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2. Sancţiunea alternativă – denumeşte două sau mai multe feluri de pedeapsă; spre 

exemplu, art.144 C.P. alin.2 prevede răspunderea penală pentru interzicerea activităţii 

legal profesionale a jurnaliştilor, specificând următoarele feluri de pedeapsă: muncă 

corecţională până la 2 ani sau privaţiune de libertate până la 3 ani, cu privaţiune de 

dreptul de a ocupa o anumită funcţie şi de a exercita o anumită activitate90. 

 

Capitolul 3. APLICAREA LEGII PENALE 

 
 Secţiunea 1. Aplicarea legii în spaţiu 

 

 § 1. Principiul teritorialităţii 

 

 Teritoriul, populaţia şi autoritatea (puterea) politică sunt acele elemente, fără de care nu 

poate fi conceput un stat. 

 Teritoriul, ca expresie materială a suveranităţii şi independenţei poporului care îl 

locuieşte, este acea dimensiune istorică asupra căreia statul, ca exponent real al poporului, îşi 

exercită suveranitatea sa. 

 Exerciţiul suveranităţii asupra teritoriului, denumit şi jurisdicţie teritorială a statului, se 

înfăptuieşte, în principal, prin edictare de legi şi prin activitatea organelor chemate a le aplica. 

 Legile penale fiind adoptate de către organele legiuitoare ale unui stat şi presupunând 

organizarea relaţiilor de apărare socială împotriva criminalităţii, “este firesc ca autoritatea lor în 

spaţiu să se întindă atât, cât se întinde suveranitatea de la care provin şi pe care o ocrotesc. 

Suveranitatea fiind exclusivă, indivizibilă şi inalienabilă refuză ideea de a fi apărată de o lege 

străină”91. 

 Bazându-ne pe această teză şi conducându-ne de prevederile art.2 din Codul Penal al 

Republicii Moldova care ne spune: “Scopul legii penale. Legea penală apără, împotriva 

infracţiunilor, persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea, mediul înconjurător, 

orînduirea constituţională, suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii 

Moldova, pacea şi securitatea omenirii, precum şi întreaga ordine de drept. Legea penală are, de 

asemenea, drept scop prevenirea săvîrşirii de noi infracţiuni”, vom spune că Legea penală a 

Republicii Moldova, având drept scop ocrotirea celor mai importante valori sociale ale statului, 

îşi exercită autoritatea şi se aplică pe un anumit teritoriu, asupra căruia statul Republica Moldova 

îşi exercită suveranitatea. 

 Faptul dat este consacrat de legiuitorul moldovean în alin.l al art. 11 C.P. care ne declară: 

“Toate persoanele, care au săvârşit infracţiuni pe teritoriul Republicii Moldova, urmează a fi 

trase la răspundere penală în conformitate cu prezentul Cod”.      

                                                             
90 В. H. Кудрявцева, А. В. Наумова, op. cit., p. 58-61. 
91 C. Barbu, Aplicarea legii penale în spaţiu şi timp, Bucureşti, 1972, pag. 24. 
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 Adoptând această normă, legiuitorul Republicii Moldova a stabilit, de fapt, o regulă de 

aplicare în spaţiul legii penale, regulă ce, fiind consacrată chiar în normele Codului Penal, capătă 

valoare de principiu de aplicare în spaţiu a legii penale naţionale, cunoscut în literatura de 

specialitate sub denumirea de principiul teritorialităţii. 

 După cum am arătat mai sus, acţiunea în spaţiu a legii penale este strâns legată de 

noţiunea de “teritoriu”, de aceea pentru a înţelege mai bine esenţa principiului teritorialităţii 

trebuie, mai întâi de toate, să clarificăm sensul conceptului de “teritoriu al Republicii Moldova”, 

utilizat de legiuitor la formularea acestui principiu, deoarece teritoriul, ca expresie materială a 

suveranităţii statului, stabileşte limitele spaţiale de acţiuni ale legii penale. 

 Codul Penal în vigoare, deşi prevede acest concept şi în alte articole, nu conţine nici o 

indicaţie cu privire la sensul acestei noţiuni, de aceea la elucidarea conţinutului acestui concept 

vom apela la normele altor ramuri de drept. 

 Astfel, D. Popescu şi A. Năstase susţin că “În conformitate cu normele dreptului 

internaţional, sub noţiunea de teritoriu al unui stat se înţelege: spaţiul geografic, alcătuit din 

suprafeţe terestre, acvatice şi marine, din solul, subsolul şi spaţiul aerian, asupra căruia statul îşi 

exercită suveranitatea sa deplină şi exclusivă”92. 

1. Suprafaţa terestră – întinderea de pământ, cuprinsă între frontierele politico-

geografice ale statului, asupra căruia acesta îşi exercită suveranitatea. 

2. Spaţiul acvatic –  alcătuit din apele stătătoare (lacuri, bălţi), apele curgătoare (fluvii, 

râuri) şi canalele situate în întregime pe teritoriul statului sau care formează frontiera 

dintre două sau mai multe state ori traversează teritoriul acestora. 

3. Spaţiul aerian – coloana de aer de deasupra solului şi a spaţiului acvatic, cuprinsă 

între frontierele ţării şi care se întinde în înălţime până la limita spaţiului cosmic. 

4. Subsolul – reprezintă partea de pământ aşezată sub suprafaţa teritoriului uscat şi 

acvatic şi care se întinde în adâncime până acolo unde se poate ajunge prin mijloace 

tehnice de care dispune statul respectiv. 

 Republica Moldova proclamându-se la începutul anilor ’90 stat suveran şi independent, 

unitar şi indivizibil, a devenit subiect al dreptului internaţional şi de aceea putem afirma că 

definiţia teritoriului de stat adusă mai sus este pe deplin aplicabilă şi pentru statul nostru. 

 Conducându-ne de această definiţie şi de alin.1 al art. 1 al “Legii cu privire la frontiera de 

stat” care stipulează că: “frontiera de stat este linia ce desparte pe uscat şi pe apă teritoriul 

Republicii Moldova de teritoriul statelor vecine, iar, în plan vertical, delimitează spaţiul aerian şi 

subsolul Republicii Moldova de spaţiul aerian şi subsolul 

                                                             
92 D. Popescu, A. Năstase, Drept Internaţional Public, Bucureşti, 1994, pag. 144. 
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statelor vecine,” vom defini noţiunea de teritoriu al Republicii Moldova ca întinderea de pământ 

şi apele cuprinse între frontierele politico-geografice ale statului Republica Moldova, cu subsolul 

şi spaţiul aerian. 

 Pornind de la conceptul că teritoriul stabileşte limitele spaţiale de acţiune a legii penale 

naţionale, vom spune că este binevenită iniţiativa membrilor grupului de lucru ce au elaborat 

noul Cod penal de a include în dispoziţia art.117 definiţia juridico-penală a noţiunii de teritoriu. 

 Determinând limitele spaţiale de acţiuni ale legii penale naţionale, trebuie să dezvăluim şi 

conţinutul conceptului de „infracţiune săvârşită pe teritoriul Republicii Moldova”, deoarece 

„numai din momentul săvârşirii de către o persoană a unei infracţiuni concrete, statului îi 

aparţine dreptul şi obligaţia de a-i aplica acestei persoane măsuri de condamnare şi 

constrângere”93. 

 Astfel, bazându-ne pe noţiunea de teritoriu al Republicii Moldova şi pe alin. 1 al art.11 

C.P. vom spune că se consideră săvârşite pe teritoriul Republicii Moldova toate acele infracţiuni, 

care prin modul de comitere (acţiune sau inacţiune), se înscriu pe teritoriul Republicii Moldova 

în înţelesul de mai sus al acestui concept. 

 Sub acest aspect, în literatura de specialitate se impun două precizări; prima, relativă la 

cazurile de posibilă extindere a teritoriului ţării şi în afara celui strict determinat şi a doua, 

relativă la problema, dacă pentru considerarea unei infracţiuni că fiind săvârşită pe teritoriul ţării 

noastre, este necesar ca aceasta să se realizeze integral şi cu toate formele ei posibile de 

participaţie în ţară. 

 Codul Penal în vigoare nu cuprinde norme capabile să ne ofere soluţii practice de 

rezolvare a problemelor date, de aceea la elucidarea lor ne vom baza pe investigaţiile ştiinţifice 

dominante în literatura de specialitate, pe practica internaţională contemporană, precum şi pe 

legislaţia penală a statelor codurile cărora conţin astfel de norme. 

 Astfel, referitor la primul aspect o faptă penală se consideră comisă pe teritoriul ţării şi în 

situaţia când săvârşirea ei a avut loc pe o navă sau aeronavă aflată în afara apelor teritoriale sau 

spaţiului aerian al ţării. 

 Regula dată, pe parcursul istoriei a cunoscut diverse tratări, atât în literatura juridică de 

specialitate, cât şi în legislaţiile penale ale diferitor ţări. 

 Astfel, în literatura juridică precum şi în legislaţia penală din perioada socialistă (art.4 din 

Bazele legislaţiei penale a U.R.S.S.), această regulă era tratată de pe poziţia de extindere a 

noţiunii de teritoriu, navele şi aeronavele fiind considerate ca o prelungire a teritoriului ţării 

căreia aparţin, deci se admitea ficţiunea exteritorialităţii. 

 R. Stănoiu ne spune că: „textele care conţin asemenea formulări trebuie interpretate în 

lumina noilor concepţii, care resping orice ficţiune cu privire la noţiunea de teritoriu”94. 

 Astfel, C.Barbu vine să ne afirme că: “navele şi aeronavele nu sunt o prelungire a 

teritoriului ţării căreia aparţin şi nu intră în conţinutul noţiunii juridice de teritoriu. Infracţiunile 

comise pe o navă sau aeronavă, ce se află în afara limitelor teritoriale, sunt  

                                                             
93 A. Borodac, Drept penal, Partea generală, Chişinău, 1994, pag. 22. 
94 R. Stănoiu, Explicaţii teoretice ale Codului Penal român. Partea generală, vol. I, Bucureşti, 1969, pag. 59. 
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socotite ca infracţiuni săvârşite pe teritoriului ţării ca urmare a extinderii efectului legii penale, 

iar nu a extinderii noţiunii de teritoriu”95. 

 Potrivit opiniei date, concluzionăm că regula menţionată nu este altceva decât o excepţie 

de aplicare a legii penale în spaţiu, deoarece, potrivit principiului suveranităţii, un stat îşi exercită 

jurisdicţia, inclusiv şi cea penală, asupra unui teritoriu strict determinat, pe când potrivit 

prevederilor regulii date se admite o extindere a imperiumului legii penale şi asupra faptelor 

comise în afara limitelor teritoriale ale ţării. 

