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La 22.12.2014, Plenul Curţii Supreme de Justiţie 
a adoptat Hotărârea nr.12 [1] (în continuare – 

Hotărârea nr.12/2014). Prin aceasta a fost modificată şi 
completată Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Jus-
tiţie „Cu privire la practica judiciară în procesele pena-
le despre sustragerea bunurilor”, nr.23 din 28.06.2004 
[2] (în continuare – Hotărârea nr.23/2004).

Este de menţionat că Hotărârea nr.12/2014 se ca-
racterizează atât prin aspecte pozitive, cât şi negative. 
Mai întâi de toate, ne vom referi la cele pozitive:

1. În pct.2 al proiectului Hotărârii nr.12/2014 [3] 
s-a propus ca primul alineat să fie completat la sfârşit 
cu următoarea sintagmă: ,,(adică pentru infracţiunile 
prevăzute la art.186-192 CP RM)” [4]. În Hotărârea 
nr.12/2014 această propunere nu a fost susţinută.

În acelaşi făgaş, în corespundere cu pct.11 al Hotă-
rârii nr.12/2014, din Hotărârea nr.23/2004 au fost ex-
cluse pct. 12-14 care conţineau explicaţii referitoare la 
interpretarea art.189 CP RM.

În acest mod, a fost pus punct controversei pri-
vind oportunitatea recunoaşterii şantajului ca formă 
a sustragerii. Or, de aproximativ zece ani, explicaţii 
referitoare la interpretarea art.189 CP RM conţineau 
atât Hotărârea nr.23/2004, cât şi Hotărârea Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica ju-
diciară în procesele penale despre şantaj”, nr.16 din 
07.11.2005 [5].

Pe bună dreptate, infracţiunile prevăzute la art.189 
CP RM nu pot fi incluse în rândul infracţiunilor săvâr-
şite prin sustragere. Cauza principală constă în aceea 
că prezenţa obiectului material ţine de esenţa infracţiu-

nilor săvârşite prin sustragere. În contrast, dreptul asu-
pra bunurilor şi acţiunile cu caracter patrimonial, nea-
vând o existenţă materială, nu pot reprezenta obiectul 
material principal al infracţiunilor prevăzute la art.189 
CP RM. Aceste entităţi incorporale constituie obiectul 
imaterial principal al infracţiunilor în cauză (în ipoteza 
în care acţiunea principală din cadrul acestora se expri-
mă în cererea de a se transmite dreptul asupra bunuri-
lor sau, respectiv, în cererea de a se săvârşi acţiuni cu 
caracter patrimonial).

De aceea doar în situaţia în care acţiunea principală 
din cadrul infracţiunilor prevăzute la art.189 CP RM 
o constituie cererea de a se transmite bunurile putem 
susţine că şantajul ar adopta forma sustragerii. Totuşi, 
dacă privim fiecare dintre infracţiunile prevăzute la 
art.189 CP RM ca pe un tot unitar, nu putem afirma că 
aceste infracţiuni sunt săvârşite prin sustragere.

2. În proiectul Hotărârii nr.12/2014, la pct.3, a fost 
propusă completarea pct.5 al Hotărârii nr.23/2004: 
„După primul alineat se adaugă un nou alineat, cu ur-
mătorul cuprins: «În cazul când, în rezultatul acţiuni-
lor făptuitorului care, în scopul acaparării bunurilor, a 
aplicat violenţă fizică urmată de cauzarea vătămărilor 
corporale uşoare cu dereglarea sănătăţii de scurtă ori 
lungă durată, asemenea violenţă nu se consideră peri-
culoasă pentru viaţă ori sănătate, astfel că acţiunile ur-
mează a fi calificate ca jaf»”. În Hotărârea nr.12/2014 
această propunere nu a fost susţinută.

De asemenea, în pct.5 din proiectul Hotărârii 
nr.12/2014 a fost propusă modificarea pct.8 al Ho-
tărârii nr.23/2004: „Din primul alineat se exclud cu-

OBSERVAŢII  CRITICE  REFERITOARE  LA  MODIFICăRILE 
ŞI  COMPLETăRILE  OPERATE  LA  22.12.2014  ÎN  HOTăRÂREA  

PLENuLuI  CuRŢII  SuPREME  DE  juSTIŢIE  „Cu  PRIVIRE 
LA  PRACTICA  juDICIARă  ÎN  PROCESELE  PENALE  DESPRE  

SuSTRAGEREA  BuNuRILOR”,  
nr.23  din 28.06.2004

Vitalie STATI,
doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

Obiectul acestui studiu îl constituie modificările şi completările operate la 22.12.2014 în Hotărârea Plenului Curţii Su-
preme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea bunurilor”, nr.23 din 28.06.2004. 
Sunt identificate aspectele pozitive şi cele negative ce caracterizează aceste remanieri. În legătură cu aceasta din urmă, se 
relevă: punerea victimei în stare de neputinţă nu intră sub incidenţa lit.e) alin.(2) art.187 sau art.188 CP RM; nici bunurile 
imobile, nici dreptul asupra bunurilor victimei nu pot constitui obiectul material al infracţiunilor prevăzute la art.190 CP 
RM; etc. Sunt prezentate numeroase argumente având scopul de a perfecţiona practica judiciară.

Cuvinte-cheie: sustragere; atac; violenţă; stare de neputinţă a victimei; escrocherie; scop de cupiditate; bunuri imobi-
le; drept asupra bunurilor; obiect material.

* * *
The object of this study are the amendments and modifications made on 22.12.2014 within the Decision of the Supre-

me Court of Justice „With regard to the judicial practice in criminal cases on seizure of goods”, no.23 from 28.06.2004. 
There are identified the positive and negative aspects of these reshuffles. At this point, it is revealed that: setting the victim 
in a state of inability is not covered by lett.e) par.(2) art.187 or art.188 PC RM; either the immovable property, neither the 
property right over the victim’s goods cannot form the material object of the offences referred to art.190 PC RM etc. There 
are also presented numerous arguments aimed to improve the judicial practice.

Keywords: seizure; assault; violence; the victim’s state of inability; scam; the purpose of cupidity; immovable proper-
ty; the right over goods; material object.
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vintele «uşoare ori»” [6]. Nici această propunere nu a 
fost sprijinită: alin.1 art.8 al Hotărârii nr.23/2004 are 
următorul conţinut: ,,Semnele de cauzare a vătămării 
intenţionate uşoare ori medii a integrităţii corporale 
sau sănătăţii victimei în cadrul tâlhăriei sunt cuprinse 
în dispoziţia art.188 CP RM şi nu necesită o încadrare 
separată şi în baza art.152 CP RM sau alin.(3) art.78 
din Codul contravenţional”.

În acelaşi context, semnalăm abrogarea la 
22.12.2014 a Recomandării Curţii Supreme de Justiţie 
a Republicii Moldova „Cu privire la aplicarea semnu-
lui calificativ al art.188 alin.(1) CP – tâlhăria însoţi-
tă de violenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea 
persoanei agresate”, nr.51 din 20.06.2013 [7]. Printre 
cauzele acestei abrogări, pe care o salutăm, se înscrie 
şi poziţia autorului prezentului studiu expusă în 2013 
într-o publicaţie ştiinţifică [8].

3. În Hotărârea nr.12/2014, la pct.14, se menţionea-
ză: „La punctul 19, ultimul alineat se exclude”. Amin-
tim că acest alineat exclus din Hotărârea nr.23/2004 
avea următorul conţinut: „În cazul sustragerii prin me-
toda pungăşiei a banilor, bunurilor, cu cauzarea dau-
nelor considerabile ..., faptele se vor califica conform 
art.186... CP RM”. Încă în 2005, cu privire la ipoteza 
în discuţie, am alegat: „La art.192 CP RM nu este pre-
văzută circumstanţa agravantă „cu cauzarea de daune 
în proporţii considerabile”. Şi atunci, care trebuie să fie 
calificarea, dacă s-a stabilit că, prin pungăşie, au fost 
cauzate astfel de daune? Conducându-ne de principiul 
care guvernează regula de la lit.a) art.117 CP RM, în 
astfel de cazuri calificarea trebuie făcută conform alin.
(1) sau (2) art.192 CP RM” [9]. Într-un târziu, Plenul 
Curţii Supreme de Justiţie a acceptat acest argument.

În mod regretabil, aspectele negative ce caracte-
rizează Hotărârea nr.12/2014 sunt mai numeroase. În 
cele ce urmează, vom examina aceste aspecte în ordi-
nea în care sunt prezentate în hotărârea respectivă:

1. În proiectul Hotărârii nr.12/2014, la pct.1, s-a 
propus: „În punctul 2: 1. Prima propoziţie, cuvântul 
,,acaparator” se substituie cu sintagma ,,de cupiditate 
a bunurilor mobile” [10]. Din păcate, această iniţiati-
vă nu şi-a găsit implementare în textul final al Hotărâ-
rii nr.12/2014. În continuare, vom veni cu argumente 
în sprijinul oportunităţii substituirii, în alin.1 pct.2 al 
Hotărârii nr.23/2004, a cuvântului „acaparator” prin 
sintagma ,,de cupiditate a bunurilor mobile”. Ne vom 
pronunţa pe rând asupra avantajelor pe care le-ar pre-
supune utilizarea în definiţia de la alin.1 pct.2 al Hotă-
rârii nr.23/2004 a expresiilor: a) „de cupiditate”; b) „a 
bunurilor mobile”:

a) Еste adevărat că în normele privind sustrageri-
le scopul de cupiditate nu este menţionat expres. În 
această privinţă, are dreptate A.G. Bezverhov atunci 
când afirmă: „Pentru infracţiunile patrimoniale săvâr-
şite cu intenţie directă este caracteristică o anumită re-
prezentare a făptuitorului cu privire la rezultatul scon-
tat... În cazurile în care legiuitorul nu circumstanţiază 
expres această reprezentare, ea rezultă tacit din sensul 
legii” [11].

În alin.1 pct.2 al Hotărârii nr.23/2004 este confir-
mată justeţea acestui postulat. Totuşi, pentru a desem-
na anticiparea mintală a rezultatului spre care este ori-

entată acţiunea de sustragere, Plenul Curţii Supreme 
de Justiţie recurge la expresia „în scop acaparator”.

Exprimându-ne dezacordul cu o asemenea abor-
dare, considerăm că noţiunile „scop de cupiditate” şi 
„scop acaparator” nu sunt echipolente. Ele nu exprimă 
în forme diferite acelaşi conţinut. 

În legătură cu noţiunea „scop acaparator”, în doc-
trina penală autohtonă se folosesc următoarele sino-
nime: „scop de profit”; „scop hrăpăreţ”; „scopul de a 
obţine avantaje materiale” [12].

Pornind de la această premisă, enunţăm că este po-
sibil ca scopul infracţiunii să fie de cupiditate, însă nu 
acaparator. La o asemenea posibilitate indică A.V. Şul-
ga şi R.U. Ahmedov, prezentând ca exemplu ipoteza 
în care făptuitorul sustrage bunul altuia pentru a-l dis-
truge în scurt timp după aceasta, fără a-l folosi [13]. În 
respectiva ipoteză, făptuitorul se comportă în raport cu 
bunul victimei ca şi cum ar fi proprietarul acestuia şi 
ar exercita atributul de dispoziţie (jus abudendi sau jus 
disponendi). Cunoaştem că dispoziţia materială asupra 
bunului poate presupune, printre altele, posibilitatea 
de a-l distruge. Totuşi, în ipoteza examinată, nu putem 
susţine că făptuitorul urmăreşte să obţină profit, să fie 
hrăpăreţ (adică, să încerce să se îmbogăţească) ori să 
obţină avantaje materiale.

După ce am stabilit că noţiunile „scop de cupidi-
tate” şi „scop acaparator” nu sunt echipolente, vom 
menţiona că – sub aspect teoretic, dar şi practic – pro-
blema privind scopul infracţiunii este una de semni-
ficaţie cardinală în cazul infracţiunilor săvârşite prin 
sustragere. Tocmai de rezolvarea acestei probleme de-
pinde delimitarea exactă a respectivelor infracţiuni de 
faptele adiacente.

De altfel, chiar în pct.2 al Hotărârii nr.23/2004 se 
arată: „Nu formează componenţa de sustragere faptele 
ilegale care sunt îndreptate nu spre însuşirea, ci spre 
folosinţa temporară a bunurilor. Folosinţa temporară 
a bunurilor o va aprecia instanţa de judecată, ţinând 
seama că făptuitorul nu urmăreşte scopul de cupiditate 
(subl. ne aparţine), deoarece nu doreşte să treacă bu-
nurile în stăpânirea lui definitivă. În funcţie de circum-
stanţele cauzei, asemenea fapte pot fi calificate con-
form art.196, 1921, 1922, 238 etc. din Codul penal”. 

Din perspectiva acestei explicaţii, constatăm că, în 
primul rând, folosirea în textul Hotărârii nr.23/2004 
atât a sintagmei „scop acaparator”, cât şi a sintagmei 
„scop de cupiditate” nu poate avea decât un efect de-
rutant asupra practicii judiciare. Inevitabil, utilizarea 
paralelă a ambelor sintagme suscită întrebarea privind 
semantismul lor: Este acesta identic sau diferit?

