
Fabula  „Țăranul și oaia” de Alecu Donici - 

pune în discuție o temă care rămâne mereu actuală: justiția incorectă. Este de remarcat 
abilitatea autorului de a stigmatiza viciile marilor boieri, aviditatea, cruzimea și lașitatea lor. 
Fabulele lui demască, uneori cu plasticitate, cu oanumită forţă şi virulenţa, justiţia nedreaptă de 
clasă, bunul plac al cârmuitorilor şi lăcomia de bani a funcţionarilor de toate gradele, de la cei 
mai mici până la cei mai mari.  

Titlul fabulei este enunțiativ, constând în denumirea a două personaje: țăranul și oaia, iar 
vulpea, care apare o singură dată în text, este lăsată fără un rol important, chiar dacă, așa cum 
vom vedea în continuare, ea este cauza tuturor celor întâmplate. Morala fabulei este 
subînțeleasă la o lectură atentă, fiindcă, la prima vedere, pare că oaia este, pe bună dreptate, 
judecată și acuzată.  

Oaia  este acuzată de săvârșirea unui omor asupra a două persoane (art. 145 alin. (2) lit. g) din 
Codul Penal al RM). Această faptă se pedepsește cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu 
detențiune pe viață. Coroborând această prevedere cu cea de la art. 16 alin. (6) din Codul Penal 
al RM, concluzionăm că infracțiunea analizată este una excepțional de gravă.  

,,Iar vulpea , pe atunci fiind judecătoare,  

Îndată au luat pricina-n cercetare” 

Conform art. 344 din Codul de Procedură Penală a RM, cauza penală parvenită în instanța de 
judecată se repartizează, în termen de o zi, judecătorului în mod ALEATORIU, prin intermediul 
programului informațional automatizat de gestionare a dosarelor (PIGD). Astfel, în Republica 
Moldova, judecătorii nu pot alege care dosare le vor examina.  

,,Pentru aceasta eu în cuget zic curat: 

Ca păgubașului pielcica să se deie, 

Iar carnea-n tribunal depozit să se ieie." 

Să încercăm să ne imaginăm că personajele sunt oameni, fiecare dintre acestea îndeplinește o 
funcție în societate, iar compararea lor cu ființe din lumea animală facilitează înțelegerea 

moralei fabulei, deoarece fiecare are caracteristici definitorii. Observăm că vulpea, care, prin 
tradiție, se cunoaște a fi vicleană și se conduce după principiul machiavelic „scopul scuză 
mijloacele”, are puterea de a judeca oaia, pe care o observăm mereu ca fiind o victimă, iar 
țăranul este omul de rând, din clasa de jos a societății, și suportă consecințele a ceea ce fac cei 
ce sunt la putere.  

Țăranul , naiv și obiectiv, consideră că oaia se face vinovată de dispariția păsărilor din ograda 
sa: „La mine doi claponi pieriră din poiată,/ A căror penele şi puful au rămas,/ Şi oaia singură cu 
păsările-au mas”. Surprinzător este faptul că țăranul nu conștientizează că oaia nu poate fi 
vinovată, deoarece ea nu se alimentează cu carne și „Că oaia furtişag nu are din natură,/ vecinii 
câini vor spune lămurit”. 

 Considerăm că dacă ar fi fost un alt judecător în locul vulpii, ar fi investigat cazul în 
continuare și ar fi demonstrat nevinovăția oii, dar, în cazul nostru, ea era cea care avea nevoie 
să învinuiască pe cineva, indiferent pe cine, doar ca să nu se descopere că ea este făptuitoarea.  

Reieșind din morala poeziei și din sensul acesteia, observăm că infracțiunea a fost săvârșită de 
către vulpe – judecător. În primul rând, aceasta se afla în stare de incompatibilitate de a 
participa la judecarea cauzei și urma să se abțină sau să fie recuzată în baza temeiului prevăzut 
la art. 33 alin. (2) pct. 1) din Codul de Procedură Penală – Judecătorul nu poate participa la 
judecarea cauzei dacă el personal este direct sau indirect interesat în proces. Conform art. 4 



alin. (1) lit. a) a legii nr. 178 din 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, 
nerespectarea îndatoririi de a se abține a judecătorului constituie abatere disciplinară. 

 Cu toate acestea, observăm că Judecătorul a condamnat o persoană nevinovată, fapt ce 
transformă sentința în una ilegală. Ilegalitatea sentinței mai este confirmată și de faptul că 
pedeapsa stabilită nu se încadrează în limitele legale. Prin urmare, se încalcă principiul legalității 
prevăzut la art. 3 alin. (1) din Codul Penal al RM, exprimat prin adagiul latin „Nullum crimen, 
nulla poena sine praevia lege poenali” (nici o crimă, nici o pedeapsă fără lege). Pe de altă parte, 
problema legalității pedepsei mai este ridicată de faptul că judecătorul a stabilit drept sancțiune 
pedeapsa cu moartea. Art. 24 alin. (3) din Constituția RM prevede că pedeapsa cu moartea este 
abolită și nimeni nu poate fi condamnat la o asemenea pedeapsă şi nici executat. Acest lucru 
este prevăzut și de Protocolul nr. 13 la Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a 
Libertăţilor fundamentale la art. (1).  

 Având aceste lucruri în vedere, constatăm că judecătorul a săvârșit infracțiunea 
prevăzută de art. 307 alin. (2) lit. a) – Pronunțarea cu bună-știință (intenționată) de 
către judecător a unei sentințe contrare legii, legată de învinuirea de săvârșirea unei 
infracțiuni excepțional de grave. Pentru această faptă, legea prevede pedeapsa cu 
închisoare de la 3 la 7 ani, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a 
exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. În privința judecătorilor, 
însă, legea prevede un șir de condiții care urmează a fi îndeplinite pentru a fi trași la 
răspundere, în comparație cu alte categorii de persoane. 

 Conform art. 19 din Legea nr. 544 din 1995 cu privire la statutul judecătorului, 
Judecătorul nu poate fi tras la răspundere pentru hotărârea pronunțată dacă nu va fi 
stabilită, prin sentință definitivă, vinovăția lui de abuz criminal. Urmărirea penală 
împotriva judecătorului poate fi pornită doar de către Procurorul General sau prim-
adjunctul, iar în lipsa acestuia de către un adjunct în temeiul ordinului emis de 
Procurorul General, cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile Codului 
de procedură penală. Totuși, acordul Consiliului Superior al Magistraturii nu este 
necesar în cazul infracțiunilor de Spălarea banilor, Corupere pasivă, Trafic de influență, 
Îmbogățire ilicită.  

Tema fabulei este actuală, deoarece societatea se confruntă cu aceeași problemă din toate 
timpurile: justiția este de partea celui ce are mai multă putere. Donici s-a remarcat printr-un 
ascuțit simț al observației, descriind în fabulele sale, sub masca unor animale, moravurile și 
proastele deprinderi ale societății din secolul al XIX-lea. Nu e o întâmplare că Eminescu a putut 
descoperi în Donici un adevărat cuib de înţelepciune, într-adevăr, valoarea şi importanţa lui 
Alecu Donici rezidă tocmai în adânca legătură cu poporul. 
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