea vătămată a indicat că
anume el a comis crima. În
privinţa lui I. Ceaicovschi la
24.11.2005 a fost aplicată
măsura preventivă sub formă de
arest. Ulterior, însă, s-a stabilit că
infracţiunea a fost comisă de
către alte persoane, care în
cadrul
urmăririi
penale
au
recunoscut vina. De aceea, prin
ordonanţa
procurorului
din
30.11.2005, minorul a fost scos
de sub urmărire penală şi
eliberat. Astfel de cauze nu sunt
unice.
În
cadrul
prezentului
control au fost stabilite cazuri în
care au fost grav afectate
drepturile şi interesele minorilor
în procesul reţinerii. În cadrul
urmăririi penale în privinţa
minorilor I.Eşanu, anul naşterii
06.10.1988 şi M.Stratan, anul
naşterii 14.10.1990, reţinuţi de
către comisariatul de poliţie
Botanica la 16.07.05, fiind ulterior
eliberate mandate la arest pe
termen de 10 zile, bănuiţi de
comiterea infracţiunii prevăzute
de lit. b), e), f) alin.(2) art.187
Cod penal organul de urmărire
penală, efectuând acţiunile de
urmărire penală, a lezat parţial
dreptul minorilor la apărare, nu a
asigurat
participarea
reprezentantului legal al minorilor
şi a pedagogului. Mai mult ca

atât,
controlul
legalităţii
reţinerii minorilor a depistat că
aceştia nu au fost transferaţi
în izolatorul de detenţie
preventivă a comisariatului
general de poliţie a mun.
Chişinău,
fiind
deţinuţi
împreună cu alte persoane
adulte,
reţinute
pentru
comiterea
contravenţiilor
administrative.
În
cazul
reţinerii
minorului A.Coadă, bănuit de
comiterea
infracţiunii
prevăzute de alin.(2) al
art.186 Cod penal şi care nu
avea părinţi, comisariatul de
poliţie Buiucani nu a informat
tutorele, alt reprezentant legal
sau organul de tutelă despre
faptul reţinerii.
S-a
constatat
că
cazurile de abatere de la lege
comise de către organele de
urmărire penală nu au rămas
în afara atenţiei procurorilor,
despre fiecare caz fiind
sesizat comisariatul respectiv
de poliţie, pentru a se lua
măsuri concrete în vederea
lichidării acestora, înlăturării
cauzelor şi condiţiilor ce le-au
favorizat, inclusiv s-a solicitat
tragerea
la
răspundere
disciplinară a ofiţerilor de
urmărire penală care nu şi-au

îndeplinit
corespunzător
obligaţiunile de serviciu.
• O practică vicioasă, întîlnită
în activitatea colaboratorilor poliţiei,
este reţinerea persoanelor în baza
procedurilor administrative, deşi
acestea sunt bănuite de săvîrşirea
unor infracţiuni. Astfel, organul de
urmărire penală,
ocolind căile
legale de acumulare a probelor întrun
proces
penal,
utilizează
procedee de influenţă fizică şi
psihică în vederea obţinerii de
declaraţii favorabile de la minorii
urmăriţi penal. Spre exemplu,
comisariatul de poliţie Comrat l-a
reţinut administrativ pe minorul P.
Neicovcen, în privinţa lui fiind
întocmit un proces-verbal cu privire
la
contravenţia
administrativă
prevăzută de art. 174/6 din Codul
cu
privire
la
contravenţiile
administrative (în continuare CCA), deşi acesta era bănuit într-un
proces penal de comiterea unui furt.
Procuratura Comrat a sesizat
Direcţia Afacerilor Interne Găgăuzia
privind lichidarea şi neadmiterea
unor astfel de încălcări pe viitor.
Generalizarea
a
relevat
multiple
cazuri de reţinere a
minorilor
pentru
comiterea
contravenţiilor
administrative.
Potrivit informaţiei prezentate de
procurori, pe parcursul anului 2005
au fost reţinuţi administrativ 80
minori
pentru
comiterea

contravenţiilor
administrative
prevăzute de art.44, 164, 167,
174 CCA.
De către comisariatele de
poliţie Ciocana au fost reţinuţi
administrativ 40 minori, inclusiv
15 minori pentru opunerea de
rezistenţă
sau
ultragierea
colaboratorilor de poliţie, Edineţ 15 minori, inclusiv 9 minori pentru
consumul de băuturi spirtoase şi
apariţia în stare de ebrietate în
locurile publice, a mun. Bălţi -12
minori. S-a constatat că în
majoritatea
cazurilor
contravenţionale necesitatea de
reţinere a minorilor nu a fost,
deoarece în conformitate cu
legea pedeapsa administrativă
principală este amenda.
Din
informaţiile
procurorilor reiese că în cadrul
reţinerii
administrative,
colaboratorii
de
poliţie
şi
instanţele judecătoreşti admit
multiple încălcări ale legii, ceea
ce lezează drepturile şi interesele
minorilor. Contrar prevederilor
art. 31 CCA, potrivit cărora
arestul administrativ nu poate fi
aplicat faţă de persoanele care
n-au
atins
vârsta
de
optsprezece ani, unii minori au
fost supuşi acestei sancţiuni.
Comisariatul de poliţie Briceni i-a
reţinut pe minorii S.Aifert, anul
naşterii
03.05.1988
şi
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I.Cludinţchi,
anul
naşterii
07.04.1988, în privinţa lor fiind
întocmite procese-verbale privind
ultragierea colaboratorului de
poliţie prevăzută de art. 174/6
CCA, instanţa de judecată
aplicând în privinţa lor a arestul
administrativ pe termen de 5 zile.
Ilegal a fost aplicat arestul
administrativ pe termen de 7 zile
şi în privinţa minorilor I. Botnari şi
S.Ermurachi, reţinuţi de către
comisariatul de poliţie Criuleni
pentru refuzul de a se prezenta în
faţa organelor de drept prevăzut
de art. 174/7 CCA şi pentru
contravenţia
prevăzută
la
art.174/6
CCA.
De
către
comisariatul de poliţie Anenii-Noi
au fost reţinuţi doi minori pentru
comiterea aceloraşi contravenţii,
fiind ulteriori sancţionaţi de
instanţa judecătorească cu arest
pe termen respectiv de 6 şi 7 zile.
S-au constatat multe
cazuri
de
nerespectare
a
procedurii
cu
privire
la
contravenţia
administrativă.
Procuratura sectorului Ciocana a
constatat cazuri de reţinere a
minorilor şi întocmire în privinţa
lor a proceselor-verbale cu privire
la contravenţia admnistrativă cu
încălcarea cerinţelor art. 242
CCA. Astfel de încălcări s-au
comis la reţinerea administrativă
la 16.06.2005 a minorului P.

Palamarciuc pentru comiterea
contravenţiilor prevăzute de
art. 174/5 şi 174/6 CCA. La
17.06.2005
instanţa
de
judecată, examinând acest
caz şi constatând încălcarea
cerinţelor
procedurii
administrative,
a
restituit
materialele poliţiei, punând în
libertate
minorul
reţinut.
Ulterior, cazul administrativ a
fost clasat din motivul expirării
termenului
de tragere la
răspundere administrativă a
persoanei.
De asemenea, la
întocmirea proceselor-verbale
privind reţinerea, nu în toate
cazurile este indicată ora
reţinerii, fapt ce trezeşte dubii
în
ceea
ce
priveşte
respectarea termenului legal
de reţinere. Comisariatul de
poliţie Buiucani a reţinut
minorul A.Zaltur, anul naşterii
1988,
pentru
comiterea
contravenţiei
administrative
prevăzute de art. 164 alin.(1),
174/5, art. 174/6 CCA. Deşi
reţinerea minorului a fost
întemeiată,
la
întocmirea
procesului-verbal respectiv nu
a fost indicată ora reţinerii şi
despre reţinere nu au fost
înştiinţaţi părinţii. Multiple
încălcări de acest gen a

depistat şi procuratura mun. Bălţi.
Pe parcursul controlului, de
asemenea, s-a constatat că, deşi
numărul
minorilor
reţinuţi
administrativ nu este mare, rămâne
a fi impunător numărul minorilor
aduşi în comisariatele de poliţie
pentru
identificare.
Astfel,
procuratura sectorului Buiucani a
indicat că în comisariatul de poliţie,
conform registrului respectiv, în
acest scop au fost aduşi 306 minori,
care nu au fost deţinuţi în celule de
detenţie şi care au fost „eliberaţi”
până la expirarea a trei ore de la
momentul aducerii. În comisariatul
de
poliţie
Botanica
numărul
minorilor aduşi în comisariat în
scopul
identificării
persoanei
constituie 436 minori. Aceasta este
o practică vicioasă ce, în esenţă,
lezează
dreptul
minorului
la
libertate şi siguranţă.
• La
capitolul
respectării
legislaţiei în locurile de detenţie,
majoritatea procurorilor au indicat
despre încălcări privind condiţiile de
deţinere a minorilor în locurile de
arest preventiv, în special că nu
sunt deţinuţi separat de adulţi.
Despre încălcarea acestor cerinţe,
precum şi a normelor sanitaroigienice, supraîncărcarea celulelor,
au indicat majoritatea procurorilor,
în special procuraturile raioanelor
Străşeni, Orhei, Călăraşi, AneniiNoi, sect.Botanica, Ialoveni.

Studierea
notelor
informative prezentate de către
procurorii teritoriali indică că
unele procuraturi, spe exemplu,
ale sectoarelor Centru şi Rîşcani,
a raioanelor Criuleni, Briceni,
Basarabeasca, Cahul şi Căuşeni
au analizat problema abordată
superficial, notele conţinînd doar
date statistice, iar procuraturile
raionului Drochia şi Cimişlia nici
nu au prezentat informaţia
solicitată.
Cu
toate
acestea
procuraturile
raioanelor
Nisporeni,
Ocniţa,
Făleşti,
Ciocana au prezentat informaţii
ample, care reflectă starea de
fapt la capitolul respectării
legislaţiei la reţinerea şi arestarea
minorilor
în
teritoriu,
cu
descrierea cazurilor de încălcări
ale legislaţiei stabilite în cadrul
controalelor efectuate, măsurile
întreprinse
întru
lichidarea
acestora, abordînd problemele cu
care se confruntă în cadrul
urmăririi penale.
Procuratura
raionului
Făleşti a indicat despre practica
pozitivă instituită în această
procuratură privind desemnarea
unor procurori conducători ai
urmăririi penale şi a unor ofiţeri
de urmărire penală pe cauzele
privind minorii, întru asigurarea
respectării şi executării cerinţelor
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procedurii
speciale
privind
minorii. De asemenea, a elucidat
propuneri privind modificarea
legislaţiei
referitoare
la
necesitatea
introducerii
în
legislaţia procesual-penală a listei
exhaustive a temeiurilor de
reţinere şi arest a minorilor, cu
specificarea de către legiuitor a
acelor cazuri excepţionale în care
este permisă aplicarea arestarea
preventivă. O altă propunere se
rezumă la necesitatea introducerii
în Codul de procedură penală a
prevederilor
legale
ce
ar
determina procedura clară de
examinare a demersurilor privind
arestarea minorilor, dat fiind
faptul că practica denotă situaţii
nereglementate de lege, precum
ar fi soluţia instanţei în cazul
neprezentării
reprezentantului
legal al bănuitului sau învinuitului
minor la examinarea demersului
privind
aplicarea
măsurii
preventive, care ar fi participanţii
necesari la asemenea şedinţe.
Concluzii şi propuneri:
1. Reieşind din analiza
efectuată, putem concluziona că
situaţia
la
compartimentul
respectării de către organele de
urmărire penală a normelor
legale la reţinerea şi arestarea
minorilor
nu
pe
deplin
corespunde cerinţelor legii.

2. Deşi problemei date i
se acordă interes major şi
atenţie deosebită din partea
procurorilor,
totuşi
în
activitatea
organelor
de
urmărire penală mai persistă
încălcări ale legislaţiei în
domeniu. În acest context,
consider necesar de informa
procurorii teritoriali despre
încălcările stabilite şi de a
atrage
atenţia
asupra
intensificării
activităţii
de
control
la
respectarea
întocmai a cerinţelor legii la
reţinerea,
arestarea
şi
detenţia minorilor.
3. Reieşind din starea
de fapt la capitolul reţinerea şi
arestarea minorilor în raionul
Cahul, propun ca procurorul
responsabili
de
protecţia
drepturilor
copilului
din
procuratura
Cahul
să
efectueze un curs de stagiere
în secţia minori şi protecţia
drepturilor
omului
a
Procuraturii Generale.
4.
Cu rezultatele
controlului
de
informat
conducerea
Procuraturii
Generale.

CORUPŢIA - VICIU AL STATULUI

Nadejda VIERU
Procuror în secţia juridică
„Nu există corupţie
fără funcţionari corupţi.”
Consideraţiuni generale
Termenul corupţie provine de
la latinescul „coruptio” ceea ce
înseamnă stare de abatere de la
moralitate, de la cinste, de la
datorie, mituire şi venalitate. Iar cu
referire la persoană „corupt” e cel
desfrînat, depravat, stricat.
Corupţia ca fenomen social a
apărut odată cu apariţia statului

ceea
ce
confirmă
toate
documentele istorice inclusiv şi
analele străvechi. Cercetătorul
american Reismen spune că la
fel ca şi trădarea, infidelitatea
corupţia se îmbină cu societatea
într-o ţesătură şi poate fi întîlnită
pretutindeni. Corupţia este un
fenomen mondial, şi a-l restrînge
la ţările in dezvoltare ar însemna
luarea unei atitudini inacceptabil
de optimiste. Fapt că ţara este la
o perioadă de tranziţie sau la un
nivel
înalt
de
dezvoltare
economică nu contează pentru
flagelul „corupţie”. Hans - Ludwig
Zachert, şeful Biroului Federal de
Investigaţii din Germania, a
asemănat corupţia, ruginii: iniţial
se manifesta pe ici pe colo, iar
mai apoi se extinde pretutindeni.
Acesta declara: "Oricît se bat
guvernanţii cu pumnii-n piept,
corupţia in sectorul public nu se
rezumă doar la cîteva oi negre, ci
este un fenomen de zi cu zi".
Alta este că o ţară cu un
nivel de trai sub minim cum ar fi
şi Republica Moldova nu a ocolit
nici un sector de activitate de
practici corupte. Oamenii sînt
nevoiţi în permanenţă să aleagă
între principii înalte şi necesităţile
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compromisului
cu
realitatea
severă. Astfel, puţini dintre noi nu
au fost la un moment oarecare al
vieţii în situaţia cînd trebuia să
alegem
între
neechitatea
ulterioară sau neplăcerile care
urmau a fi îndurate în caz că se
refuză nişte afaceri. În felul dat,
corupţia este pe de o parte,
condamnată de toţi, dar, pe de
altă parte involuntar susţinută.
Dar orice subtext sau suport
moral ar fi avut fapta, corupţia
este o „infracţiune” care trebuie
supusă răspunderii. Organizaţia
internaţională
Transparency
International, o organizatie care a
declarat război corupţiei, publică
periodic un reiting al ţărilor lumii,
in care apreciază corupţia pe o
scara de la 1 la 5. Nu mai puţin
de opt tari au primit "calificativul"
maxim.
Cuvîntul „corupţie” este
astăzi la modă. Mesele rotunde,
conferinţele,
seminarele
cu
această tematică nu-şi dau rînd
dar este oare aceasta o ieşire din
situaţie sau poate vrem să ne
ascundem după deget. Cred că
acest viciu stă în fiecare din noi şi
să începem educarea trebuie de
la „eu” şi nu de la „noi”.