În al doilea rând, scopul folosinţei temporare presu-
pune şi el acapararea, chiar dacă aceasta este de scurtă 
durată. Or, în DEX găsim următoarele denotaţii: aca-
parator – care pune stăpânire (în mod silnic, necinstit) 
pe... [14]; stăpânire – proprietate, posesiune [15].

În acest registru, îşi păstrează actualitatea opinia 
care, acum aproximativ un secol, a fost exprimată de 
către I.I. Foiniţki: „Este prea largă interpretarea scopu-
lui sustragerii ca «dorinţă a făptuitorului de a acapara 
bunurile străine». O astfel de interpretare ar viza nu 
doar ipoteza de trecere a bunurilor străine în stăpânirea 
definitivă a făptuitorului, ci şi ipoteza de trecere a aces-
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tor bunuri în folosinţa lui temporară. Ea ar fi potrivită 
pentru a ilustra nu semnificaţia modernă a noţiunii de 
sustragere, dar cea care a fost specifică pentru dreptul 
roman” [16].

În concluzie, sintagma „în scop acaparator” poate 
desemna, printre altele, dorinţa făptuitorului de a po-
seda temporar bunul altuia. Din acest punct de vedere, 
nu ar fi posibilă delimitarea infracţiunilor săvârşite prin 
sustragere (dacă acestea ar presupune un scop acapara-
tor) de infracţiunile săvârşite în scopul folosinţei tem-
porare. Fiind generatoare de confuzii, sintagma „în 
scop acaparator”, utilizată la alin.1 pct.2 al Hotărârii 
nr.23/2004, trebuie să cedeze locul sintagmei adecvate 
„în scop de cupiditate”.

Necesitatea unei asemenea remanieri transpare şi 
în lumina explicaţiei formulate în pct.3 al Hotărârii 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la apli-
carea în practica judiciară a principiului individualiză-
rii pedepsei penale”, nr.16 din 31.05.2004: „În confor-
mitate cu principiul individualizării pedepsei, instanţa 
de judecată aplică pedeapsa luând în consideraţie ca-
racterul şi gravitatea infracţiunii săvârşite, motivul şi 
scopul celor comise (subl. ne aparţine), personalitatea 
vinovatului, caracterul prejudiciabil şi mărimea dau-
nei cauzate, circumstanţele ce atenuează sau agravea-
ză răspunderea, ţinându-se cont de influenţa pedepsei 
aplicate asupra corectării vinovatului, precum şi de 
condiţiile de viaţă ale familiei lui” [17]. Or, caracterul 
impropriu al sintagmei „în scop acaparator”, folosi-
te la alin.1 pct.2 al Hotărârii nr.23/2004, poate avea 
repercusiuni nefaste asupra individualizării corecte a 
pedepselor stabilite pentru infracţiunile săvârşite prin 
sustragere.

b) În cele ce urmează, vom prezenta argumentele 
care demonstrează oportunitatea utilizării sintagmei „a 
bunurilor mobile” în definiţia noţiunii de sustragere de 
la alin.1 pct.2 al Hotărârii nr.23/2004.

În acest scop, înainte de toate, vom reprodu-
ce considerentele invocate de către Colegiul penal 
lărgit al CSJ într-o speţă din practica judiciară: „In-
stanţa de fond a indicat: «Sub aspect fizic privit, ca 
obiect material al escrocheriei trebuie să fie bunuri 
mobile ce acordă posibilitatea de trecere în folosin-
ţa făptuitorului». Sintagma «trecere în folosinţă» nu 
se referă numai la starea fizică a obiectului mate-
rial care poate fi atât mobil, cât şi imobil, urmând 
a se ţine cont şi de modul în care are loc trecerea. 
Dobândirea ilicită a bunurilor în rezultatul folosirii 
de către făptuitor a unui document falsificat urmea-
ză a fi calificată conform art.190 CP RM [18]. Es-
crocheria se consideră consumată din momentul în 
care făptuitorul, intrând în posesia ilegală asupra 
bunurilor altei persoane, obţine posibilitatea reală 
de a se folosi şi a dispune de acestea la dorinţa sa. 
În ipoteza infracţiunii prevăzute de art.196 CP RM, 
urmările prejudiciabile se exprimă în forma venitu-
lui ratat; în opoziţie, numai prejudiciul patrimonial 
efectiv caracterizează urmările prejudiciabile pro-
duse de infracţiunea de escrocherie. Acţiunea crimi-
nală a inculpaţilor urmează a fi încadrată în limita 
componenţei de infracţiune prevăzute de art.190 CP 

RM, fapta acestora presupunând luarea bunului din 
posesia victimei” [19].

Cu această ocazie, consemnăm că în lucrarea Ma-
nualul judecătorului pentru cauze penale se menţio-
nează: „În ipoteza infracţiunii prevăzute la alin.(1) 
art.196 CP RM, urmările prejudiciabile se exprimă 
fie sub forma prejudiciului patrimonial efectiv, fie sub 
forma venitului ratat (subl. ne aparţine). În opoziţie, 
numai prejudiciul patrimonial efectiv caracterizează 
urmările prejudiciabile produse de infracţiunile speci-
ficate la art.190 CP RM” [20].

Trezeşte nedumerire faptul că ulterior, într-o cauză 
referitoare la o ipoteză similară, Colegiul penal al CSJ 
a exprimat o cu totul altă poziţie: „Instanţa de recurs 
consideră neîntemeiate argumentele recurentului, pre-
cum că acţiunile inculpatei nu întrunesc elementele 
infracţiunii prevăzute de art.196 CP RM, nefiind de-
monstrat faptul înşelăciunii şi abuzului de încredere 
din partea inculpatei, deoarece elementul material al 
infracţiunii date se realizează prin acţiunea sau inac-
ţiunea cauzatoare de prejudicii, fiind întregit de acţiu-
nile de înşelăciune sau abuz de încredere. Constatarea 
laturii obiective a infracţiunii presupune stabilirea 
legăturii de cauzalitate dintre fapta prejudiciabilă – 
cauzarea de daune materiale în proporţii mari propri-
etarului prin înşelăciune sau abuz de încredere – şi 
urmarea imediată, exprimată prin daunele materiale 
cauzate. Componenţa de infracţiune este una materia-
lă, fapta considerându-se consumată nu din momentul 
comiterii acţiunii de înşelăciune sau abuzului de în-
credere, ci din momentul cauzării daunei materiale în 
proporţii mari. Prin urmare, acţiunile inculpatei I.L., 
manifestate prin înregistrarea imobilului, ce aparţinea 
cu drept de proprietate familiei P. în baza actelor ofi-
ciale, despre care îi era cunoscut că sunt false, sunt 
în legătură cauzală cu daunele materiale în proporţii 
deosebit de mari aduse proprietarilor acestuia, astfel 
acţiunile ei întrunesc elementele infracţiunii prevăzute 
de alin.(4) art.196 CP RM. Dezacordul recurentului 
cu evaluarea imobilului, Colegiul îl consideră neîn-
temeiat, deoarece partea vătămată a declarat că prin 
lipsirea de dreptul de proprietate le-a fost cauzat un 
prejudiciu material în sumă de 35.000 euro, echivalen-
tul a 469.651 lei. Conform comunicării BNM, la data 
încheierii contractului de vânzare-cumpărare cursul 
valutar al unui euro a fost de 13,4186 lei. Potrivit alin.
(1) art.126 CP RM, aceasta constituie proporţii deo-
sebit de mari” [21].

Să înţelegem că, în cea de-a doua speţă, daunele 
cauzate victimei – exprimate în 469.651 lei – au re-
prezentat doar venitul ratat? Dacă nu, atunci de ce 
instanţa supremă tratează diferit situaţii similare? Or, 
în conformitate cu alin.(2) art.1 al Legii cu privire la 
Curtea Supremă de Justiţie, adoptată de Parlamentul 
Republicii Moldova la 26.03.1996, Curtea Supremă 
de Justiţie este instanţa judecătorească supremă care 
asigură aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei de 
către toate instanţele judecătoreşti, soluţionarea liti-
giilor apărute în cadrul aplicării legilor, garantează 
responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a cetă-
ţeanului faţă de stat [22].
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În ce ne priveşte, considerăm că art.196 CP RM 
este cel care trebuie aplicat în cazul dobândirii ilicite a 
bunurilor imobile străine prin înşelăciune sau abuz de 
încredere (în ipoteza în care daunele materiale cauza-
te se cifrează în proporţii mari sau deosebit de mari). 
Art.190 CP RM este inaplicabil în această ipoteză. În 
acest fel, nu doar bunurile mobile, dar şi cele imobile 
pot să reprezinte obiectul material al infracţiunilor pre-
văzute la art.196 CP RM.

În sprijinul acestor afirmaţii, vom prezenta argu-
mentele de rigoare.

Astfel, bazată pe teoria aprehen siunii, concepţia 
normativă a sustragerii din legea penală a Republicii 
Moldova presupune necesarmente ridicarea bunurilor 
din locul aflării lor şi deplasarea acestora. Limitarea 
obiectelor materiale ale sustragerii la bunurile mobi-
le este explicată prin faptul că, tradiţional, sustragerea 
este înţeleasă ca deplasare a bunurilor în spaţiu de pe o 
locaţie permanentă sau provizorie, ca rezultat al căre-
ia făptuitorul devine posesorul de facto al acestor bu-
nuri, iar proprietarul sau alt posesor încetează a le mai 
poseda [23]. Cel mai probabil, o asemenea abordare 
îşi are originea în doctrina juridică germană, în care 
semnificaţia juridico-penală era întotdeauna atribuită 
nu definiţiei juridico-civile a noţiunii de bun imobil, 
ci perceperii ei „fireşti”. Aceasta presupune că bunul 
imobil nu poate fi mutat de pe locul ce-l ocupă [24]. 
Astfel, în Codul penal german în vigoare [25] este sta-
bilit că obiectul material al furtului (§242), al însuşi-
rii (§246) şi al tâlhăriei (§249) îl formează bunurile 
mobile străine. În mod similar, această problemă este 
soluţionată în legislaţiile României, Spaniei şi ale altor 
ţări europene.

Facilitatea relativă cu care pot fi mutate bunurile 
mobile de pe un loc pe altul, posibilitatea substituirii 
lor prin bunuri de acelaşi gen, precum şi simplitatea 
participării lor la circuitul civil nu implică (cu rare 
excepţii) o înregistrare a drepturilor asupra bunurilor 
mobile. Aceasta ne permite să prezumăm, practic în 
fiecare posesor de facto al acestor bunuri, dacă nu un 
proprietar, atunci cel puţin un posesor de bună-credin-
ţă. Dimpotrivă, datorită faptului că bunurile imobile 
nu pot fi mutate dintr-un loc în altul, că au un caracter 
unic, că nu pot fi substituite, precum şi faptului că intra-
rea în stăpânire, modificarea şi încetarea stăpânirii lor 
are loc doar în baza unei proceduri speciale prevăzute 
la art.290 din Codul civil, poate fi uşor stabilit propri-
etarul bunului imobil, iar în cazul în care drepturile lui 
patrimoniale sunt lezate, acestea pot fi restabilite.

În aceste împrejurări, ocuparea fără drept a unui 
imobil de felul său nu rezolvă nimic. Calităţile fizi-
ce ale terenului şi ale obiectelor, legate nemijlocit de 
pământ şi inseparabile de acesta, sunt de aşa natură, 
încât, potrivit observaţiei precise a lui I.A. Klepiţki 
[26], persoana care a ocupat fără drept un imobil se 
dovedeşte a fi „ţintuită” de locul infracţiunii. În acest 
caz, făptuitorul nu poate lua cu sine ceea ce este prin 
definiţie imutabil. În acelaşi timp, el nu poate dispune 
de imobilul ocupat pe calea modificării sau stingerii 
drepturilor reale, decât prin intermediul obţinerii în 
mod public a dreptului de proprietate asupra acestui 

imobil. Ca rezultat, în faţa făptuitorului apare dilema: 
fie de a se limita la posesiunea temporară a imobilului 
străin, deci pe atât timp cât proprietarul nu va recurge 
la apărarea patrimoniului său; fie de a deveni (pe cale 
legală) subiectul dreptului de proprietate.

Din perspectiva dreptului comparat, consemnăm 
că, dintre toate statele ex-sovietice, doar Republica 
Moldova nu a stabilit în dispoziţia incriminatorie pri-
vind escrocheria răspunderea pentru dobândirea prin 
înşelăciune sau abuz de încredere a dreptului asupra 
bunurilor străine. În toate celelalte 14 state ex-sovie-
tice, escrocheria cunoaşte două modalităţi normative: 
1) sustragerea (sau, altfel spus, dobândirea ilicită a bu-
nurilor străine prin înşelăciune sau abuz de încredere); 
2) dobândirea dreptului asupra bunurilor străine prin 
înşelăciune sau abuz de încredere. Această diferenţiere 
are la bază paradigma consacrată în art.244 „Escroche-
ria” din Codul penal-model al CSI: „Escrocheria, adi-
că sustragerea bunurilor străine sau dobândirea drep-
tului asupra bunurilor străine pe calea înşelăciunii ori 
a abuzului de încredere”. Exercitându-şi suveranitatea 
legislativă, Republica Moldova nu a acceptat această 
paradigmă. Totuşi, unii se fac a nu observa acest amă-
nunt nelipsit de importanţă.

