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Introducere. Constituţia Repu-
blicii Moldova, adoptată la 24 

iulie 1994, a recunoscut drepturile 
şi libertăţile omului ca fiind valoarea 
supremă, a declarat viaţa, onoarea şi 
demnitatea ca fiind inviolabile, drept 
urmare a cărui fapt statul s-a văzut 
obligat de a crea mecanisme reale pen-
tru asigurarea vieţii, onoarei, demnită-
ţii, precum şi a altor drepturi fireşti ale 
persoanei umane. Organele puterii de 
stat ale Republicii Moldova au între-
prins, în ultima perioadă de timp, efor-
turi considerabile pentru construirea 
statului de drept.

În acest context, s-a materializat şi 
stringenta necesitate de a crea meca-
nisme sigure şi pe segmental apărării 
drepturilor şi libertăţilor persoanei în 
procesul efectuării activităţii speciale 
de investigaţii.

Materiale utilizate şi metode apli-
cate. Metodologia cercetării ştiinţifice 
este axată pe studierea doctrine, legis-
laţiei şi a activităţii practice în dome-

niul măsurilor speciale de investigaţii 
autorizate de către procuror. În calitate 
de metode ale cercetării ştiinţifice au 
servit metodele: istorică, sistematică, 
logică, comparativă, precum şi analiza 
şi sinteza.

Rezultate obţinute şi discuţii. 
Controlul judiciar asupra activităţii 
speciale de investigaţii este aspec-
tul obligatoriu al acesteia „legalizat” 
în condiţiile actuale. În acelaşi timp, 
controlul nominalizat constituie şi o 
etapă obligatorie a realizării activităţii 
speciale de investigaţii, care generea-
ză îngrădirea drepturilor şi libertăţilor 
persoanei [1, p. 135].

Controlul judiciar reprezintă o mo-
dalitate excelentă şi reuşită de protecţie 
a drepturilor şi libertăţilor persoanelor 
din partea statului în cadrul procesului 
penal. Activitatea procurorului şi con-
trolul judiciar, suplinindu-se şi asigu-
rîndu-se reciproc, urmează să asigure 
drepturile şi libertăţile persoanei în 
cadrul activităţii speciale de investi-

gaţii, descoperirii cu succes a faptelor 
infracţionale şi tragerii la răspundere a 
celor vinovaţi.

Fără a exagera, putem menţiona cu 
certitudine că în sistemul acestor ga-
ranţii, activitatea procurorului este cu 
mult mai importantă, deoarece anume 
el se află în epicentrul cîmpului juri-
dic, unde se realizează în mod practic 
şi nemijlocit cerinţele, îngrădirile şi 
indicaţiile asupra efectuării măsurilor 
speciale de investigaţii, care în mod 
direct sau indirect afectează drepturile 
persoanelor [2, p. 8].

Problema organizării controlului în 
procesul realizării activităţii speciale 
de investigaţii constă în lipsa unei le-
gături corespunzătoare între subiecte-
le, mijloacele şi scopurile controlului 
vizat. În situaţia data, în continuare 
vom încerca să expunem procedura de 
contestare a măsurilor speciale de in-
vestigaţii efectuate atît în afara, cît şi 
în cadrul urmăririi penale. 

Astfel, în conformitate cu prevede-
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rile art. 26 din Legea cu privire la ac-
tivitatea specială de investigaţii, nr. 59 
din 29.03.2012 [3], ordonanţa procuro-
rului prin care a fost autorizată măsura 
specială de investigaţii sau prin care 
s-a constatat legalitatea efectuării ei se 
contestă la procurorul ierarhic superior 
de către: 

a) ofiţerul de investigaţii care a so-
licitat autorizarea măsurii speciale de 
investigaţii şi/sau care a efectuat mă-
sura specială de investigaţii; 

b) persoana căreia, prin efectuarea 
măsurii speciale de investigaţii, i s-au 
încălcat drepturile şi libertăţile funda-
mentale. 

Persoanele menţionate sînt în drept 
să atace ordonanţa cu privire la: 

a) refuzul procurorului de a autori-
za măsura specială de investigaţii; 

b) legalitatea implementării măsu-
rii speciale de investigaţii; 

c) declararea nulă a rezultatelor 
măsurilor speciale de investigaţii. 