Legislaţia naţională
utilizează
termenul
de
corupţie în legea privind
combaterea
corupţiei
şi
protecţionismului, adoptată la
27 iunie 1996. Conform buchii
legii „corupţia este
un
fenomen
antisocial ce
reprezintă
o
înţelegere
nelegală între două părţi,
una propunînd sau promiţînd
privilegii
sau
beneficii
nelegitime,
cealaltă,
antrenată
în
serviciul
public, consimţind
sau
primindu-le
în
schimbul
executării sau neexecutării
unor
anumite
acţiuni
funcţionale
ce
conţin
elemente
ale infracţiunii
prevăzute în Codul penal”.
Sondajele naţionale au arătat
că cel mai frecvent obiect
material al corupţiei sunt
banii. In afară de bani,
beneficiile pot lua forma
protecţiei, a tratamentului
preferenţial, a promovării etc.
O abordare diferenţiată arată
o mare varietate de valori, de
la cultură la cultură, după care
fenomenul este judecat. In
unele culturi cadourile şi

favorurile personale reprezintă o
parte a codului nescris de conduită.
In altă parte, o persoana care
doreşte sa-si exprime recunoştinţa
pentru asistenta profesională, poate
ajunge repede in disgraţie, trăgînd
după ea şi beneficiarul. Legislaţia
statului nostru dar mai exact art. 8
alin.(1) lit. b) al legii nominalizate
specifică că
funcţionarului i se
interzice “să primească, în virtutea
situaţiei sale sociale, daruri şi
servicii, cu excepţia semnelor de
atenţie simbolice, conform normelor
de politeţe
şi de ospitalitate
recunoscute, şi a suvenirelor
simbolice în timpul acţiunilor de
protocol şi altor acţiuni oficiale, a
căror valoare nu depăşeşte un
salariu minim. Darurile a căror
valoare depăşeşte
un
salariu
minim oferite fără ştirea sa ori
primite
pentru
îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu de la
persoane fizice şi juridice din alte
ţări se transmit într-un fond special
de stat în modul prevăzut de
legislaţie”.
Formele corupţiei
Există mai multe clasificări
a formelor corupţiei. Un criteriu de
clasificare ar fi după actul de
emitere.
În conformitate cu acest
criteriu
putem
evidenţia
următoarele forme ale corupţiei

reglementate de Codul penal al
Republicii Moldova:
- coruperea pasivă;
- coruperea activă;
- traficul de influenţă;
- abuzul de putere sau abuzul de
serviciu;
- primirea de către funcţionar al
recompensei ilicite;
coruperea pasivă este
fapta persoanei cu funcţie de
răspundere care pretinde ori
primeşte oferte, bani, titluri de
valoare, alte bunuri
sau
avantaje patrimoniale fie acceptă
servicii, privilegii sau avantaje, ce
nu i se cuvin, pentru a îndeplini
sau nu ori pentru a întîrzia sau
grăbi îndeplinirea unei acţiuni ce
ţine de obligaţiile ei de serviciu,
ori pentru a îndeplini o acţiune
contrar acestor obligaţii, precum
şi pentru a obţine de la autorităţi
distincţii,
funcţii,
pieţe
de
desfacere sau o oarecare decizie
favorabilă;
coruperea
activă
este
promisiunea, oferirea sau darea
unei persoane cu funcţie de
răspundere, personal sau prin
mijlocitor, de
bunuri
sau
servicii;
traficul de influenţă
este primirea sau extorcarea de
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bani, titluri de valoare, alte bunuri
sau
avantaje patrimoniale,
acceptarea de servicii, bunuri sau
avantaje, personal
sau
prin
mijlocitor, pentru sine sau pentru
o altă
persoană, săvîrşite
intenţionat de către o persoană
care are influenţă sau
care
susţine că are influenţă asupra
unui funcţionar, în scopul de a-l
face să îndeplinească ori să nu
îndeplinească acţiuni ce intră în
obligaţiile lui
de
serviciu,
indiferent dacă asemenea acţiuni
au fost sau nu săvîrşite,
abuzul de putere sau
abuzul de serviciu este folosirea
intenţionată
de
către
o
persoană
cu
funcţie
de
răspundere
a
situaţiei
de
serviciu, în interes material ori în
alte interese personale, dacă
aceasta a cauzat daune în
proporţii
considerabile
intereselor
publice
sau
drepturilor şi intereselor ocrotite
de lege ale persoanelor fizice sau
juridice,
primirea de către
funcţionar
al
recompensei
ilicite este primirea de către un
funcţionar al autorităţii publice, al
altei instituţii, întreprinderi sau
organizaţii de stat, care nu este
persoană cu
funcţie de

răspundere,
a
unei
recompense ilicite sau a unor
avantaje patrimoniale pentru
îndeplinirea unor acţiuni sau
acordarea de servicii ce ţin de
obligaţiile lui de serviciu
Formele
corupţiei
reglementate de Codul cu
privire la contravenţiile
administrative sunt:
- Protecţionismul;
Nerespectarea
prevederilor
Legii
privind
combaterea
corupţiei
şi
protecţionismului.
Protecţionismul,
adică acţiunea sau inacţiunea
persoan
ei cu funcţii de
răspundere
în
scopul
protejării
persoanelor
interesate
la soluţionarea
problemelor lor, acordării de
divers sprijin, indiferent de
motivele de care s-a condus
protectorul, care nu conţine
elemente ale infracţiunii.
Nerespectarea
prevederilor Legii privind
combaterea corupţiei şi
protecţionismului
prin
eschivarea intenţionată
a
conducătorilor de autorităţi
publice, de alte instituţii,
întreprinderi şi organizaţii de
stat de la luarea măsurilor

de rigoare faţă de funcţionarii
subalterni vinovaţi de săvîrşirea
unor
acte
de
corupţie
şi
protecţionism.
Un alt criteriu de clasificare al
formelor corupţiei ar fi după subiect:
După
subiect
există
următoarele forme a corupţiei
- corupţia administrativă;
- corupţia economică;
- corupţia politică.
corupţia administrativă
deosebit de frecventă care cuprinde
spaţiul dintre fapta funcţionarului de
a pretinde recompense pentru
îndeplinirea unui act legal sau ilegal
şi deturnarea în interes personal a
averii publice.
corupţia
economică
formă care are un spectru foarte
larg şi vizează în special servirea
diversificată a clienţilor precum şi
coruperea
funcţionarilor
unor
întreprinderi concurente.
corupţia
politică
una
dintre cele mai răspîndite forme de
corupţie şi sigur mai periculoase
dar şi mai perfecţionate şi mai
ascunse care se manifestă iniţial
prin
acordarea
de
foloase
necuvenite, apoi evoluează spre
şantaj şi sfărşeşte prin atragerea
funcţionarului într-o organizaţie
ilegală.

În
dependenţă
de
pericolul social al faptei putem
diferenţia
două
forme
al
corupţiei:
- corupţia mică;
- corupţia mare.
corupţia mică este forma
ce se manifesta prin plăţi "mici"
menite să determine o persoană
cu capacitate de decizie, sa aibă
grijă ca procesul respectiv sa se
desfăşoare
intr-o
perioadă
rezonabilă de timp. Are ca punct
de pornire faptul că in absenţa
acestor "mici" plăţi nu s-ar
intîmpla nimic, sau procesul ar fi
întîrziat peste limita suportabilă a
nervilor.
Sintagma „corupţie mică”
se refera la valoarea plătii şi la
"mărimea" obligaţiei pe care
aceasta o cumpără. In multe ţări
sărace, corupţia mică este un dat
de la Dumnezeu. Intr-o societate
săracă succesul in bătălia
supravieţuirii de la o zi la alta
este dat de recurgerea la practici,
la care n-ar fi constrînşi, daca ar
duce-o mai bine. Din acest punct
de vedere, corupţia „mică” apare
ca
o
strategie
defensivă,
obligatorie pentru a-ţi hrăni si
îmbrăca familia.
Corupţia
poate
avea
influenţe
directe
asupra
succesului in afaceri. Cu ajutorul
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ei tot climatul de afaceri poate fi
schimbat in favoarea plătitorului.
Dar fără ea se pot întîmpla lucruri
mai grave: întîrziere deliberată,
ascunderea de informaţii etc.
Toate acestea adunate pot
determina
succesul,
sau
respectiv falimentul in afaceri.
corupţia mare
deşi
tranziţia de la corupţia "mică" la
cea "mare" este fluida in cazul
individual, cea din urma prezintă
un sector distinct de probleme. In
cel mai rău caz avem de-a face
cu o clasă politica si economica
superioara, care abuzează de
privilegiile sale, îmbogăţindu-se
pe spinarea populaţiei. Fiecare
participant
are
un
interes.
"Furnizorul" vinde bunuri şi
servicii la preţuri astronomice, in
timp ce "clientul" îşi primeşte
partea sub forma comisioanelor
ilegale. Cele mai multe dintre ele
sunt instalaţii relativ inutile, prost
adaptate, colosal de scumpe,
proiecte de construcţii mamut,
sau dotare armata ce depăşeşte
pe
departe
nevoile
ţării
respective. În toate cazurile
tranzacţiile sunt perfect legale.
Natura ilicită a acestor operaţiuni
este dată de următoarele: luînd in
considerare caracterul limitat al
resurselor, funcţionarii ar trebui
sa apere interesul public. Din

motive egoiste însă, aceştia in
loc sa aleagă varianta optima,
implementează varianta cea
mai costisitoare. Dimensiunile
exagerate,
complexitatea
tehnologica,
lipsa
infrastructurii
sau
chiar
inutilitatea acelui proiect duc
la
ineficacitatea
acelei
investiţii. Din moment ce
"comisioanele" sunt ridicate şi
bineînţeles
nedeclarate,
dauna in avutul public este
proporţional de mare. Acestei
practici ii sunt atribuite
datoriile externe ale multor ţări
in dezvoltare.
Factorii corupţiei
Factorii corupţiei sînt
rezultatul
proceselor
şi
schimbărilor
profunde
ce
afectează
societatea.
Procesul
continuu
de
transformări şi restructurări pe
care îl implică modificarea
sistemului politic, economic,
de guvernare şi starea socială
agravată
a
populaţiei
generează
fenomene
de
dezorganizare socială, de
scădere a responsabilităţii
societăţii în ansamblu şi a
fiecărui individ în parte.
Analizînd
aspectele
putem evidenţia următorii

factori (generatori) de corupţie:
Factorii politici – lipsa unei
voinţe politice de a contracara
corupţia, problema nesoluţionată pe
deplin a separării puterii legislative,
executive şi judecătoreşti la diferite
niveluri, lipsa politicii unice şi
programelor de stat eficiente cu
privire la contracararea corupţiei,
Factorii
normativilegislativi – legislaţia imperfectă,
lipsa unui mecanism de realizare a
actelor normative.
Factorii organizaţionali –
interacţiune infimă între organele
competente
neajunsuri
în
organizarea activităţii de control,
eficacitatea redusă a controlului
departamental
Factorii personalului – lipsa
unui sistem unic de selectare a
cadrelor, profesionalismul scăzut,
protecţionalismul...
Factorii economici- criza în
economia naţională, neajunsurile în
sfera producerii şi a distribuirii
bunurilor
materiale,
evidenţa
insuficientă a valorilor materiale şi a
averii publice.
Factorii moral-psihologici
– criza morală în societate, tradiţiile
nedezvoltate ale eticii serviciului
public, modificări în conştiinţa
socială
După cum se ştie prevenirea
criminalităţii inclusiv a corupţiei se
realizează
prin
două
forme

principale: acţiunea asupra sferei
existenţei sociale şi influenţa
asupra
conştiinţei
sociale.
Fiecare dintre aceste două forme
îi corespunde o anumită totalitate
de genuri de activitate preventivă,
realizată la cîteva niveluri.
Măsurile preventive se împart în
generale şi speciale.
Generale
- promovarea transparenţei
în activitate;
- reducerea birocraţiei;
- transmiterea unor atribuţii
publice în gestiune privată;
- reducerea numărului de
funcţionari
în
sectorul
public
speciale
- prevenirea şi soluţionarea
conflictelor de interes
- crearea unor modalităţi
automatizate
de
interacţiune cu cetăţenii
- promovarea unei politici de
cadre axată pe integritatea
funcţionarului.
- familiarizarea
cu
prevederile
legale
referitoare la corupţie
- cultivarea
eticii
funcţionarului
- colaborarea
cu
organizaţiile
neguvernamentale
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- evaluarea sistematică a

situaţiei anticorupţiei
- desfăşurarea companiilor
educaţionale anticorupţie.
Soluţiile prezentate au un
caracter exhaustiv. În funcţie de
specificul fiecărei instituţii publice,
pot fi elaborate şi alte măsuri de
prevenire al corupţiei. Dar
important nu este numărul lor ci
eficienţa şi responsabil pentru
eficienţă este fiecare din noi.
Dacă prevenirea corupţiei întro instituţie publică înseamnă
înlăturarea
sau
atenuarea
condiţiilor
care
favorizează
producerea
ei,
atunci
contracararea semnifică luarea
unor măsuri de a-i depista şi a-i
sancţiona pe cei care s-au dedat
la asemenea fapte. Pentru
contracararea
faptelor
de
corupţie se poate lua una din
măsuri:
- examinarea
sesizărilor
adresate de cetăţeni
- efectuarea unor controale
- conlucrarea cu organele
de drept
- cercetarea cazurilor de
contencios administrativ.
Toate aceste măsuri pot fi
lărgite în dependenţă de sfera de
activitate. Dar important este să
reacţionăm atunci cînd este
nevoie. Reacţia promtă la actele