În continuare, analizând opiniile exprimate în doc-
trina penală rusă, prezentate infra, ne vom putea con-
vinge de următoarele: în sensul art.159 din Codul pe-
nal al Federaţiei Ruse [27], nu şi în sensul art.190 CP 
RM, dobândirea dreptului asupra unui imobil străin se 
consideră escrocherie: „Sub aspect fizic, bunurile pot 
fi mobile sau imobile... Bunurile imobile pot fi obţinu-
te de către făptuitor numai pe calea dobândirii drep-
tului asupra bunurilor aparţinând unei alte persoane” 
[28]; „Obiectul material al escrocheriei-sustragere îl 
reprezintă bunul. În acelaşi timp, obiectul material al 
escrocheriei sub formă de dobândire a dreptului asupra 
bunurilor străine îl constituie atât bunurile mobile, cât 
şi bunurile imobile” [29]; „Bunurile imobile nu pot re-
prezenta obiectul material al sustragerii. Or, sustrage-
rea presupune violarea dreptului de proprietate. Aceas-
tă faptă condiţionează nesocotirea celor trei prerogati-
ve ale proprietarului – posesia, folosinţa şi dispoziţia. 
Sustragerea se consideră consumată din momentul 
nesocotirii in corpore a acestor prerogative, atunci 
când proprietarul este lipsit de posibilitatea reală de a 
poseda, a folosi şi a dispune de bunurile sale. Trecerea 
ilegală de către făptuitor a bunurilor imobile străine în 
posesia sa nu-i oferă posibilitatea reală de a dispune de 
aceste bunuri. În condiţiile de transparenţă cu privire 
la drepturile asupra averii imobiliare, de publicitate a 
înregistrării de stat a acestei averi, precum şi de control 
social asupra tranzacţiilor referitoare la averea imobi-
liară, persoana obţine posibilitatea reală de a dispune 
de bunurile imobile străine din momentul transmiterii 
către ea a dreptului asupra respectivelor bunuri. Însă, 
dacă ne referim la fapta de sustragere, aceasta nu poate 
fi săvârşită asupra unor drepturi patrimoniale” [30].

Aceste opinii sunt extrem de valoroase pe fondul 
încercării de moment a Plenului CSJ de a raporta ne-
justificat dreptul asupra bunurilor imobile străine la 
obiectul de influenţare nemijlocită infracţională al in-
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fracţiunilor prevăzute la art.190 CP RM. Din aceste 
opinii, reiese că bunul imobil poate reprezenta obiectul 
material al escrocheriei doar în cazul în care dobândi-
rea dreptului asupra bunurilor străine prin înşelăciune 
sau abuz de încredere ar constitui una dintre modalită-
ţile normative ale escrocheriei. Însă în art.190 CP RM 
nu este specificată o astfel de modalitate normativă. 
De asemenea, ţinem să accentuăm că dobândirea drep-
tului asupra bunurilor străine prin înşelăciune sau abuz 
de încredere nu constituie nici măcar o modalitate fap-
tică a acţiunii prejudiciabile în sensul art.190 CP RM.

În concluzie la cele menţionate supra, venim cu re-
comandarea de a fi reformulată explicaţia de la alin.1 
pct.2 al Hotărârii nr.23/2004. Considerăm că această 
explicaţie ar trebui să aibă următorul conţinut: „În 
sensul legii, se consideră sustragere luarea ilegală şi 
gratuită a bunurilor mobile din posesia altuia, care 
a cauzat un prejudiciu patrimonial efectiv acestuia, 
săvârşită în scop de cupiditate”.

2. În Hotărârea nr.12/2014, la pct.3, se menţionea-
ză: „La punctul 4: alineatul 3 se exclude”. Precizăm 
că explicaţia exclusă din Hotărârea nr.23/2004 este 
următoarea: „Prin «alte acţiuni violente» se înţelege: 
doborârea victimei de pe picioare, răsucirea mâinilor 
ei sau alte asemenea acţiuni”.

Considerăm că această explicaţie nu trebuia exclu-
să. Ea trebuia doar să-şi găsească locul potrivit. Or, în 
alin.1 pct.5 al Hotărârii nr.23/2004, la definirea noţiu-
nii „violenţă nepericuloasă pentru viaţa sau sănătatea 
persoanei” se utilizează noţiunea subsecventă „alte 
acţiuni violente”. Această noţiune este complementară 
cu cea de aplicare intenţionată de lovituri. Este puţin 
probabil ca în practică să apară dificultăţi la interpre-
tarea înţelesului acestei din urmă noţiuni. Cât priveşte 
noţiunea „alte acţiuni violente”, astfel de dificultăţi nu 
sunt excluse. 

În consecinţă, recomandăm completarea pct.5 al 
Hotărârii nr.23/2004, astfel încât, după alineatul 1 să 
fie menţionat: „Prin «alte acţiuni violente» se va în-
ţelege doborârea victimei de pe picioare, răsucirea 
mâinilor ei sau alte asemenea acţiuni”.

3. În Hotărârea nr.12/2004, la pct.8, se prevede: 
„Punctul 9 va avea următorul conţinut: «La calificarea 
acţiunilor făptuitorului în baza lit.d) alin.(3) art.188 CP 
RM, urmează a se ţine seama că prin «deosebită cruzi-
me» se va înţelege acţiunea sau inacţiunea intenţionată 
a făptuitorului care are drept scop de a provoca victi-
mei sau apropiaţilor acesteia (subl. ne aparţine) o su-
ferinţă suplimentară, de natură fizică sau psihică, mai 
gravă decât suferinţa ce ar deriva din violenţa primară 
prin care s-a consumat iniţial infracţiunea”.

În opinia noastră, această interpretare depăşeşte 
cadrul normei interpretate. Or, la lit.d) alin.(3) art.188 
CP RM este utilizată sintagma „cu deosebită cruzime”, 
fără a se preciza cine anume suportă deosebita cruzime 
a făptuitorului. Aceeaşi sintagmă se foloseşte la lit.j) 
alin.(2) art.145 CP RM. Cu toate acestea, la pct.5.9 al 
Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie ,,Cu pri-
vire la practica judiciară în cauzele penale referitoare 
la infracţiunile săvârşite prin omor (art.145-148 CP 
RM)”, nr.11 din 24.12.2012, se explică: „În cazul când 

la suferinţele victimei asistă alte persoane, deosebita 
cruzime se manifestă în raport cu victima infracţiunii, 
nu în raport cu persoanele care asistă la suferinţele 
victimei. Manifestarea cruzimii deosebite faţă de ase-
menea persoane nu este cuprinsă de componenţa de 
infracţiune prevăzută la lit.j) alin.(2) art.145 CP RM. 
De aceea, numai atunci poate fi aplicată răspunderea 
agravată în baza acestei prevederi normative, când 
victima suferă intens, prelungit şi inutil, întrucât con-
ştientizează că săvârşirea infracţiunii afectează sub-
stanţial persoanele apro piate care asistă la suferinţele 
victimei”.

Din nou, suntem nevoiţi să întrebăm: De ce instan-
ţa supremă tratează diferit situaţii similare?

Suntem de părere că persoanele apropiate victimei 
nu pot fi considerate victime ale infracţiunii prevăzute 
la lit.d) alin.(3) art.188 CP RM. Nu ele sunt atacate 
în scopul sustragerii bunurilor. Persoanele apropiate 
victimei nu suportă violenţa periculoasă pentru via-
ţă sau sănătate, nici nu sunt ameninţate cu aplicarea 
unei asemenea violenţe. Nu sunt clare circumstanţele 
în care ele ar fi supuse cruzimii deosebite în contextul 
infracţiunii prevăzute la lit.d) alin.(3) art.188 CP RM. 
Drept urmare, manifestarea cruzimii deosebite în ra-
port cu persoanele apropiate victimei tâlhăriei excede 
limitele prevederii de la lit.d) alin.(3) art.188 CP RM. 
O asemenea faptă necesită calificare aparte.

În concluzie, recomandăm reformularea explicaţi-
ei de la pct.9 al Hotărârii nr.23/2004. Considerăm că 
aceasta ar trebui să aibă un alt conţinut: „La califi-
carea acţiunilor făptuitorului în baza lit.d) alin.(3) 
art.188 CP RM, urmează a se lua în considerare că 
deosebita cruzime demonstrează intenţia făptui-
torului de a-i cauza victimei suferinţe – de ordin 
fizic sau psihic – care sunt intense şi inutile. În cele 
mai frecvente cazuri, cruzimea deosebită o demon-
strează: 1) metoda de săvârşire a infracţiunii (de 
exemplu: cauzarea unor plăgi multiple (când există 
probe suficiente care dovedesc intenţia de a comite 
tâlhăria cu deosebită cruzime); provocarea arsu-
rilor cu ajutorul unor obiecte incandescente; utili-
zarea curentului electric etc.); 2) ambianţa infrac-
ţiunii (de exemplu, atacarea victimei în prezenţa 
persoanelor apropiate acesteia, când victima suferă 
intens şi inutil, întrucât conştientizează că săvârşi-
rea infracţiunii afectează substanţial persoanele 
apropiate care asistă la suferinţele victimei); 3) alte 
circumstanţe de natură obiectivă şi subiectivă care 
trebuie apreciate cumulativ”.

O asemenea explicaţie ar contribui mai eficient la 
aplicarea corectă şi uniformă a lit.d) alin.(3) art.188 
CP RM.

4. În Hotărârea nr.12/2014, la pct.9, se menţionea-
ză: „La punctul 10: alineatul patru va avea următoarea 
redacţie: ,,În cazurile când, în scopul sustragerii bu-
nurilor altei persoane, victimei i-au fost administrate 
împotriva voinţei ei ori prin înşelăciune substanţe cu 
efecte puternice, toxice sau euforizante periculoase 
pentru viaţă sau sănătate, cu intenţia de a aduce victima 
într-o stare de neputinţă, aceste acţiuni urmează a fi ca-
lificate ca tâlhărie. Dacă cu acelaşi scop în organismul 
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victimei s-au introdus substanţe care nu prezintă peri-
col pentru viaţă ori sănătate, faptele, în dependenţă de 
consecinţe, urmează a fi calificate ca jaf, cu aplicarea 
violenţei. Proprietăţile şi caracterul acţiunii substanţe-
lor, aplicate la săvârşirea acestor infracţiuni, urmează a 
fi stabilite pe calea expertizelor medico-legale [31]”.

Nu putem susţine asemenea explicaţii. În ipotezele 
descrise la alin.4 pct.10 al Hotărârii nr.23/2004, răs-
punderea nu poate fi aplicată nici conform lit.e) alin.
(2) art.187 CP RM, nici art.188 CP RM. Considerăm 
inadmisibilă confundarea atacului, a violenţei sau a 
ameninţării cu violenţa, pe de o parte, cu punerea vic-
timei în stare de neputinţă, pe de altă parte. În continu-
are, vom prezenta argumentele necesare.

În dispoziţiile de la lit.e) alin.(2) art.187 şi art.188 
CP RM, influenţarea exercitată asupra victimei este 
desemnată, respectiv, prin sintagmele „aplicarea vio-
lenţei nepericuloase pentru viaţa sau sănătatea persoa-
nei ori ameninţarea aplicării unei asemenea violenţe” 
şi „atacul... însoţit de violenţă periculoasă pentru viaţa 
sau sănătatea persoanei agresate ori de ameninţarea cu 
aplicarea unei asemenea violenţe”.

După M.Florea, în general, noţiunea de „violenţă” 
se referă la un act agresiv care în desfăşurare îm bra-
că forma utilizării forţei, a constrângerii fizice, ea re-
prezentând una din for mele majore de manifestare a 
agresivităţii [32].

În acelaşi timp, ad litteram, prin „atac” se înţelege 
agresiunea împotriva unei persoane [33].

În doctrina penală rusă, sunt formulate următoarele 
puncte de vedere cu privire la conţinutul noţiunii de 
atac: atacul este o acţiune de violenţă (de ameninţare 
cu violenţa), surprinzătoare, când făptuitorul se repede 
asupra victimei [34]; nu oricare violenţă (ameninţare 
cu violenţa) îmbracă forma atacului, ci doar acea care 
este legată de o acţiune rapidă şi impetuoasă [35]; prin 
„atac” se are în vedere influenţarea violentă, agresivă 
şi impetuoasă asupra victimei [36]. Opinii similare au 
fost exprimate de alţi autori [37].