Cererea de contestare este adresată 
procurorului ierarhic superior în ter-
men de 15 zile de la data aducerii la 
cunoştinţă a ordonanţei şi se depune 
direct acestuia sau procurorului care a 
emis actul contestat. În cazul în care 
cererea de contestare a fost depusă pro-
curorului care a emis actul contestat, 
acesta este obligat ca, în termen de 48 
de ore de la primirea ei, să o înainteze 
procurorului ierarhic superior, însoţită 
de explicaţiile sale, de procesul-verbal 
privind efectuarea măsurilor speciale 
de investigaţii şi de materialele acu-
mulate în legătură cu efectuarea aces-
teia, după caz. 

Pentru a asigura examinarea cererii 
de contestare, ofiţerul de investigaţii 
sau conducătorul subdiviziunii spe-
cializate va pune la dispoziţia procu-
rorului ierarhic superior materialele 
necesare în legătură cu cererea de 
contestare, cu excepţia datelor despre 
persoanele care au contribuit în mod 
substanţial la efectuarea măsurii speci-
ale de investigaţii. 

Procurorul ierarhic superior exa-
minează cererea de contestare în ter-
men de 5 zile şi dispune: a) anularea 
ordonanţei procurorului, cu indicarea 
acţiunilor ce urmează a fi întreprinse 
de către acesta; sau b) menţinerea or-
donanţei în vigoare. 

Ordonanţa procurorului ierarhic 
superior este irevocabilă. Măsurile 
speciale de investigaţii autorizate de 

către conducătorul subdiviziunii speci-
alizate se contestă la conducătorul au-
torităţii a cărei subdiviziune efectuează 
activitatea specială de investigaţii.

În continuare, menţionăm că şi ca-
pitolul VII din Codul de procedură pe-
nală al Republicii Moldova [4] regle-
mentează controlul efectuat de către 
procuror asupra legalităţii acţiunilor, 
inacţiunilor şi actelor, acest control 
avînd implicaţii anume asupra acţiu-
nilor, inacţiunilor şi actelor realizate 
în cadrul urmăririi penale. În situaţia 
data, în conformitate cu prevederi-
le art. 298 Cod de procedură penală, 
împotriva acţiunilor, inacţiunilor şi 
actelor organului de urmărire penală 
şi ale organului care exercită activita-
te specială de investigaţii pot înainta 
plîngere bănuitul, învinuitul, reprezen-
tantul lor legal, apărătorul, partea vă-
tămată, partea civilă, partea civilmente 
responsabilă şi reprezentanţii acestora, 
precum şi alte persoane ale căror drep-
turi şi interese legitime au fost lezate 
de aceste organe. 

Plîngerea este adresată procuroru-
lui care conduce urmărirea penală şi se 
depune fie direct la acesta, fie la orga-
nul de urmărire penală. În cazurile în 
care plîngerea a fost depusă la organul 
de urmărire penală, acesta este obligat 
să o înainteze, în termen de 48 de ore 
de la primirea ei, procurorului împre-
ună cu explicaţiile sale sau ale orga-
nului care exercită activitatea specială 
de investigaţii, atunci cînd acestea sînt 
necesare. Plîngerea depusă nu sus-
pendă executarea acţiunii sau actelor 
atacate, dacă procurorul care conduce 
urmărirea penală nu consideră aceasta 
necesar.

Conform art. 299 din Codul de pro-
cedură penală, procurorul, în termen de 
cel mult 15 zile de la primirea plîngerii 
înaintate, este obligat să o examineze 
şi să comunice decizia sa persoanei 
care a depus plîngerea. În cazul în care 
plîngerea se respinge, procurorul, prin 
ordonanţă, urmează să expună moti-
vele pentru care o consideră neînte-
meiată, explicînd totodat, modalitatea 
contestării hotărîrii sale la judecătorul 
de instrucţie. 