de corupţie va avea un ecou
pozitiv şi va ridica astfel
imaginea instituţiei.
corupţia universală
Gunnar
Myrdal,
profesor de ştiinţe sociale, a
subliniat
două
efecte
deplorabile ale corupţiei în
lume:
Comportamentul
corupt pavează drumul pentru
regimuri
totalitariste!
Mecanismul este simplu: prin
expunerea clasei corupte, şi
prin dorinţa de a-i pedepsi pe
aceştia, noii justiţiari se
acoperă cu mantia legitimităţii.
Mai grav este insă că această
şaradă umbreşte problema
importantă, si anume faptul că
populaţia respinge corupţia
pentru că suferă din cauza ei!
- "Folclorul corupţiei" îl
reprezintă legendele despre
cît de corupţi sau cît de
coruptibili sunt de exemplu
funcţionarii publici. Acesta are
ca urmări resemnarea şi
fatalismul in rîndul oamenilor
"mici", întărind convingerea că
fenomenul corupţiei este ceva
normal.
In
amalgamul
de
sărăcie, ruine ale unor tranziţii
nereuşite şi guvernări proaste,
principiul
interdependenţei

circulare
enunţat de Myrdal,
prefigurează efectele dezastruoase.
Realitatea în multe tări in
dezvoltare se prezintă în felul
următor:
instituţii
publice
nedezvoltate, cîteva elite ale castei
superioare şi diferenţe enorme intre
venituri - odată cu acestea venind şi
posibilităţile de a exercita sau
manifesta autoritatea. Obişnuinţa
populaţiei de a se confrunta cu
corupţia duce la distrugerea oricărui
sentiment de corectitudine. Relaţiile
intre
oameni
ajung
să
fie
determinate de predispoziţia de a
corupe si de a fi corupt, iar practica
corupţiei prevalează intereselor
comunităţii. Dezavantajaţi sunt cei
săraci sau cinstiţi, care din diferite
motive nu pot sau nu vor să intre in
joc. Astfel ei vor fi tot timpul cu un
pas in urmă fată de cei care-şi
permit sa influenţeze deciziile in
favoarea lor. Cel mai des întîlnit caz
este acela in care drepturile
conferite tuturor prin Constituţie si
lege sînt condiţionate de mite.
Ceilalţi în schimb nu sînt supuşi
acestui
tratament
incorect,
ajungându-se in anumite cazuri
pînă la scutirea de taxe si impozite.
După cum s-a menţionat,
corupţia se regăseşte în tările
întregii lumi. Majoritatea oamenilor,
şi nu numai cei din lumea
occidentală, sunt de acord că

aceasta este o practica ascunsă
(în cazul în care nu se afla in
rîndurile celor, care profită de pe
urma acesteia). Corupţia este
distrugătorul societăţii, săpînd la
rădăcina
concurenţei
şi
interesului public. Deplorabil este
însa faptul că, în tările in
dezvoltare, suferă cel mai mult,
aceia care, datorită portofelului
aproape gol, nu pot să întoarcă
deciziile in favoarea lor.
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К О Р Р У П Ц И О Н Н Ы Е П Р Е С Т У П Л Е Н И Я:
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ
CВЯЗАННЫЕ С ПРЕДМЕТОМ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Василий ЛЕВИЦКИЙ
Прокурор, заместитель
Прокурора по Борьбе с
коррупцией
Большое количество проблем
квалификации
коррумпирования
связано
с
толкованием
его
предмета, несмотря на то, что его
виды перечислены в уголовном
законе.
Предмет
указанных
преступлений, как известно, может
выражаться в форме денег, ценных
бумаг, иного имущества, выгод
имущественного характера.
Понимание денег и ценных
бумаг, как правило, не вызывает
затруднений. Важно, чтобы они на
момент совершения преступления
не были изъяты из обращения, как,

например рубль дествующий при
СССР,
или
купоны
при
становлении
независимости
Молдовы котырые на данный
момент изъяты из обращения. В
противном
случае
деньги
и
ценные бумаги не могут быть
предметом
коррупции,
кроме
ситуаций, когда имеют сами по
себе значительную материальную
ценность (монеты сделаны из
драгоценных металлов; банкноты
являются редкими в историческом
плане
именющие
нумизматическую
ценность
и
подлежат материальной оценке).
Однако в этих случаях данные
предметы уже не признаются
деньгами или ценными бумагами и
должны быть отнесены к иному
имуществу
как
предмету
коррумпирования
и
взяточничества.
Не
могут
признаваться
предметом
коррупции деньги и ценные бумаги
выпущенные
не
признанными
республиками
и
территориальными образованиями
хотя и действующими на их
территориях
(например,
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приднестровский
рубль
не
имеющий международного статуса
валюты),
однако
имещий
материальную
ценность,
поскольку он может быть обменен
на территории этих образований
на любую другую валюту. В таких
случаях предметом коррупции
будут выступать не деньги или
ценые бумаги, а иное имущество
имееющее
материальную
ценность.
Рассматривая
случаи,
когда
передающий
вознаграждение
сознательно
использует
фальшивые
денежные
знаки
или
сфальсифицированные ценные
бумаги, а получающий его,
напротив, в момент получения
вознаграждения уверен в их
подлинности.
Действия
должностного
лица
квалифицируются по правилам
фактической
ошибки
— а
именно ошибки в предмете
преступления — как покушение
на пассивное коррумпирование
в виде денег или ценных бумаг
— по ст. 27, соответствующей

части ст. 324 УК РМ.
Действия
дающего
фальшивое вознаграждение
не могут квалифицироваться
по ст. 325 УК, поскольку он
осознает,
что
предмет
преступления
отсутствует.
Нельзя
в
этом
случае
говорить и о мошенничестве,
так как, хотя и имеют место
признаки обмана, он на
момент передачи денег или
ценных бумаг не выступает
способом
завладения
имуществом, а формирует
выгодную линию поведения
должностного лица. Если в
ходе преследования будет
доказан
умысел
на
дальнейшее
завладение
имуществом,
действия
передающего
вознаграждение могут быть
расценены как приготовлени
к мошенничеству.
Единственно
возможная
квалификация
действий
передающего
должностному
лицу
фальшивое вознаграждение

— своеобразная форма сбыта
поддельных денег или ценных
бумаг; вменению подлежит ст. 236
УК
РМ.
Ответственность
за
изготовление
фальшивок
наступает, если виновный сам
лично подделывал деньги или
ценные бумаги.
Иное
имущество,
как
предмет коррупции понимается
несколько уже, чем в гражданском
законодательстве.
В
качестве
предмета могут выступать все
виды движимого имущества. Не
имеет
значения
при
этом,
находится ли конкретная вещь в
гражданском обороте, изъята ли
она из него или ограничена в нем
законом. В случае, когда вещь
изъята из гражданского оборота
или ограничена в нем законом
потребуется
дополнительная
квалификация по совокупности
преступлений, например, по ст.
224 (нарушение правил оборота
радиоактивных,
бактериологических и токсических
веществ, материалов и отходов),
ст. 290 (незаконные ношение,
хранение, приобретение, ремонт
или сбыт оружия и боеприпасов)
или ст. 292 УК (производство,
приобретение,
переработка,
хранение,
перевозка
использование или приведение в
негодность
взрывчатых
вещеществ или радиоактивных

материалов). Движимые вещи
как предмет коррупции могут
быть
неодушевленными
и
одушевленными
небезызвестная
взятка
«борзыми щенками»), сложными
и
простыми,
делимыми
и
неделимыми, главной вещью и
принадлежностью
к
ней,
плодами, продукцией и т. п.
Относительно недвижимого
имущества можно отметить, что
далеко не все его виды могут
реально выступать в качестве
предмета
корупции.
Согласно
гражданского законодательства к
недвижимым вещам относятся
земельные участки, участки недр,
обособленные водные объекты и
все, что прочно связано с землей,
в том числе леса, многолетние
насаждения, здания, сооружения.
Недвижимым
имуществом
считаются
также
подлежащие
государственной
регистрации
воздушные и морские суда, суда
внутреннего
плавания.
Если
некоторые
виды
земельных
участков, некоторые здания и
сооружения,
отдельные
воздушные и морские суда и т. д.
могут находиться в частной
собственности и, соответственно,
могут
служить
предметом
коррупции, то леса, многолетние
насаждения, участки недр, воды и
т. п. исключены из свободного
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гражданского оборота и поэтому
едва ли могут быть переданы в
качестве
незаконного
вознаграждения
должностному
лицу.
Но
и
в
отношении
недвижимости, которая в принципе
может
выступать
предметом
коррупции, следует
оговорить
специфическую
форму
ее
передачи должностному лицу:
передается, как правило, не сама
недвижимость как вещь, а право
собственности на нее. Выгода, и
услуги имущественного характера
должны иметь денежную оценку.
Когда должностному лицу в
качестве оплаты за оказываемую
им услугу предлагают встречную
услугу:
устройство
на
высокооплачиваемую
работу,
продвижение по службе, влекущее
материальную выгоду, — состав
преступления отсутствует. Выгода
в зарплате, хотя и спровоцирована
дающим, не выплачивается, тем
не менее, из его кармана.
Приведенный казус может, при
наличии необходимых признаков
состава,
повлечь
уголовную
ответственность
должностного
лица
за
злоупотребление
полномочиями по ст. 327 УК РМ.
В
связи
с
этим
интересной является ситуация,
когда должностному лицу за
совершение им определенных
действий
предоставляют

возможность
посетить
дорогостоящий концерт или
спектакль.
Если
эта
возможность
посещения
концерта
выражена
в
билетах — есть состав
пассивного-активного
коррумпирования . Иначе,
если передано приглашение
на этот концерт, которое,
хотя и может быть в
принципе продано, иметь
конкретную
денежную
оценку, тем не менее для
передающего его ничего не
стоило,
он
не
платил
никаких денег за указанное
приглашение. В данном
случае, на мой взгляд, нет и
не может быть состава
коррумпирования,
хотя
определенно
можно
говорить о злоупотреблении
должностными
полномочиями.
Интересен
вопрос.
Является
ли
предметом
пассивного коррумпирования
оказание сексуальных услуг.
Факт существования в нашем
обществе проституции никто
не отрицает, но едва ли
возможно говорить о ней как
о
выгоде
или
услуге
имущественного характера.
Определяя последнюю как
услуги,
оказываемые

безвозмездно, но подлежащие
оплате, полагаю, что имеется в
виду только те действия, которые
носят или в принципе могут носить
легальный характер, могут быть
признаны услугами с точки зрения
гражданского
законодательства.
Ведь
именно
с
позиции
гражданского
законодательства
определяются
в
уголовноправовой науке понятия денег,
ценных бумаг и иного имущества.
Другая
позиция
приведет
к
официальному
признанию
правомерности
платы
за
сексуальные услуги, что, в свою
очередь, рождает ряд правовых
последствий, например, признание
возможности
привлечения
к
уголовной ответственности за
уклонение от уплаты налогов с
деятельности проституток. Точно
так
же,
следуя
логике
приведенных
рассуждений,
поскольку никто в нашей стране не
сомневается в существовании
киллерства, которое представляет
собой платное оказание такой
услуги, как убийство, следовало
бы и на него распространить
понятие «выгоды имущественного
характера». Однако, разумеется,
подобные «услуги» не могут быть
расценены в качестве таковых..

Сказанное не означает,
что в случаях выполнения
должностным лицом каких-либо
действий или бездействия в
пользу лица, предоставляющего
ему за это собственные или
другого
лица
сексуальные
услуги, это должностное лицо
освобождается от уголовной
ответственности.
Возможна
квалификация
по
ст.173
принуждение
к
действиям
сексуального характера при
наличии всех признаков состава.
Необходимо помнить что,
предмет коррупции всегда носит
материальный
характер.
Получающий
вознаграждение
приобретает
безвозмездно
материальную выгоду. Конкретный
размер последней не имеет
значения для наличия состава
преступления,
кроме
единственного случая: когда он
слишком мал, малозначителен и в
таких случаях подпадает под
дейтвие ч. 2 ст. 14 УК РМ и
преступлением не является.
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INVESTIGAREA CRIMINALISTICĂ
A LOCULUI FAPTEI
Î N C A Z U L I N FR A C Ţ I U N I L O R
DE CORUPŢIE

Sergiu GARABAGIU
Procuror, şef al secţiei
exercitare a urmăririi penale
în cauze excepţionale

Investigarea criminalistică a
locului faptei în cazul infracţiunilor
de corupţie corespunde cerinţelor
generale privind funcţiile, condiţiile,
caracteristicile şi regulile generale
ale desfăşurării şi materializării
rezultatelor oricărei cercetări a
locului faptei.
Vom încerca să evidenţiem
câteva aspecte procesuale şi
practice specifice, precum şi unele
reguli speciale în cazul investigării

criminalistice a locului săvârşirii
unor fapte de corupţie, aşa cum
au rezultat acestea din activităţile
de urmărire penală.
Investigarea locului faptei în
cazul infracţiunilor de corupţie
poate avea loc cu prilejul
constatării infracţiunii flagrante,
activitate plasată, de regulă, în
debutul cercetărilor sau într-un alt
moment al urmăririi penale.
Principala
activitate
efectuată
de
organele
de
urmărire penală în cursul unei
asemenea proceduri constă în
investigarea locului faptei. Într-o
asemenea situaţie, rezultatele
cercetării sunt materializate în
procesul-verbal de constatare a
infracţiunii flagrante care, ca
mijloc de probă scris, capătă o
valoare probatorie deosebită.
O caracteristică importantă
a infracţiunilor de corupţie constă
în caracterul ocult al săvârşirii
acestora, determinat de interesul
comun al funcţionarului public
corupt, dar şi al persoanei care îl
corupe, ca faptele acestora să nu
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ajungă la cunoştinţa organelor
judiciare.
Datorită însăşi naturii lor,
modului şi împrejurărilor în care
sunt săvârşite, infracţiunile de
corupţie sunt dificil de probat
întrucât acestea sunt comise
departe de ochii publicului, fără a
lăsa prea multe urme materiale şi
fără a fi întocmite sau utilizate
înscrisuri. În acest sens, faţă de
caracterul limitat al folosirii unor
mijloace de probă clasice, cum ar
fi
declaraţiile
martorilor,
înscrisurile
sau
mijloacele
materiale de probă, deseori
centrul de greutate al probaţiunii
se mută asupra cercetării la faţa
locului, procedeu probatoriu care
utilizează,
prin
excelenţă,
mijloace şi metode ştiinţifice, în
primul rând criminalistice, având
un grad ridicat de exactitate şi
obiectivitate.
O altă trăsătură distinctivă a
investigării locului faptei în
asemenea cazuri, constă în faptul
că obiectivul principal îl constituie
stabilirea faptelor, pornind de la
persoanele vizate, care sunt, în