Nu diferă cu mult poziţiile exprimate în doctrina 
penală autohtonă: „Atacul reprezintă o acţiune fulmi-
nantă de deplasare a corpului (a păr ţi lor corpului) făp-
tuitorului, presupunând o apropiere ameninţătoare de 
corpul victimei” [38]; „O aseme nea formă de violenţă 
fizică ca influenţarea, pe ascuns sau prin înşelăciune, 
asupra organelor interne ale victimei, în scopul de a 
o aduce în stare de neputinţă şi de a-i sustrage bunu-
rile, nu poate forma latura obiectivă a tâlhăriei, adică 
nu poate fi calificată ca atac, chiar dacă respectivele 
substanţe chimice prezentau pericol pentru viaţa sau 
sănătatea acesteia... Atacul în cadrul tâlhăriei presupu-
ne ciocnirea personală a făptuitorului cu persoana care 
posedă, gestionează sau păzeşte bunurile proprietaru-
lui, fie cu alte persoane, prin a căror agresare făptuito-
rul tinde să-şi atingă scopul. În cazul tâlhăriei, victima 
con ştientizează, de regulă, caracterul ilicit al acţiunilor 
făptuitorului, însă, în virtutea violenţei (ameninţării) 
aplicate asupra ei, este lipsită de libertatea de acţiu-
ne, uneori fiind constrânsă să transmită chiar ea însăşi 
bunurile către făptuitor... Aşadar, profitarea de starea 
de neputinţă a victimei nu poate fi în niciun caz con-

siderată ca formă a violenţei fizice, cu atât mai mult – 
ca atac în cadrul tâlhăriei. O asemenea interpretare nu 
şi-a găsit vali dare nici pe planul dreptului comparat. În 
legea penală a României, Poloniei, Olandei, Suediei şi 
a altor state, aducerea victimei în stare de inconştienţă 
sau de neputinţă de a se apăra este privită ca moda li-
tate de realizare a acţiunii adiacente în cadrul tâlhăriei, 
alături de între buinţarea de violenţă” [39].

În adevăr, la art.223 din Codul penal român din 
2009 [40] se stabileşte răspunderea pentru furtul să-
vârşit prin întrebuinţarea de violenţe sau ameninţări 
ori prin punerea victimei în stare de inconştienţă sau 
neputinţă de a se apăra, precum şi pentru furtul urmat 
de întrebuinţarea unor astfel de mijloace pentru păstra-
rea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infrac-
ţiunii ori pentru ca făptuitorul să-şi asigure scăparea.

În baza §1 art.280 din Codul penal al Poloniei [41], 
răspunde cel care comite sustragerea, aplicând violen-
ţa asupra victimei sau ameninţând-o cu aplicarea ei 
imediată, ori aducând victima la starea de inconştienţă 
sau neputinţă de a se apăra.

În art.81 din Codul penal al Olandei [42] se stabi-
leşte că punerea victimei în stare de inconştienţă sau 
neputinţă de a se apăra, când ea nu poate opune rezis-
tenţă, se asimilează actului de violenţă.

Conform art.5 din cap. 8 al Codului penal al Sue-
diei [43], aducerea persoanei în stare de neputinţă de 
a se apăra sau într-o stare similară de inconştienţă se 
echivalează cu violenţa.

Nu în ultimul rând, potrivit art.189 din Codul penal 
al Indoneziei [44], aplicarea violenţei se asimilează cu 
aducerea victimei în stare de inconştienţă.

Însă astfel de prevederi lipsesc în Codul penal al 
Republicii Moldova. Absenţa lor în textul legii penale 
nu poate fi compensată prin intervenţia Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie, care şi-a arogat rolul de „corec-
tor” al activităţii legiuitorului. În cazul în care legiuito-
rul autohton nu acceptă anumite modele reglementare 
străine, probabil, are motive să o facă. În orice caz, cu 
excepţia Parlamentului, nicio altă autoritate publică nu 
este abilitată să „corecteze” carenţele reale sau aparen-
te de care nu este dispensată legea penală.

După această digresiune absolut necesară, consem-
năm că, în sensul art.188 CP RM, atacul, însoţit de vi-
olenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei 
agresate ori de ameninţarea cu aplicarea unei aseme-
nea violenţe, nu poate fi asimilat cu punerea victimei 
în stare de neputinţă.

Are dreptate V.Manea când afirmă: „Atacul, care nu 
implică violenţa – fizică sau psihică – este un nonsens” 
[45]. Viziuni asemănătoare sunt exprimate în doctri-
na penală rusă: „Introducerea în organismul victimei 
a substanţelor cu efecte puternice, toxice sau eufori-
zante, care sunt periculoase pentru viaţă sau sănătate, 
în scopul aducerii victimei în stare de neputinţă şi al 
sustragerii bunurilor acesteia, nu formează conţinutul 
noţiunii de atac. Este greu de imaginat că o asemenea 
faptă ar putea fi comisă pe neaşteptate şi într-o ma-
nieră agresivă. Ea este săvârşită clandestin, pe calea 
înşelăciunii” [46]; „Administrarea unor substanţe eu-
forizante sau narcotice victimei, pe neobservate pentru 
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aceasta sau pe calea înşelăciunii, în scopul de a o adu-
ce în stare de inconştienţă, în vederea înlesnirii sustra-
gerii bunurilor victimei, nu poate fi considerată atac” 
[47]; „Nu se poate vorbi despre atac în situaţia în care 
influenţarea asupra victimei se exprimă nu în aplica-
rea forţei fizice asupra acesteia, ci în otrăvirea sau în 
adormirea victimei” [48]; „Atacul constituie una din-
tre metodele violenţei... Influenţarea ascunsă sau prin 
înşelăciune asupra organismului victimei nu poate re-
prezenta atacul în contextul tâlhăriei, chiar dacă prepa-
ratele chimice administrate victimei ar fi periculoase 
pentru viaţă sau sănătate” [49].

Aceste argumente doctrinare sunt susţinute de alte-
le, care se desprind chiar din litera legii: în art.171 şi 
172 CP RM, legiuitorul diferenţiază univoc constrân-
gerea de punerea victimei în stare de neputinţă: „prin 
constrângere fizică sau psihică a persoanei sau profi-
tând de imposibilitatea acesteia de a se apăra ori de a-şi 
exprima voinţa” (subl. ne aparţine).

Mai mult, chiar în Hotărârea Plenului Curţii Supre-
me de Justiţie „Despre practica judiciară în cauzele din 
categoria infracţiunilor privind viaţa sexuală”, nr.17 
din 07.11.2005 [50], se confirmă implicit că introdu-
cerea în organismul victimei a anumitor substanţe, 
în scopul de a o aduce printr-un astfel de procedeu în 
stare de neputinţă, nu reprezintă un exemplu de con-
strângere fizică sau psihică: „La evaluarea circumstan-
ţelor săvârşirii violului şi/sau a acţiunilor violente cu 
caracter sexual (art.171, 172 CP RM) asupra persoanei 
care se află în stare de ebrietate (subl. ne aparţine), 
instanţele judecătoreşti trebuie să reiasă din faptul că 
prezenţa imposibilităţii victimei de a se apăra ori de 
a-şi exprima voinţa (subl. ne aparţine) este confirmată 
numai atunci când ebrietatea, provocată de consumul 
alcoolului, substanţelor narcotice sau altor substanţe 
euforizante (subl. ne aparţine), avea un astfel de grad, 
încât lipsea victima de putinţa de a opune rezistenţă 
făptuitorului, ori de a-şi da seama ce se întâmplă cu ea 
sau de a-şi manifesta voinţa” (pct.3); „În cazul violului 
săvârşit prin drogarea sau otrăvirea prealabilă inten-
ţionată a victimei (lit.d) alin.(2) art.171 CP RM), se 
are în vedere că făptuitorul intenţionat îi administrează 
victimei substanţe narcotice, psihotrope, toxice sau cu 
efect puternic, având ca scop aducerea victimei în sta-
re de imposibilitate de a opune rezistenţă sau reduce-
rea substanţială a intensităţii acestei rezistenţe” (subl. 
ne aparţine) (pct.10) [51].

Ne întrebăm: de ce în Hotărârea nr.23/2004 se de-
monstrează inconsecvenţă şi se promovează cu totul 
alte idei? De ce, în viziunea Plenului Curţii Supre-
me de Justiţie, introducerea în organismul victimei a 
anumitor substanţe, în scopul de a o aduce printr-un 
astfel de procedeu în stare de neputinţă, doar în une-
le cazuri reprezintă un exemplu de constrângere, iar 
în altele – nu?

În alt context, suscită interes punctul de vedere 
aparţinând lui V.I. Simonov şi V.G. Şumihin. Potrivit 
acestora, este cu totul deplasat să atestăm săvârşirea 
unui atac în cazul în care sustragerea este comisă nu în 
locul în care victima a fost adusă în stare de neputinţă, 
dar într-un alt loc şi mai târziu (de exemplu, luând de 

la victimă cheia de la apartamentul acesteia, aparta-
ment care se află într-un alt raion) [52]. Atenţionăm că, 
prin prisma explicaţiei de la alin.4 pct.10 al Hotărârii 
nr.23/2004, în astfel de cazuri ar fi aplicabil art.188 CP 
RM. Considerăm inadmisibilă o astfel de soluţie de 
calificare.

Ne raliem opiniei exprimate de V.I. Simonov şi    
V.G. Şumihin. Or, în cazul unor substanţe narcotice, 
psihotrope, cu efecte puternice, toxice, euforizante etc., 
instalarea efectelor poate avea loc după mai mult timp 
de la administrarea lor (de exemplu: în cazul barbitu-
ricelor – după 15-40 min; în cazul metadonului – după 
20-30 min; în cazul MDMA („Ecstasy”) – după 20-60 
min [53] etc.). Cu alte cuvinte, intervalul de timp de 
la aducerea victimei în stare de neputinţă până la pro-
fitarea de starea de neputinţă a victimei poate avea o 
durată relativ îndelungată, putând presupune îndepăr-
tarea considerabilă a făptuitorului de victimă. În opinia 
Plenului CSJ, pe întreg parcursul acestui interval s-ar 
desfăşura atacul asupra victimei. Altfel spus, în opinia 
Plenului CSJ, în sensul art.188 CP RM, atacul este sus-
ceptibil de desfăşurare în timp. Să înţelegem că fapta 
urmează a fi considerată tentativă de tâlhărie, în cazul 
în care aducerea victimei în stare de neputinţă nu şi-a 
produs efectul din cauze independente de voinţa făp-
tuitorului? Deci, trebuie să înţelegem că Plenul CSJ 
recunoaşte posibilitatea tentativei în cazul tâlhăriei?

În acelaşi context, cum urmează să fie înţeleasă ex-
plicaţia de la pct.23 al Hotărârii nr.23/2004: „Tâlhăria 
se consideră consumată din momentul atacului asupra 
unei persoane în scopul sustragerii bunurilor, săvârşi-
te cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa sau 
sănătatea persoanei agresate ori cu ameninţarea apli-
cării unei asemenea violenţe”. Ce înseamnă „momen-
tul atacului”, odată ce Plenul CSJ nu mai consideră că 
atacul reprezintă o acţiune instantanee, cu executare 
uno ictu?

În altă ordine de idei, din alin.4 pct.10 al Hotărârii 
nr.23/2004, reiese că se va aplica lit.e) alin.(2) art.187 
CP RM în cazul în care, printre altele, în scopul sus-
tragerii pe ascuns a bunurilor altei persoane, victimei 
i-au fost administrate împotriva voinţei ei ori prin în-
şelăciune substanţe cu efecte puternice, toxice sau eu-
forizante nepericuloase pentru viaţă sau sănătate, cu 
intenţia de a aduce victima într-o stare de neputinţă.

Se impune întrebarea: Dacă sustragerea este săvâr-
şită pe ascuns, care ar fi temeiul aplicării răspunderii în 
baza art.187 CP RM? Plenul Curţii Supreme de Justi-
ţie ar trebui să explice cum este posibil ca sustragerea 
săvârşită pe ascuns să se transforme în sustragere să-
vârşită deschis, odată ce sunt prezente toate caracteris-
ticile ce atestă modul ascuns de comitere a sustragerii, 
enumerate în pct.3 al Hotărârii nr.23/2004.

Din analiza pe care am efectuat-o supra, reiese că 
aducerea victimei în stare de neputinţă nu intră nici sub 
incidenţa sintagmei „aplicarea violenţei nepericuloase 
pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori cu ameninţa-
rea aplicării unei asemenea violenţe” în sensul lit.e) 
alin.(2) art.187 CP RM, nici sub incidenţa sintagmei 
„atacul ..., însoţit de violenţă periculoasă pentru via-
ţa sau sănătatea persoanei agresate ori de ameninţarea 
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cu aplicarea unei asemenea violenţe” în sensul art.188 
CP RM. În astfel de cazuri, nu există o persoană care 
este, după caz: supusă violenţei sau ameninţată (cerin-
ţă definitorie pentru caracterizarea victimei în cazul 
infracţiunii prevăzute la lit.e) alin.(2) art.187 CP RM); 
agresată (cerinţă definitorie pentru caracterizarea vic-
timei în cazul tâlhăriei). În astfel de situaţii, există o 
persoană adusă în stare de neputinţă.