 După cum această regulă reprezintă o excepţie de aplicare a legii penale în spaţiu, 

urmează ca prevederile ei să fie expres prevăzute în normele Codului Penal. În acest sens, 

majoritatea legislaţiilor penale contemporane cuprind astfel de prevederi; de exemplu, Codul 

Penal al României conţine astfel de prevederi în dispoziţia alin.1 al art.143; Codul Penal al 

Federaţiei Ruse în alin.3 al art.11. Astfel de prevederi au fost incluse şi în alin.5 şi 6 al art.11 din 

noul Cod Penal al Republicii Moldova. 

 Cu privire la cel de-al doilea aspect al conceptului de “infracţiune săvârşită pe teritoriul 

Republicii Moldova” vom spune că, întrucât orice faptă penală se localizează în spaţiu pe un 

anumit teritoriu, pentru soluţionarea problemei menţionate este necesar de a se şti care este locul 

săvârşirii acesteia, deoarece, în raport cu spaţiul o infracţiune poate fi săvârşită atât în ţară, cât şi 

în străinătate, adică în afara teritoriului, sau parte pe teritoriul ţării, parte în străinătate (de 

exemplu, acţiunea a fost executată pe teritoriul ţării noastre, iar rezultatul s-a produs în 

străinătate sau invers). Dacă problema este simplă în cazul în care o infracţiune a început şi s-a 

terminat pe teritoriul ţării noastre ori în străinătate –  (potrivit principiului teritorialităţii, în aceste 

cazuri se aplică legea penală a statului pe teritoriul căruia s-a săvârşit infracţiunea) – ea se 

complică în situaţia în care se comite parte pe teritoriul ţării, parte în străinătate, deoarece 

infracţiunea nu aparţine în întregime unui anumit teritoriu şi, prin urmare, nu se ştie cu precizie 

care este locul săvârşirii infracţiunii şi legea cărui stat va fi aplicată infractorului. 

 Pentru determinarea locului săvârşirii infracţiunii, deci şi a legii aplicabile infractorului, 

în doctrina penală s-au formulat mai multe teorii96 întemeiate pe criterii deosebite. 

 Teoria acţiunii (criteriul activităţii materiale). 

 Potrivit acestei teorii, infracţiunea se consideră săvârşită acolo unde a avut loc activitatea 

materială (acţiunea-inacţiunea) care a condus la rezultatul ilicit, chiar dacă acest rezultat s-a 

produs pe un alt teritoriu. De exemplu, cineva trage un foc de armă de pe teritoriul unei ţări 

învecinate şi ucide o persoană aflată în imediată apropiere a frontierei. Infracţiunea de omor se 

consideră săvârşită pe teritoriul de unde s-a tras. 

 Teoria rezultatului (criteriul rezultatului produs). 

 Infracţiunea se consideră săvârşită acolo unde s-a realizat rezultatul ilicit, chiar dacă 

activitatea care l-a produs s-a săvârşit pe un alt teritoriu. Deci această teorie este invers 

proporţională teoriei activităţii materiale.  

                                                             
95 C. Barbu, Aplicarea legii penale în spaţiu şi timp, Bucureşti, 1972, pag. 26. 
96 După V. Dongoroz, Drept penal. Partea generală, Bucureşti 1969, pag. 147-148. 
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 Teoria preponderenţei (criteriul actului esenţial). 

 Infracţiunea se consideră săvârşită acolo unde s-a produs cel mai important act al 

acesteia, socotit ca atare esenţial, din care decurg firesc celelalte acte. 

 Teoria ilegalităţii (criteriul vinovăţiei imediate). 

 Potrivit acestei teorii, este suficientă, pentru angajarea răspunderii penale a infractorului, 

stabilirea locului unde s-a produs prima încălcare a legii penale, unde s-a săvârşit prima activitate 

pedepsibilă. 

 Teoria voinţei (criteriul voinţei infractorului). 

 Potrivit acestui criteriu, determinarea locului săvârşirii infracţiunii nu mai depinde de o 

activitate exteriorizată în realitatea obiectivă, ci de voinţa infractorului. Acest criteriu absolut 

subiectiv, desemnează locul comiterii infracţiunii acolo unde infractorul a urmărit să realizeze 

rezultatul, chiar dacă acest rezultat s-a produs pe alt teritoriu. 

 Teoria ubicuităţii (înseamnă “pretutindeni”, “oriunde”). După acest criteriu, denumit şi 

al desfăşurării integrale a activităţii infracţionale, infracţiunea se consideră săvârşită oriunde s-a 

desfăşurat activitatea ilicită ori s-a produs vreunul dintre rezultatele acestei activităţi. 

 Actualmente, dominantă în doctrina dreptului penal este considerată teoria ubicuităţii. 

Majoritatea autorilor împărtăşesc ideile acestei teorii, deoarece, după părerea lor, această teorie 

înlătură neajunsurile celorlalte teorii şi reţine avantajele pe care fiecare le prezintă pentru 

activitatea practică a statelor în ocrotirea propriilor valori sociale şi în activitatea de combatere a 

infracţiunilor. 

 Astfel, Ion Oancea, ne spune: ”...Toate aceste teorii (având în vedere teoria acţiunii, 

rezultatului, voinţei etc.) sunt parţiale, fiindcă limitează în mod artificial locul săvârşirii 

infracţiunii.”97 

 C. Barbu spune: “...toate celelalte teorii (bazate pe ideile de activitate materială, rezultat, 

act esenţial etc.) folosesc criterii particulare, singulare ce nu ţin seama că ordinea de drept a fost 

tulburată în mai multe state deodată”, pe când “această teorie (având în vedere teoria ubicuităţ ii) 

porneşte de la consideraţia juridică că toate elementele care compun o infracţiune sunt 

importante, încât nu se poate acorda vreunuia preferinţe”98. 

 Dacă majoritatea savanţilor penalişti sunt solidari în ideea că teoria ubicuităţii este net 

superioară celorlalte teorii şi că oricare dintre ţările afectate de activitatea infracţională este 

competentă să-l tragă la răspundere pe infractor, atunci opiniile lor se separă în ceea ce priveşte 

întinderea competenţei statelor afectate de această activitate, deoarece apare întrebarea, dacă 

legea penală a unui stat lezat prin infracţiune se va aplica cu privire la totalitatea actelor săvârşite 

de infractor sau numai cu privire la acelea ce au fost efectiv săvârşite pe teritoriul său.  

 Din acest punct de vedere, în doctrină s-au făcut unele distincţii: 

                                                             
97 I. Oancea, Drept penal. Partea generală, Bucureşti, 1994, pag. 62. 
98 C. Barbu, Aplicarea legii penale în spaţiu şi timp, Bucureşti, 1972, pag. 33. 
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a) dacă fapta a început în străinătate şi rezultatul s-a produs în ţară, toţi autorii sunt de 

acord că infractorul va fi pedepsit în ţară ca şi cum întreaga infracţiune s-ar fi săvârşit 

aici; 

b) dacă fapta a început în ţară şi s-a terminat în străinătate, unii consideră că va rămâne 

nepedepsită în ţară, alţii – că va fi pedepsită numai ca o tentativă, iar alţii că va fi 

pedepsită ca şi cum ar fi fost săvârşită în întregime în ţară. 

 Potrivit opiniei lui C. Barbu, “ultima părere răspunde cel mai bine exigenţelor înaintate 

de principiul ubicuităţii. Fiecare dintre statele competente să judece infracţiunea va califica 

întreaga activitate ilicită potrivit legii sale şi nu va separa diversele sale acte pentru a reţine 

numai ceea ce efectiv s-a săvârşit pe teritoriul său. Dacă am proceda altfel, s-ar spulbera esenţa 

principiului ubicuităţii, separându-se artificial ceea ce în realitate constituie un tot unitar şi 

indivizibil”99. 

 Aşadar, în conformitate cu opinia dată, putem spune că pentru ca o infracţiune să fie 

considerată săvârşită pe teritoriul unei ţări nu este necesar ca aceasta să se realizeze integral şi cu 

toate formele ei posibile de participaţie pe teritoriul acelei ţări, deoarece, potrivit teoriei 

obicuităţii, infracţiunea se consideră a fi săvârşită pe teritoriul ţării când fie că întreaga activitate 

infracţională a fost săvârşită pe acest teritoriu, fie că pe acest teritoriu s-a săvârşit numai un act 

de executare sau s-a produs vreunul din rezultatele acestei activităţi. Însă, formula dată este 

viabilă numai pentru statele ce au consacrat în codurile sale penale principiul ubicuităţii; statele 

ce nu aplică principiul dat, prin urmare se bazează pe unul din celelalte principii, vor avea o 

competenţă mai restrânsă, fiind competente să judece o faptă ce parţial s-a produs şi pe teritoriul 

lor numai în anumite cazuri (când pe teritoriul lor s-a desfăşurat activitatea, s-a produs rezultatul, 

a avut loc actul esenţial, etc.). 

 În acest sens, vom spune că noul Cod Penal ce conţine în dispoziţiile art. 12 prevederi 

referitoare la locul săvârşirii infracţiunii şi admite principiul ubicuităţii este mai progresist în 

comparaţie cu legislaţia existentă. 

 Expunând conţinutul principiului teritorialităţii, trebuie să menţionăm faptul că aplicarea 

legii penale în conformitate cu acest principiu se raportează nu numai la spaţiu şi fapte, ci şi la 

persoane. 

 Astfel, potrivit art. 11 alin.l  C.P. “toate persoanele care au săvârşit infracţiuni pe 

teritoriul Republicii Moldova urmează a fi trase la răspundere penală.” 

 Deci, potrivit conţinutului acestei norme, legea penală naţională se va aplica fără 

distincţie atât cetăţenilor Republicii Moldova, cât şi celor străini, precum şi persoanelor fără 

cetăţenie (apatrizii). 

 Ideea dată este întemeiată pe o serie de argumente. Astfel, în conformitate cu principiul 

suveranităţii, statul Republica Moldova îşi exercită jurisdicţia asupra teritoriului ce-i aparţine, 

prin urmare toate persoanele ce se găsesc pe teritoriul Republicii Moldova se află sub jursdicţia 

sa.  