cvasitotalitatea
situaţiilor,
cunoscute
echipei
de
cercetare şi nu invers, ca la
infracţiunile de omor, spre
exemplu, unde de multe ori,
scopul constă în stabilirea
exactă a faptelor în vederea
identificării, în acest mod, a
autorilor infracţiunii.
Ca
activităţi
premergătoare
efectuării
cercetării locului unei fapte de
corupţie,
sunt
necesare
stabilirea locului, scopului şi
oportunităţii
efectuării
acesteia, precum şi dacă
aceasta va fi inclusă într-un
complex
de
activităţi
procedural penale.
În funcţie de cele stabilite
şi de activităţile concrete care
urmează a fi efectuate,
procurorul
va
stabili
componenţa
echipei
de
cercetare.
Membrii acesteia sunt
procurori, ofiţeri de poliţie
judiciară şi specialişti în
diverse domenii, în funcţie de
caracteristicile locului faptei şi

de specificul săvârşirii acesteia.
Astfel, dacă la locul faptei se află
sisteme şi echipamente I.T.,
prezenţa
unui
specialist
informatician
este
absolut
necesară.
O precizare importantă este
aceea că totdeauna şeful echipei
este procurorul, care, în temeiul
autorităţii şi prerogativelor conferite
de lege, trebuie să îşi asume
responsabilitatea întregii activităţi şi
să o coordoneze efectiv.
În plus, conducerea echipei
tehnice să fie în toate cazurile
unipersonală, aceasta asigurând
coerenţa deciziilor, precum şi
cunoaşterea de către şeful echipei
a tuturor datelor şi informaţiilor
legate de desfăşurarea cercetării
locului faptei.
Experienţa a demonstrat faptul
că un component de bază al
echipei este specialistul criminalist,
ale cărui cunoştinţe specializate şiau dovedit eficacitatea în cursul
cercetărilor efectuate la locul
comiterii
unor
infracţiuni
de
corupţie.
După constituirea echipei,
următorul pas îl constituie obţinerea
a cât mai multe informaţii cu privire
la persoana, locul şi condiţiile în
care se va efectua cercetarea.
Datele şi informaţiile preexistente
cercetării pot fi utilizate în vederea
stabilirii metodelor de cercetare, a

operaţiunilor
urgente,
a
succesiunii activităţilor, a zonelor
şi obiectivelor de interes. Sursele
de informaţie pot consta în
bazele de date gestionate de
diversele autorităţi publice, cele
puse la dispoziţie de serviciile şi
structurile
specializate
în
culegerea
şi
prelucrarea
informaţiilor sau chiar în studii
premergătoare ale zonei în care
se află locul faptei.
Având în vedere modalităţile
specializate de acţiune ale
grupurilor criminale care comit
acte de corupţie organizată,
pentru contracararea acţiunilor
acestora
este
necesară
desfăşurarea
activităţii
de
strângere a informaţiilor în paralel
cu efectuarea cercetării propriuzise, astfel încât, prin intermediul
cercetării locului faptei, datele
obţinute să poată fi verificate şi
valorificate în mod imediat.
Spre
exemplu,
prin
interceptarea în timp real a
comunicaţiilor şi transmiterea
datelor obţinute către echipa de
cercetare au fost dejucate, în mai
multe rânduri, planurile ca, sub
pretextul rezolvării unor probleme
urgente de serviciu sau al
cumpărării
de
medicamente
pentru un membru al familiei,
unele dintre persoanele cercetate
să părăsească pentru o perioadă
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locul faptei, fie pentru a-i alerta
pe
ceilalţi
participanţi
la
săvârşirea faptei, fie pentru a
ascunde obiectele care purtau
urmele infracţiunii.
Acţiunea
echipei
de
cercetare a locului faptei trebuie
să fie rapidă şi precisă, de aceea
este
necesară
cunoaşterea
exactă a adresei locuinţei sau
instituţiei vizate, a poziţionării
sale geografice, precum şi a
căilor şi posibilităţilor de acces.
Datorită
caracterului
organizat pe care fenomenul
corupţiei l-a căpătat în perioada
recentă, au devenit tot mai
frecvente acţiunile complexe ale
organelor de urmărire penală
constând în efectuarea simultană
şi conjugată a unor acte de
procedură penală în mai multe
locuri unde s-au comis acte de
corupţie.
Aceste locuri sunt, uneori,
dispersate la mari distanţe, iar
simultaneitatea acţiunilor este
necesară
pentru
evitarea
dispariţiei urmelor infracţiunilor,
ca rezultat al comunicării dintre
membrii grupului infracţional.
Acestei tendinţe i-a fost
opusă de către organele de
urmărire penală, constituirea unor
echipe
de
cercetare
pluridisciplinare,
având
o
componenţă fixă şi, care prin

experienţa comună dobândită
ajung să aibă un mod de
acţiune omogen şi extrem de
eficient.
După constituirea echipei
de cercetare este necesară
selecţia şi disponibilizarea
resurselor materiale necesare
acesteia,
insistându-se
asupra
mijloacelor
de
transport, pentru deplasarea
operativă a membrilor echipei,
şi asupra mijloacelor de
comunicaţie, foarte importante
pentru coordonarea în timp
real a acţiunilor.
O semnificaţie practică
deosebită au unele mijloace
materiale adiacente, a căror
omisiune poate duce la
dificultăţi practice greu de
înlăturat. Ne referim la sigilii,
etichete, ambalaje (saci şi
pungi din polietilenă, cutii din
carton, plicuri, recipienţi PET
sau din sticlă), precum şi la
accesorii cum ar fi sfoara,
ceara, plastilina, substanţele
adezive, care nu trebuie să
lipsească niciodată din trusa
criminalistică.
Compartimentele
de
utilizare
generală
sunt
următoarele:
a) compartimentul
traseologic
–
destinat
pentru

descoperirea, fixarea şi
ridicarea urmelor papilare
şi
pentru
ridicarea
urmelor
plantare,
de
încălţăminte
şi
ale
mijloacelor de transport –
flacoane
cu
pulberi
diverse, folii adezive,
tuşieră,
rulou,
placă
pentru
amprentare,
bandă metalică, pungi cu
ipsos, lingură;
b) compartimentul
pentru
executarea măsurătorilor
şi
marcarea
zonei
cercetate
–
bandă
metrică, centimetru de
croitorie, riglă, ruletă,
plăcuţe cu numere de
marcare;








c) compartimentul
de
instrumente ajutătoare:
instrumente
tăietoare
–
diamant
pentru
tăiat
geamuri, foarfece, bisturiu;
scule şi dispozitive – cleşte
patent, pensetă anatomică,
şurubelniţă multifuncţională,
lupă cu mâner;
instrumente
electrice
–
lampă electrică, lanternă,
cabluri,
prelungitoare
electrice;
materiale consumabile –
mănuşi
chirurgicale,

plastilină,
saci
din
polietilenă,
plicuri
de
hârtie, sfoară, savonieră,
prosop eprubete, bandă
adezivă.
Trusa este utilată şi cu
compartimente
specializate
destinate a fi folosite în special în
investigarea
infracţiunilor
de
corupţie:
a) Compartimentul
pentru marcarea unor
obiecte – creioane
fluorescente
de
marcat, flacoane cu
prafuri fluorescente
de diverse culori şi
pensule de diverse
tipuri (cu păr de
veveriţă
sau
de
cămilă, cu puf de
struţ, din fibră de
sticlă şi magnetice).
b) Compartimentul
pentru
evidenţierea
obiectelor marcate –
diverse
lămpi
cu
lumină
ultravioletă,
inclusiv portabile, cu
alimentare la reţeaua
electrică,
acumulatorul
auto,
acumulatorul propriu
şi baterii electrice.
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Pentru asigurarea, în spaţiul
limitat al trusei criminalistice, al
unui număr cât mai mare de
mijloace criminalistice apte de a fi
folosite în activitatea practică,
metoda folosită a constat în
includerea unor obiecte cu
utilizare multiplă, precum şi în
asigurarea
compatibilităţii
şi
interschimbabilităţii
componentelor.
Pentru fixarea rezultatelor
cercetării locului faptei este
necesară
folosirea
tehnicii
fotografice, audio şi video.
Datorită progresului tehnic, în
prezent, sunt utilizate aparate
fotografice digitale iar procesarea
imaginilor se efectuează cu
ajutorul calculatorului electronic.
Această
tehnologie
prezintă
avantajul obţinerii unor fotografii
de calitate, care pot fi prelucrate
într-un mod facil şi într-un timp
foarte scurt.
Înainte
de
începerea
deplasării la locul efectuării
cercetării, se impune şi stabilirea
exactă a modalităţilor de acces în
locul respectiv, indiferent dacă
acesta constă într-o locuinţă,
instituţie sau local public. În
situaţia când accesul imediat nu
este posibil, este necesară
asigurarea şi supravegherea
perimetrului,
inclusiv
prin
instituirea
de
posturi
de

supraveghere sau pază ori
prin sigilarea incintelor. Un
element al succesului îl
constituie caracterul inopinat
al acţiunii, care exclude
posibilitatea ca făptuitorii să
şteargă urmele infracţiunii sau
să schimbe starea şi poziţia
mijloacelor de probă. Pentru
obţinerea elementului surpriză
pot fi efectuate activităţi
adiacente
cum
ar
fi:
pătrunderea legendată până
la locul faptei, blocarea căilor
de acces şi ocuparea de către
membrii echipei a poziţiilor
cheie din zona de interes. În
practică,
în
momentul
accesului la locul faptei,
sarcinile
componenţilor
echipei sunt strict distribuite,
în sensul că unii dintre aceştia
merg la locul propriu-zis al
cercetării, în timp ce alţii au ca
obiective declinarea calităţii şi
scopului venirii, identificarea
unor martori asistenţi sau
asigurarea perimetrului.
După sosirea la locul
faptei,
legitimarea
şi
prezentarea în mod neechivoc
a calităţii şi scopului venirii,
prima sarcină a echipei
constă în identificarea şi
supravegherea
persoanelor
care fac obiectul activităţii de
cercetare – presupuşii autori

ai infracţiunii de corupţie şi complicii
acestora
–
precum
şi
în
identificarea
şi
legitimarea
eventualilor martori aflaţi în zonă.
Pentru garantarea dreptului la
apărare, încă din momentele iniţiale
ale cercetării, în special în cazul
infracţiunilor flagrante de corupţie,
procurorul trebuie să aducă la
cunoştinţa persoanelor vizate faptul
că au dreptul să fie asistate de
avocatul pe care îl vor alege şi să le
dea posibilitatea de a apela la
serviciile acestuia, prin intermediul
mijloacelor de comunicare sau în alt
mod.
De regulă, activităţile propriuzise de investigare a locului faptei
se
desfăşoară
în
prezenţa
avocatului, dar există şi unele
măsuri cu caracter de urgenţă care
pot fi dispuse anterior sosirii
acestuia. Exemplificativ, acestea
pot consta în izolarea locului faptei
şi a perimetrului acestuia, instituirea
interdicţiei ca anumite persoane să
părăsească locul faptei sau să
comunice între ele, identificarea şi
reţinerea
la
locul
faptei
a
participanţilor la săvârşirea faptei şi
a altor persoane care pot furniza
date referitoare la comiterea faptei,
protejarea obiectelor şi conservarea
urmelor existente la locul faptei.
În toate cazurile, în debutul
procesului-verbal de consemnare a
rezultatelor cercetării locului faptei,

va fi făcută menţiunea că
persoanei cercetate i-a fost adus
la cunoştinţă obiectul activităţii şi
i-a fost pus în vedere faptul că
are dreptul să fie asistată de un
avocat,
cu
descrierea
demersurilor efectuate pentru
asigurarea prezenţei acestuia.
În situaţia, când, din diverse
motive, avocatul se prezintă pe
parcursul
cercetării,
ora
prezentării precum şi faptul că din
momentul respectiv va participa
la toate acţiunile desfăşurate vor
fi de asemenea, consemnate ca
atare în cuprinsul procesuluiverbal. Totodată, în mod verbal şi
prin citirea integrală a conţinutului
procesului-verbal, avocatului îi
vor fi aduse la cunoştinţă
activităţile efectuate şi rezultatele
obţinute anterior venirii acestuia.
Atunci când una dintre părţi
nu cunoaşte limba română este
necesară
folosirea,
pe
tot
parcursul cercetării, a unui
interpret, iar la finele acesteia,
actele întocmite vor fi citite şi
traduse în limba respectivă.
Datorită dificultăţilor
practice
legate de găsirea unui interpret şi
deplasarea acestuia la locul
faptei se impune fie desemnarea
acestuia de către persoana în
cauză, fie dispunerea anterior
începerii cercetării locului faptei,
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a măsurilor necesare pentru
asigurarea prezenţei acestuia.
Deseori,
în
activitatea
curentă, cercetarea locului faptei
implică şi efectuarea unor alte
acte procedural penale, cum ar fi
percheziţiile
corporale
sau
domiciliare, ridicarea de obiecte
sau înscrisuri, reconstituiri şi
altele, situaţie în care trebuie
respectate şi regulile tactice şi
procesual
penale
specifice
acestora.
În cazurile prevăzute de
lege, prezenţa continuă la locul
cercetării
a
reprezentantului
unităţii este obligatorie, iar la
sfârşitul activităţii, acestuia îi va fi
înmânat
un
exemplar
al
procesului-verbal
rezultat.
Deseori, prin autoritatea şi
cunoştinţele sale despre locul
faptei, reprezentantul unităţii a
furnizat date esenţiale pentru
buna finalizare a actelor de
cercetare a locului faptei.
Procesul de investigare a
locului
faptei
presupune
depunerea unor eforturi fizice şi
psihice deosebite, constituind o
activitate care, deseori, necesită
din
partea
celor
care
o
efectuează menţinerea, pe durate
mari de timp, a unei concentrări
mentale intense.
Pe
de
altă
parte,
desfăşurarea
sa

necorespunzătoare
poate
duce
la
omiterea
unor
mijloace de probă şi la
compromiterea rezultatelor.
De aceea, între membrii
echipei de cercetare trebuie
să existe complementaritate şi
o împărţire judicioasă a
sarcinilor concrete ale fiecărui
component, care vor fi grefate
pe
pregătirea
sa
de
specialitate.
Aşa cum experienţa a
demonstrat,
rolul
şefului
echipei trebuie să se rezume
la
coordonarea
şi
supravegherea
acţiunilor,
precum
şi
la
fixarea
rezultatelor
cercetării,
implicându-se personal doar
în efectuarea actelor celor mai
importante şi mai delicate.
Aşadar,
procurorul
care
conduce cercetarea locului
faptei
constituie
„capul
limpede” al echipei, persoana
care are o viziune de
ansamblu
asupra
întregii
acţiuni, reprezintă echipa în
raporturile cu terţii şi asigură
comunicarea
cu
aceştia,
precum şi coordonarea cu alte
echipe
care
desfăşoară
activităţi similare în locuri
diferite.
Atingerea
obiectivelor
unei investigări a locului faptei

necesită
utilizarea
imaginaţiei,
spontaneitate
şi
valorificarea
experienţei dobândite în acest
domeniu, iar interpretarea urmelor
şi elaborarea graduală a versiunilor
constituie un proces continuu care
avansează paralel cu desfăşurarea
propriu-zisă a cercetării.
Delimitarea locului faptei este
una
pur
convenţională,
aria
cercetărilor putând fi extinsă treptat
în funcţie de rezultatele obţinute
anterior. Astfel, este posibil ca
pretinderea să se consume într-un
loc, iar primirea banilor sau altor
foloase în alt loc ori ca banii să fie
primiţi sau chiar pretinşi prin
intermediul unuia sau mai multor
intermediari, complici la săvârşirea
infracţiunilor.
Spre exemplu, prin extinderea
graduală a cercetărilor în spaţiile
comune ale unui bloc de locuinţe a
fost găsit ambalajul unui aparat
electrocasnic primit anterior de
către proprietarul unui apartament
drept mită. Într-o altă situaţie, întrun autoturism folosit ocazional de
către o rudă a făptuitorului a fost
găsită o sumă de bani precum şi
înscrisuri
care
au
dus
la
descoperirea unor alte fapte de
corupţie. Cercetarea locului faptei
este aproape totdeauna un act
irepetabil,
de
aceea
trebuie
efectuată cu mare atenţie, astfel
încât să fie evidenţiate până şi cele

mai mărunte aspecte care au
relevanţă în cauză, dar şi acele
elemente susceptibile de a fi
utilizate ulterior în vederea
stabilirii adevărului.
Astfel de elemente care au
fost
surprinse
în
timpul
cercetărilor
s-au
referit
la
banderolele sau benzile elastice
cu care au fost prinse sumele de
bani sau la particularităţile care
fac
posibilă
identificarea
obiectelor – marcă, tip, model,
serie
constructivă,
culoare,
dimensiuni, defecte, acte de
provenienţă şi altele.
Problemele generale pe
care trebuie să le lămurească
cercetarea locului faptei se
grefează
pe
elementele
constitutive ale faptelor de
corupţie,
acestea
fiind
următoarele:
-

