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Introducere. Datorită dezvol-
tării relațiilor sociale a diver-

sificării schimburilor de mărfuri, 
a perfectării contractelor comer-
ciale de prestări servicii și pentru 
indentificarea părților, s-a impus 
necesitatea atestării identității per-
soanelor fizice sau juridice prin 
semnătură, parafă sau sigiliu și, 
mai târziu, ștampilă.

- Primul instrument folosit pe 
teritoriul României și al Republi-
cii Moldova în vederea identifică-
rii părților a fost sigiliul.

Acesta avea o formă, de obicei, 

rotundă pe care era gravată o em-
blemă, un simbol, o efigie care se 
aplica pe ceara topită, iar prin im-
primarea imaginii personalizate se 
dovedea proveniența și identitatea 
celui care l-a aplicat.

Mai târziu, locul sigiliului a 
fost luat de semnatură și de tran-
scrierea titlului.

Prin semnătură, titlul reda gra-
fic numele, funcția sau demnitatea 
persoanei respective.

Pe măsura dezvoltării 
învățământului tot mai multe 
persoane aveau posibilitatea de 

a semna grafic înlocuind în acest 
mod semnătura prin punere de de-
get, pe care o practicau cei care nu 
știau să scrie.

Chiar și în condițiile actua-
le când se presupune faptul că 
analfabetismul a fost eradicat, 
dispozițiile legale, care reglemen-
tează modul de întocmire a actelor 
autentice, prevăd posibilitatea ca 
acestea să fie semnate prin pune-
rea de deget în cazul în care per-
soana respectivă nu știa carte.

Semnatura grafică reprezintă și 
un mod de certificare a unui înscris 
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sau a unei opere de artă, a unei do-
vezi că semnatorul a fost benefici-
arul unui serviciu sau al unei sume 
de bani, exemplu: statul de plată , 
ordinul de plată, cecul, etc.

Semnătura are o importanță 
deosebită, întrucât produce efecte 
juridice în sensul că printr-o sem-
natură a persoanei se poate dispu-
ne de bunuri materiale pe care le 
achiziționează sau de contravaloa-
rea lor bancară în cazul înstrăină-
rii.

De asemenea marile tranzacții 
economice, salvarea vieții unui 
om, în cazul unei intervenții me-
dicale se constituie prin semnături 
sau printr-o semnătură ori chiar 
semnarea unui decret de grațiere 
individual.

Înscrisurile și semnăturile con-
firmă sau infirmă anumite împreju-
rări.

Înscrisurile pot fi autentice sau 
sub semnatură privată.

Potrivit codului civil înscrisu-
rile autentice sunt acele înscrisuri 
încheiate de către un funcționar 
public cu respectarea solemnității 
prevăzute de lege.

Exp: hotarârile judecătorești, 
actele de stare civilă, actele notari-
ale, procesele-verbale , etc.

Înscrisul sub semnatura priva-
tă este acel înscris care conține o 
manifestare de vointă, constatarea 
unui act, fapt sau imprejurare cu 
semnificație juridică, întocmit de 
părți fără intervenția vreunui organ 
al statului, principala condiție de 
valabilitate fiind semnarea actului 
de către părți( autori).

În acest sens menționăm testa-
mentul olograf care trebuie scris, 
datat și semnat de mâna testatoru-
lui.

Înscrisurile oficiale sunt ace-
le înscrisuri care au fost emise de 
instituțiile publice sau de interes 
public și trebuie să poarte ștampila 
sau sigiliul acelui organ, precum și 
semnătura celui care l-a emis.

Datorită folosirii pe scara largă 
a semnăturilor în mediul de afa-
ceri, la încheierea actelor transla-

tive de drepturi sau la semnarea 
unor înțelegeri între părți, a aparut 
fenomenul de falsificare a semnă-
turii.

Cele mai cunoscute procedee de 
falsificare a semnăturii sunt: imita-
rea, copierea, folosirea unor sem-
nături autentice, autofalsificarea și 
execuțiile fanteziste.

Prin falsificarea semnăturilor 
prin copiere se urmărește redarea 
cât mai fidelă a unei semnături au-
tentice, prin urmărirea trăsăturii cu 
trăsătură a conturului semnăturii 
autentice, cu ajutorul unui clișeu 
intermediar, indirect direct, ori 
șablon.

Prin metoda numită ,,decale’’ 
hârtia care serveste ca suport sem-
năturii falsificate se așează peste 
actul ce conține semnatura autenti-
că aleasă ca model și ambele coli 
sunt asezate pe o sursă de lumină, 
cu o suprafață transparentă ( de 
obicei geamul unei ferestre) tra-
sându-se apoi pe hârtia de deasupra 
conturul semnăturii aflată pe hârtia 
suport.