                                                             
99 Idem, pag. 35 
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 Tot potrivit principiului suveranităţii, un stat îşi înfăptuieşte jurisdicţia sa teritorială, în 

principal, prin edictare de legi. Astfel, legea de bază a statului Republica Moldova, Constituţia 

consacră şi garantează pentru cetăţenii săi un şir de drepturi şi libertăţi, dar, în acelaşi timp, le 

stabileşte şi unele obligaţii, printre care şi obligaţia de a respecta Constituţia, şi legile puterii de 

stat. Deci, în datoria cetăţenilor Republicii Moldova intră şi obligaţia de a respecta şi prevederile 

Codului Penal, iar cei ce nu vor îndeplini această obligaţie urmează să fie traşi la răspundere 

penală. 

 Întrucât, potrivit alin.1 al art.19 din Consituţia Republicii Moldova, cetăţenii străini 

şi apatrizii beneficiază de aceleaşi drepturi (cu excepţia drepturilor politice: de a alege, de a fi 

aleşi) ca şi cetăţenii Republicii Moldova vom spune că, în situaţia când ei se află pe teritoriul 

republicii pe seama lor tot stă obligaţia de a respecta Constituţia şi legile Republicii Moldova. 

 Astfel, în situaţia când un cetăţean străin sau apatrid va săvârşi o infracţiune pe teritoriul 

Republicii Moldova el nu va putea invoca necunoaşterea legii noastre penale şi nu va putea cere 

să fie judecat în conformitate cu legea lui naţională, deoarece aceasta ar veni în contradicţie cu 

principiul teritorialităţii legii penale a statului nostru. 

 Generalizând cele spuse mai sus şi conducându-ne de prevederile alin. 1 al art. 11 C.P, 

vom spune că, potrivit principiului teritorialităţii, legea penală a Republicii Moldova se aplică pe 

întreg teritoriul ţării şi se răsfrânge asupra tuturor infracţiunilor comise în acest areal, indiferent 

dacă infractorul este cetăţean al Republicii Moldova, străin sau persoană fără cetăţenie (apatrid) 

şi indiferent de locul lor de domiciliu. 

 Pe cale de consecinţă din aplicarea acestui principiu mai rezultă că tragerea la răspundere 

penală se face tot după legea penală a ţării noastre, adică: 

a) faptele săvârşite vor fi considerate infracţiuni în raport cu Codul Penal al Republicii 

Moldova; 

b) condiţiile de tragere la răspundere penală a făptuitorului vor fi cele prevăzute de legea 

penală naţională; 

c) pentru fapta săvârşită se va aplica pedeapsa prevăzută de legea penală a Republicii 

Moldova; de asemenea, pedeapsa se va agrava sau atenua tot în funcţie de această 

lege. 

 Dacă vom privi conţinutul dispoziţiei alin.1 al art.4 C.P. din punct de vedere al dreptului 

internaţional, vom constata că acesta constituie o “normă conflictuală”100, deoarece 

reglementează modul cum se va rezolva conflictul iscat între legea penală a Republicii Moldova 

şi cea străină (când două legi se declară deopotrivă competente), în sensul că se va aplica legea 

penală naţională indiferent de dispoziţiile din cea străină. Deci teritorialitatea legii penale 

constituie principiul de bază al aplicării legii penale naţionale în spaţiu.    

                                                             
100 M. Basarab, Drept penal. Partea generală, voi. I, Iaşi 1994, pag. 44; A. Ungureanu, Drept penal. Partea generală, 

Bucureşti, 1996, pag. 35. 
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 § 2. Excepţii de la principiul teritorialităţii 

 Aşa cum s-a arătat, aplicarea legii penale naţionale infracţiunilor săvârşite pe teritoriul 

ţării noastre după principiul teritorialităţii asigură o apărare eficientă a celor mai importante 

valori sociale din stat (orânduirea socială şi de stat, drepturile şi libertăţile persoanei). Cu toate 

acestea, aplicarea legii penale în spaţiu, conform principiului dat, suferă unele excepţii, care sunt 

dictate de alte nevoi, de alte considerente, tot atât de viabile ca şi cele ce dictează aplicarea 

principiului însuşi. 

 În acest sens, legiuitorul Republicii Moldova, pentru a asigura desfăşurarea normală a 

relaţiilor diplomatice cu statele cu care deţine astfel de relaţii, a consacrat o astfel de excepţie în 

dispoziţia alin. 4 art.11 C.P care ne spune: „Sub incidenţa legii penale nu cad infracţiunile 

săvîrşite de reprezentanţii diplomatici ai statelor străine sau de alte persoane care, în conformitate 

cu tratatele internaţionale, nu sînt supuse jurisdicţiei penale a Republicii Moldova”. 

 Din conţinutul acestei dispoziţii deducem că excepţia dată priveşte doar anumite persoane 

care, în conformitate cu legile şi tratatele internaţionale în vigoare, „se bucură de imunitate 

diplomatică”101. 

 Imunitatea diplomatică este cunoscută din cele mai vechi timpuri şi a fost justificată prin 

mai multe teorii, printre care: teoria exteritorialităţii – susţinută de Hugo Grotius; teoria 

reprezentării – susţinută de Montesquieu; teoria funcţiei – actualmente cea mai răspândită, 

consacrată în multe tratate internaţionale102. Potrivit normelor acestor tratate, imunitatea 

diplomatică din punctul de vedere al dreptului penal constă în exceptarea persoanelor care 

exercită activităţi diplomatice de la jurisdicţia statului străin pe teritoriul căruia se găsesc; cu alte 

cuvinte, personalul diplomatic nu poate fi reţinut, arestat sau judecat în statul de reşedinţă, pentru 

infracţiuni săvârşite pe teritoriul lui. 

 În acest context, M. Basarab menţionează că imunitatea diplomatică este generală, 

deoarece apără de răspundere penală faţă de statul nostru, însă nu este absolut, fiindcă 

diplomatul beneficiază de ea numai în raport cu legea noastră, statul căruia îi aparţine având 

obligaţia să-l tragă la răspundere penală, „deoarece imunitatea nu este o cauză care face ca fapta 

să nu fie infracţiune”103. 

 În actuala reglementare a dreptului internaţional, acordarea unui statut juridic special 

misiunii diplomatice şi personalului ei, este o obligaţie pentru state, de la care ele nu au dreptul 

să se abată. 

 Privitor la cercul persoanelor ce se bucură de imunitate diplomatică, potrivit conţinutului 

alin.4 art. 11 C.P. vom spune că ele convenţional pot fi împărţite în două categorii, şi anume: 

reprezentanţii diplomatici ai statelor străine şi alte persoane ce se bucură de aceleaşi drepturi şi 

imunităţi ca şi reprezentanţii diplomatici. 

 În conformitate cu prevederile Convenţiei internaţionale de la Viena din 1961 cu privire 

la relaţiile diplomatice, la prima categorie atribuim: ambasadorul, ministrul  

                                                             
101 A. Borodac, Drept penal. Partea generală, Chişinău, 1994, p. 36. 
102 Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, din 18 aprilie 1961 şi Convenţia de la Viena cu privire la 

relaţiile şi imunităţile consulare, din 1963. 
103 M. Basarab, Dreptul penal. Partea generală. Vol. I, Cluj-Napoca, 1997, pag.73. 
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plenipotenţiar; consilierul de ambasadă sau de legaţie; ataşatul de ambasadă ori legaţie; ataşatul 

militar. 

 Convenţia de la Viena prevede faptul că membrii familiilor acestor diplomaţi se bucură 

de aceleaşi drepturi şi imunităţi, cu condiţia că ei nu sunt cetăţeni ai statului de reşedinţă. 

 Normele acestei convenţii şi-au găsit reflectare şi în legislaţia Republicii Moldova. 

Astfel, Legea „Cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale statelor străine în Republica 

Moldova”, din 4 august 1992, în art.1 ne spune că: „Şeful misiunii diplomatice, diplomaţii şi 

membrii familiilor lor se bucură de inviolabilitatea personală. Diplomaţii care nu sunt cetăţeni ai 

Republicii Moldova se bucură de imunitate faţă de jurisdicţia Republicii Moldova”. 

 Atât Convenţia de la Viena, prin art.37, cât şi legea internă, prin art.8, menţionează faptul 

că statele, pe bază de reciprocitate, pot acorda anumite privilegii şi imunităţi şi personalului 

tehnico-administrativ, precum şi membrilor familiilor lor. 

 De obicei, aceste privelegii şi imunităţi îşi extind acţiunea numai asupra actelor exercitate 

în cadrul funcţiilor de serviciu. 

 În ceea ce priveşte cea de-a doua categorie, Ion Oancea ne spune că: „privitor la alte 

persoane, în afara reprezentanţilor diplomatici, este vorba de persoane care, de asemenea, se 

bucură de imunitate de jurisdicţie penală în conformitate cu convenţiile internaţionale”104. 

 În acest context, menţionăm: 

 Convenţia asupra privilegiilor şi imunităţilor Naţiunilor Unite, adoptată de Adunarea 

Oficială a O.N.U. la 13 februarie 1946, care prin normele sale acordă reprezentanţilor, 

funcţionarilor, experţilor şi comandanţilor O.N.U. un şir de facilităţi, privilegii şi 

imunităţi ce au o reglementare similară cu imunităţile diplomatice; 

 Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile şi imunităţile consulare, din 1963, care 

prin dispoziţia art. 43 acordă imunitate de jurisdicţie penală funcţionarilor şi 

angajaţilor consulari; 

 Convenţia cu privire la statutul misiunilor speciale, adoptată de Adunarea Generală 

O.N.U. în 1969. În preambulul actului dat se arată că Convenţia dată vine să 

completeze Convenţia din 1961 cu privire la relaţiile diplomatice şi Convenţia din 

1963 cu privire la relaţiile şi imunităţile consulare, iar în normele ei este indicat faptul 

că membrii misiunii speciale (ex: o delegaţie guvernamentală) se bucură de 

inviolabilitate personală şi de imunitate faţă de jurisdicţia statului de reşedinţă. 

 Potrivit opiniei lui M. Blum, „faptul că aceste persoane se bucură de inviolabilitate 

personală şi de imunitate faţă de jurisdicţia statului de reşedinţă, nu înseamnă că faţă de aceste 

persoane, dacă ele au săvârşit o infracţiune, legislaţia penală a statului de reşedinţă 

                                                             
104 I. Oancea, Drept Penal, Partea generală. Bucureşti, 1994, p. 62. 
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nu-şi răsfrânge deloc acţiunea, deoarece pentru a hotărî pe cale diplomatică chestiunea 

răspunderii penale a persoanelor date, trebuie, mai întâi de toate, de descoperit infracţiunea şi de 

identificat vinovatul”105. Cu alte cuvinte, faptul că infracţiunea a fost săvârşită de un reprezentant 

al unei ţări străine ce se bucură de imunitate diplomatică, nu exclude obligaţia organelor de 

urmărire penală de a stabili faptele penale şi a indentifica persoanele vinovate de săvârşirea lor. 