-

-

Identitatea, calitatea şi
participaţia
persoanelor
la
săvârşirea faptelor de
corupţie;
Acţiunile şi inacţiunile
ilicite
ale
acestor
persoane, inclusiv cele
legate de atribuţiile de
serviciu;
Scopul
activităţii
infracţionale;
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-

Banii sau foloasele
care constituie obiectul
activităţii infracţionale.

De asemenea, vor fi căutate
înscrisuri, valori şi alte mijloace
de probă din care ar putea să
rezulte aspecte conexe faptelor
propriu-zise, dar care contribuie
la soluţionarea cauzei penale:
atribuţiile
de
serviciu
ale
făptuitorului,
raporturile
cu
denunţătorul,
bunurile
sau
valorile susceptibile să facă
obiectul măsurilor asiguratorii,
sumele de bani sau alte foloase
care ar putea proveni din
săvârşirea altor fapte de corupţie
(bunuri care depăşesc nevoile
reale de consum sau de folosinţă,
multitudinea bunurilor de acelaşi
gen şi cu aceleaşi caracteristici
etc.).
O categorie aparte de urme
care, în procedura constatării
infracţiunilor flagrante de corupţie
are o relevanţă deosebită o
constituie urmele de substanţe
fluorescente. De altfel, într-o
asemenea situaţie, investigarea
locului faptei este intim legată de
activităţile
premergătoare
şi
simultane constatării infracţiunilor
flagrante.
Urmele
de
substanţe
fluorescente vor fi evidenţiate cu
ajutorul lămpii U.V. după care vor

fi fotografiate şi filmate cu
etalon
şi
descrise
sub
aspectul naturii, dimensiunii,
valorii, formei şi poziţionării.
Este
necesară
şi
descrierea obiectului care le
poartă şi care poate fi,
eventual, ridicat pentru a fi
fotografiat în condiţii de
laborator.
În
unele
situaţii,
asemenea observaţii exacte
au avut un impact deosebit
asupra cursului anchetei,
coroborându-se cu celelalte
mijloace de probă. Spre
exemplu, pe biroul (masa de
lucru) al unui funcţionar public
a fost pusă în evidenţă o urmă
de stratificare, care prezenta
fluorescenţă şi care provenea
de la substanţa fluorescentă
cu care anterior fusese tratată
suma de bani primită drept
mită.
Urma
avea
formă
alungită şi rectilinie, iar după
măsurarea
acesteia
s-a
dovedit
că
avea
exact
lungimea bancnotelor care
făcuseră obiectul mitei şi pe
care funcţionarul respectiv le
aşezase, după primire, pe
biroul său.
Urmele şi microurmele
de fluorescenţă pot furniza
detalii
interesante,
prin

poziţionarea acestora, atât cât
priveşte locul unde au fost puse
bancnotele tratate chimic, cât şi
despre
itinerarul
parcurs
ori
obiectele
atinse
de
către
persoanele care au intrat în contact
cu suma de bani. Un alt aspect
important este acela că substanţele
fluorescente folosite sunt formate
din particule cu dimensiuni şi
densitate reduse, astfel că au
tendinţa de a se acumula pe
muchiile şi adânciturile obiectelor
iar, în anumite condiţii pot fi purtate
la distanţă de către curenţii de aer.
În cursul cercetării, trebuie
evidenţiate şi descrise inclusiv
împrejurările negative care, din
punct de vedere probatoriu, pot
furniza elemente foarte importante.
Am mai făcut referire la absenţa
urmelor de substanţă fluorescentă
pe mâinile autorului unei infracţiuni
flagrante de luare de mită, deşi
suma de bani a fost găsită într-un
alt loc decât cel unde o aşezase
mituitorul.
Explicaţia a fost găsită abia
ulterior, în sensul că, fiind iarnă,
autorul avea asupra sa o pereche
de mănuşi, cu ajutorul cărora a luat
suma de bani şi a mutat-o într-un
alt loc, unde a şi fost găsită de către
organele de urmărire penală.
În cursul cercetării locului
faptei trebuie evitată distrugerea
sau degradarea unor obiecte sau

înscrisuri, iar cele care sunt
ridicate în vederea cercetărilor
trebuie identificate şi descrise cu
precizie, făcându-se menţiunea
expresă că nu au mai fost ridicate
alte bunuri sau înscrisuri cu
excepţia celor menţionate. Este
necesară ridicarea inclusiv a
obiectelor şi înscrisurilor care au
doar vocaţia de a deveni mijloace
de probă şi care ulterior, dacă se
constată că nu au legătură cu
cauza, vor fi restituite persoanei
căreia îi aparţin. Astfel, din
locuinţa unui funcţionar public au
fost
ridicate
în
vederea
cercetărilor mai multe plicuri
goale pe care erau înscrise
denumirile
unor
societăţi
comerciale, iar actele de urmărire
penală efectuate ulterior au
relevat că plicurile în care s-au
aflat sume de bani au fost
înmânate funcţionarului respectiv
de
către
administratorii
societăţilor comerciale, pentru ca
acesta
să-şi
îndeplinească
atribuţiile de serviciu.
Cât
priveşte
fixarea
rezultatelor
cercetării
locului
faptei, procesul-verbal trebuie
întocmit imediat după terminarea
activităţii
propriu-zise,
de
preferinţă în acelaşi loc. Excepţie
fac locurile publice sau care
prezintă alte particularităţi care
fac
imposibilă
întocmirea
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imediată
a
procesului-verbal
(factori climatici sau de mediu).
Procesul-verbal trebuie să
descrie în mod cronologic, precis
şi amănunţit, toate activităţile şi
toate constatările efectuate, întrun stil obiectiv, concis, sobru şi
accesibil. Pentru completarea
informaţiilor de la locul faptei vor
fi întocmite, de preferinţă la
scară, schiţe şi desene ale locului
faptei sau ale unor obiecte;
schiţele vor fi semnate de toate
persoanele participante şi despre
acestea se va face menţiune în
procesul-verbal.
De asemenea, în cuprinsul
procesului-verbal
trebuie
consemnate
declaraţiile
persoanelor cercetate, inclusiv
ale denunţătorului, insistându-se
asupra relatărilor şi explicaţiilor
care, prin prisma rezultatelor
cercetării locului faptei, au
relevanţă
directă
privind
elementele
constitutive
ale
infracţiunilor de corupţie.
Este preferabil ca întregul
proces de investigare a locului
faptei să fie filmat cu ajutorul
camerei video, atât pentru că
ulterior
înregistrarea
poate
furniza
elemente
probatorii
suplimentare cât şi pentru că
poate constitui în sine un mijloc
de probă sau chiar o dovadă
procedurală,
care
atestă

respectarea
cerinţelor
procesual penale.
În fapt, pe măsura
derulării cercetării, obiectele şi
urmele găsite, precum şi
aspectele constatate sunt
descrise detaliat prin voce în
timp ce sunt filmate, astfel
încât
înregistrarea
video
constituie o extensie şi o
redare
în
imagini
a
conţinutului procesului-verbal.
Aspectele constatate la
faţa locului vor face obiectul
unei planşe fotografice care,
împreună cu casetele video
sau
suporţii
electronici
conţinând
imagini,
se
ataşează la procesul-verbal.
Persoanele participante
vor fi întrebate dacă au
obiecţii sau observaţii privind
desfăşurarea cercetării sau
cele consemnate în procesulverbal, iar în caz afirmativ,
aceste observaţii vor fi
menţionate, încercându-se pe
loc eliminarea sau îndreptarea
aspectelor necorespunzătoare
care au fost sesizate.
În final, este necesară
poziţionarea foarte exactă în
timp atât a momentului
începerii
şi
terminării
cercetării, cât şi al desfăşurării
principalelor
etape
ale
activităţilor
precum
şi

precizarea numărului total de pagini
al procesului-verbal.
Cercetarea locului faptei poate
fi întreruptă din motive temeinic
justificate
(condiţii
climatice,
volumul mare al activităţilor, etc.)
care vor fi menţionate în cuprinsul
procesului-verbal.
Într-o asemenea situaţie, vor fi
dispuse şi consemnate măsurile
necesare pentru protejarea şi
conservarea urmelor şi asigurarea
corespunzătoare a locului faptei. În
mod excepţional, cercetarea poate
fi repetată, dar numai în situaţia
când apar elemente noi, care
justifică o asemenea necesitate, iar
locul faptei nu a suferit modificări
substanţiale.
În ambele cazuri, reluarea sau
repetarea activităţii trebuie să aibă
loc cât mai curând, iar cercetarea
să fie efectuată de către aceeaşi
echipă. Totodată, pentru a releva
continuitatea şi complementaritatea
activităţilor,
procesele
verbale

întocmite cu aceste prilejuri vor
face corp comun cu cel încheiat
iniţial
În
faza
de
judecată,
efectuarea cercetării locului faptei
prezintă aceleaşi caracteristici ca
şi în faza de urmărire penală,
singura precizare fiind aceea că
instanţa trebuie să aibă ca bază
de referinţă actele întocmite de
către organele de urmărire
penală.
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CONTROLUL ASUPRA RESPECTĂRII
LEGISLAŢIEI ADMINISTRATIVE
– ASPECT I MPORTANT
AL COMPETENŢEI PROCURATURII

Angela PROCOPCIUC
Procuror în procuratura
mun.Bălţi

Art.5 lit.”d” al Legii RM “Cu
privire
la
Procuratură”
din
18.04.03/M.o.nr.73-75/
printr-o
singură frază stipulează un aspect
important
al
competenţei
procuraturii: În cadrul procedurii
administrative pentru exercitarea
atribuţiilor sale procurorul este în
drept să intenteze proceduri
administrative.

Puţin
mai
detaliat
competenţă nominalizată este
prevăzută în art.237 CCA: În
cadrul
controlului
asupra
executării legilor în cazurile cu
privire
la
contravenţiile
administrative procurorul este în
drept să pornească procedura
cu
privire
la
contravenţia
administrativă, să controleze
legalitatea în cadrul procedurii
adminitrative, să participe la
examinarea cazului, să verifice
justeţea
aplicării
de
către
organele respective a măsurilor
de influenţă pentru contravenţiile
administrative, să atace hotărîrea
şi decizia asupra plîngerii în
legătură cu cazul cu privire la
contravenţia administrativă, să
suspende executarea deciziei.
La prima vedere atribuţia
procuraturii în domeniul dat
necesită un domeniu îngust de
activitate, însă, numai procurorul
specializat în această latură
poate cu încredere afirma că la
acest compartiment este un
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volum enorm de lucru, deoarece
anume aici sunt depistate cele
mai multe cazuri de încălcare a
drepturilor
şi
intereselor
cetăţenilor.
Pornind de la faptul că
constatarea
şi
examinarea
cazurilor cu privire la contravenţia
administrativă
ţine
de
competenţa a
unui număr
multiplu de organe extrajudiciare,
care sunt 29 la număr, precum şi
competenţa de a pronunţa
decizii, excepţie face numai
instanţa de judecată care poate
numai să pronunţe decizii.
Spre exemplu, numai în
mun.Bălţi în an.2004 organele
extrajudiciare au examinat în
mediu
160000
cauze
administrative, iar instanţa de
judecată pînă la 8000. Este clar
că fiecare caz administrativ în
parte
implică
un
singur
contravenient./Spre deosebire de
cauza civilă sau penală, unde pe
una şi aceeaş cauză pot figura
mai
mulţi
bănuţi,
învinuiţi,

inculpaţi, condamnaţi sau
pîrîţi. Conform art.35 CCA
dacă în privinţa unuia şi
acelaş contravenient sunt
întocmite mai multe procese
verbale
cu
privire
la
contravenţia
administrativă,
instanţa le poate examina
odată, pronunţînd o singură
decizie, sancţiunea se aplică
pentru fiecare contravenţie în
parte, iar definitivă fiind una.
Vîrsta la care survine
răspunderea
administrativă
este de 16 ani în momentul
comiterii
contravenţiei
administrative, în baza art.13
CCA. Excepţie de la această
regulă fac doar normele
speciale ale prezentului cod.
De exemplu: al.4 art.167 CCA
stabileşte că preadolescenţii
în vîrstă de la 14 la 16 ani
sunt
supuşi
răspunderii
administrative, iar părinţii sau
persoanele care îi înlocuiesc
sunt sancţionaţi cu amendă în
mărimea prevăzută de norma

dată. Alin.2 art.164 CCA stabileşte
aceleaşi dispoziţii.
Din exemplele menţionate
mai sus rezultă că între norma
generală şi cea specială există
contraziceri.
Conform actelor
internaţionale la care Republica
Moldova face parte părinţii nu pot fi
supuşi răspunderii pentru faptele
săvîrşite de copiii lor, deoarece se
încalcă principiul individualizării
pedepsei. Mai mult ca atît, pentru
faptul
că
copilul
săvîrşeşte
contravenţii, părintele poate fi
supus răspunderii administrative
conform al.2 art.170 CCA.
În practică se întîlnesc cazuri
cînd
părintele
este
supus
răspunderii administrative de două
ori pentru una şi aceeaşi faptă: La
27.08.05 minorul Pitunin Ghenadie,
14 ani, a consumat băuturi alcoolice
şi s-a aflat în stare de ebrietate în
loc public. Colaboratorul poliţiei a
întocmit un proces verbal conform
al.4 art.167 CCA. Prin decizia
Comisarului
CMP
Bălţi
tatăl
contravenientului,
Pitunin
Constantin, a fost sancţionat la
amendă în mărime de o unitate
convenţională.
Totodată,
prin
decizia instanţei de judecată ultimul
a fost supus şi răspunderii
administrative conform al.2 art.170
CCA la amendă în mărime de 20
u/c.