A doua metodă de falsificare în 
cazul semnăturilor copiate indirect 
se realizează prin repasarea grafis-
mului de ghidare cu pixul sau sti-
loul, dar presiunea de execuție va 
fi uniformă lipsind firul grafic de 
nuanțările specifice semnăturilor 
autentice. 

Pe traseul semnăturilor copiate, 
apar tremurături ca urmare a tensi-
unii musculare, lipsa de îndemâna-
re a celui care execută semnătura 
(scriptorul).

La analizarea unor astfel de 
semnături, care la prima vedere ri-
dică suspiciuni de falsificare, tebuie 
sa se aibă în vedere că tremurături-
le pot aparea și din cauze naturale, 
cum ar fi starea de bătrânețe sau de 
boală.

Totuși diferența dintre tremură-
turile generate de cauzele naturale 
și cele generate prin falsificare pot 
fi descoperite.

In legătură cu acest aspect în lu-
crarea intitulată ,,Expertiza crimi-
nalistică a scrisului”, Iasi, Editura 

Junimea 1973, pag. 253, Dr. Luci-
an Ionescu precizează că: ,, Pentru 
un specialist orice posibilitate de 
confundare a tremuratului falsifi-
catorului și a tremuratului natural 
(patologic) este exclusă putând fi 
categorie distinsă.

Tremuratul patologic este conti-
nuu, cel al falsificatorului este dis-
continuu, adică se manifestă numai 
în anumite porțiuni.

Tremuratul patologic este mai 
accentuat la curbe și mai puțin la 
trăsăturile drepte, tremuratul falsi-
ficatorului vizează dimpotrivă tră-
săturile drepte, iar la curbe, fiind 
preocupat de schimbarea direcției 
trăsăturii, uită să-l mai execute ( 
J.A. Brataills).

Tremuratul patologic este foarte 
fin și des, uneori penița abia atin-
gând suprafața hârtiei, ceea ce dă 
naștere așa numitelor ,,fire de pa-
ianjen’’, tremuratul falsificatorului 
este grosier și apăsat, cu un nr. re-
dus de oscilații.

Tremuratul patologic este pro-
gresiv, adică crește pe măsura ce 
se scrie, tremuratul falsificatorului 
dimpotrivă apare la început și apoi 
are tendința să scadă.

Falsificarea semnăturii prin 
imitare

Contrafacerea semnăturii prin 
procedeul imitației urmărește reda-
rea cât mai fidelă a unei semnaturi 
autentice în scopul întocmirii unui 
act cu conținut nereal.

Imitația constă în reproducerea 
unei semnături prin observarea di-
rectă a acesteia, având semnătura 
model, prin studiu și în urma unor 
exerciții prealabile.

Execuția dupa model se face în 
doua moduri : servilă și liberă.

Imitația servilă – Falsificato-
rul reproduce cât mai fidel imagi-
nea pe care o studiază vizual, în 
permanență trasează liniile semnă-
turii, le reconstituie atent, migălos, 
porțiune cu porțiune.

Presiunea de scriere va fi uni-
formă, iar operațiunea de execuție 
se realizează într-un ritm lent.

Semnăturile inițiate servil sunt 
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asemănătoare cu cele redate prin 
copiere.

Inițiativa servilă prezintă foarte 
rar elemente grafice specifice, au-
torului, situație care conduce la im-
posibilitatea identificării acestuia.

Imitația liberă – poate fi para-
lizată prin acțiune directă având 
semnatura originală în față, prin 
exerciții prealabile sau prin repro-
ducerea din memorie.

Imitația libera din memorie - 
Grafismele obținute în acest fel 
de falsificare prezintă deosebiri 
majore față de semnătura auten-
tică, întrucât oricât de bine ar fi 
fost memorată ar fi imposibil să se 
rețină, de exemplu: poziția punc-
tului de atac al unei litere, forma 
unei trăsături de legătură ale su-
prasemnelor .

Există posibilitatea ca între scri-
erea originală și cea a falsificato-
rului să existe asemănări în unele 
privințe datorate scrisului caligra-
fic.

Folosirea semnăturii prin 
exercițiu din fantezie. Falsifica-
torii care recurg la această metodă 
sunt puțin preocupați de caracteris-
ticile semnăturii originale pe care 
nu intenționează să le redea nici 
măcar în linii generale. Acest mod 
de falsificare se folosește în special 
când există nume de persoane cu 
caracter fals, de exemplu: un stat 
de plată, nume cu caracter fals, 
semnături false.