În acest sens, primele două sarcini înaintate de art.2 C.P.P. – „descoperirea rapidă şi completă a 

infracţiunilor şi identificarea vinovaţilor” – urmează a fi îndeplinite şi în cazurile când 

infracţiunile au fost comise de persoanele indicate în art.11 C.P. şi numai a treia sarcină 

prevăzută de art.2 C.P.P. –  „asigurarea aplicării juste a legii în aşa fel, ca oricine va săvârşi o 

infracţiune să-şi primească pedeapsa dreaptă şi nici un om nevinovat să nu fie tras la răspundere 

penală şi condamnat” – nu poate fi îndeplinită până nu va fi soluţionată întrebarea despre 

răspunderea penală a persoanelor date pe cale diplomatică. 

 Soluţionarea problemelor ce ţin de tragerea la răspunderea penală a persoanelor ce se 

bucură de imunitate diplomatică sunt de competenţa Ministerului Afacerilor Externe al 

Republicii Moldova. Astfel, dacă s-a constatat şi s-a adeverit faptul că agentul diplomatic al unei 

ţări străine sau alt cetăţean ce se bucură de imunitatea diplomatică a săvârşit pe teritoriul ţării 

noastre vreo infracţiune, această persoană poate fi declarată “persoana non grata” şi ei i se 

propune să părăsească Republica Moldova într-un termen de timp anumit. Dacă persoana n-a 

părăsit teritoriul republicii în timpul indicat, ea nu se mai bucură de imunitate diplomatică şi va fi 

trasă la răspundere penală în conformitate cu Codul Penal al Republici Moldova. 

 Potrivit art.32 al Convenţiei de la Viena din 1961, statul de acreditare poate să-i retragă 

agentului său diplomatic dreptul de imunitate diplomatică. În acest caz, statul de reşedinţă îl va 

putea trage la răspundere penală pe agentul diplomatic, conform normelor sale penale, în cazul 

nostru, potrivit normelor penale ale Republicii Moldova. 

 Aşadar, vom menţiona faptul că acceptarea şi consacrarea chiar prin lege a excepţiilor de 

mai sus îşi au raţiunea în dorinţa statelor de a avea bune relaţii, de a acorda membrilor misiunilor 

diplomatice libertatea de mişcare şi acţiune şi de a le asigura securitatea muncii lor speciale.  

 Pe plan internaţional, în interesul cooperării şi desfăşurării normale a relaţiilor dintre 

state, printr-un şir de tratate internaţionale au fost consacrate şi alte excepţii de la principiul 

teritorialităţii de aplicare a legii penale în spaţiu. 

 Astfel, prin Convenţia cu privire la dreptul mării, adoptată de Adunarea Generală a 

O.N.U. în 1982 şi Convenţia de la Geneva cu privire la marea teritorială şi zona contiguă din 

1958, s-a stabilit că navele militare ale unui stat ce se află în mod legal în apele teritoriale sau 

porturilor unui stat străin, se bucură de imunitatea de jurisdicţie penală. Însă potrivit normelor 

aceloraşi convenţii, această imunitate de jurisdicţie este ţărmurită de două limite:  

                                                             
105 M. Blum, Deistvie sovetscogo ugolovnogo zakona v prostranstve, Riga, 1974, pag. 168. 
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1. Infracţiunea să fie săvârşită la bordul vasului străin; 

2. Infracţiunea să fie săvârşită de către un membru al echipajului contra altui membru al 

ei; 

 Aşadar, în situaţia când în apele de frontieră sau într-un port al Republicii Moldova (când 

va fi finisat terminalul de la Giurgiuleşti) se va afla legal o navă militară a unui stat străin şi la 

bordul ei se va săvârşi vreo infracţiune de către un membru al navei date şi această infracţiune nu 

aduce atingere teritoriului şi interesele statului nostru, infractorul va fi tras la răspundere penală 

în conformitate cu legea sa naţională. 

 Convenţia cu privire la marea teritorială şi zona contiguă reglementează de asemenea şi 

statutul juridic al navelor civile ce se găsesc într-un port al ţării străine. 

 Potrivit normelor convenţiilor anunţate mai sus, corăbiile civile ce aparţin unui stat, dar 

se află în apele teritoriale sau în unul din porturile altui stat, sunt supuse jurisdicţiei statului în 

apele căruia se află. „În practică însă, ţinând seama de faptul că ordinea de pe bord este 

reglementată de legea naţională, statele îşi exercită jurisdicţia teritorială numai în cazurile în care 

infracţiunile săvârşite de membrii echipajului depăşesc cadrul navei şi aduc atingere ordinii 

locale”106. 

 Opinia dată îşi găseşte justificare chiar în normele acestor Convenţii. Astfel, potrivit pct.1 

al art.27 al Convenţiei din 1982 şi pct.1 al art.19 al Convenţiei din 1958, faţă de infracţiunile 

săvârşite la bordul unei nave ce se află în apele teritoriale ale unui stat străin, nu se va aplica 

legea penală a statului dat, cu excepţia cazurilor: 

1. Când infracţiunea a produs efecte pe teritoriul acelui stat; 

2. Când infracţiunea aduce atingerea ordinii publice locale; 

3. Când comandantul navei, agentul diplomatic sau consular al statului de înmatriculare a 

navei a făcut apel la autorităţile locale; 

4. Când aceasta este necesară pentru a combate traficul ilegal de droguri şi substanţe 

psihotrope. 

 Potrivit acestor prevederi putem face concluzia că infracţiunile săvârşite la bordul unei 

nave civile ce se află pe apele în frontieră sau în unul din porturile Republicii Moldova, nu vor 

cădea sub incidenţa legii penale a Republicii Moldova, în afară de cazurile expres prevăzute în 

tratatele internaţionale. 

 Prin Convenţia de la Tokyo din 14 septembrie 1963, referitoare la infracţiuni şi la 

anumite alte acte săvârşite la bordul aeronavelor, s-a stabilit o altă excepţie de la principiul 

teritorialităţii, vizând infracţiunile săvârşite la bordul aeronavelor ce se află în zbor. 

 Astfel, potrivit pct.1 al art.1 al Convenţiei date, statul de înmatriculare a aeronavei este 

competent să exercite jurisdicţia asupra infracţiunilor comise şi actelor săvârşite la bordul 

aeronavei, iar art.3 al Convenţiei date ne spune că “aeronava este considerată în zbor din 

momentul în care este folosită forţa motrice pentru decolare până în momentul în care aterizarea 

a luat sfârşit”.  

                                                             
106 C. Barbu, Aplicarea legii penale în spaţiu şi timp, Bucureşti, 1972, pag. 103-104. 
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 Convenţia de la Tokyo însă admite asupra infracţiunilor comise la bordul unei nave ce se 

află în zbor unele derogări de la regula menţionată mai sus. Astfel, în art.4 se spune că un stat 

contractat, care nu este statul de înmatriculare, nu poate stânjeni exploatarea unei aeronave în 

zbor în vederea exercitării competenţei sale penale cu privire la infracţiunile comise la bord, 

decât în următoarele cazuri: 

1. Când infracţiunea a produs efecte pe teritoriul acelui stat; 

2. Când infracţiunea a fost săvârşită de către sau împotriva unui cetăţean al acelui stat sau 

unei persoane având reşedinţa sa permanentă pe teritoriul acelui stat; 

3. Când infracţiunea compromite securitatea statului respectiv; 

4. Când infracţiunea constituie o violare a regulilor sau regulamentelor în vigoare în acel 

stat, privitoare la zbor sau la manevrarea aeronavelor; 

5. Când exercitarea acestei competenţe este necesară pentru a asigura respectarea unei 

obligaţii care incubă altui stat în baza unui acord internaţional multilateral. 

 Pe baza de reciprocitate, pe calea unor convenţii internaţionale statele pot crea şi alte 

excepţii de la aplicarea legii penale în spaţiu în conformitate cu principiul teritorialităţii. Prin 

simetrie de tratament juridic aceaste excepţii pot fi aplicate şi faţă de aeronavele înmatriculate în 

statul nostru. 

 Prevederile Convenţiei date nu se aplică faţă de aeronavele militare, de vamă sau de 

poliţie ale unui stat străin, deoarece statutul lor este similar cu cel al navelor militare şi deci pe 

teritoriul unui stat străin acestea se bucură de imunitate de jurisdicţie. 

 

 § 3. Personalitatea legii penale sau principiul cetăţeniei 

 Principiul teritorialităţii legii penale acoperă, în cea mai mare parte, infracţiunile săvârşite 

pe teritoriul ţării, însă adevărul demonstrează că, dacă aplicarea legii penale s-ar rezuma numai la 

acesta, ar putea interveni unele greutăţi, fiindcă, chiar şi în cazul infracţiunilor săvârşite pe 

teritoriul ţării, urmând principiului teritorialităţii legii penale, unele infracţiuni ar putea rămâne 

nesancţionate (ex.: când autorii unei infracţiuni, pentru a nu fi pedepsiţi, s-ar refugia pe teritoriul 

altei ţări). În asemenea situaţii, efectul strict teritorial al legii penale naţionale nu este de ajuns, 

nu le poate acoperi, ceea ce ar crea posibilitatea vătămării valorilor sociale ocrotite de legea 

penală fără a se putea aplica sancţiunea ca efect al comiterii acestora în vederea realizării 

scopului legii penale naţionale. 

 Insuficienţa principiului teritorialităţii se arată, mai cu seamă, în cazul infracţiunilor 

săvârşite în afara teritoriului ţării. Locul infracţiunii fiind în afara teritoriului ţării, adică pe 

teritoriul altei ţări, duce la imposibilitatea aplicării faţă de această infracţiune a legii penale 

naţionale, întrucât aceasta cade sub incidenţa legii penale a ţării străine, potrivit principiului 

teritorialităţii legii penale înscris în legislaţia penală respectivă. Dar aplicarea numai a legii 

penale străine duce la multe restrângeri şi limitări ale luptei statului nostru împotriva 

criminalităţii, deoarece s-ar putea ivi situaţii când, deşi infracţiunea a fost săvârşită în străinătate, 

statul nostru ar avea un interes de netăgăduit să reprime această faptă. Spre exemplu, nu se pot 

combate infracţiunile săvârşite de către cetăţenii Republicii Moldova pe teritoriul altui stat, care, 

pentru a nu fi traşi la răspundere penală în acel stat s-au refugiat pe teritoriul ţării noastre.  
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 Interesul de a curma aceste infracţiuni apare deci pentru statul nostru în situaţia când 

aceste persoane revin sau îşi caută refugiu la noi în ţară, deoarece nefiind pedepsite în stiăinătate 

şi neputând fi pedepsite la noi în ţară, persoanele date ar prezenta un pericol pentru societatea 

noastră. De aceea, pentru “a garanta societăţii că în sânul său nu există decât indivizi care nu au 

comis infracţiuni sau care au fost pedepsiţi pentru faptele lor săvârşite, echitabil ar fi totuşi ca 

aceşti infractori să fie pedepsiţi”107. În acest scop, în Codul Penal al Republicii Moldova a fost 

înscris principiul cetăţeniei legii penale (denumit şi principiul cetăţeniei active). 