Aceste concluzii sunt valabile chiar şi în ipoteza 
când, în scopul sustragerii bunurilor victimei, aceste-
ia i-au fost administrate împotriva voinţei ei anumite 
substanţe, în scopul de a aduce victima în stare de ne-
putinţă. Sintagma „împotriva voinţei victimei”, utili-
zată la alin.4 pct.10 al Hotărârii nr.23/2004, este mult 
prea largă pentru a desemna temeiul aplicării răspun-
derii conform lit.e) alin.(2) art.187 sau art.188 CP RM. 
În vederea aplicării acestor norme, nu este suficient a 
se constata că s-a acţionat împotriva voinţei victimei. 
Contează dacă victima a fost supusă atacului, violenţei 
sau ameninţării corespunzătoare. 

Atacul, violenţa sau ameninţarea corespunzătoare 
pot fi secundate de administrarea anumitor substanţe 
victimei, în scopul de a o aduce în stare de neputinţă. 
Însă, în astfel de cazuri lit.e) alin.(2) art.187 sau art.188 
CP RM se va aplica nu pentru că victimei i-au fost 
administrate asemenea substanţe. Respectivele norme 
se vor aplica datorită faptului că victima a fost supusă 
atacului, violenţei sau ameninţării corespunzătoare.

Nu excludem că explicaţia de la alin.4 pct.10 al 
Hotărârii nr.23/2004 reprezintă o reacţie la imperfecţi-
unile cadrului normativ penal. Însă o asemenea reacţie 
trebuie să parcurgă căile pe care le pune la dispoziţie 
legea. În acest plan, ne exprimăm acordul cu următoa-
rea opinie: „În afară de autoritatea legislativă, nimeni 
altul nu poate decide care faptă trebuie calificată drept 
violare a normelor de drept. Lacunele, prin care se ca-
racterizează legislaţia penală, pot fi înlăturate doar de 
către legiuitor” [54].

Într-adevăr, în conformitate cu alin.(1) art.60 al 
Constituţiei, „Parlamentul este... unica autoritate legis-
lativă a statului”. Potrivit lit.b) art.3 al Legii cu privi-
re la Curtea Supremă de Justiţie, „Curtea Supremă de 
Justiţie îşi desfăşoară activitatea... în baza principiului 
separării puterii judecătoreşti de puterea legislativă...”. 
În aceste condiţii, singura soluţie admisibilă este for-
mularea de recomandări de lege ferenda de către CSJ 
şi promovarea acestora prin intermediul subiecţilor cu 
drept de iniţiativă legislativă, care sunt enumeraţi în 
art.73 al Constituţiei. O altă cale nu există.

Până la o eventuală remaniere a legii penale, consi-
derăm imperioasă modificarea explicaţiei de la alin.4 
pct.10 al Hotărârii nr.23/2004 după cum urmează: 
„Prevederea de la lit.e) alin.(2) art.187 CP RM nu 
este aplicabilă în ipoteza introducerii, în scopul sus-
tragerii bunurilor victimei, în organismul acesteia 
a substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoa-
gelor lor, a substanţelor cu efecte puternice, toxice 
sau euforizante, care nu sunt periculoase pentru 
viaţa sau sănătatea victimei, în scopul de a o aduce, 
printr-un astfel de procedeu, în stare de neputinţă. 
În circumstanţele descrise, una dintre infracţiunile 

specificate la art.186 sau 187 CP RM (cu sau fără 
referire la art.27 CP RM) va subzista alături de 
fapta prevăzută la alin.(1) art.78 din Codul contra-
venţional.

Articolul 188 CP RM nu este aplicabil în ipo-
teza introducerii, în scopul sustragerii bunurilor 
victimei, în organismul acesteia a substanţelor 
narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, a 
substanţelor cu efecte puternice, toxice sau eu-
forizante, care sunt periculoase pentru viaţa sau 
sănătatea victimei, în scopul de a o aduce, printr-
un astfel de procedeu, în stare de neputinţă. În 
circumstanţele descrise, cele comise vor forma 
una dintre infracţiunile specificate la art.186 sau 
187 CP RM (cu sau fără referire la art.27 CP RM) 
în concurs cu infracţiunea prevăzută la art.152 
sau 2176 CP RM ori cu fapta prevăzută la alin.(3) 
art.78 din Codul contravenţional”.

5. În Hotărârea nr.12/2014, la pct.10, se menţio-
nează: „La punctul 11: la primul alineat [55], cuvântul 
«travestită» se exclude”. 

În opinia noastră, până la o eventuală excludere a 
cuvântului „travestită” din dispoziţiile de la lit.c) alin.
(2) art.187 şi lit.c) alin. (2) art.188 CP RM, în Hotărâ-
rea nr.23/2004 trebuie să existe explicaţii referitoare la 
interpretarea acestor norme. Mai mult, aceste explica-
ţii trebuie să respecte integralitatea normelor în cauză, 
nu să propună soluţii trunchiate.

Calitatea explicaţiei de la alin.1 pct.10 al Hotărâ-
rii nr.23/2004 a fost îndoielnică şi până la modificarea 
de la 22.12.2014. De aceea recomandăm reformularea 
acesteia în felul următor: „La calificarea faptelor con-
form lit.c) alin.(2) art.187 sau lit.c) alin. (2) art.188 
CP RM, urmează a se lua în considerare următoa-
rele: în cazul mascării, făptuitorul îşi acoperă faţa 
sau o parte din ea cu o mască (cagulă, improvizaţie 
din ciorap de mătase etc.), indiferent de material 
sau alte particularităţi; în cazul deghizării, făptu-
itorul se maschează sau îşi aranjează altfel exteri-
orul (îşi ataşează mustaţă sau barbă artificială ori 
ochelari, poartă perucă sau părul vopsit etc.); în 
cazul travestirii, făptuitorul se deghizează într-un 
reprezentant al sexului opus”.

6. În Hotărârea nr.12/2014, la pct.12, se arată: „La 
punctul 15, după primul alineat se adaugă două ali-
neate noi, cu următorul cuprins: «Obiect material al 
escrocheriei îl pot constitui bunurile, precum şi dreptu-
rile asupra acestora, dobândite în mod ilicit. Drepturile 
dobândite ilicit asupra bunurilor vor constitui obiect 
material al escrocheriei, dacă ele asigură în continuare 
posibilitatea de a deţine, a folosi şi a dispune de obiec-
tul escrocheriei (bunul)»”.

De ce considerăm nocivă o asemenea înţelegere a 
conţinutului obiectului material al infracţiunilor prevă-
zute la art.190 CP RM?

În primul rând, relevăm că explicaţiile în cauză 
ignoră itinerarul istoric al reglementării răspunderii 
pentru infracţiunile reunite sub denumirea marginală 
de escrocherie. O asemenea concluzie se desprinde din 
argumentarea extrem de laborioasă pe care ne-o pro-
pune I.Botezatu [56].
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În continuare, vom trece în revistă principalele idei 
desprinse din această analiză:

1) în art.591 din Codul penal rus din 1903 [57] 
atrage atenţia cea de-a treia modalitate normativă a 
infracţiunii de escrocherie. Spre deosebire de celelalte 
două modalităţi normative, aceasta nu presupune că 
doar un bun mobil poate reprezenta obiectul material 
al escrocheriei. În legătură cu aceasta, pare să aibă 
dreptate S.A. Eliseev, care susţine că legiuitorul rus 
din 1903, pornind de la necesitatea proteguirii rela-
ţiilor patrimoniale împotriva oricărei manifestări de 
rea-credinţă, a raportat la obiectul material al escro-
cheriei nu doar bunurile mobile, dar şi alte valori pa-
trimoniale, precum şi drepturile asupra acestora [58]. 
Prin aceasta modalitatea examinată a faptei specifica-
te la art.591 din Codul penal rus din 1903 aminteşte 
mult de însuşirea dreptului asupra averii ori a altor 
foloase cu caracter material, modalitate a infracţiu-
nii prevăzute la art.149 al Codului penal al Republicii 
Moldova din 1961 [59];

2) în Codul penal al Republicii Moldova din 1961, 
potrivit cu realităţile sociopolitice ale acelui moment, 
răspunderea pentru infracţiunile contra proprietăţii 
era stabilită în două capitole ale Părţii speciale. Nu 
în unul singur. Corespunzător, la art.122 din Codul 
penal din 1961, făcând parte din cap. III „Infracţiuni 
contra proprietăţii socialiste”, prin „escrocherie” se 
înţelegea însuşirea (a se citi – sustragerea) averii de 
stat sau obşteşti prin înşelăciune sau abuz de încrede-
re. La art.149 din Codul penal din 1961, făcând parte 
din cap. V „Infracţiuni contra proprietăţii personale 
a cetăţenilor”, prin „escrocherie” se avea în vede-
re însuşirea averii personale, sau a dreptului asupra 
acesteia, sau a altor foloase cu caracter material prin 
înşelăciune sau abuz de încredere. În acest fel, se poa-
te observa că, în funcţie de tipul de proprietate ocro-
tită penalmente (adică în funcţie de obiectul juridic 
generic), erau determinate diferenţiat limitele de apli-
care a escrocheriei în conformitate cu art.122 şi 149 
din Codul penal din 1961. Nici dreptul asupra averii, 
nici alte foloase cu caracter material nu au constituit 
obiectul de influenţare nemijlocită infracţională al es-
crocheriei, în ipoteza în care obiectul juridic generic 
al acestei infracţiuni îl formau relaţiile sociale cu pri-
vire la proprietatea de stat sau obştească; 

3) în plan istoric, art.190 CP RM are ca prototip 
art.122 din Codul penal din 1961. Nu art.149 din Co-
dul penal din 1961. Prototip nu în sensul obiectului 
juridic generic al infracţiunii de escrocherie. Avem 
în vedere prototipul în sensul întinderii obiectului de 
influenţare nemijlocită infracţională. Această con-
cluzie este extrem de importantă pe fundalul unor 
încercări de moment de a raporta nejustificat dreptul 
asupra bunurilor imobile la obiectul de influenţare 
nemijlocită infracţională al infracţiunii prevăzute la 
art.190 CP RM;

4) nu cumva legiuitorul autohton, împrumutând 
din legea penală rusă termenul „dobândire” şi fo-
losindu-l în art.190 CP RM, l-a utilizat în accepţie 
extinsă, având în vedere ceea ce în legea penală 
rusă e denumit „sustragerea bunurilor străine sau 

dobândirea dreptului asupra bunurilor străine”? 
Să amintim că, în art.149 din Codul penal din 1961, 
prin „escrocherie” se avea în vedere însuşirea averii 
personale, sau a dreptului asupra acesteia, sau a al-
tor foloase cu caracter material prin înşelăciune sau 
abuz de încredere. În timp ce, în paralel, conform 
art.122 CP RM din 1961, escrocheria se exprima în 
însuşirea averii de stat sau obşteşti prin înşelăciune 
sau abuz de încredere... În conformitate cu art.149 
CP RM din 1961, se prevedea răspunderea, inclu-
siv, pentru însuşirea dreptului asupra averii prin în-
şelăciune sau abuz de încredere. Deci, a existat un 
precedent legislativ, la care însă s-a renunţat încă în 
1991. Aceasta nu înseamnă că s-a creat o lacună şi 
că dobândirea dreptului asupra bunurilor prin în-
şelăciune sau abuz de încredere nu este susceptibi-
lă de răspundere conform legii penale a Republicii 
Moldova. În situaţia dată, este aplicabil, după caz, 
art.196 sau 352 CP RM.

Chiar dacă astfel de argumente nu se încadrează 
în stereotipul unora, ele nu pot fi trecute cu vederea, 
pentru că art.190 CP RM nu a apărut pe o tabula rasa. 
De aceea, analiza precedentelor legislative ale acestui 
articol comportă o importanţă cardinală în vederea sta-
bilirii cu exactitate a ariei lui de aplicare.

Ignorarea originilor istorice ale reglementării răs-
punderii pentru infracţiunile reunite sub denumirea 
marginală de escrocherie nu este singura carenţă de 
care suferă explicaţiile de la alin.2 şi 3 pct.15 al Hotă-
rârii nr.23/2004. În context, ridică semne de întrebare 
mai cu seamă explicaţia de la alin.3 al acestui punct: 
„Drepturile dobândite ilicit asupra bunurilor vor con-
stitui obiect material al escrocheriei, dacă ele asigură 
în continuare posibilitatea de a deţine, a folosi şi a dis-
pune de obiectul escrocheriei (bunul)”.

Având în vedere subtextul acestei explicaţii, con-
siderăm criticabilă propunerea unor teoreticieni de a 
„materializa” dreptul asupra bunurilor victimei prin 
recunoaşterea în calitate de obiect material al escro-
cheriei a documentelor care confirmă respectivul 
drept: „Cât priveşte dreptul asupra bunurilor străine, 
acesta poate fi privit doar condiţional în calitate de 
obiect material al infracţiunii. În realitate, obiectul 
material al infracţiunii îl reprezintă nu dreptul în ca-
uză, ci documentele referitoare la acesta” [60]; „Prin 
«dreptul asupra bunurilor străine» se are în vedere 
documentul care acordă dreptul de dobândire – la 
moment sau în viitor – a bunurilor” [61]; „Dreptul 
asupra bunurilor străine nu poate avea calitatea de 
obiect material al sustragerii. Această calitate o poa-
te avea numai documentul cu ajutorul căruia se asi-
gură trecerea dreptului de proprietate asupra acelor 
bunuri către o altă persoană” [62]. 