În
aceste
împrejurări
intervenţia procurorului ar fi de
folos, dacă decizia Comisarului
din 27.08.05 va fi atacată cu
protest în ordinea art.276 CCA,
bazîndu-se pe art.234 p.-8 CCA,
iar materialul administrativ în
privinţa minorului să fie expediat
Comisiei
pentru
minori
municipale
întru
aplicarea
prevederilor
Regulamentului
pentru
minori,
aprobat
de
Prezidiul Parlamentului.
Codul
administrativ
stabileşte norme ce prevăd
răspunderea
administrativă
pentru comiterea a doua oară în
decursul unei perioade de timp a
una şi aceeaşi contravenţie.
Bunăoară art.123 al.2, alin.2
art.126, alin.2,3 art.167 CCA. În
cazurile date este corectă poziţia
că persoana nu poate fi supusă
răspunderii de două ori pentru
una şi aceeaşi faptă. Protestele
în recurs înaintate de procuror
din aceste motive, bazîndu-se
direct pe protocolul nr.7 al CEDO,
au fost admise de Curtea de Apel
Bălţi în toate cazurile.
O
altă
normă,
care
exclude procedura în cazul cu
privire
la
contravenţia
administrativă este p.2 art.234
CCA,
care
stabileşte
că
procedura în cazul cu privire la
contravenţia administrativă nu
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poate fi începută, iar cea
începută urmează a fi încetată în
cazul
neatingerii de către
persoana
care
a
săvîrşit
contravenţia a vîrstei de 16 ani
pînă în momentul
comiterii
contravenţiei administrative.
Această normă subliniază
încă
o
dată
necesitatea
modificării
legislaţiei
administrative, care nu este
perfectă.
Art.37 CCA prevede că
sancţiunea administrativă poate fi
aplicată nu mai tîrziu de 3 luni de
la comiterea contravenţiei, iar în
cazul contravenţiei continue- nu
mai tîrziu de 3 luni de la
descoperirea ei.
Ar părea că este clar şi nu
ar trebui să apară careva
probleme în practică. Cu părere
de rău nu este aşa. Codul cu
privire
la
contravenţiile
administrative în vigoare nu
stabieşte
noţiunea
de
contravenţie continue. Art.9 al
legii indicate prevede numai
noţiunea
de
contravenţie
administrativă, ce se consideră
faptă/acţiune sau inacţiune/ ilicită
ce atentează la personalitate,
drepturile, interesele legitime ale
persoanelor,
proprietate,
orînduirea de stat, ordinea
publică, alte fapte pentru care

survine
răspunderea
administrativă.
În practica judiciară
deseori se întîlnesc cazuri
cînd judecătorii interpretează
al.1 art.37 CCA /contravenţia
continue/ fiecare în felul lor,
făcînd referire la art.29 CP.
De facto, aplicarea unei legi
analogice este corect, iar de
iure – nu. Deaceea, este
necesar
ca
legislaţia
administrativă să stabilească
noţiunea
contravenţiei
continuă.
Al.4
art.37
CCA
prevede că termenul aplicării
sancţiunii administrative se
suspendă
din
momentul
încheierii examinării în fond a
cauzei administrative pînă la
pronunţarea de către instanţa
de
judecată
a
hotărîrii
definitive, dar nu poate depăşi
un an de la data comiteriui
contravenţiei.
Este foarte necesar ca
în norma dată să fie
modificată din “…momentul
încheierii examinării în fond a
cauzei
administrative”
cu
“momentul
parvenirii
materialului administrativ spre
examinare
organului
sau
persoanei împuternicite să
examineze
cazul
administrativ”. Se pot aduce

un şir de exemple cînd pe această
normă se spiculează şi persoana cu
funcţii de răspundere sau chiar şi
instanţa de judecată împuternicită
să examineze cazul administrativ,
abuzind, intenţionat tergiversează
examinarea cazului pentru a fi
clasat conform p.7 art.234 CCA.
Anual procuratura mun.Bălţi
verifică
legalitatea
deciziilor
pronunţate de instanţa de judecată
în cauzele administrative şi de
fiecare dată sunt depistate cazuri
de tergiversare, ce direct duce la
derogarea
art.264
CCA.
Preşedintele judecătoriei mun.Bălţi
a fost informat despre derogările
de lege depistate în scopul
neadmiterii lor pe viitor.
În
mod
analogic
sunt
verificate şi organele extrajudiciare.
Numai în anul curent au fost
efectuate controluri a 16 organe,
dintre care 5 au fost sesizate
despre drogările de lege admise în
cadrul examinării şi pronunţării
deciziilor cu privire la contravenţia
administrativă.
Cele mai frecvente derogări
ale legislaţiei au fost admise la
compartimentul
pronunţării
deciziilor cu privire la sancţionarea
administrativă
sub
formă
de
amendă şi executarea ei.
Astfel,
persoana
responsabilă
de
examinarea
materialelor administrative nu ţine

cont de termenul examinării, fapt
care duce la pronunţarea unei
decizii nefondate. Spre exemplu:
la 19.08.05 procurorul mun.Bălţi
a emis ordonanţă de intentare a
procedurii
administrative
în
privinţa
directorului
SA”Electrotehnica” d.Elena Cireş
pe faptul împiedicării activităţii
legitime a inspectorului muncii
ITM Bălţi şi procurorului în
procuratura
mun.Bălţi
prin
neprezentarea
documentelor
interpelate spre control şi ruperea
actelor de serviciu, acţiuni
calificate conform art.174-10
CCA. La 01.09.05 ordonanţa şi
materialele administrative au fost
expediate
spre
examinare
DGCCCOC
Bălţi
după
competenţă.
Şeful Direcţiei a
pronunţat decizie de sancţionare
a
contravenientei
conform
art.174-10 CCA la amendă în
mărime de 150 u/c la data de
28.09.05/Trebuie de menţionat că
faptul contravenţiei administrative
a fost comis la 20.06.05./ La
07.10.05 E.Cireş a înaintat o
plîngere la decizia dată în
judecătoria
mun.Bălţi
în
conformitate cu art.274 CCA pe
motive că s-au încălcat cerinţele
art.37 CCA. Prin hotărîrea
judecătoriei
mun.Bălţi
din
27.10.05
decizia
şefului
DGCCCOC din 28.09.05 a fost
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anulată cu încetarea procedurii
administrativă
conform
p.7
art.234 CCA în temeiul expirării
termenului aplicării sancţiunii
administrative de 3 luni.
Exemplul relatat mai sus
denotă despre urmările survenite
din cauza neexaminării cazului
administrativ în termenul stabilit
de lege de 15 zile, care a fost
încălcat de către şedul DG
CCCOC Bălţi.
Tot în urma controlului
efectuat în cadrul organelor
extrajudiciare s-au mai depistat
cazuri cînd mai mult de un an de
zile persoanele responsabile nu
examinează cazul administrativ
din
motivul
neprezentării
contravenientului
la
ziua
examinării cazului.
Este o încălcare vădită a
cerinţelor art254 CCA, care
stipulează că în lipsa persoanei
trase
la
răspundere
administrativă cazul poate fi
examinat numai
atunci, cînd
există date despre anunţarea la
timp a persoanei despre locul şi
timpul examinării cazului şi dacă
din partea ei n-a fost primit nici
un demers de a se amîna
examinarea
cazului.
Astfel,
cauzele administrative pot fi
examinate în termenii stabiliţi de
art.264 CCA fără tergiversare.

La acest subiect au fost
înaintate 4 sesizări în adresa
organelor extrajudiciare din
mun.Bălţi.
Conform art.31 CCA
arestul administrativ nu se
aplică persoanelor care nu au
atins vîrsta de 18 ani, femeilor
gravide şi care au copii în
vîrstă de pînă la 12 ani,
invalizilor de gradul 1 şi 2.
Deci, în cazul cînd sunt
depistate
contravenţii
administrative săvîrşite de
aceste
persoane,
trebuie
evitată
reţinerea
administrativă
în
ordinea
art.art.248, 249 CCA a
contravenienţilor. Propunerea
dată se întemeiază pe faptul
că ultimii de facto sunt
sancţionaţi dublu, mai ales
dacă reţinerea este efectuată
în timp de noapte sau zile de
odihnă. În cazul constatării
faptului
contravenţiei
administrative judecata aplică
sancţiunea, prevăzută de
norma imputată, iar reţinerea
administrativă cu durată de 24
sau chiar 48 ore nu se include
în sancţiune. /Spre deosebire
de legislaţia penală, care
sipulează că termenul reţinerii
sau deţinerii sub arest intră în
mărimea pedepsei aplicate./
Legislaţia administrativă în

vigoare nu reglementează atare
împrejurare de fapt.
Conform al. 2 art.244 CCA
nu se întocmeşte proces verbal cu
privire la contravenţia administrativă
în cazurile adoptării de către
organele competente a hotărîrii de
refuz de a intenta proces penal sau
de clasare a procesului penal cu
propunrea de a trage persoana la
răspundere
administrativă.
În
cazurile date în loc de proces
verbal se întocmeşte ordonanţă a
procurorului privirnd intentarea
procesului cu privire la contravenţia
administrativă.
Norma dată urmează a fi
adusă în corespundere cu legislaţia
procesual penală în vigoare,
deoarece hotărîrea de refuz în
cazul dat s-a schimbat în rezoluţie
de neîncepere a urmăririi penale,
iar clasarea procesului penal – în
încetare/clasare/ a urmăririi penale.
În baza Legii RM”Cu privire
la Procuratură” este necesar ca
procurorul să fie în drept să
intenteze proceduri administrative
nu numai în cazurile enumărate mai
sus, dar ori de cîte ori găseşte
temeiuri
pentru
începere
a
procesului cu privire la contravenţia
administrativă.
Deoarece
între
aceste două legi există contraziceri:
pe de o parte este indicat în ce
cazuri
procurorul
porneşte
proceduri administrative, iar pe de

altă parte nu este nici o restricţie,
art.244 CCA necesită a fi adus în
corespundere cu Legea “Cu
privire la Procuratură”.
Conform art.242 CCA
contravenientul este în drept să
fie cunoscut cu faptul ce i se
impută şi procesul verbal cu
privire
la
contravenţia
administrativă urmează a fi
semnat de ultimul. Totodată , la
întocmirea
procesului
verbal
contravenientului i se lămuresc
drepturile şi obligaţiile prevăzute
de art.254 CCA.
Însă,
legislaţia
administrativă nu stabileşte cazul
de aducere la cunoştinţă a
persoanei cu faptul supunerii
răspunderii administrative atunci
cînd nu se întocmeşte proces
verbal. Adică în cazul întocmirii
ordonanţei procurorului privind
intentarea procesului cu privire la
contravenţia administrativă.
Cu toate acestea, reieşind
din faptul că conform art.254
CCA contravenientul este în
drept să facă cunoştinţă cu toate
materialele
dosarului
administrativ, este cazul de a fi
familiarizat şi cu ordonanţa
procurorului privind intentarea
procedurii administrative. Dar
Lega nu stabileşte locul şi timpul
aducerii
la
cunoştinţă
a
ordonanţei în cauză şi respectiv
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lămurirea
drepturilor
şi
obligaţiunilor contravenientului: în
momentul
întocmirii
la
procuratură sau în instanţa de
judecată, după caz, organul
extrajudiciar.
În procuratura mun.Bălţi sa creat o practică binevoită de a
familiariza
persoana
supusă
răspunderii administrative cu
ordonanţa procurorului, explicînd
drepturile
şi
obligaţiunile
acesteia.
Însă,
deseori
contravenientul
profită de ocazia de a nu se
prezenta la procuratură întru
familiarizare cu actul dat, fapt ce
duce la scurgerea termenului
aplicării sancţiunii administrative.
Dacă sunt constatate aşa
fapte, consider că ar fi cazul de a
expedia ordonanţa şi materialele
alăturate organului competent
pentru
soluţionare
fără
semnătura
respectivă
a
contravenientului,
dînd
posibilitate ultimului de a se folosi
de acest drept şi în cadrul
examinării în fond, ţinînd cont de
prevederile art.254 CCA referitor
la citarea legală.
După examinarea cazului
cu
privire
la
contravenţia
administrativă organul/persoana/
competent pronunţă decizie în
conformitate cu art.268 CCA.
Trebuie de menţionat că numai