Falsul prin folosirea unei sem-
nături autentice - Falsificatorul 
copiază și imită semnătura redând 
cât mai fidel construcția autentică 
în ideea că semnătura va fi atribuită 
titularului ei de drept.

EXAMINAREA 
DOCUMENTELOR ȘI A 

SEMNĂTURILOR
SUPUSE EXPERTIZEI

Verificarea autenticității unei 
semnături este procedată de o se-
rie de analize, indispensabile pen-
tru obținerea unor rezultate cores-
punzătoare cu adevărul și vizează: 

obiectul expertizei, actul și semnă-
tura în discuție, precum și piesele 
de comparație.

1) Verificarea obiectului ex-
pertizei se rezumă la verificarea 
autenticității uneia sau a mai mul-
tor semnături în vederea stabilirii 
faptului ,, dacă semnătura a fost 
sau nu executată de titular’’- adică 
persoana trecută în act, pe numele 
careia s-a semnat.

- Se pot intâlni situații când în 
obiectul expertizei se solicită să se 
constate ,,dacă semnatura care nu 
aparține titularului a fost falsificată 
de o anumită persoană sau de una 
dintre persoanele cuprinse întru-un 
cerc de suspecți”.

Pe lângă aceste obiective denu-
mite ,,standard’’ specialiștii pot fi 
solicitați să răspundă și la întrebări 
de genul:

Dacă deosebirile înregistrate - 
între semnătura în discuție și cea 
obișnuită a titularului s-ar putea 
datora execuției în condiții speci-
ale (intoxicație alcoolică sau me-
dicamentoasă, constrângere, stări 
psihice deosebite).

Dacă semnătura în discuție - 
trădează starea de bătrânețe sau de 
boală a scriptorului.

Dacă semnătura în discuție a - 
fost executată cu mâna ajutată sau 
forțată.

Cât de veche este semnătu-- 
ra, dacă aceasta a fost executată cu 
același material de scriere folosit și 
la scrierea semnăturii de bază.

La toate problemele solicitate, 
expertul trebuie să răspundă foarte 
clar, fără sa existe nici cel mai mic 
dubiu, să identifice actul sau actele 
de dispunere a expertizei având în 
vedere urmatoarele aspecte:

Titularul actului sau în lipsa - 
acestuia precizarea din a cărui ca-
tegorie face parte.

Data încheierii actului, data - 
autentificării și numărul de înregis-
trare inserate de către un organ sau 
o instituție.

Dacă a fost vizat și data la - 

care a fost vizat spre neschimbare 
de către instanță sau notar.

Registrul și pagina la care a - 
fost îndosariat.

Parțile care figurează pe act.- 
Suma de bani consemnată în - 

act.
În vederea localizării semnături-

lor se pot reține următoarele date:
Poziția la care se află semnă-- 

tura.
Numele persoanei pe care a - 

fost dată.
Alcătuirea semnăturii( literă - 

, semi-literă, neliterală).
Caracteristicile materialului - 

cu care a fost trasată semnătura.

Verificarea prealabilă a sem-
năturii în discuție

Expertul va trebui să definească 
în mod corect grafismul respectiv 
și să definească distinct ce se im-
pune între aceasta și semnăturile 
obișnuite ale persoanei în cauză.

In cauză în care semnăura se 
prezintă fragmentar, expertul va 
trebui să constate dacă grafismele 
păstrate pe suprafața actului rețin 
sau nu suficiente elemente pentru o 
examinare eficace.

In caz pozitiv fragmentul de 
semnătură este operat, iar în caz 
negativ trebuie considerat impro-
priu examinărilor, situație ce ur-
mează să fie adusă la cunoștința 
solicitantului.

Există cazuri în care semnătura 
în discuție nu este trasată direct pe 
hârtie, ci reprezintă o reproducere, 
de exemplu: semnăturile redate pe 
hârtie copiativă prin fotografie sau 
xeroxare.

In practică s-a constatat că 
semnăturile obținute prin astfel de 
mijloace crează dificultăți mari în 
examinare și interpretare:

- Mijloacele de copiere pot faci-
lita falsificarea unor acte cu ajutorul 
unei semnături autentice, prin pro-
cedeul de fals cu ajutorul,, furtului 
de semnătura’’ cu hârtie copiativă, 
prin colaj, prin tehnici fotografie și 
xerox.



39DECEMBRIE 2017

Verificarea prealabilă a 
semnăturilor pentru comparație.

Stabilirea autenticității unei 
semnături sau a faptului, dacă 
aceasta aparține unei anumite per-
soane, alta decât titularul, necesită 
o examinare comparativă a semnă-
turii în litigiu și a semnăturii auten-
tice a titularului.