 Astfel, alin. 2 al art. 11 C.P. ne declară: “Cetăţenii Republicii Moldova şi apatrizii cu 

domiciliu permanent pe teritoriul Republicii Moldova care au săvîrşit infracţiuni în afara 

teritoriului ţării sînt pasibili de răspundere penală în conformitate cu prezentul cod”. Acest 

concept îl găsim în majoritatea legislaţiilor108. 

 Potrivit opiniilor mai multor autori, consacrarea chiar prin lege a principiului dat este 

fundamentată pe ideea că legea penală nu numai că este destinată să asigure protecţia tuturor 

cetăţenilor, precum şi a altor persoane ce se află pe teritoriul unui stat, dar şi să le pretindă 

acestora să o respecte întocmai oriunde s-ar afla, chiar şi în afara teritoriului ţării. 

 Astfel, A.Borodac, la fel ca şi I. Macari specifică următoarele: “Cetăţenii Republicii 

Moldova şi apatrizii sunt obligaţi să respecte legile statului său indiferent de locul aflării lor”109. 

 Teza dată este dezvoltată şi de M. Basarab: “Obligaţia cetăţenilor şi a persoanelor fără 

cetăţenie ce locuiesc pe teritoriul unui stat de a respecta legislaţia ţării sale rezultă din calitatea 

pe care o au, iar nu în funcţie de locul unde se află la un moment dat”110. 

 Potrivit acestei opinii, dar şi a prevederilor normei penale, vom spune că criteriul după 

care se aplică legea penală nu mai este legea locului infracţiunii, legea teritoriului pe care a avut 

loc infracţiunea (fapta fiind săvârşită în străinătate), ci legea ţării căreia îi aparţine persoana 

făptuitorului, avându-se în vedere calitatea lui (cetăţean al Republicii Moldova sau apatrid). 

 Deci, prima condiţie ce trebuie îndeplinită pentru ca legea penală a Republicii Moldova 

să se aplice în spaţiu în conformitate cu principiul cetăţeniei este ca autorii infracţiunii să fie 

cetăţeni ai Republicii Moldova sau apatrizi. Potrivit opiniei lui M. Blum “dreptul statului de a 

aplica legea penală infracţiunilor săvârşite de cetăţenii săi după hotarele ţării, precum şi dreptul 

instanţelor de judecată de a trage aceste persoane la răspundere penală rezultă din principiul 

suveranităţii, din esenţa şi principiile institutului cetăţeniei”111. 

 Aşadar, statul fiind unica autoritate ce deţine supremaţia puterii de stat, în temeiul 

suveranităţii sale îşi determină singur cercul atribuţiilor în interiorul propriilor frontiere,  

                                                             
107 l.Oancea, Drept Penal. Partea generală. Bucureşti, 1994. pag. 64. 
108 De exemplu: art. 4 Cod Penal al României; alin. 1 al art. 12 Cod Penal al Federaţiei Ruse. 
109 A. Borodac, Drept penal. Partea generală. Chişinău, 1994. pag. 37; I. Macari, Drept penal. Partea generală, 

Chişinău, 1999, pag. 49. 
110 M. Basarab, Drept penal. Partea generală, vol. I, Cluj-Napoca, 1997, pag. 66. 
111 M. Blum, Deistvie sovetskogo ugolovnogo zakona v prostranstve, Riga, 1974, pag. 45. 
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de aceea “este incontestabil faptul că statul, în interesul apărării celor mai importante valori 

sociale, poate să aplice legea sa penală şi faţă de cetăţenii ce se află în ţară, dar au săvârşit 

infracţiunea în străinătate”112. 

 Cetăţenia, ca unul din principalele instrumente juridice de exprimare, consacrare şi 

realizare a suveranităţii statale, este definită ca fiind “legătură politică şi juridică permanentă 

dintre o persoană fizică şi statul Republica Moldova, care îşi găseşte expresia în drepturile şi 

obligaţiile lor reciproce”113. 

 Astfel, în temeiul cetăţeniei Republicii Moldova, toţi cetăţenii Republicii Moldova 

beneficiază în egală măsură de toate drepturile şi libertăţile proclamate şi garantate de Constituţie 

şi alte legi ale statului, precum au şi un şir de obligaţii, printre care obligaţia principală este de a 

respecta prevederile Constituţiei şi ale altor legi ale puterii de stat. 

 Întrucât statul Republica Moldova, prin normele Constituţiei sale consacră dreptul 

cetăţenilor de a se bucura de protecţia statului atât în ţară, cât şi în străinătate114, vom spune că 

cetăţenii Republicii Moldova, când se află în străinătate, beneficiază de aceleaşi drepturi şi 

libertăţi ca şi în ţară, iar, prin urmare, după ei se păstrează şi totalitatea obligaţiilor pe care le au 

faţă de statul său naţional, printre care şi obligaţia de a respecta legile Republicii Moldova. 

 Privitor la dreptul statului nostru de a trage la răspundere penală persoanele fără cetăţenie 

(apatrizii), pot apărea unele dificultăţi, deoarece dacă ne vom conduce strict de buchia legii vom 

menţiona faptul că statul nostru va fi în drept să tragă la răspundere penală pentru infracţiunile 

săvârşite în străinătate pe toţi apatrizii ce se află în ţară. Această stare de lucruri nu pare corectă, 

deoarece, potrivit normelor dreptului internaţional statutul juridic al apatrizilor este determinat de 

legea statului, pe teritoriul căruia aceştea îşi au domiciliul115. Deci, am putea menţiona că 

domiciliul pe teritoriul unui stat este acea condiţie, în dependenţă de care între un stat şi un 

apatrid se stabilesc anumite raporturi şi în funcţie de care apatridul are o serie de drepturi şi 

obligaţii. Prin urmare, apatridul are obligaţia de a respecta în străinătate legile acelui stat, pe 

teritoriul căruia îşi are domiciliul. 

 De aceea, vom menţiona că va fi abuziv din partea statului nostru de a trage la răspundere 

penală pe apatridul ce nu domiciliază pe teritoriul Republicii, însă se află pe acest teritoriu, 

deoarece s-ar isca situaţia în care statul nostru, prin intermediul organelor competente, ar trage la 

răspundere o persoană ce nu a avut obligaţia de a respecta legile Republicii Moldova. Dacă s-ar 

ivi o astfel de situaţie, persoana dată (apatridul) ar trebui să fie extrădată sau expulzată din ţară. 

 Potrivit acestui punct de vedere, art. 11 alin. 2 din noul Cod Penal se face un pas înainte 

în acest sens, deoarece defineşte strict cercul apatrizilor ce pot fi traşi la răspundere penală pentru 

infracţiunile săvârşite după hotarele ţării şi anume “apatrizii ce au domiciliul permanent pe 

teritoriul Republicii Moldova”.  

                                                             
112 Idem, pag. 45 
113 Legea Republicii Moldova ”Cu privire la cetăţenia Republicii Moldova”. 
114 Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, art. 18 pct. 2. 
115 „Domiciliu - locul unde un cetăţean îşi are locuinţa sa statornică sau permanentă”, definiţie dată de Codul Civil al 

Republicii Moldova în art. 13. 
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 A doua condiţie ce se cere a fi îndeplinită pentru ca legea penală a Republicii Moldova să 

se aplice în baza dispoziţiei art. 11, alin. 2 din Codul Penal este ca infracţiunea să fie săvârşită 

“în străinătate”, adică în afara teritoriului ţării. 

 Din conţinutul normei desprindem că legea nu face nici o distincţie cu privire la locul 

săvârşirii infracţiunii, ceea ce înseamnă că acest loc poate fi oriunde (ex., teritoriul unui alt stat, 

la bordul unei aeronave ce se află în zbor etc.). 

 Dacă condiţiile privind infracţiunea şi persoana infractorului arătate sunt îndeplinite, 

legea penală a Republicii Moldova se va aplica fără restricţii. 

 În ceea ce priveşte tragerea la răspundere penală a cetăţenilor Republicii Moldova şi a 

apatrizilor ce au săvârşit infracţiunea în străinătate, Codul Penal conţine o notă care ne spune că: 

“prezentul articol se aplică în cazurile când infracţiunile comise pe teritoriul altor state sunt 

considerate infracţiuni şi de Codul Penal al Republicii Moldova”. Cu alte cuvinte, pentru ca un 

cetăţean al Republicii Moldova sau un apatrid (ce se află în ţară) să poată fi tras la răpsundere 

penală pentru infracţiunile săvârşite în străinătate este necesar ca fapta să fie considerată ca 

infracţiune atât de legea penală străină, cât şi de legea penală a Republicii Moldova, întrucât, 

dacă infracţiunea nu este prevăzută de Codul nostru, condamnarea ar fi contrară principiului 

legalităţii. 

 De asemenea, cetăţenii Republicii Moldova şi apatrizii sunt traşi la răspundere în 

conformitate cu prevederile legii noastre penale pentru infracţiunile săvârşite în străinătate şi în 

situaţia în care au fost supuşi urmăririi penale sau judecaţi pentru aceeaşi faptă pe teritoriul unui 

alt stat, indiferent de soluţia dată: condamnare, achitare. Faptul rezultă din prevederile alin. 3 al 

art. 11 C.P. care ne declară: “Cetăţenii străini şi apatrizii care nu domiciliază permanent pe 

teritoriul Republicii Moldova şi au săvîrşit infracţiuni în afara teritoriului ţării poartă răspundere 

penală în conformitate cu prezentul cod şi sînt traşi la răspundere penală pe teritoriul Republicii 

Moldova dacă infracţiunile săvîrşite sînt îndreptate împotriva intereselor Republicii Moldova, 

împotriva păcii şi securităţii omenirii sau constituie infracţiuni de război, precum şi pentru 

infracţiunile prevăzute de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, dacă 

aceştia nu au fost condamnaţi în statul străin”. În vechea legislaţie existau critici din partea 

autorilor I. Macari, la fel ca şi A. Borodac, care criticau dispoziţiile alin. 3, art. 4 care ne spunea 

că: “această tratare a legii penale este în cotradicţie cu principiul justiţiei, democratismului şi 

umanismului, principii generale proprii întregului sistem de drept al Republicii Moldova, 

deoarece rezultă că persoana este trasă la răspundere penală dublă pentru una şi aceeaşi 

infracţiune”116. 