Comisia administrativă după
examinarea
cazului
administrativ
pronunţă
hotărîri.
La pronunţarea deciziei
se rezolvă chestiuni privitor
stabilirea sau nu a faptului
contravenţiei administrative ,
privind aplicarea sau nu a
sancţiunii
administrative
precum
şi cu privire la
repararea de către vinovat a
pagubei materiale.
În urma multiplelor
verificări s-a constatat că în
nici într-un caz nu a fost
soluţionată
chestiunea
recuperării pagubei materiale.
De obicei, dacă există cereri
din partea părţilor vătămate
referitor la dauna materială,
cauzată în urma comiterii
contravenţiei administrative,
/accidente rutiere, sustrageri,
leziuni corporale/, instanţa de
judecată explică dreptul părţii
vătămate de a se adresa în
procedură civilă. Dar care
este stare lucrurilor, cînd
cazul este soluţionat de
organul extrajudiciar. Spre
exemplu: Examinarea faptului
contravenţiei administrativetăierea ilegală a arborilor,
prevăzută de art.65 CCA ţine
de competenţa Şefului secţiei
silvice teritoriale. În cazul dat

parte vătămată este Statul, căruia i
s-a cauzat pagube materiale în
mărimea
costului
arborilor
tăiaţi/vătămaţi/.
Persoana
împuternicită examinează cazul
administrativ, pronunţă decizia şi nu
se expune în privinţa daunei
materiale cauzate în urma comiterii
contravenţiei administrative.
Apare
întrebarea
cine
urmează să se adreseze în instanţa
de judecată cu acţiune civilă despre
încasarea
daunei
materiale.
Cazurile depistate la Întreprinderea
silvică
Bălţi demonstrează că
Directorul ÎSB pronunţă decizii cu
privire la aplicarea sancţiunii
administrative şi tot el se adresează
în judecată cu cereri privind
încasarea daunei materiale cauzate
în rezultatul comiterii contravenţiei
administrative. Adică, una şi
aceeaşi persoană se reprezintă
drept părţi diferite ale procesului
administrativ: pe de o parte organ
împuternicit la examinarea cazului
administrativ, pe de altă parte
reprezentant al părţii vătămate.
Consider că în cazurile date
Directorul ISB trebuie să pronunţe
decizie prin care să fie soluţionate
ambele chestiuni:
cu privire la
sancţionare şi privind recuperarea
daunei materiale în folosul statului.
Motivarea rezultă din legislaţia
procesual-civilă, care perevede că
statul este parte la proces cu

drepturi şi obligaţiuni egale ca şi
alţi participanţi.
Conform al.3 art.269 CCA
în cazul cînd organul care a
întocmit procesul verbal a
încălcat cerinţele art.242 CCA
care nu pot fi înlăturate la
examinarea cazului, organul care
examinează
cazul
trimite
materialele
organului care a
întocmit procesul verbal pentru
înlăturarea încălcărilor legii.
Cu părere de rău, în
dispoziţia normei date nu este
stipulat dreptul organului care
soluţionează cazul administrativ
de a fixa termenul înlăturării
derogărilor de lege admise şi
totodată indicarea concretă a
derogărilor de lege depistate.
Sunt cazuri cînd instanţa de
judecată intenţionat sub pretextul
dat, fără a indica ce fel de
încălcări a depistat, restituie
materialul administrativ, în scopul
tergiversării
examinării
materialului şi curgerii termenului
aplicării sancţiunii de 3 luni,
prevăzut de art.37 CCA.
În procesul controlului s-au
depistat cazuri, cînd dosarele
administrative au fost restituite de
instanţă fără indicarea concretă
a derogărilor de lege, iar organul
care a întocmit procesul verbal,
neînţelegînd pentru ce i-a fost
restituit dosarul, nu l-a mai
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înapoiat judecăţii. Astfel, cazul a
rămas
neexeaminat,
iar
contravenientul
nesupus
răspunderii administrative.
Este necesar de modificat
norma dată, astfel încît să fie
prevăzute cazurile concrete de
încălcări ale art.242 CCA şi
fixarea anumitor termeni de
înlăturare
a
acestora
cu
prezentarea
ulterioară
a
materialului organului care îl
soluţionează.
Deciziile
pronunţate
asupra cazului cu privire la
contravenţia administrativă pot fi
atacate porintr-un protest al
procurorului conform art.276
CCA. La această normă ar fi
necesar de prevăzut de către
cine sunt pronunţate aceste
decizii, făcînd referire la organul
extrajudiciar. Deoarece la decizia
instanţei de judecată procurorul
înaintează protest în ordinea
art.281 CCA.
La acest compartiment
trebuie de subliniat că în ordinea
art.276 CCA dreptul de a înainta
protest are numai procurorul
sectorului sau municipiului, iar
înaintarea protestului în ordinea
art.281 CCA poate fi de orice
procuror.
Practica
judiciară
denotă că interpretarea acestor
prevederi în aşa mod este
corectă,
deoarece
toate

protestele
înaintate
de
procurorii
în
procuratura
mun.Bălţi sunt recunoscute ca
depuse în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
Spre
exemplu, numai în perioada
noiembrie 2004- octombrie
2005 eu personal am înaintat
în Curtea de Apel Bălţi 70
proteste în ordinea art.281
CCA, din care 62 au fost
admise, în rest neexaminate.
Trebuie de menţionat
că art.281 CCA stabileşte că
procurorul înaintează protest
la
decizia
instanţei
de
judecată, iar în art.282-282/5
CCA este stabilit că împotriva
deciziei asupra cazului cu
privire
la
contravenţia
administrativă se depune
protest în recurs. Ar fi corect
dacă aceste norme ar fi aduse
în corespunderea denumirilor
actului de reacţionare al
procurorului.
Hotărîrile instanţei de
judecată pronunţate conform
art.282 CCA sunt definitive.
Alte căi ordinare de atac
legislaţia administrativă în
vigoare
nu
stabileşte.
Conform
art.282-9
CCA
hotărîrile
definitive
ale
instanţelor
judecătoreşti
asupra cazurilor cu privire la
contravenţiile administrative

pot fi atacate prin recurs în mod
extraordinar de Procurorul General
şi adjuncţii lui în Curtea de Apel.
Hotărîrile
definitive
pronunţate
de
organele
extrajudiciare care n-au fost atacate
prin recurs ordinar pot fi atacate
prin recurs pe cale extraordinară de
către procurorul ierarhic superior la
judecătoria
din
raza
căreia
activează organul care a adoptat
hotărîrea atacată. Cu părere de rău,
nu este stipulat în legislaţia în
vigoare
care
este
ierarhia
procurorilor.
Termenul înaintării recrusului
extraordinar este de 1 an de la data
comiterii
contravenţiei
administrative.
Cu toate acestea, legislaţia
administrativă
nu
stabileşte
procedura contestării hotărîrilor
instanţelor de judecată, pronunţate
în ordinea art.280 CCA în baza
plîngerii sau protestului procurorului
la decizia organului extrajudiciar,
înaintate conform art.274 CCA.
Instanţa de judecată nu
descrie în hotărîrile pronunţate
conform art.280 CCA modul de
atac,
menţionînd
că
sunt
irevocabile.
În baza principiilor generale,
garantate de Constituţia RM
/art.art.20 şi 26/ precum şi actele
internaţionale la care RM este
parte/ art.6 al.3 lit.c din Convenţia

europeană
pentru
apărarea
drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamanetale şi art.14 al.3 lit.d
din Pactul internaţional cu privire
la drepturile civile şi politice/ prin
faptul imposibilităţii atacării unei
hotărîri
judecătoreşti,
se
îngrădeşte dreptul persoanelor în
accesul la justiţie.
Odată ce RM a devenit
membră cu drepturi depline a
Consiliului Europei, prin hotărîrea
Parlamentului nr.1298-XII din
24.07.97, a ratificat CEDO,
încheiată la Roma 04.02.1950,
nici o lege nu poate îngrădi
accesul la justiţie.
Avînd în vedere cele
menţionate,
consider
că
prevederile
legislaţiei
administrative menţionate mai
sus îngrădesc accesul la justiţie,
deaceea necesită a fi aduse în
conformitate
cu
normele
internaţionale şi Constituţia RM,
astfel încît participanţii procesului
administrativ să aibă dreptul
contestării oricărei hotărîri în
toate instanţele existente din
Republica Moldova.
Anume
din
motivele
expuse mai sus, profitînd de
golurile legislaţiei, instanţa de
judecată poate pronunţa hotărîri
pe placul său. Atsfel, în perioada
noiembrie 2004 - octombrie 2005
la demersul procuraturii mun.Bălţi
50

Procuratura Generală a înaintat 70 recursuri extraordinare la
hotărîrile ilegale ale judecătoriei
mun.Bălţi, din care marea
majoritate au fost admise de
Curtea de Apel Bălţi.
Compartimentul executării
deciziilor cu privire la aplicarea
sancţiunilor administrative /mai
ales cu privire la aplicarea
amenzilor/ întîmpină în practică
mari dificultăţi.
Art.292 CCA stabileşte că
amenda trebuie să fie plătită de
către contravenient nu mai tîrziu
decît 15 zile din ziua înmînării
deciziei cu privire la aplicarea
amenzii, sau din ziua cînd a fost
informat
că
plîngerea
sau
protestul nu au fost satisfăcute. În
cazul cînd contravenientul nu
achită amenda în termenul dat,
decizia se trimite pentru reţinerea
sumei în mod forţat din salariu,
pensie, bursă, sau alt cîştig în
conformitate cu regulile stabilite
de CPC.
Trebuie de accentuat că
odată cu intrarea în vigoare a
Codului de Executare a RM
deciziile cu privire la aplicarea
sancţiunilor
administrative
urmează a fi executate în
corespundere cu cerinţele CE şi
nu conform CPC.
Din
dispoziţia
normei
indicate rezultă că organul

extrajudiciar, care a pronunţat
decizia cu privire la aplicarea
sancţiunii
administrative
trebuie să ia măsuri în
vederea executării ei prin
trimiterea copiei hotărîrii la
locul
de
muncă
al
contravenientului, învăţămînt,
organe sociale, etc… Numai
dacă persoana nu lucrează,
nu
dispune
de
pensie,
stipendie, sau nu are alt
cîştig, iar perceperea amenzii
este
imposibilă,
organul
extrajudiciar
trimite decizia
cu privire la aplicarea amenzii
oficiului de executare pentru
urmărirea
bunurilor
contravenientului
în
corespundere cu al.2 art.293
CCA.
În urma controlului
tematic efectuat la indicaţia
Procuraturii Generale nr.36/23
din 07.09.05 s-a stabilit că o
parte
din
organele
extrajudiciare din mun.Bălţi nu
respectă prevederile legislaţiei
în domeniul dat şi nu
expediază spre executare
deciziile intrate în vigoare.
Astfel, nu au fost expediate 27
decizii pe o sumă de 11036
lei. Persoanele împuternicite
care au admis derogările de
lege constatate au fost
sesizate asupra faptelor în

cauză în corespundere cu Legea
RM”Cu privire la procuratură”.
La fel s-a stabilit că Oficiul
teritorial
de
executare
Bălţi
neîntemeiat restituie fără executare
deciziile cu privire la aplicarea
sancţiunilor
administrative
sub
formă de amendă din motive
neîntemeiate ca: insuficienţa sumei
amenzilor, neexecutarea cerinţelor
art.16 CE/sau art.art.367,368 CPC
redacţia veche/, pentru reoformare,
etc. Trebuie de menţionat că
motivele invocate nu sunt prevăzite
de lege, deoarece art.16 CE sau
art.art.367, 368 CPC redacţia veche
stabilesc cuprinsul titlului executoriu
care se emite de instanţa de
judecată. Pe cînd în baza deciziei
cu privire la aplicarea sancţiunilor
administrative nu se emite titlu
executoriu.
Iar
motive
de
reoformare, insuficienţa amenzii nu
sunt stabilite nici de CCA, nici de
CE în vigoare. Pe astfel de motive
în perioadă menţionată au rămas
neexecutate 7183 decizii cu privire
la aplicarea sancţiunii sub formă de
amendă în mărime de 501697 lei.
În privinţa OEBălţi DE MJ
RM a fost înaintată o sesizare în
corespundere cu Legea RM “Cu
privire la Procuratură”.
Analizînd faptele expuse mai
sus, pot conchide că dacă
activitatea procuraturii în domeniul
controlului
executării
legislaţiei

administrative va fi mai intensivă
şi
existînd
o
legislaţie
administrativă mai perfectă, se
pot
obţine
rezultate
îmbucurătoare în asigurarea
drepturilor şi intereselor omului
cît şi în domeniul contribuirii la
creşterea surselor financiare ale
bugetului naţional.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
В РАМКАХ ЗАКОНА

Дмитрий ФУЖЕНКО,
Прокурор прокуратуры
Кахульского райщна
С каждым годом научнотехнический прогресс поражает
наше воображение все больше и
больше. То, что совсем недавно
считалось невозможным или
большой роскошью (например,
вспомните появление мобильных
телефонов),
становится
обычным явлением, без которого
трудно
представить
жизнь
современного человека.
Справедливо будет обратить
внимание и рассказать про такой

феномен, как компьютерная
техника, CD, DVD диски и
другие носители информации.
Но
речь
пойдет
не
о
технической стороне, а о
юридических аспектах этой
проблемы. Знание данного
вопроса позволит избежать
неприятных ситуаций, которые
могут возникнуть не только у
предпринимателей, но и у
простых пользователей этими
техническими средствами.
В
условиях
новых
рыночных отношений мы все
привыкли
к
простому
и
понятному
слову
–
собственность.
Говоря
простым языком – право
собственности,
это
право
обладать,
пользоваться
и
распоряжаться
чем-либо.
Вместе с тем, начиная с конца
XVIII века в западной Европе с
развитием
творческого
и
духовного
потенциала,
в
условиях
роста
товарного
производства,
появляется
новое
понятие
–
право
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интеллектуальной
собственности,
которое
предусматривает
право
создателя
обладать,
пользоваться и распоряжаться
своим творческим результатом.
Согласитесь, это справедливо.
В
результате
смены
экономических
ориентиров
Республики Молдова в сторону
рыночных отношений, возникла
объективная
необходимость
создания
соответствующей
правовой базы и в нашей стране.
Действующее национальное
законодательство
предусматривает как нормы,
регламентирующие отношения в
этой
области,
так
и
ответственность
за
их
нарушение, вплоть до самой
суровой – уголовной. В данном
случае, согласно закону, любая
компьютерная программа, в том
числе и системная, охраняется
законом,
как
литературное
произведение. Охраняются и
аудиовизуальные произведения
и изображения (фото, видео,

звуковые произведения
и др.). Следовательно,
практически
любая
информация,
хранящаяся у нас на
дисках,
винчестерах,
кассетах, в памяти MP-3
плееров,
мобильных
телефонов, на флэшкартах, любых других
носителях – охраняется
законом.
Рамки газеты не
позволяют
подробно
раскрыть
данный
вопрос, такая цель и не
может
стоять.
Интеллектуальное право
является
отдельной
отраслью и подробно
изучается как наука в
юридических ВУЗах и
факультетах.
Стоит
лишь
обратить
внимание
пользователей
объектами
интеллектуальной
собственности, что 28

января 2005 года в Уголовный
кодекс
Республики
Молдова
введена новая статья 1851,
которая
предусматривает
наказание
за
нарушение
авторских и смежных прав в виде
штрафа в размере до ста тысяч
лей для физических лиц и
двухсот
тысяч
лей
для
юридических, а также, до пяти
лет
лишения
свободы
и
ликвидации юридического лица,
либо лишения права заниматься
определенными
видами
деятельности сроком до пяти
лет. При этом, с преступников в
пользу собственников объектов
интеллектуальной собственности
могут быть взысканы еще более
крупные
суммы
в
счет
возмещения материального и
морального ущерба. Также, все
носители
объектов
интеллектуальной собственности
конфискуются.
В
настоящее
время
при
Комиссариатах
полиции созданы специальные
отделы по выявлению и борьбе с
такого рода правонарушениями и
преступлениями,
которые
выполняют возложенную на них
задачу на всей территории
Республики
Молдова.
Прокуратура Кахульского района
уже
руководит
уголовным
преследованием по нескольким
таким делам.