În continuare, bănuitul, învinuitul, 
reprezentantul lor legal, apărătorul, 
partea vătămată, partea civilă, partea 
civilmente responsabilă şi reprezen-
tanţii acestora, precum şi alte persoa-
ne ale căror drepturi şi interese legiti-

me au fost lezate de aceste organe, în 
conformitate cu art. 2991, pot depune 
plîngere împotriva acţiunilor, inacţiu-
nilor şi actelor efectuate sau dispuse de 
procurorul care conduce urmărirea pe-
nală sau exercită nemijlocit urmărirea 
penală ori împotriva acţiunilor, inacţi-
unilor şi actelor care au fost efectuate 
sau dispuse în baza dispoziţiilor date 
de procurorul respectiv. 

Plîngerea împotriva acţiunilor, in-
acţiunilor şi actelor efectuate sau dis-
puse de procurorul teritorial sau de cel 
al procuraturii specializate, precum şi 
de adjuncţii lor, se examinează de că-
tre Procurorul General sau adjuncţii lui 
ori de procurorii-şefi de direcţii, secţii 
şi servicii ale Procuraturii Generale. 
Plîngerea împotriva acţiunilor, inacţi-
unilor şi actelor efectuate sau dispuse 
de procurorii-şefi de direcţii, secţii şi 
servicii ale Procuraturii Generale se 
examinează de Procurorul General sau 
adjuncţii lui. 

Plîngerea se adresează, în termen 
de 15 zile din momentul efectuării ac-
ţiunii, inacţiunii sau de cînd s-a luat 
cunoştinţă de act, procurorului ierarhic 
superior şi se depune fie direct la aces-
ta, fie la procurorul care conduce sau 
exercită nemijlocit urmărirea penală. 
În cazul în care plîngerea a fost depusă 
la procurorul care conduce sau exerci-
tă nemijlocit urmărirea penală, acesta 
este obligat să o înainteze, în termen 
de 48 de ore de la primirea ei, procu-
rorului ierarhic superior împreună cu 
explicaţiile sale, atunci cînd acestea 
sînt necesare. 

Ordonanţa prin care procurorul ie-
rarhic superior a soluţionat plîngerea 
poate fi contestată la judecătorul de 
instrucţie. 

Plîngerea se examinează de către 
procurorul ierarhic superior în terme-
nul şi în condiţiile prevăzute la art. 299 
Cod de procedură penală (în termen de 
15 zile), care se aplică în mod cores-
punzător. În cazurile în care plîngerea 
este admisă, procurorul ierarhic superi-
or este în drept: 1) să schimbe temeiul 
de drept al actului procesual contestat; 
2) să anuleze sau să modifice actul 
procesual contestat ori unele elemente 
de fapt în baza cărora s-a dispus actul 
contestat. 

În cazurile în care examinarea plîn-
gerii înaintate este de competenţa jude-
cătorului de instrucţie, procurorul sau, 
după caz, procurorul ierarhic superior, 
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în termen de 5 zile, trimite plîngerea 
împreună cu materialele respective de 
urmărire penală la judecătorul de in-
strucţie. Deci, în continuare, controlul 
privind măsurile speciale de investiga-
ţii autorizate de către procuror capătă 
un caracter judiciar, fiind înfăptuit de 
către judecătorul de instrucţie.

Activitatea judecătorului de instruc-
ţie referitoare la examinarea şi soluţio-
narea plîngerilor adresate de părţile în 
proces şi de alte persoane interesate 
împotriva acţiunilor şi actelor ilegale 
ale organelor de urmărire penală, ale 
organelor care exercită activitatea spe-
cială de investigaţii şi ale procurorului 
se include în sfera controlului judiciar 
al procedurii prejudiciare. Atribuţii-
le judecătorului de instrucţie în sfera 
controlului judiciar sînt reglementate 
de Codul de procedură penală, de Le-
gea cu privire la activitatea specială de 
investigaţii şi de alte legi care conţin 
anumite norme cu caracter procesual-
penal [5, p. 163].