 Această idee este împărtăşită şi de C. Barbu: “Ar fi exagerat şi contrar principiilor 

justiţiei ca pentru aceeaşi faptă, care nu interesează decât indirect statul cu care infractorul este 

legat prin cetăţenie sau domiciliu, acesta să fie de două ori tras la răspundere penală şi de două 

ori supus la executarea pedepsei”117.  

                                                             
116 I. Macari, Drept penal. Partea generală, Chişinău, 1999, pag. 49; A. Borodac, Drept penal. Partea generală, 

Chişinău, 1994, pag. 38. 
117 C. Barbu, idem, pag. 66. 
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 În acest sens, este merituoasă iniţiativa membrilor grupului de lucru ce au elaborat noul 

Cod Penal de a consacra în norma de la art. 7, alin. 2, potrivit căreia “nimeni nu poate fi supus 

răspunderii penale şi pedepsei penale de două ori pentru una şi aceeaşi faptă”. 

 

 § 4. Principiul universalităţii 

 Aplicarea legii penale a Republicii Moldova după principiul teritorialităţii şi cel al 

cetăţeniei răspunde cel mai bine necesităţii ca nici un infractor ce a adus atingere valorilor 

ocrotite de legea penală naţională să nu rămână nepedepsit pe teritoriul statului nostru. Există 

însă o categorie de infracţiuni care, în virtutea acestor principii, ar putea să nu cadă sub incidenţa 

legii penale, însă în combaterea cărora statul este cointeresat, întrucât natura intereselor lezate 

prin aceste infracţiuni este comună tutoror ţărilor, deci şi statului nostru. 

 Astfel, C. Barbu apreciază că: “aceastea sunt infracţiunile ce lovesc în bazele sociale ale 

oricărui stat, afectează, în general, interesele colective ale omenirii”118 şi le denumeşte ca 

infracţiuni internaţionale. 

 Întrucât privesc interesele comune, s-a convenit ca lupta împotriva acestui gen de 

infracţiuni să fie dusă la fel în comun, prin cooperarea dintre state. Din această cooperare au luat 

naştere un şir de convenţii multilaterale, prin care statele defineau şi incriminau aceste 

infracţiuni, iar pentru ca lupta dusă împotriva lor să fie mai eficientă, s-a convenit de a atribui 

competenţa de urmărire penală şi judecare a persoanelor ce au săvârşit infracţiuni, capturare sau 

arestare a infractorilor, statului de refugiu. 

 Cu alte cuvinte statului, pe teritoriul căruia se află persoana ce a săvârşit o infracţiune 

internaţională, i se recunoştea dreptul de a-1 trage pe infractor la răspundere penală în 

conformitate cu prevederile legii sale penale, chiar şi în situaţia când infracţiunea dată n-a fost 

săvârşită pe teritoriul acelui stat, iar infractorul nu are calitatea de cetăţean al statului dat. 

 Astfel, “în scopul înfăptuirii pe plan internaţional a unei cooperări a statelor în lupta 

contra infracţiunilor ce prezintă pericol comun pentru toate statele”119, a luat naştere principiul 

universalităţii legii penale. 

 Originea acestui principiu120 se găseşte în Codul lui Iustinian care, determinând resortul 

guvernatorilor în materie penală, atribuia competenţă atât tribunalului de la locul săvârşirii 

infracţiunii, cât şi celui de la locul arestării. 

 Cel care a acordat toată importanţa acestui principiu a fost Hugo Grotis. În lucrarea sa 

“Despre dreptul războiului şi al păcii”, a ridicat acest principiu la rang de expresie firească a 

solidarităţii dintre popoare. În temeiul dreptului natural, un stat, în puterea căruia se află 

infractorul, are obligaţia sau să-l pedepsească, sau să-l extrădeze121.  

                                                             
118 C. Barbu, idem, pag. 76. 
119 M.Kovalev, Ugolovnoe pravo Rosiiskoi Federaţii. Obşceaia ciasti, Moskva, 1998, pag. 54. 
120 C.Barbu, idem, pag. 77; M. Blum, idem, pag. 23. 
121 “Despre dreptul războiului şi al păcii“, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, pag. 250-255. 
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 Justificarea universalităţii legii penale s-a făcut în mod diferit de diferiţi autori. Astfel, 

bazându-ne pe investigaţiile ştiinţifice ale lui C.Barbu vom afirma că unii autori văd în 

universalitate o completare a principiului teritorialităţii legii penale. Prezenţa unui infractor pe 

teritoriul unui stat ar constitui un pericol pentru acel stat, care are dreptul la pedepsire în baza 

principiului teritorialităţii. 

 Ca bază a principiului se adoptă conceptul de justiţie, idealul de dreptate, aşa cum îl 

cuprinde mintea omenească, nici un infractor nu trebuie să rămână nepedepsit şi să nu-şi poată 

găsi loc de refugiu. Însă majoritatea autorilor, menţionează acelaşi C.Barbu, adoptă drept criteriu 

de aplicare a principiului universalităţii vătămarea unui interes comun tuturor statelor122. 

 Actualmente, principiul universalităţii “este consacrat în legislaţiile penale ale tuturor 

statelor”123. 

 Codul Penal al Republicii Moldova prevede aplicarea legii penale în conformitate cu 

principiul universalităţii prin următoarea dispoziţie din alin.3 al art. 11, de unde rezultă că: 

„Pentru infracţiunile săvârşite dincolo de hotarele Republicii Moldova cetăţenii străini sunt traşi 

la răspundere în conformitate cu prezentul Cod în cazurile prevăzute de convenţiile 

internaţionale”. 

 Potrivit conţinutului acestei dispoziţii, legea penală a Republicii Moldova se aplică în 

spaţiu după principiul universalităţii în cazul când există corespundere cu următoarele condiţii: 

a) să se fi săvârşit o infracţiune în străinătate sau, cum se prevede în alineatul citat, 

„dincolo de hotarele Republicii Moldova”. După cum vedem, legea penală, ca şi în 

cazul principiului cetăţeniei, nu face nici o distincţie cu privire la locul săvârşirii 

infracţiunii, ceea ce înseamnă că acest loc poate fi oriunde după hotarele ţării; 

b) infracţiunea să fie săvârşită de către un cetăţean străin. Din motivele arătate în 

paragraful precedent al lucrării date, la această categorie de persoane trebuie atribuiţi 

şi apatrizii ce nu domiciliază permanent pe teritoriul Republicii Moldova; 

c) o condiţie ce rezultă din însăşi esenţa principiului universalităţii este prezenţa 

infractorului în ţară. Cu privire la această condiţie, M. Kovaliov ne spune că „prezenţa 

infractorului în ţară poate avea loc în ciuda oricăror împrejurări (a fost răpit sau adus 

cu forţa, a rătăcit drumul, a naufragiat şi a fost silit să se salveze)”;124 

d) fapta trebuie să fie apreciată drept infracţiune internaţională sau să aibă caracter 

internaţional; 

e) prin normele Convenţiei internaţionale este stabilită jurisdicţia universală de reprimare 

a infracţiunii. Condiţia dată are o însemnătate mare pentru aplicarea legii penale 

naţionale în conformitate cu principiul universalităţii, deoarece temeiul aplicării legii 

penale naţionale faţă de cetăţenii străini ce au săvârşit infracţiuni după hotarele ţării, îl 

constituie nu faptul aderării la o Convenţie sau alta, internaţională de combatere a unor 

categorii de infracţiuni, ci norma juridică  

                                                             
122 După C. Barbu, idem, pag. 78. 
123 C. Barbu, idem. pag. 78; M. Blum. idem. pag. 61. 
124  M. Kovaliov, idem, pag. 55. 
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internaţională specială inclusă în această Convenţie, ce stabileşte aplicarea legislaţiei 

penale a statului pe teritoriul căruia se află infractorul. „Un stat poate fi participant la 

un şir de convenţii internaţionale ce stabilesc răspunderea penală pentru infracţiunile 

ce au un caracter internaţional, însă de aici nu rezultă că ele toate prevăd aplicarea 

legii naţionale în conformitate cu principiile universalităţii”125. 

 Dacă condiţiile în cauză sunt îndeplinite, legea penală a Republici Moldova va putea fi 

aplicată în conformitate cu principiul universalităţii. 

 În ce priveşte tragerea la răspundere penală a cetăţenilor străini care au săvârşit 

infracţiuni pe teritoriul altor state, legiuitorul moldovean a prevăzut o limitare de aplicare a 

legislaţiei penale naţionale după principiul universalităţii. Astfel, potrivit art.11, C.P., cetăţenii 

străini ce au săvârşit infracţiuni cu caracter internaţional pe teritoriul altor state vor putea fi traşi 

la răspundere penală în conformitate cu prevederile legii penale naţionale, numai dacă 

infracţiunile comise de ei vor fi considerate ca infracţiuni şi de Codul Penal al Republicii 

Moldova. În caz contrar, aceste persoane ar urma să fie extrădate sau expluzate din ţară, întrucât, 

dacă infracţiunea nu este prevăzută de legea noastră, condamnarea ar fi contrară principiului 

fundamental al legalităţii. 

 În încheierea acestui paragraf vom menţiona unele convenţii internaţionale la care a 

aderat Republica Moldova şi care şi-au găsit reflectarea şi în normele Codului Penal: 

1. Convenţia O.N.U. contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, 

adoptată la Viena la 20 decembrie 1988, „Fabricarea, procurarea, păstrarea, 

transportarea, expedierea ilegală în scop de desfacere sau desfacerea ilegală a 

mijloacelor narcotice”, încriminat şi în actuala legislaţie. 

2. Convenţia de la Geneva cu privire la falsificarea de monedă, din 1929, „Fabricarea sau 

punerea în circulaţie a banilor falşi şi al hârtiilor de valoare false”, încriminat şi în 

actuală legislaţie. 

3. Convenţia cu privire la combaterea infracţiunilor de genocid, adoptată de Adunarea 

Generală a O.N.U. la 9 decembrie 1948. Republica Moldova este parte la această 

Convenţie de la 26 aprilie 1993. 