Astfel de opinii pot fi valabile doar în cazul în care 
sustragerea documentului reprezintă un scop în sine. 
În conjunctura legii penale autohtone, în asemenea si-
tuaţii poate fi aplicat art.360 CP RM. Dacă însă sus-
tragerea documentului nu constituie un scop în sine, 
acest document va reprezenta mijlocul de săvârşire a 
infracţiunii. Totuşi, trebuie să precizăm că, în ipoteza 
în care documentul în cauză se referă la dreptul asupra 
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unui bun imobil, el nu va putea reprezenta mijlocul de 
săvârşire a escrocheriei.

În această ordine de idei, atrage atenţia poziţia expri-
mată de M.P. Bikmurzin: „Documentele care confirmă 
un drept patrimonial nu prezintă valoare economică şi 
nu pot constitui obiectul material al infracţiunilor con-
tra proprietăţii. Obţinerea în posesie a unor asemenea 
documente (cu excepţia titlurilor de valoare la purtător) 
nu presupune de felul său că dreptul patrimonial trece 
către o altă persoană” [63]. Într-o manieră mai evolua-
tă, I.Botezatu susţine: „Contează nu atât dacă victima 
a fost sau nu lipsită de titlul respectiv. Contează dacă a 
pierdut sau nu posibilitatea reală de a-şi exercita drep-
tul asupra bunurilor, pe care l-a dobândit făptuitorul. 
De aceea, documentul, care confirmă dreptul asupra 
bunurilor străine, nu poate fi nicidecum identificat cu 
însuşi dreptul asupra bunurilor străine. Nu putem fi de 
acord nici cu aceea că escrocheria trebuie considerată 
consumată din momentul obţinerii documentelor ce 
confirmă dreptul asupra bunurilor străine. Chiar şi în 
conformitate cu legea penală rusă (subl. ne aparţine), 
la acest moment se poate constata numai pregătirea de 
infracţiunea de escrocherie” [64].

Deloc întâmplător am subliniat cuvintele „chiar şi 
în conformitate cu legea penală rusă”. Or, în prezen-
ţa intenţiei de a comite ulterior sustragerea bunurilor 
imobile, luarea ilegală de la victimă a documentului 
care confirmă dreptul asupra unor asemenea bunuri nu 
poate fi calificată ca pregătire de una din infracţiunile 
prevăzute la art.190 CP RM. Documentul, care se re-
feră la dreptul asupra unui bun imobil, nu poate repre-
zenta mijlocul de săvârşire a acestor infracţiuni. Însă, 
un astfel de document poate reprezenta mijlocul de să-
vârşire a infracţiunilor prevăzute la art.196 CP RM.

Astfel, ne-am convins că infracţiunile prevăzute la 
art.190 CP RM nu se consumă din momentul obţine-
rii documentelor ce confirmă dreptul asupra bunurilor 
străine. În aceste condiţii, este invalidată explicaţia de 
la alin.3 pct.15 al Hotărârii nr.23/2004.

În altă privinţă, are dreptate I.Botezatu când afirmă: 
„Criticabilă este însăşi sintagma «dreptul asupra bu-
nurilor străine». În conformitate cu art.228 din Codul 
civil, este lovit de nulitate actul juridic a cărui înche-
iere a fost determinată de comportamentul dolosiv sau 
viclean al uneia dintre părţi. În aceste condiţii, această 
parte la actul juridic, alias făptuitorul escrocheriei, nu 
poate obţine niciun drept. Dreptul nu poate fi nelegi-
tim. El sau este, sau nu este” [65]. Astfel de puncte de 
vedere au fost exprimate şi de autorii din alte state: 
„Utilizarea în legea penală a sintagmei «dreptul asupra 
bunurilor străine» reprezintă rezultatul unei confuzii 
create din cauza interpretării greşite a unei situaţii” 
[66]; „Noţiunea «dobândirea dreptului asupra bunu-
rilor străine» nu are o semnificaţie juridică de sine 
stătătoare şi nu poate fi asimilată vreunei noţiuni cu 
care operează dreptul civil. Această noţiune reprezintă 
o ficţiune, întrucât o faptă penală nu poate reprezenta 
modalitatea de dobândire a unor drepturi. Drept urma-
re, dreptul asupra bunurilor străine nu poate constitui 
obiectul material al sustragerii. Un asemenea drept se 
află în afara cadrului acţiunii de sustragere” [67].

Dezvoltând aceste idei, amintim că, în conformitate 
cu art.8 din Codul civil, „drepturile şi obligaţiile civile 
apar în temeiul legii” (alin.(1)); „drepturile şi obliga-
ţiile civile apar... în urma dobândirii de patrimoniu în 
temeiuri neinterzise de lege” (lit.d) alin.(2)).

În concluzie, ca rezultat al săvârşirii infracţiunii, un 
drept subiectiv (oricare ar fi el) nu poate fi transmis. 
Mai corect ar fi să vorbim, în acest caz, despre trans-
miterea către făptuitor a anumitor facultăţi (prerogati-
ve) în privinţa bunurilor victimei, facultăţi ce derivă 
din drepturile respective asupra bunurilor victimei. De 
aceea, considerăm că legiuitorul ar trebui să modifice, 
de exemplu, art.189 CP RM (care conţine formularea 
„cererea de a se transmite… dreptul”). În orice caz, nu 
există niciun temei ca formulări de acest gen să com-
pleteze art.190 CP RM sau oricare alte articole din le-
gea penală.

În alt context, se creează impresia că autorii expli-
caţiilor de la alin.2 şi 3 pct.15 ale Hotărârii nr.23/2004 
confundă obiectul material cu obiectul juridic.

Au dreptate B.S. Nikiforov şi G.A. Krigher atunci 
când exclud menţiunea cu privire la drepturile patri-
moniale din noţiunea de patrimoniu privit ca obiect ju-
ridic generic. Astfel ei urmăresc să delimiteze obiectul 
juridic al infracţiunilor contra patrimoniului de obiec-
tul material al acestor infracţiuni [68].

Într-adevăr, conform alin.(1) art.284 din Codul ci-
vil, „patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi 
obligaţiilor patrimoniale (care pot fi evaluate în bani), 
privite ca o sumă de valori active şi pasive strâns lega-
te între ele, aparţinând unor persoane fizice şi juridice 
determinate”. Această definiţie priveşte patrimoniul 
ca obiect juridic generic al infracţiunilor prevăzute în 
cap. VI al părţii speciale a Codului penal, în general, 
şi al infracţiunilor prevăzute la art.190 CP RM, în par-
ticular. În contextul studiului de faţă, patrimoniul ne 
interesează tocmai ca obiect material generic. Dacă 
patrimoniul ca obiect juridic generic cuprinde dreptu-
rile şi obliga ţiile patrimoniale, atunci patrimoniul ca 
obiect material generic cuprinde bunu rile care pot face 
obiectul unei apro pieri individuale sau colective, adi-
că toate lucrurile apropiabile, care au, în acelaşi timp, 
valoare pecuniară.

Sub un alt aspect, din analiza explicaţiilor de la 
alin.2 şi 3 pct.15 ale Hotărârii nr.23/2004 reiese că 
acestea îşi au suportul normativ în art.159 din Codul 
penal al Federaţiei Ruse [69] (sic!), nu în art.190 CP 
RM.

În art.159 din Codul penal al Federaţiei Ruse, noţi-
unea de escrocherie este definită în felul următor: „sus-
tragerea bunurilor străine sau dobândirea dreptului 
asupra bunurilor străine (subl. ne aparţine) prin înşe-
lăciune sau abuz de încredere”. În opoziţie, în art.190 
CP RM noţiunea de „escrocherie” este definită altfel: 
„dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înşe-
lăciune sau abuz de încredere”. Este uşor de observat 
că diferenţa specifică dintre cele două definiţii legisla-
tive o constituie sintagma „sau dobândirea dreptului 
asupra bunurilor străine”.

În acest context, prezintă interes opiniile exprima-
te în doctrina penală rusă cu privire la înţelesul noţiu-
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nii „dobândirea dreptului asupra bunurilor străine” şi 
la relaţia acesteia cu noţiunea de sustragere: „De fapt, 
art.159 din Codul penal al Federaţiei Ruse prevede nu 
una, dar două componenţe de infracţiuni: 1) sustrage-
rea bunurilor străine; 2) dobândirea dreptului asupra 
bunurilor străine” [70]; „Reieşind din interpretarea 
literală a alin.(1) art.159 din Codul penal al Federa-
ţiei Ruse, această normă stabileşte răspunderea pen-
tru două infracţiuni: 1) sustragerea bunurilor străine; 
2) dobândirea dreptului asupra bunurilor străine. Or, 
aceste două varietăţi ale escrocheriei sunt separate 
prin conjuncţia «sau». De aceea, dobândirea dreptu-
lui asupra bunurilor străine trebuie privită ca alter-
nativă a sustragerii bunurilor străine. Noţiunea «do-
bândirea dreptului asupra bunurilor străine» nu este 
cuprinsă de noţiunea «sustragerea bunurilor străine»” 
[71]; „În art.159 din Codul penal al Federaţiei Ruse 
noţiunea de escrocherie este definită ca sustragere a 
bunurilor străine sau dobândire a dreptului asupra bu-
nurilor străine prin înşelăciune sau abuz de încredere. 
Din această definiţie rezultă: 1) în cazul escrocheriei, 
dobândirea dreptului asupra bunurilor străine nu se 
identifică cu sustragerea bunurilor străine; 2) escro-
cheria-sustragere a bunurilor străine şi escrocheria-
dobândire a dreptului asupra bunurilor străine sunt 
două componenţe de infracţiuni de sine stătătoare” 
[72]; „Punctul de plecare în analiza noţiunii de escro-
cherie îl reprezintă definiţia noţiunii de sustragere de 
la alin.(1) art.158 din Codul penal al Federaţiei Ruse. 
Tocmai noţiunea de sustragere este cea care permite 
delimitarea varietăţilor escrocheriei: escrocheria-sus-
tragere a bunurilor străine şi escrocheria-dobândire a 
dreptului asupra bunurilor străine” [73]; „Legiuitorul 
rus defineşte escrocheria ca «sustragere a bunurilor 
străine sau dobândire a dreptului asupra bunurilor 
străine prin înşelăciune sau abuz de încredere». În 
acest mod, legiuitorul rus consideră că necesită incri-
minare două varietăţi ale escrocheriei: 1) sustragerea; 
2) o altă infracţiune contra proprietăţii, care nu este 
sustragere” [74].

Aşadar, unde anume în art.190 CP RM Plenul Cur-
ţii Supreme de Justiţie a remarcat prezenţa unei alte 
infracţiuni contra proprietăţii, care nu este sustragere?

Fără a aştepta răspunsul la această interogaţie re-
torică, vom consemna că ultimul punct de vedere din 
cele reproduse supra suscită cel mai mare interes. 
Înainte de a pune întrebarea pe care o generează acest 
punct de vedere, vom specifica că la 22.12.2014 Plenul 
Curţii Supreme de Justiţie a exclus pct. 12-14 din Ho-
tărârea nr.23/2004. Aceste puncte conţineau explicaţii 
referitoare la interpretarea art.189 CP RM. Alături de 
infracţiunile prevăzute la art.196 CP RM, cele prevă-
zute la art.189 CP RM se referă la tipul infracţiunilor 
săvârşite în scop de cupiditate, însă nu prin sustragere 
[75]. Din explicaţiile de la alin.2 şi 3 pct.15 ale Ho-
tărârii nr.23/2004 reiese că Plenul CSJ nu consideră 
că infracţiunile prevăzute la art.190 CP RM se refe-
ră la tipul infracţiunilor săvârşite prin sustragere. De 
ce atunci: 1) prin Hotărârea nr.12/2014, din Hotărâ-
rea nr.23/2004 nu au fost excluse toate punctele care 
conţin explicaţii referitoare la interpretarea art.190 CP 

RM; 2) la 22.12.2014 nu a fost adoptată o hotărâre 
aparte referitoare la practica judiciară în procesele pe-
nale cu privire la infracţiunile prevăzute la art.190 CP 
RM? Or, Hotărârea nr.23/2004 se numeşte „Cu privire 
la practica judiciară în procesele penale despre sustra-
gerea bunurilor” (subl. ne aparţine). Oare pe nimeni 
din autorii explicaţiilor de la alin.2 şi 3 pct.15 ale Ho-
tărârii nr.23/2004 nu pune în gardă această contradicţie 
vădită?