Cu referire la instituţia controlului 
judiciar în procesul penal, cercetătorul 
N.N. Covtun menţionează următoare-
le: „Este necesar de a deosebi acele 
raporturi procesuale în cadrul cărora 
aspectul de control al activităţii pro-
cesuale (verificarea şi aprecierea) este 
dominant, mijloc de deplin determinat 
pentru soluţionarea unei sarcini proce-
suale concrete, mijloc de bază pentru 
atingerea unui scop strict determinat, 
şi unde figurează doar în calitate de 
element aparte în mecanismul reali-
zării scopului final, deoarece, în caz 
contrar, controlul prejudiciar „se di-
zolvă” în cadrul controlului procesual 
curent, cotidian, realizat în calitate de 
componentă a unui probatoriu unic” 
[6, p. 10].

În situaţiile în care potenţialul îm-
puternicirilor judecătoreşti este deter-
minat de scopurile controlului judiciar 
asupra activităţii procesual-penale, 
avem de a ne ciocni nemijlocit de 
controlul judiciar. Cînd însă împuter-
nicirile judecătoreşti nu sînt legate de 
scopurile controlului judiciar, ci ţin de 
alte scopuri importante ale procesului 
penal, cum ar fi, de exemplu, aplica-
rea pedepsei sau atingerea scopului 
procesului penal fără aplicarea ei, apoi 
nu sîntem în prezenţa controlului ju-
diciar propriu, ci în faţa unei forme a 
controlului procesual realizat de către 
instanţa de judecată. În acest fel, o par-

ticularitate aparte a controlului judiciar 
asupra activităţii procesual-penale ţine 
de faptul că el este legat nemijlocit de 
scopurile acestui gen de control.

Scopul controlului judiciar asupra 
activităţii procesual-penale îl reprezin-
tă apărarea judecătorească (asigurarea) 
a drepturilor constituţionale. În sens 
textual, scopul controlului judiciar 
asupra activităţii procesual-penale este 
analogic scopului controlului judiciar 
asupra activităţii speciale de investiga-
ţii. Scopul controlului judiciar asupra 
activităţii speciale de investigaţii ţine 
de asemenea de protecţia, de apărarea 
drepturilor şi libertăţilor constituţio-
nale [7, p. 189]. Astfel, primul semn 
esenţial şi delimitator al controlului ju-
diciar asupra activităţii speciale de in-
vestigaţii îl prezintă scopul acestuia – 
asigurarea drepturilor constituţionale.

Scopul controlului judiciar asupra 
activităţii speciale de investigaţii re-
prezintă nu doar unicul semn al noţiu-
nii de control judiciar asupra activită-
ţii speciale de investigaţii. De rînd cu 
scopul controlului judiciar, la catego-
ria semnelor (trăsăturilor) esenţiale ale 
controlului judiciar asupra activităţii 
speciale de investigaţii mai urmează 
a fi atribuită şi acea împrejurare că 
acest control figurează în calitate de 
condiţie generală a activităţii speciale 
de investigaţii. Prin control judiciar în 
calitate de condiţie generală a activi-
tăţii speciale de investigaţii urmează 
să înţelegem regula care este absolut 
obligatorie pentru a fi respectată în 
procesul efectuării măsurilor speciale 
de investigaţii, precum şi luarea de ho-
tărîri operativ-investigative, legate de 
îngrădirea drepturilor constituţionale 
ale persoanelor doar în modul cores-
punzător, reglementat de lege.

De asemenea, obiectul controlului 
judiciar asupra activităţii speciale de 
investigaţii îl reprezintă dreptul con-
stituţional al persoanei care urmează 
a fi îngrădit (sau care este încălcat). 
Obiectul controlului judiciar asupra 
activităţii speciale de investigaţii îl re-
prezintă legalitatea şi justificarea unei 
acţiuni (inacţiuni) speciale de investi-
gaţii concrete sau a unei hotărîri ope-
rativ-investigative.