 

 § 5. Extrădarea 

 După cum s-a menţionat în paragrafele precedente, lupta contra infracţiunilor este o 

problemă care interesează nu numai un stat, ci şi alte state, aceasta datorându-se faptului că, de 

multe ori, efectele infracţiunilor săvârşite într-un stat se răsfrâng, într-un fel sau altul, şi asupra 

altor state. 

 Astfel, este posibil ca o infracţiune săvârşită pe teritoriul unui stat să fie îndreptată 

împotriva intereselor altui stat. Mai frecvent însă se întâmplă că infractorul săvârşeşte o 

infracţiune pe teritoriul statului său şi, apoi, ca să scape de tragerea la răspunderea penală, se 

refugiază pe teritoriul altui stat. În ţara, pe teritoriul căiuia s-a săvârşit infracţiunea, infractorul nu 

poate fi tras la răspundere penală pentru că lipseşte, iar în  

                                                             
125 M. Blum, idem, pag. 62. 
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ţara, pe teritoriul căreia se refugiază, nu se ştie că această persoană este un infractor sau, dacă se 

ştie, nu există probe privind săvârşirea infracţiunii. În afară de aceasta, se mai întâmplă că 

infractorul a fost judecat în ţara, în care a săvârşit infracţiunea, dar înainte de a începe executarea 

pedepsei ori după începerea executării pedepsei, condamnatul se refugiază pe teritoriul altui stat. 

Apare deci situaţia în care hotărârea de condamnare nu poate fi executată. Cum însă aceste 

situaţii se ivesc şi într-un stat şi în altul, problema cooperării statelor în domeniul luptei contra 

infractorilor devine o problemă comună, în acest scop a fost creată instituţia extrădării. 

 Instituţia extrădării este cunoscută din cele mai vechi timpuri, apariţia ei datând o dată cu 

apariţia statelor absolutiste feudale şi dezvoltarea relaţiilor diplomatice dintre ele. Găsindu-şi 

expresie în tratatele încheiate între state, extrădarea era aplicată, la început, numai infractorilor 

politici, suveranii ocrotindu-şi astfel propria persoană. Cu acest caracter extrădarea s-a păstrat 

până în secolul al XlX-lea. La această etapă a dezvoltării societăţii umane, instituţia extrădării a 

cunoscut o dezvoltare calitativ nouă, întrucât s-au făcut încercări pentru elaborarea unor proiecte 

tip de extrădare, care să servească ca îndrumar pentru convenţiile bilaterale. 

 Izvorând din tratatele încheiate între state, extrădarea reprezintă mai mult o instituţie a 

dreptului internaţional, însă una care are o puternică influenţă şi o mare însemnătate pentru 

dreptul intern. 

 Majoritatea autorilor126 definesc extrădarea, ca fiind un act de asistenţă juridică reciprocă 

prin care statul pe teritoriul căruia s-a refugiat un infractor sau condamnat îl predă, la cerere, 

statului în drept de a-l judeca ori de a-l supune la executarea pedepsei. 

 Potrivit acestei definiţii, vom spune că temeiul extrădării rezidă în interesul comun al 

statelor de a coopera în lupta contra infracţiunilor. În acest sens, C. Barbu ne spune: „Extrădarea 

este un act de ajutor reciproc pe care statele şi-l acordă în lupta lor comună împotriva 

infracţiunilor”127. 

 Din definiţie desprindem că extrădarea are loc între două state: un stat care cere pe 

infractor sau condamnat, numit solicitant şi un stat care predă (extrădează) pe infractor sau 

condamnat, numit solicitat128. 

I. Oancea menţionează că statul solicitant este:129 

1. Statul, pe teritoriul căruia s-a săvârşit infracţiunea şi de unde infractorul s-a refugiat; 

deci, statul unde s-a aflat infractorul; 

2. Statul, al cărui cetăţean este infractorul, când a săvârşit o infracţiune în afara 

teritoriului; 

3. Statul, căruia i s-a adus atingerea prin infracţiune; 

4. Statul, care a condamnat pe infractor şi de unde acesta s-a refugiat, deci statul unde s-a 

aflat condamnatul.  

                                                             
126 R. Stănoiu, pag. 69; C. Barbu, pag. 121; M. Basarab, pag. 47; I. Oancea, pag. 68; A. Ungureanu, pag. 37; N. 

Giurgiu, Infracţiunea, Suceava, 1995, pag. 85. 
127 C. Barbu, idem, pag. 121. 
128 Această denumire rezultă din conţinutul tratatelor încheiate între state cu privire la extrădare. 
129 I. Oancea, idem, pag. 69. 
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 Statul solicitat este statul pe teritoriul căruia s-a refugiat infractorul sau condamnatul, 

deci statul unde se află infractorul sau condamnatul. 

 C. Barbu ne vorbeşte şi despre etapele extrădării. Astfel, prima etapă, cea de înaintare a 

cererii, se numeşte „extrădare activă”, iar cea de-a doua – predarea infractorului – „extrădare 

pasivă”130. 

 După cum am menţionat mai sus, extrădarea rezultă din tratatele încheiate între state; cu 

alte cuvinte, izvoarele extrădării se găsesc în tratatele încheiate între state. 

 Ca izvoare pentru Republica Moldova servesc: 

1. Convenţiile internaţionale cu privire la lupta împotriva unor categorii de infracţiuni cu 

caracter internaţional. De exemplu: „Convenţia cu privire la preîntâmpinarea şi 

curmarea infracţiunilor de genocid” adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. la 

9.12.1948. 

 Astfel, art. 14 al Convenţiei date ne spune că: „Genocidul şi alte infracţiuni prevăzute de 

art.3 nu sunt considerate ca infracţiuni politice şi că statele participante la această Convenţie au 

obligaţia de a-i extrăda pe vinovaţii de comiterea unor astfel de infracţiuni în conformitate cu 

prevederile legislaţiei interne şi ale tratatelor în vigoare”. 

2. Convenţiile multilaterale cu privire la asistenţa juridică în materie civilă şi penală. De 

exemplu: „Convenţia despre asistenţa juridică şi relaţiile juridice în materie civilă, 

familială şi penală”, încheiată între ţările membre ale C.S.I. la 22 ianuarie 1993, la 

Minsk. Art. 56 al Convenţiei date ne declară: “Părţile Contractante se obligă să-şi 

extrădeze, reciproc, la cerere, în condiţiile prezentei Convenţii, persoane aflate pe 

teritoriul lor pentru a fi trase la răspunderea penală sau pentru executarea pedepsei”.  

3. Tratatele bilaterale privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală. De exemplu: 

“Tratatul dintre Republica Moldova şi România privind asistenţa juridică în materie 

civilă şi penală”, semnat la Chişinău la 6 iulie 1996 şi intrat în vigoare la 22 martie 

1998. 

 Astfel, art. 64, pct. 1 al acestui tratat prevede obligaţia părţilor contractante de a-şi 

extrăda reciproc, la cerere, persoanele aflate pe teritoriul lor pentru a fî trase la răspundere penală 

sau pentru executarea pedepsei. 

4. În literatura juridică de specialitate se spune că izvoare ale extrădării pot fi considerate 

şi legile interne ale statului ce reglamentează condiţiile şi procedura de extrădare. 

Republica Moldova nu a adoptat încă o astfel de lege şi nici Codul Penal în vigoare nu 

conţine norme ce ar reglementa problemele cu privire la extrădarea infractorilor. De 

aceea vom considera ca izvoare interne ale extrădării unele norme ale Codului de 

Procedură penală – art. 18/3; 18/4; 18/5 ce stabilesc procedura de înaintare a cererii de 

extrădare, limita răspunderii penale a persoanelor ce au fost extrădate de un stat străin, 

precum şi cazurile când extrădarea se refuză.  

                                                             
130 C. Barbu, idem, pag. 121. 
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 Atât din conţinutul definiţiei extrădării cât şi din prevederile articolelor anunţate mai sus 

se vede că extrădarea este de 2 feluri: 

a) extrădarea infractorului, în vederea judecării lui în statul unde a fost săvârşită 

infracţiunea; 

b) extrădarea condamnatului, în vederea executării pedepsei în statul unde a fost 

condamnat. 

 Pentru ca extrădarea acestor categorii de persoane să fie posibilă, în convenţiile şi 

tratatele încheiate între state sunt prevăzute anumite condiţii ce trebuiesc îndeplinite. 

 Astfel în literatura juridică de specialitate se vorbeşte despre condiţii sau cerinţe de fond 

şi condiţii de formă. 

 M. Basarab ne spune că la condiţiile de fond se referă “condiţiile cu privire la persoanele 

şi infracţiunile supuse extrădării”, iar la cele de formă se referă “condiţiile prin care este stabilită 

procedura extrădării”131. 

 Condiţiile de fond. Privitor la persoanele supuse extrădării, potrivit reglementărilor 

cuprinse în legislaţia Republicii Moldova şi în acordurile internaţionale anunţate mai sus, la care 

Republica Moldova este parte, sunt cerute a fi îndeplinite următoarele condiţii: 

1. Persoana cerută să se afle pe teritoriul Republicii Moldova; 

2. Infractorul să fie un cetăţean străin, deoarece, dacă infractorul ar fi un cetăţean al 

Republicii Moldova, extrădarea lui nu s-ar admite (art. 17 pct.3 Constituţia Republicii 

Moldova şi art. 18/5 pct.1 C.P.P.). 

 Din faptul că cetăţenii Republicii Moldova nu se extrădează nu trebuie să tragem 

concluzia că ei se bucură de imunitate penală, deoarece, potrivit reglementărilor din tratatele de 

asistenţă juridică menţionate, statul nostru are dreptul să nu extrădeze propriul cetăţean, însă, în 

acelaşi timp, are obligaţia să-l tragă la răspundere penală, fapt ce rezultă şi din principiul 

cetăţeniei, înscris în alin.2 al art.11 C.P. 

 Însă, s-ar putea isca situaţii când cetăţenii Republicii Moldova, deşi au săvârşit infracţiuni 

în străinătate, ar putea rămâne nepedepsiţi, deoarece, potrivit notei de la sfârşitul art.11 C.P., 

Legea penală a Republicii Moldova poate fi aplicată în conformitate cu principiul cetăţeniei 

numai dacă infracţiunile săvârşite pe teritoriul altor state sunt considerate ca infracţiuni şi de 

Codul penal al Republicii Moldova. Aşadar, dacă Legea penală a Republicii Moldova nu 

incriminează fapta dată, infractorul cetăţean al Republicii Moldova nu poate fi tras la răspundere 

penală, iar întrucât nu poate fi nici extrădat, el ar rămâne nepedepsit. 