Aşadar, chiar Plenul CSJ recunoaşte implicit că in-
fracţiunile prevăzute la art.190 CP RM sunt infracţiuni 
săvârşite prin sustragere.

Ne raliem poziţiei exprimate de I.Botezatu: „Escro-
cheria este o formă de sustragere. Iar dobândirea drep-
tului asupra bunurilor străine nu rezultă din definiţia 
noţiunii de sustragere, formulată în art.158 al Codului 
penal al Federaţiei Ruse” [76]. Această opinie nu poate 
fi ignorată, odată ce suportul normativ al explicaţiilor 
de la alin.2 şi 3 pct.15 ale Hotărârii nr.23/2004 este 
anume Codul penal al Federaţiei Ruse, nu Codul penal 
al Republicii Moldova.

De menţionat că anume în doctrina penală rusă 
au fost formulate următoarele puncte de vedere: „În 
situaţia dobândirii dreptului asupra bunurilor străine, 
aplicabilă este nu norma cu privire la escrocherie, dar 
cea cu privire la cauzarea de daune materiale prin înşe-
lăciune sau abuz de încredere” [77]; „Privite ca obiect 
material al sustragerii, bunurile reprezintă lucruri care 
sunt create prin munca omului, se caracterizează prin 
anumiţi parametri fizici, prezintă valoare materială şi 
se află în posesia unei persoane. O astfel de definiţie 
permite disocierea sustragerii de cauzarea de daune 
materiale prin înşelăciune sau abuz de încredere, de 
încălcarea dreptului de autor sau a drepturilor cone-
xe ori de alte asemenea infracţiuni” [78]; „Drepturile 
patrimoniale pot avea calitatea de obiect imaterial al 
infracţiunilor contra proprietăţii. Însă nu al sustrageri-
lor, ci al cauzării de daune materiale prin înşelăciune 
sau abuz de încredere” [79]; „În viziunea legiuitoru-
lui rus, obiectul material al escrocheriei-sustragere îl 
pot reprezenta numai bunurile corporale, nu şi cele 
incorporale... Nu este cu putinţă a sustrage un drept 
asupra bunurilor. Această poziţie a legiuitorului rus se 
concretizează în aceea că, pe lângă cele două varietăţi 
ale escrocheriei, într-un articol aparte al legii penale se 
incriminează fapta de cauzare de daune materiale prin 
înşelăciune sau abuz de încredere” [80].

Considerăm că, în conjunctura dreptului penal al 
Republicii Moldova, nu există niciun obstacol pen-
tru a considera că dobândirea ilicită a dreptului asu-
pra bunurilor străne constituie una din modalităţile 
faptice ale infracţiunilor prevăzute la art.196 CP RM 
[81]. Aceasta întrucât dreptul asupra bunurilor străine 
poate să reprezinte obiectul imaterial al infracţiunilor 
prevăzute la art.196 CP RM. În acest sens, suntem de 
acord cu I.Botezatu care afirmă: „Cum în art.196 CP 
RM nu se utilizează noţiunile «bun» şi «dreptul asupra 
bunului», nu există piedici de ordin terminologic de a 
susţine oportunitatea aplicării art.196 CP RM în ipote-
za dobândirii ilicite a dreptului asupra bunurilor altei 
persoane prin înşelăciune sau abuz de încredere (desi-
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gur, dacă prin aceasta vor fi cauzate daune materiale în 
proporţii mari)” [82].

Întru dezvoltarea acestei idei, vom aduce ca exem-
plu o speţă care a suscitat interes ştiinţific şi practic la 
sfârşitul secolului al XIX-lea în Imperiul German. Ca 
esenţă, această speţă aminteşte întrucâtva de încerca-
rea de moment a Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
de a echivala dobândirea dreptului asupra bunurilor 
străine cu dobândirea bunurilor străine: unele tribunale 
din Imperiul German au pronunţat soluţii neuniforme 
privitoare la oportunitatea de a califica însuşirea ener-
giei electrice ca furt. La rândul său, Curtea Supremă 
de Justiţie a Imperiului German a susţinut adoptarea 
de sentinţe de achitare în respectivele cauze judiciare. 
Motivarea instanţei supreme a constat în următoare-
le: „Energia electrică nu este o materie corporală şi 
nu poate constitui obiectul material al furtului” [83]. 
Însă, ceea ce este mai important, în vederea prevenirii 
pentru viitor a calificării neuniforme a unor asemenea 
fapte, a fost necesară adoptarea la 09.04.1900 a unei 
legi speciale [84].

Ce dorim să sugerăm prin aceasta?
Înainte de a răspunde la această întrebare, vom 

constata că în doctrina penală a Republicii Moldova 
există o divergenţă de opinii referitoare la oportunita-
tea recunoaşterii dreptului asupra bunurilor străine ca 
obiect (i)material al infracţiunilor prevăzute la art.190 
CP RM: unii autori se pronunţă împotriva unei ase-
menea recunoaşteri [85], în timp ce alţii sunt pentru o 
asemenea recunoaştere [86].

Nu punem la îndoială că, pentru dezvoltarea şti-
inţei, pluralismul de opinii este esenţial şi definitoriu. 
Totuşi, nu este de prisos să accentuăm că prima din po-
ziţiile enunţate mai sus – cea care nu consideră oportu-
nă recunoaşterea dreptului asupra bunurilor străine ca 
obiect (i)material al infracţiunilor prevăzute la art.190 
CP RM – presupune o interpretare a legii penale în fa-
voarea făptuitorului. În contrast, cea de-a doua poziţie 
presupune o interpretare extensivă în defavoarea făp-
tuitorului. O asemenea concluzie reiese din comparaţia 
elementară a sancţiunilor de la art.190 şi 196 CP RM. 
Acest aspect nu poate fi neglijat, luând în considerare 
prevederea de la alin.(2) art.3 CP RM.

Cu regret, Plenul Curţii Supreme de Justiţie a sus-
ţinut cea de-a doua poziţie enunţată mai sus, potrivit 
căreia este oportună recunoaşterea dreptului asupra 
bunurilor străine ca obiect (i)material al infracţiunilor 
prevăzute la art.190 CP RM.

În legătură cu aceasta, menţionăm că, în cauza X 
contra Regatului Unit, fosta Comisie Europeană a 
Drepturilor Omului a menţionat: atunci când un act 
este privit ca infracţiune, judecătorul poate să precize-
ze elementele constitutive ale infracţiunii, dar nu să le 
modifice, în detrimentul acuzatului, iar modul în care 
el va defini aceste elemente constitutive trebuie să fie 
previzibil pentru orice persoană sfătuită de „un om de 
specialitate” [87].

Considerăm că în alin.2 şi 3 pct.15 ale Hotărârii 
nr.23/2004 s-a recurs tocmai la modificarea elemente-
lor constitutive ale infracţiunilor prevăzute la art.190 
CP RM, în detrimentul făptuitorului. La concret, a 

fost extinsă nejustificat întinderea obiectului material 
al acestor infracţiuni. Că este aşa şi nu altfel, conchi-
dem din examinarea coroborată a următoarelor opinii: 
„Obiectul interpretării, constând în textul normei ju-
ridice, este cel care marchează limitele interpretării” 
[88]; „A interpreta literal o normă juridică înseamnă a 
stabili înţelesul termenilor pe care-i conţine acea nor-
mă. Atunci când sunt depăşite limitele denotative ale 
termenilor, deja atestăm procesul de creare a normei 
juridice” [89].

În alin.2 şi 3 pct.15 ale Hotărârii nr.23/2004 Ple-
nul CSJ a depăşit limitele denotative ale termenului 
„bunuri”, întrucât l-a interpretat altfel decât o face în 
cazul interpretării în aceeaşi hotărâre a art.186-188, 
191 şi 192 CP RM, care stabilesc răspunderea pentru 
alte infracţiuni săvârşite prin sustragere (altele decât 
escrocheria).

Referindu-se la realitatea juridică izbitor de asemă-
nătoare care se atestă în Federaţia Rusă, V.Juikov şi 
E.Novikova opinează: „Uneori, interpretând normele 
de drept, instanţa supremă depăşeşte limitele aces-
tor norme... Unele hotărâri ale Plenului Judecători-
ei Supreme a Federaţiei Ruse sfidează acel principiu 
al dreptului penal care interzice suplinirea lacunelor 
existente în legea penală... De asemenea, interpretarea 
extensivă a normei penale nu este conformă cu acel 
precept acceptat de întreaga comunitate internaţională, 
potrivit căruia interpretarea extensivă poate fi făcută 
în raport cu drepturile şi libertăţile omului, însă este 
inadmisibilă în cazul interpretării unor interdicţii ju-
ridice” [90].

Analizând această opinie, nu putem decât să remar-
căm că dacă şi este marcat art.190 CP RM de anumite 
imperfecţiuni, nimănui în afară de legiuitor nu-i este 
permis să perfecţioneze legea penală. O astfel de per-
misiune o poate avea doar cel care deţine mandatul 
poporului.

Drept urmare, venim cu o recomandare de lege fe-
renda.

Aşa cum am menţionat, actualmente, în legea pe-
nală a Republicii Moldova prin escrocherie se înţele-
ge „dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin 
înşelăciune sau abuz de încredere”. Termenul echivoc 
„dobândire” reprezintă o aluzie nereuşită la termenul 
omonim „приобретение” din art.159 al Codului penal 
al Federaţiei Ruse. Această echivocitate este întărită şi 
prin faptul că, invocând teza identităţii terminologice 
a noţiunilor folosite de legea penală în textele privi-
toare la infracţiunile contra patrimoniului cu termenii 
juridici din domeniul dreptului civil, unii consideră că 
noţiunea de „bunuri” din dispoziţia art.190 CP RM cu-
prinde şi noţiunea de „drepturi patrimoniale”. Pentru 
a înlătura definitiv posibilitatea unei asemenea inter-
pretări, propunem ca în art.190 CP RM locuţiunea 
„dobândirea ilicită” să fie înlocuită prin termenul 
adecvat „sustragerea”. 

Or, escrocheria aparţine pe drept categoriei sustra-
gerilor. Deşi, în aparenţă, săvârşirea escrocheriei se ex-
primă în remiterea voluntară a bunurilor de către vic-
timă spre făptuitor, în realitate escrocheria presupune 
întotdeauna actul de luare (pe cale de înşelăciune sau 
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abuz de încredere) de către făptuitor a acelor bunuri 
din stăpânirea victimei, cu concursul celei din urmă.

Pe lângă acestea, o interpretare sistemică a preve-
derilor din cap. VI al părţii speciale a Codului penal 
ne permite să tragem concluzia că termenul „bunuri”, 
folosit de legiuitor, nu poate să includă şi înţelesul de 
drepturi patrimoniale. De fapt, chiar din conţinutul 
alin.(1) art.303 din Codul civil rezultă tocmai această 
denotaţie ad-hoc [91].

În acest fel, dacă prin escrocherie s-ar înţelege 
„sustragerea bunurilor altei persoane prin înşelăciu-
ne sau abuz de încredere”, ar dispărea, totodată, orice 
veleităţi de atribuire a bunurilor imobile la obiectele 
materiale ale sustragerii.

În afară de aceasta, considerăm necesară modifi-
carea sancţiunilor de la art.196 CP RM. Sancţiunile 
în varianta modificată ar trebui să fie suficient de flexi-
bile pentru a oferi posibilitatea aplicării unor pedepse 
corespunzătoare în acele cazuri când dobândirea ilicită 
a dreptului asupra bunurilor imobile străine va con-
stitui modalitatea faptică a infracţiunilor prevăzute la 
art.196 CP RM.

Bineînţeles, propunem amendarea explicaţiilor de 
la alin.2 şi 3 pct.15 al Hotărârii nr.23/2004. Recoman-
dăm ca acestea să fie substituite prin următoarele:

„Documentele nu pot reprezenta obiectul mate-
rial al infracţiunilor prevăzute la art.190 CP RM. 
Ele însă pot fi utilizate ca mijloc de săvârşire a in-
fracţiunii în cauză.

Dreptul asupra bunurilor străine – mobile sau 
imobile – nu constituie obiectul influenţării nemij-
locite infracţionale în cazul infracţiunilor prevăzu-
te la art.190 CP RM.

După caz, art.196 CP RM sau art.106 din Codul 
contravenţional trebuie aplicat în cazul dobândirii 
ilicite a bunurilor imobile străine prin înşelăciune 
sau abuz de încredere. În această ipoteză, art.190 
CP RM este inaplicabil”.

7. În Hotărârea nr.12/2014, la pct.17, se menţionea-
ză: „Punctul 24 se exclude”. Amintim că la pct.24 al 
Hotărârii nr.23/2004 erau prevăzute explicaţii referi-
toare la răspunderea pentru sustragerea săvârşită repe-
tat.