Limitele controlului judiciar asu-
pra activităţii speciale de investiga-
ţii sînt indicate în lege. Conform lor, 
controlul asupra activităţii speciale de 
investigaţii este îngrădit de următoare-

le circumstanţe: în primul rînd, acest 
control este posibil în situaţia autoriză-
rii de către instanţa de judecată a mă-
surilor speciale de investigaţii, legate 
de îngrădirea drepturilor şi libertăţilor 
omului şi persoanei; în al doilea rînd, 
în cazurile adresării plîngerilor instan-
ţei de judecată de către persoanele 
care consideră că acţiunile organelor 
ce realizează activitatea specială de 
investigaţii au dus la încălcarea drep-
turilor şi libertăţilor lor; în al treilea 
rînd, în cazul adresării plîngerilor in-
stanţei de judecată de către persoanele 
a căror vinovăţie nu a fost dovedită în 
ordinea stabilită prin lege şi care dis-
pun de fapte (informaţii) referitoare la 
înfăptuirea în privinţa lor a măsurilor 
speciale de investigaţii, precum şi în 
privinţa refuzului de a prezenta infor-
maţii operativ-investigative în limitele 
cerinţelor conspiraţiei şi ale asigurării 
secretului de stat.

Cu toată considerabilitatea insti-
tuţiei controlului judiciar asupra acti-
vităţii speciale de investigaţii, ea este 
totuşi, într-o anumită măsură, episo-
dică. Totodată, un atare tratament al 
locului şi rolului controlului judiciar 
asupra activităţii speciale de investiga-
ţii urmează a fi considerat drept unul 
raţional, deoarece sarcina de bază pri-
vind legalitatea şi motivarea acţiunilor 
(inacţiunilor) investigativ-operative, 
precum şi a hotărîrilor corespunzătoa-
re ale persoanelor cu funcţii de răspun-
dere care efectuează activitatea specia-
lă de investigaţii este plasată şi asupra 
procurorului [7, p. 190-191].

Astfel, controlul legalităţii acţiuni-
lor şi actelor efectuate de organul de 
urmărire penală, de organul care înfăp-
tuieşte măsurile operative de investi-
gaţii sau ale procurorului care exercită 
nemijlocit acţiuni de urmărire penală 
va fi dispus judecătorului de instrucţie, 
după ce plîngerile persoanelor asupra 
actelor ilegale vor fi examinate de către 
procurorul care conduce urmărirea pe-
nală sau de procurorul ierarhic superi-
or. Judecătorul de instrucţie examinea-
ză plîngerile împotriva actelor ilegale 
ale organelor de urmărire penală şi ale 
organelor ce exercită activitatea ope-
rativă de investigaţii dacă persoana nu 
este de acord cu rezultatul examinării 
plîngerii sale de către procuror sau nu 
a primit răspuns la plîngerea sa de la 
procuror în termenul prevăzut de lege. 
De asemenea, judecătorul de instrucţie 
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examinează plîngerile împotriva acţiu-
nilor ilegale ale procurorului care exer-
cită nemijlocit acţiuni de urmărire pe-
nală, dacă persoana nu este de acord cu 
rezultatul examinării plîngerii sale de 
către procuror sau nu a primit răspuns 
la ea de la procuror în termenul prevă-
zut de lege. Demersurile şi plîngerile 
înaintate împotriva actelor ilegale ale 
organului de urmărire penală, ale sub-
diviziunilor care înfăptuiesc măsurile 
operative de investigaţii şi ale procu-
rorilor care exercită nemijlocit acţiuni 
de urmărire penală se examinează de 
către judecătorul de instrucţie la locul 
efectuării urmăririi penale sau a măsu-
rilor operative de investigaţii (art. 300 
Cod de procedură penală) [5, p. 165]. 

Examinarea plîngerii împotriva 
acţiunilor şi actelor ilegale ale orga-
nului care exercită activitate specială 
de investigaţii este reglementată de 
art. 313 Cod de procedură penală al 
Republicii Moldova. În conformita-
te cu această normă, „(1) Plîngerile 
împotriva acţiunilor şi actelor ilega-
le ale organului de urmărire penală 
şi ale organelor care exercită acti-
vitate specială de investigaţii pot fi 
înaintate judecătorului de instrucţie 
de către bănuit, învinuit, apărător, 
partea vătămată, de alţi participanţi 
la proces sau de către alte persoane 
drepturile şi interesele legitime ale 
cărora au fost încălcate de aceste 
organe, în cazul în care persoana nu 
este de acord cu rezultatul examină-
rii plîngerii sale de către procuror 
sau nu a primit răspuns la plîngerea 
sa de la procuror în termenul prevă-
zut de lege. 