 Aceste lacune pot fi înlăturate prin intermediul perfecţionării permanente a legislaţiei 

penale naţionale şi aducerea ei la standardele mondiale. De aceea, este binevenită iniţiativa de a 

moderniza legislaţia penală prin adoptarea noului Cod Penal. 

3. Persoana să nu fi fost definitiv judecată pentru infracţiunea, pentru care se cere 

extrădarea, pe teritoriul Republicii Moldova, ori să nu să se fi dat o ordonanţă de 

scoatere de sub învinuire sau de încetare a urmăririi, pentru aceeaşi faptă de către 

organele competente ale Republicii Moldova;  

                                                             
131 M. Basarab, idem, pag. 48-51 
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4. Persoana a cărei extrădare se cere să nu fi săvârşit o infracţiune pe teritoriul statului 

nostru. Astfel, în situaţia când a săvârşit o infracţiune şi pe teritoriul Republicii 

Moldova, extrădarea va fi amânată, după caz, până la terminarea procesului penal, 

până la executarea pedepsei ori până la stingerea executării ei în alt mod. Dacă 

amânarea ar atrage după sine împlinirea termenului de prescripţie potrivit legii statului 

solicitant sau ar putea crea mari greutăţi acestuia în stabilirea faptelor pentru care s-a 

cerut extrădarea, de către organele Republicii Moldova se poate admite extrădarea 

temporară, sub condiţia expresă că persoana va fî înapoiată imediat după efectuarea 

actelor procesuale pentru care s-a admis această extrădare (ex: art.14 al Tratatului 

dintre Republica Moldova şi România). 

 Cât priveşte infracţiunile pentru care se acordă extrădarea, trebuie să fie îndeplinite 

următoarele condiţii: 

1. Fapta să fie prevăzută ca infracţiune de legislaţia penală atât a Republicii Moldova cât 

şi a statului solicitant, cu alte cuvinte, se pune condiţia dublei incriminări, întrucât 

“aceasta constituie temeiul juridic şi legal al cererii de extrădare”132. 

 Considerarea infracţiunii ca fiind pedepsită de legile ambelor părţi contractante nu este 

condiţionată de împrejurarea ca legile penale ale părţilor contractante să înscrie fapta în aceeaşi 

categorie de infracţiuni sau să o denumescă prin aceeaşi terminologie. 

2. Infracţiunea, pentru care se cere extrădarea, să fie o infracţiune care prezintă o anumită 

gravitate. Astfel, potrivit tratatelor sus-menţionate extrădarea în vederea urmăriri sau 

judecăţii se admite, dacă pedeapsa prevăzută de acea infracţiune “atrage o pedeapsă 

privativă de libertate mai mare de un an”; 

3. Acţiunea penală, potrivit legilor ambelor state, adică atât a Legii penale a Republicii 

Moldova cât şi a statului solicitant, să poată fi pusă în mişcare numai din oficiu, iar nu 

la plângerea prealabilă a persoanei vătămate; 

4. Fapta să nu atragă competenţa principală a statului nostru în temeiul principiului 

teritorialităţii sau al personalităţii. 

 Condiţiile de formă. La condiţiile de formă, după cum am menţionat anterior, se referă 

condiţiile prin care este stabilită procedura extrădării. La acestea atribuim: 

1. Verificarea legitimităţii şi regularităţii cererii de extrădare. Pentru ca această condiţie 

să fie îndeplinită, statul solicitant trebuie să înainteze către organele competente ale 

Republicii Moldova (Ministerul Justiţiei sau Procuratura Generală) o cerere de 

extrădare. Cererea de extrădare trebuie să fie însoţită de anumite înscrisuri din care să 

rezulte existenţa temeiurilor pentru admiterea extrădării şi anume: copia mandatului de 

arestare, să conţină date privind conţinutul infracţiunii, locul şi timpul săvârşirii 

infracţiunii, calificarea ei juridică, pagubele materiale produse, textul de lege în care se 

încadrează infracţiunea, date privind persoana infractorului (cetăţenia, domiciliul etc.). 

                                                             
132 I. Oancea, idem, p.70. 
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2. Dacă prima condiţie este îndeplinită, organele de resort ale Republicii Moldova, 

trebuie să ia măsuri pentru arestarea persoanei a cărei extrădare se cere, cu excepţ ia 

cazurilor când extrădarea nu poate avea loc. 

3. Dacă persoana, a cărei extrădare se cere, a fost arestată, organele competente ale 

Republicii Moldova trebuie să comunice părţii solicitante locul şi data predării. Dacă 

partea solicitantă nu ia în primire persoana ce urmează a fi extrădată în curs de 15 zile 

de la data stabilită pentru predare, persoana urmează a fi pusă în libertate. 

4. Partea solicitantă este obligată să comunice organelor Republicii Moldova informaţii 

cu privire la sfârşitul procesului penal pornit împotriva persoanei extrădate. 

 Dacă a fost pronunţată o sentinţă definitivă, se va transmite copia sentinţei. Această 

condiţie are o însemnătate foarte mare, întrucât, în convenţiile la care Republica Moldova este 

parte este specificat faptul că persoanele extrădate nu pot fi urmărite, judecate sau deţinute în 

vederea executării unei pedepse pentru o infracţiune săvârşită anterior predării sau alta decât cea 

pentru care s-a cerut extrădarea şi care a fost acceptată de statul nostru. 

 Atât în tratatele la care Republica Moldova este parte cât şi în Codul de Procedură Penală 

sunt prevăzute cazuri când Republica Moldova refuză extrădarea persoanelor. 

 Astfel, art.18/5 C.P.P. ne declară: Extrădarea persoanei din Republica Moldova nu se 

admite în cazul în care: 

1) Ea este cetăţean al Republicii Moldova; 

2) Infracţiunea a fost săvârşită pe teritoriul Republicii Moldova; 

3) În privinţa ei a fost deja pronunţată şi a intrat în vigoare sentinţa de pedeapsă pentru 

infracţiunea, pentru care se cere extrădarea persoanei, precum şi în cazul dacă pentru 

aceeaşi învinuire procesul penal a fost clasat; 

4) În conformitate cu legea Republicii Moldova ea nu poate fi trasă la răspundere penală 

în legătură cu expirarea termenului de prescripţie sau din alt temei; 

5) Delictul pentru care se cere extrădarea ei, conform legislaţiei penale a Republicii 

Moldova, nu este o infracţiune. 

 Prin tratate şi convenţii pot fi prevăzute şi alte cazuri de refuz a extrădării.  

 Astfel, Republica Moldova refuză extrădarea şi în cazul când: 

1) Infracţiunea este considerată de Republica Moldova ca infracţiune politică; 

2) Este cerută pentru o infracţiune militară. 

 Potrivit convenţiilor bi- şi multilaterale încheiate de statul nostru cu celelalte state s-a 

reglementat şi extrădarea condamnaţilor. Astfel, pentru ca să se admită extrădarea 

condamnatului, se cer a fi îndeplinite următoarele condiţii: 

a) să se fi pronunţat o condamnare penală pentru o infracţiune săvârşită pe teritoriul 

statului solicitant, adică pe teritoriul statului care cere extrădarea; 

b) condamnarea să cuprindă o pedeapsă de o anumită gravitate (pedeapsa pronunţată 

trebuie să fie mai mare de 6 luni); 



83 
 

c) hotărârea de condamnare pentru care se cere extrădarea să poată fi executată, adică să 

nu fie o cauză legală care să împiedice executarea ei (împlinirea termenului de 

prescripţie); 

d) condamnatul a cărui extrădare se cere să fie condamnat de o instanţă a statului 

solicitant. (De ex: în cazul când extrădarea se cere de statul nostru, condamnatul 

trebuie să fie condamnat la privaţiune de libertate de o instanţă judiciară a Republicii 

Moldova). 

 Actualmente legiutorul penal al RM incriminează instituţia extrădării în art. 13 C.P. RM: 

“Extrădarea. Cetăţenii Republicii Moldova şi persoanele cărora li s-a acordat azil politic în 

Republica Moldova, în caz de săvîrşire a unei infracţiuni în străinătate, nu pot fi extrădaţi şi sînt 

supuşi răspunderii penale conform prezentului cod. 

 Cetăţenii străini şi apatrizii care au săvîrşit infracţiuni în afara teritoriului Republicii 

Moldova, dar se află pe teritoriul ţării pot fi extrădaţi numai în baza unui tratat internaţional la 

care Republica Moldova este parte sau în condiţii de reciprocitate în temeiul hotărîrii instanţei de 

judecată”. 

 

 

 Secţiunea 2. Aplicarea legii penale în timp 

 

 § 1. Principiul activităţii legii penale 

 Aplicarea legii penale în spaţiu implică prin natura lucrurilor raportarea acesteia şi la 

categoria de timp, deoarece este de neconceput faptul ca legea penală, ca instrument de apărare şi 

consacrare a celor mai importante valori sociale, materiale şi spirituale ale unei societăţi de pe un 

anumit teritoriu, să nu aibă o evoluţie în timp, pentru ca să corespundă mereu realităţilor 

existente în societatea dată. 

 În Codul Penal al Republicii Moldova s-a creat un cadru legal distinct de reglementare a 

aplicării în timp a legii penale naţionale, reglementare care, prin întinderea şi complexitatea sa 

este menită să rezolve multiplele probleme pe care le ridică, în practică, aplicarea în timp a legii 

penale. 

 Autorii A. Borodac şi I. Macari apreciază că “principiul general de aplicare a legii penale 

în timp e stabilit în art.8 alin.l C.P.”133, unde se menţionează: “Acţiunea legii penale în timp. 

Caracterul infracţional al faptei şi pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare 

la momentul săvârşirii faptei”. 

 În literatura juridică acest principiu este cunoscut sub denumirea de principiul activităţii 

legii penale, iar din formularea lui, potrivit opiniei autorilor sus-menţionaţi, rezultă că: “faţă de 

persoana care a săvârşit o infracţiune se aplică legea penală, care era în vigoare la momentul 

săvârşirii infracţiunii”134. 

 Privită sub acest aspect, aplicarea legii penale în timp nu ridică alte probleme decât 

                                                             
133 A. Borodac, Drept penal. Partea generală, Chişinău, 1994, pag. 39; I. Macari, Drept penal. Partea generală, 

Chişinău , 1999, pag. 45. 
134 A. Borodac, idem, pag. 39; I. Macari, idem, pag. 45. 