Totodată, în pct.16 din proiectul Hotărârii 
nr.12/2014 s-a urmărit nu eliminarea in corpore a pre-
vederilor pct.24 din Hotărârea nr.23/2004, dar modifi-
carea acestuia: „La punctul 24: 1. Alineatele unu, doi 
şi trei se exclud; 2. La alineatul patru, se substituie 
dispoziţiile: , «furtul, jaful, tâlhăria, escrocheria, dela-
pidarea averii străine sau pungăşia» cu , «sustragerea»; 
3. Ultima propoziţie din acelaşi alineat se completea-
ză cu următorul conţinut: ,,…cu specificarea precisă a 
literelor corespunzătoare şi a alineatului din articolul 
corespunzător”. 4. La final se adaugă un alineat nou, 
cu următorul cuprins: ,,În cazurile în care într-o infrac-
ţiune unică sunt prezente câteva circumstanţe agra-
vante, la calificare se aplică, în conformitate cu lit.c) 
art.117 CP RM, acel alineat al normei care prevede o 
pedeapsă mai aspră. În acelaşi timp, îmbinarea câtor-
va circumstanţe agravante ale sustragerii nu reprezintă 
un concurs de infracţiune. Aceasta întrucât pluralitatea 

agravantelor, având la bază aceeaşi intenţie infracţio-
nală, nu înseamnă pluralitate de infracţiuni”.

Considerăm nereuşite aceste explicaţii proiectate. 
În consecinţă, propunem reincluderea pct.24 în textul 
Hotărârii nr.23/2004. Considerăm că acest punct ar 
trebui să aibă următorul conţinut: 

„Prin Legea pentru modificarea şi completarea 
Codului penal al Republicii Moldova, adoptată 
de Parlamentul Republicii Moldova la 18.12.2008 
[92], a fost exclusă circumstanţa agravantă «săvâr-
şirea repetată a sustragerii», care a fost prevăzută 
la lit.a) alin.(2) art.186, lit.a) alin.(2) art.187, lit.a) 
alin.(2) art.188, lit.a) alin.(2) art.190, lit.a) alin.(2) 
art.191 şi lit.a) alin.(2) art.192 CP RM. Ca efect, 
conform legii penale în vigoare, repetarea infracţi-
unilor săvârşite prin sustragere reprezintă concur-
sul acestor infracţiuni.

Operarea acestor amendamente legislative nu 
trebuie înţeleasă în niciun caz ca temei pentru a nu 
delimita sustragerea unică prelungită de concur-
sul infracţiunilor săvârşite prin sustragere. Con-
cursul infracţiunilor săvârşite prin sustragere tre-         
buie deosebit de sustragerea unică prelungită, care 
constă din mai multe acte infracţionale identice, 
realizate pe calea sustragerii bunurilor din una şi 
aceeaşi sursă, caracterizate prin unitatea intenţiei 
infracţio nale şi care în ansamblul lor alcătuiesc o 
infracţiune unică.

Nu constituie un concurs al infracţiunilor săvâr-
şite prin sustragere sustragerea bunului divizibil pe 
părţi, nici scoaterea de pe teritoriul unui obiectiv 
păzit, în câteva tranşe, a bunurilor care au fost pre-
gătite pentru a fi sustrase împreună. De asemenea, 
dacă sustragerea este săvârşită în privinţa câtorva 
victime concomitent (în prezenţa identităţii formei 
sustragerii şi a unităţii intenţiei), nu se atestă con-
cursul infracţiunilor săvârşite prin sustragere.

Dimpotrivă, câteva sustrageri, comise în privin-
ţa aceleiaşi victime (de la aceeaşi sursă), pot forma 
concursul infracţiunilor săvârşite prin sustragere, 
dacă, după fiecare din aceste infracţiuni, la făptu-
itor apărea intenţia de a comite o nouă infracţiu-
ne”.

În opinia noastră, este imperioasă prezenţa unor 
asemenea explicaţii în Hotărârea nr.23/2004, deoarece 
în practica judiciară nu întotdeauna este conştientizată 
importanţa respectării regulilor de calificare enunţate 
supra. Nu sunt rare cazurile când nu se depune niciun 
efort pentru a se analiza dacă intenţia infracţională este 
caracterizată prin unicitate sau prin pluralitate. Totul 
se reduce la sumarea aritmetică a daunelor produse, 
ignorându-se cu desăvârşire atitudinea psihică a făp-
tuitorului faţă de cele săvârşite. O asemenea abordare 
pare a fi comodă pentru cei care recurg la ea. Dar este 
ea oare conformă legii? Iată un astfel de exemplu din 
practica judiciară: B.S. şi C.N. au fost condamnaţi în 
baza alin.(4) art.186 CP RM. În fapt, prin înţelegere 
prealabilă, împreună cu M.D., aceştia au săvârşit ur-
mătoarele fapte: la 13.01.2011, au pătruns în gospo-
dăria lui R.T. din satul Paşcani, raionul Criuleni, de 
unde au sustras pe ascuns bunuri în valoare de 14.750 
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lei; la 15.01.2011, au pătruns în gospodăria lui S.B. 
din acelaşi sat, de unde au sustras pe ascuns bunuri 
în valoare de 1.600 lei; la 20.01.2011, au pătruns în 
gospodăriile lui M.T. şi S.M. din satul Paşcani, ra-
ionul Criuleni, de unde au sustras pe ascuns bunuri 
în valoare de 8.700 lei; la 22.01.2011, au pătruns în 
gospodăriile lui D.C. şi B.A. din satul Măgdăceşti, ra-
ionul Criuleni, de unde au sustras pe ascuns bunuri 
în valoare de 18.000 lei; la 14.04.2011, au pătruns în 
gospodăria lui U.D. din satul Ratuş, raionul Criuleni, 
de unde au sustras pe ascuns bunuri în valoare de 800 
lei; la 14.04.2011, au pătruns în gospodăria lui B.C. 
din acelaşi sat, de unde au sustras pe ascuns bunuri în 
valoare de 2.300 lei; la 16.05.2011, au pătruns în gos-
podăria lui E.V. din satul Paşcani, raionul Criuleni, de 
unde au sustras pe ascuns bunuri în valoare de 8.000 
lei. La 18.03.2012, în jurul orei 19.00, B.S. a pătruns 
în subsolul unei case de pe str. Dacia, or. Cricova. Din 
debaraua ce aparţinea lui M.E. acesta a sustras pe as-
cuns bunuri în valoare de 2.000 lei [93].

În principiu, putem admite că, la 13.01.2011, făptu-
itorii aveau formată intenţia de a comite chiar şi fapta 
care datează cu 16.05.2011. Cât priveşte fapta săvâr-
şită la 18.03.2012, avem mari îndoieli că aceasta ar fi 
fost cuprinsă de intenţia unică a făptuitorilor. În orice 
caz, în speţă nu sunt prezentate argumente care ar face 
să dispară aceste îndoieli.

8. În Hotărârea nr.12/2014, la pct.19 şi 21, se men-
ţionează: „La punctul 29: la alineatul doi, sintagma 
«săvârşirii furtului, jafului sau tâlhăriei» se substituie 
cu cuvântul , «sustragerii»; La punctul 31: „la alineatul 
patru, cuvintele , «furtul, jaful sau tâlhăria» se substi-
tuie cu , «sustragerea»”.

Nu înţelegem care a fost necesitatea de a efectua o 
asemenea modificare. Or, în pct.29 şi 31 din Hotărârea 
nr.23/2004 se oferă explicaţii referitoare la infracţiuni-
le prevăzute la art.186, 187 sau 188 CP RM, săvârşite 
prin pătrundere în încăpere, în alt loc pentru depozitare 
sau în locuinţă şi, respectiv, în timpul unei calamităţi. 
Circumstanţele agravante corespunzătoare sunt con-
semnate numai în art.186, 187 şi 188 CP RM, nu şi în 
art.190, 191 şi 192 CP RM. De ce atunci în pct.29 şi 31 
din Hotărârea nr.23/2004, în locul noţiunilor care de-
semnează formele potrivite ale sustragerii – „furtul”, 
„jaful” şi „tâlhăria” – ar trebui să fie utilizată noţiunea 
generică „sustragere”? Or, în ipotezele descrise, aceas-
tă noţiune generică este excedentară. Utilizarea acestei 
noţiuni în pct.29 şi 31 din Hotărârea nr.23/2004 ar pu-
tea avea efecte derutante asupra practicii judiciare.

Drept urmare, recomandăm să se revină la varian-
ta iniţială a pct.29 şi 31 din Hotărârea nr.23/2004.

9. În pct.19 al Hotărârii nr.12/2014, cu privire la 
pct.29 al Hotărârii nr.23/2004 se arată: „alineatul şapte 
se completează la final cu sintagma: «deoarece sustra-
gerea, în această modalitate agravantă a sa, absoarbe 
violarea de domiciliu»”.

În ce ne priveşte, considerăm că este posibil ca 
infracţiunea prevăzută la art.179 CP RM să formeze 
concursul cu una din infracţiunile prevăzute la lit.c) 
alin.(2) art.186, lit.d) alin.(2) art.187 sau lit.d) alin.(2) 
art.188 CP RM, presupunând pătrunderea în locuinţă.

În această ordine de idei, reproducem următoarea 
speţă: La 09.06.2006, aproximativ la ora 01.30, G.V., 
fiind în stare de ebrietate, prin înţelegere prealabilă 
şi împreună cu minorul P.A., a intrat în gospodăria 
lui M.V. din satul Costeşti, raionul Ialoveni. Încălcând 
grosolan ordinea publică şi exprimând o vădită lipsă 
de respect faţă de societate, G.V. şi P.A. au tulburat 
liniştea publică şi i-au aplicat lovituri lui M.V., pro-
vocându-i dureri fizice. De asemenea, P.A. a spart 
geamul de la casa victimei şi becul electric, săvârşind 
acţiuni care prin conţinutul lor se deosebesc printr-o 
obrăznicie deosebită. Tot atunci, G.V., aflându-se în 
locuinţa lui M.V., a sustras din ea bunuri în valoare 
de 280 lei [94]. 

În această speţă, Colegiul penal al CSJ a conside-
rat că infracţiunea prevăzută la alin.(1) art.179 CP RM 
formează concursul, printre altele, cu infracţiunea spe-
cificată la lit.b), c), d) alin.(2) art.186 CP RM.

Oare nu a fost superfluă calificarea faptelor lui G.V. 
şi P.A. în baza alin.(1) art.179 CP RM? Poate era sufi-
cientă reţinerea la calificare a lit.c) alin.(2) art.186 CP 
RM, care stabileşte răspunderea pentru furtul săvârşit 
prin pătrundere, printre altele, în locuinţă?

Răspunzând la această întrebare, vom menţiona că 
furtul, jaful sau tâlhăria săvârşite prin pătrundere în 
încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă 
aduc atingere, inter alia, relaţiilor sociale cu privire la 
inviolabilitatea încăperii, a altui loc pentru depozitare 
sau a locuinţei (a nu se confunda cu inviolabilitatea 
domiciliului, care este o noţiune tangentă, iar uneori 
o noţiune mai îngustă). Această afirmaţie îşi găseşte 
valabilitate în speţa adusă ca exemplu supra: înainte 
de a pătrunde în locuinţă pentru a săvârşi sustragerea, 
G.V. şi P.A. au intrat neautorizat în gospodăria victi-
mei M.V. Iar în conformitate cu pct.11) art.6 din Codul 
de procedură penală, domiciliu se consideră, inclusiv, 
orice teren privat. Astfel că violarea de domiciliu sub-
zistă alături de sustragerea săvârşită prin pătrundere în 
locuinţă, când ne referim la cele săvârşite de G.V. şi 
P.A.

Acesta nu e singurul exemplu când cele două in-
fracţiuni pot subzista. Despre un alt exemplu ne vor-
beşte E.Visterniceanu: dacă domiciliul violat aparţine 
unei persoane, iar făptuitorul săvârşeşte sustragerea în 
raport cu o altă persoană, care la acel moment se află în 
domiciliul primei persoane; neglijarea faptului că exis-
tă două victime, dar nu ale unei singure infracţiuni, ci 
ale unor infracţiuni diferite, ar însemna încălcarea gra-
vă a principiului legali tăţii [95]. Nu este exclus ca şi în 
alte situaţii să se ateste concursul dintre infracţiunea 
de violare de domiciliu şi infracţiunea de sustragere 
săvârşită prin pătrundere în încăpere, în alt loc pentru 
depozitare sau în locuinţă: atunci când se violează do-
miciliul comun a mai multor per soane, fiind sustrase 
bunurile doar a uneia sau a unora dintre acele persoa-
ne; atunci când victima uneia dintre cele două infrac-
ţiuni concurente este titularul dreptului de proprieta-
te asupra imobi lu lui, iar victima celeilalte infracţiuni 
concurente este titularul unui drept real derivat (drept 
de abitaţie, drept de servitute, drept de superficie) asu-
pra unei părţi a aceluiaşi imobil etc.
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Pe cale de consecinţă, propunem ca din pct.29 al 
Hotărârii nr.23/2004 să fie exclus alin.7, care are ur-
mătorul conţinut: ,,În cazul sustragerii săvârşite prin 
pătrundere în locuinţă nu este necesară calificarea su-
plimentară conform art.179 CP RM, deoarece sustra-
gerea, în această modalitate agravantă a sa, absoarbe 
violarea de domiciliu”.
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