Государство не ставит
перед собой цель лишить всех
нас возможности пользоваться
чужими
объектами
интеллектуальной
собственности, речь идет об их
цивилизованном
использовании
в
рамках
закона, когда учитываются
интересы
не
только
потребителей
данных
произведений,
но
и
их
собственников.
Для внесения ясности,
будет
уместно
дополнить
статью
непосредственно
информацией о том, что
означает
использование
объектов авторского права и
что считается нарушением с
точки
зрения
уголовного
закона, т.е. преступлением.
При этом, наше внимание
будет сосредоточено главным
образом
на
объектах
авторского права, выраженных
в
виде
механической,
магнитной,
цифровой,
оптической записи. Хотя на
самом
деле
существует
множество
других
форм
объектов авторского права:
письменная, устная, объемнопространственная, и др.
Использование
это
опубликование (выпуск в свет),
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публичное
сообщение,
публичный
показ, публичное
исполнение, запись, сдача в
прокат
(внаем),
воспроизведение,
передача,
ретрансляция или иные действия
по использованию в любой
форме и любым способом
объектов авторского и смежных
прав. При этом, под публичным
показом
подразумевается
демонстрация
оригинала или
одного
экземпляра
произведения,
исполнения;
публичным
показом
аудиовизуального произведения
является и демонстрация его
отдельных изображений вне их
последовательности.
Останавливаясь
на
действиях,
за
которые
предусмотрена
уголовная
ответственность,
следует
отметить следующие моменты:
Наказуемо
присвоение
права авторства (плагиат) или
иное
нарушение авторского
права и/или смежных прав, если
объем нарушенных прав или
стоимость
лицензированного
экземпляра
произведения,
компьютерной программы, базы
данных,
исполнения,
фонограммы,
передачи,
являющихся
объектом
авторского права или смежных
прав, исчисляется в крупных

размерах,
(свыше
десяти
тысяч
лей)
совершенное путем:
a) полного или
частичного
воспроизведения,
любого
изменения
объекта, защищенного
авторским правом или
смежными правами;
b) продажи, сдачи
в
прокат,
импортирования,
экспортирования,
транспортировки,
складирования
или
опубликования объекта,
защищенного авторским
правом или смежными
правами;
c)
публичного
сообщения
кинематографического
или
аудиовизуального
произведения
по
радиоэлектрическим или
кабельным
сетям
в
интерактивном режиме,
в
том
числе
по
Интернету, или иным
подобным способом;
d)
публичного
показа оригинала или
какого-либо экземпляра
произведения;
e)
публичного
исполнения

произведения или фонограммы;
f)
одновременной
передачи
или
ретрансляции
произведения,
фонограммы,
исполнения
или передачи по
радиоэлектрическим
или
кабельным
сетям,
иным
подобным способом либо в
местах, вход в которые платный;
g) фиксирования на любом
материальном
носителе
аудиовизуального произведения,
передачи или исполнения в
концертном зале, кинотеатре, а
также
в
любом
другом
общественном
месте
без
согласия обладателя права на
произведение, передачу или
исполнение;
h)
разрешения
публичного
доступа
к
компьютерным базам данных,
содержащим или являющимся

произведениями,
защищенными
авторским
правом;
i)
перевода,
опубликования в сборниках,
адаптирования
или
переработки произведения, а
также
его
обработки,
аранжировки.
Запрещается
продажа,
сдача в прокат или обмен
экземпляров
произведений
или фонограмм с нарушением
авторского
права
и/или
смежных
прав
путем
публичных объявлений через
электронные средства связи
или
путем публичного
экспонирования каталогов с
обложками
или
обложек
произведений или фонограмм,
а также отказ декларировать
происхождение
экземпляров
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произведений или фонограмм,
проданных, сданных в прокат или
обмененных
с
нарушением
авторского права и/или смежных
прав. Также запрещена продажа,
сдача
в
прокат,
обмен,
безвозмездная
передача,
экспортирование,
складирование
или
любое
другое
использование
экземпляров
произведений
и/или фонограмм, компьютерных
программ,
баз данных
без
соответствующей
контрольной
марки, если стоимость этих
объектов исчисляется в крупных
размерах (свыше десяти тысяч
лей); обход технических средств
защиты
авторского права
и
смежных прав,
а
также
устранение
или
изменение
информации
об
управлении
авторским правом и смежными

правами независимо от
того, были или не были
они нарушены.
В
Республике
Молдова
существует
специальный орган –
Государственное
агентство
по
интеллектуальной
собственности,
в
функции которого входит
осуществление контроля
над
соблюдением
законности в указанной
области, куда можно
обратиться
за
получением
более
подробной информации.
Официальный сайт в
Интернете
–
www.agepi.md.

INSUFICIENŢELE EXISTENTE ÎN CĂUTAREA FĂPTUITORILOR
CARE SE ESCHIVEAZĂ DE LA URMĂRIREA PENALĂ

Leonid ZAHARII
Procuror al
raionului Soroca

Potrivit atribuţiilor de serviciu
sunt responsabil şi de controlul
asupra executării legilor de către
organele care exercită activitatea
operativă de investigaţii la căutarea
persoanelor care se ascund de
organele de urmărire penală, de
judecată sau care se sustrag de la
sancţiunea penală.
Fiind obligaţi prin indicaţia
Procurorului General de a raporta
în fiecare zi de vineri despre
controlul dosarelor operative de
căutare şi identificare, destul de

frecvent controlez executarea
legilor la acest compartiment.
Două cazuri ieşite din
comun
scot
în
vileag
insuficienţele care există în
activitatea
operativă
de
investigaţii
la
depistarea
făptuitorilor care se eschivează
de la urmărirea penală.
În anul 1993 în privinţa cet.
Igor Stoian a fost pornit dosarul
operativ de căutare, aplicată
măsura preventivă arestul şi
anunţat în căutare interstatală.
Acesta se învinuieşte că a
sustras în acelaş an bani în sumă
de 150 000 ruble ruseşti. Adresa
de la domiciliu a fost indicată
str.Decebal, 42 , or.Soroca.
La 28.05.1994 inspectorul
de sector dl A.Vuicu raportează
că, adresa e indicată incorect, că
ultima casă de pe str. Decebal
are nr.40 şi casă cu nr.42 nu
există. Raportul se anexează la
dosarul operativ de căutare şi
pînă în prezent 12 ani la rînd
toate controalele efectuate întru
căutarea lui I.Stoian se finisează
cu rapoarte că aşa număr de
casă pe str.Decebal nu există şi
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toţi anii aşa rapoarte se
anexează la dosarul operativ de
căutare.
Sunt şi un şir de rapoarte
că făptuitorul I.Stoian la moment
nu se află la domiciliu şi că de
vreo doi ani a plecat la lucru în
Rusia. S-au luat explicaţii de la
majoritatea locatarilor de pe
str.Decebal numai pentru a
confirma că aşa om cîndva a
locuit pe str.Decebal. 13 ani nu sa stabilit schema de rudenie şi nu
se ştie unde este domiciliul lui
I.Stoian.
La 19.02.2002 I.Stoian a
fost reţinut în Rusia în regiunea
Kaluga despre ce a fost informat
comisariatul de poliţie, însă
învinuitul a fost eliberat şi, tocmai
la
09.10.2002
organele
competente din Kaluga se
orientează, că dacă făptuitorul în
cauză va fi reţinut repetat să
informeze comisariatul de poliţie
despre acest fapt.
Planurile de căutare sunt
formale şi, principalul, căutarea
infractorilor se efectuează foarte
haotic
fiind
generate
de

conducerea MAI în cadrul
petrecerii acţiunilor speciale.
Verificînd
legalitatea
anunţării lui I.Stoian în
căutare
interstatale
şi
alegerea măsurii preventive arestul, s-a depistat încă o
lacună care a fost trecută cu
vederea. 150000 ruble ruseşti
e o sumă impunătoare, însă
în anul 1993 în valuta
naţională suma prejudiciului
alcătuia 150 lei moldoveneşti.
Reţinerea şi etaparea lui
I.Stoian din Rusia v-a aduce
bugetului statului cheltuieli
nejustificate şi toate acestea
numai pentru a aplica în
privinţa făptuitorului amnistia.
Un alt caz este legat de
căutarea făptuitoului Brudari
Serghei pentru comiterea
infracţiunii prevăzute
de
5
art.225 alin.(1) CP (redacţia
anului 1961).
În
ordonanţa
de
anunţare în căutare din
05.12.2003 în încheierea şi
mandatul de arest este indicat
că locul de trai al învinuitului
este
mun.Chişinău,

str.Cricova, 113 ap.1. Infracţiunea a
fost comisă de S.Brudari în
com.Cureşniţa Veche, r-nul Soroca,
unde un timp scurt a domiciliat la
locuitorul acestui sat
Revenco
Ghenadie.
Tot dosarul de căutare
constă din zeci de explicaţii de la
Gh.Revenco, că persoana căutată
a plecat la Chişinău şi o mulţime de
certificate de la primarul comunei
că în prezent Brudari Alexei nu se
află în teritoriu.
Întocmind planul de măsuri
de investigaţii în vederea căutării
lui S.Brudari adresa de la Chişinău
a fost indicată pe str. Cricova,103.
Desigur locatarii au declarat că pe
aşa adresă persoana căutată nu
locuieşte. Dar nimeni pe parcursul
la 3 ani de zile n-a audiat locatarii
din apartamentul nr.1 de pe
str.Cricova 113.
E curios faptul că insistenţa
tot poate
aduce rezultate. În
comuna Cureşniţa Veche au găsit
o persoană, N.Babără, care a lucrat
în mun.Chişinău la construcţia unei
case şi care timp de trei luni l-a
văzut pe S.Brudari, care trecea pe
alături cu V.Revenco, ultimul fiind
consătean,dar pe S.Brudari îl
cunoştea din sat.
Pe raportul despre informaţia
obţinută s-a depus rezoluţie de

anexat explicaţiile la dosarul de
căutare şi nu s-a mai întreprins
nici o acţiune în vederea căutării
făptuitorului.
Desigur această activitate
operativă de investigaţii nu este
delasată. Însă insistenţa la
căutarea făptuitorilor pentru a
finisa urmărirea penală sau
macar de a-l anunţa în căutare
nu este adecvată cu căutarea
infractorilor, după hotărîrea luată
pe dosarul penal, îndeosebi la
căutarea inculpaţilor.
De aşa volum esenţial de
lucru
răspunde
un
singur
inspector al poliţiei criminale, dar
şi acela de ar dovedi să
întocmească toate documentele
necesare pentru dosarul operativ
de căutare.
Căutarea nu este ritmică,
dar cum am menţionat mai sus
de cele mai dese ori activitatea la
compartimentul dat este generată
de conducerea MAI în cadrul
operaţiunilor speciale.
Făptuitorul
care
se
eschivează de la răspunderea
penală prezintă un pericol social
sporit şi nu-şi găseşte realizare
prevederile alin.(2) art.1 CPP că
orice persoană care a săvîrşit o
infracţiune să fie pedepsită
potrivit vinovăţiei.

56

În acest context, dacă
indicele de
descoperire al
infracţiunilor ar fi legat şi cu
căutarea ,depistarea acestora ar
creşte simţitor.
Activitatea operativă de
investigaţii fiind secretizată, e şi
normal acest lucru, nu permite
procurorilor care conduc cu
urmărirea penală să cunoască
starea de fapt la căutarea
infractorilor, şi, respectiv, se
comit astfel de erori cum ar fi
organizarea căutării învinuiţilor
I.Stoian
şi
S.Brudari.
Or,
procurorul se limitează doar la
informaţia
primită
de
la
onspectorul poliţiei criminale fără
a avea acces la controlul
veridicităţii ei. Cu atît mai
mult,dacă pe dosarele penale
unde nu sunt identificaţi făptuitorii
se petrec acţiuni operative de
investigaţii
cu
autorizarea
judecătorului de instrucţie, apoi
pe dosarele operative de căutare
aşa măsuri sunt o raritate.
Considerăm oportun de
propus modificările în legislaţie
ca procurorul care conduce cu
urmărirea penală să aibă acces
liber la dosarul operativ de
căutare, respectiv fiind abilitat cu
dreptul de acces la documentele
secrete, pentru a fi la curent cu

situaţia reală privitor la
întreprinderea măsurilor întru
căutarea
infractorilor,
a
reacţiona în timp la erorile
care pot fi omise, a aplica pe
larg
prevederile
legale
procesual-penale.
Conducerea cu căutarea unui
număr limitat de infractori ar
mări real posibilitatea la
depistarea acestora, pe cînd
actual practic, toată căutarea
infractorilor este concentrată
în mînele unui inspector al
poliţiei criminale.
N-ar fi de prisos de
vorbit şi de responsabilitatea
avansată a procurorului la
conducerea cu
căutarea
făptuitorilor
care
se
eschivează de la urmărirea
penală.

DOSARUL LUI TRĂSNEA
обозначениями на гусях.

agresiv, ce rezultă că careva

1991,

обнаружена и изъята купюра

Тело

testament valabil din 18

которая

крылья,

„…

при

нем

была

подозревается

в

гуся:

2

голова,

лапы,

2

persoane

шея

и

puteau

жировые внутренности”.

подлинности …”

străine
apropia

nu
de

se
acel

în

baza

unui

februarie 1991.”

buhai”.

(din ordonanţa

(din raportul unui lucrător

(Из акта обнаружения

(din propunerea de a nu

privind încetarea urmăririi

operativ)

и изъятья)

porni urmărirea penală)

penale)

Bender

Cahul

Cantemir

Cahul

explicaţiile

„În cazul testamentului

„Гусь

находится

в

„Din

„cet. Melnic E. A pătruns

домовладении гр. Пынзару.

stăpînului

vecinilor

în care testator este Bujac

în gianta sa, situată în or.

Гусь был белым, с черными

buhaiul era mare şi nărăvaş,

D., iar moştenitor Marin V.,

Soroca ...”

перьями. В настоящее время

rupea deseori lanţugul cu

el nu şi-a produs nici un

гусь без перьего покрова. На

care era legat,pleca prin

efect juridic, şi nici nu avea

(din rezoluţia de începere

лапах имеется специальное

grădinile

cum să producă, deoarece

a urmăririi penale)

обозначение:

между

păscut, iar în ultima vreme

Marin

пальцами имеются порезы

umbla după vaci, deoarece

bunelul

характерны

buhaiul nu era castrat, fiind

acestuia din 13 noiembrie

и

с

другими

şi

a

oamenilor

la
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V.

Şi-a
după

moştenit
decesul

Soroca