(2) Persoanele indicate în alin.(1) 
sînt în drept de a ataca judecătorului 
de instrucţie: 

1) refuzul organului de urmărire 
penală: 

a) de a primi plîngerea sau denun-
ţul privind pregătirea sau săvîrşirea 
infracţiunii; 

b) de a satisface demersurile în ca-
zurile prevăzute de lege; 

c) de a începe urmărirea penală; 
2) ordonanţele privind încetarea 

urmăririi penale, clasarea cauzei pena-
le sau scoaterea persoanei de sub ur-
mărire penală; 

3) alte acţiuni care afectează drep-
turile şi libertăţile constituţionale ale 
persoanei. 

(3) Plîngerea poate fi înaintată, în 

termen de 10 zile, judecătorului de in-
strucţie la locul aflării organului care a 
admis încălcarea. 

(4) Plîngerea se examinează de că-
tre judecătorul de instrucţie în termen 
de 10 zile, cu participarea procuroru-
lui şi cu citarea persoanei care a depus 
plîngerea. Neprezentarea persoanei 
care a depus plîngerea nu împiedică 
examinarea plîngerii. Procurorul este 
obligat să prezinte în instanţă materi-
alele respective. În cadrul examinării 
plîngerii, procurorul şi persoana care a 
depus plîngerea dau explicaţii. 

(5) Judecătorul de instrucţie, con-
siderînd plîngerea întemeiată, adoptă 
o încheiere prin care obligă procurorul 
să lichideze încălcările depistate ale 
drepturilor şi libertăţilor omului sau ale 
persoanei juridice şi, după caz, declară 
nulitatea actului sau acţiunii procesu-
ale atacate. Constatînd că actele sau 
acţiunile atacate au fost efectuate în 
conformitate cu legea şi că drepturile 
sau libertăţile omului sau ale persoanei 
juridice nu au fost încălcate, judecăto-
rul de instrucţie pronunţă o încheiere 
despre respingerea plîngerii înaintate. 
Copia de pe încheiere se expediază 
persoanei care a depus plîngerea şi 
procurorului. 

(6) Încheierea judecătorului de in-
strucţie este irevocabilă, cu excepţia 
încheierilor privind refuzul în pornirea 
urmăririi penale, scoaterea persoanei 
de sub urmărirea penală, încetarea ur-
măririi penale, clasarea cauzei penale 
şi reluarea urmăririi penale, care pot fi 
atacate cu recurs la curtea de apel în 
termen de 15 zile de la data pronun-
ţării”.

Aşadar, cadrul juridic constituit în 
Republica Moldova este favorabil pro-
tecţiei drepturilor şi libertăţilor omului 
prin stabilirea modului de atacare a 
unor acţiuni şi acte ilegale ale organu-
lui de urmărire penală, ale organului 
care exercită activitatea operativă de 
investigaţii sau ale procurorului care 
exercită nemijlocit acţiuni de urmărire 
penală, judecătorului de instrucţie în 
scopul restabilirii drepturilor şi liber-
tăţilor lezate [5, p. 166].

Concluzii. Instituţia controlului 
judiciar asupra activităţii speciale de 
investigaţii este totuşi, într-o anumită 
măsură, episodică. Totodată, un atare 
tratament al locului şi rolului contro-
lului judiciar asupra activităţii speciale 
de investigaţii urmează a fi considerat 

drept unul raţional, deoarece sarcina 
de bază privind legalitatea şi motiva-
rea acţiunilor (inacţiunilor) investiga-
tiv-operative, precum şi a hotărîrilor 
corespunzătoare ale persoanelor cu 
funcţii de răspundere care efectuează 
activitatea specială de investigaţii este 
plasată şi asupra procurorului.

Obiectul controlului judiciar asu-
pra activităţii speciale de investigaţii îl 
reprezintă dreptul constituţional al per-
soanei, care urmează a fi îngrădit (sau 
care este încălcat). Obiectul controlu-
lui judiciar asupra activităţii speciale 
de investigaţii îl constituie legalitatea 
şi justificarea unei acţiuni (inacţiuni) 
speciale de investigaţii concrete sau a 
unei hotărîri operativ-investigative.
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