În vederea efectuării examinării 
comparative, expertul trebuie să so-
licite organului de urmărire penală 
sau instanței de judecată să-i pună 
la dispoziție piesele de comparație 
cum ar fi: acte autentice, înscrisuri 
sub semnatura privată recunoscute 
de părți, scrisul și semnăturile date 
înaintea instanței de judecată sau la 
organele de urmărire penală.

De regulă, se recomandă ca pie-
sele de comparație să aibă aceeași 
alcătuire ca și semnătura în litigiu, 
iar ca semnăturile de comparație să 
fie corespondente cu cea în litigiu 
și în privința datei de execuție.

Expertul poate solicita organu-
lui de urmărire penală sau instanței 
de judecată ,,piese de comparație 
executate la cerere’’ pe care titula-
rul semnăturii în discuție sau altă 
persoană presupusă a fi autor al 
acesteia le execută în fata organe-
lor judiciare.

Execuția probelor de semnătu-
ră trebuie să se desfășoare într-o 
ambianță care să nu inducă per-
soanei respective o stare psihică 
neobișnuită ( emoție, agitație, te-
mere s.a)

În acest sens, consider că nu este 
indicat ca piesele de comparație 
să fie date în sala de judecată, în 
cursul procesului, fiind indicată 
executarea acestora în sala de con-
siliu dupa incheierea sedinței de 
judecată.

Examinarea actelor pe care se 
află semnăturile în discuție.

Există situații în care actul ce 
urmează a fi examinat se află în-
tr-o arhivă și nu poate fi pus la 
dispoziția organului judiciar, exa-
minarea acestuia urmând să se facă 
printr-un expert delegat.

Actul în litgiu se cercetează sub 
toate aspectele:

Caracteristicile de formă și - 
cele fizico-chimice ale hârtiei su-
port.

Particularitățile materiale de - 
scriere.

Textul și data.- 
Mențiuni scriptice.- 
Semnăturile, inclusiv în liti-- 

giu.
Ștampila, parafele, timbrele.- 

Verificarea corelației dintre 
textul, data si semnatura actului

- Prima analiză vizează compo-
nentele actului și va urmări să sta-
bilească dacă textul, data și semnă-
tura acestuia au fost sau nu execu-
tate de aceeași persoană.

- Cercetarea de natură comple-
xă comportă examinări de ordin 
grafic și în privința materialelor de 
scriere.

- Deosebirile frapante dintre 
materialul de scriere al textului, 
datei și cel al semnaturii în litigiu 
pot releva uneori falsul.

Verificarea corespondenței 
dintre toate semnăturile existen-
te pe același act.

 - A doua analiză de examinare 
va urmări să stabilească dacă sem-
nătura incriminată prezintă sau nu 
corespondențe cu alte semnături de 
pe act.

Analizele de ordin grafic orien-
tate în această direcție pot pune în 
evidență faptul că semnatura în liti-
giu și celelalte semnături din cadrul 
documentului prezintă deosebiri 
majore impunându-se concluzia că 
acestea au fost executate de persoa-
ne diferite.

Verificarea prezenței de adău-
giri, ștersături, modificări pe do-
cumentul supus examinării.

A treia linie de cercetare ce con-
tinuă și completează în mod firesc 
rezultatele analizelor precedente 
are ca obiect examinarea textului 
și a datei în vederea stabilirii fap-
tului dacă acestea prezintă sau nu 

intervenții: adăugiri, ștersături, 
modificări.

Verificarea concordanței între 
vechimea actului și data înscrisă 
pe acesta.

A patra direcție de examinare 
urmărește verificarea concordanței 
dintre semnătura în litigiu și data 
întocmirii actului.

Aceasta verificare mai intitulea-
ză și stabilirea vechimii actului sau 
stabilirea datei actului.

Expertul trebuie să verifice ca-
racteristicile hârtiei suport și cele 
ale materialelor de scriere. Cu pri-
vire la vechimea hârtiei, expertul 
cercetează fenomenul de îngălbe-
nire naturală a acesteia în timp.

Pentru materialele de scris, ex-
pertul studiază gradul de oxidare, 
în special la cerneluri.

Concluzii
Consider că urmărind cele ex-

puse în materialul mai sus prezen-
tat , cei care dispun de expertizele 
grafice ajută expertul criminalist în 
demersul său de a emite în urma 
solicitărilor, concluzii pertinente și 
obiective în final cu repercusiuni 
pozitive în ceea ce privește activi-
tatea depusă pentru aflarea adevă-
rului în cauzele penale, civile sau 
administrative.
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Introducere. În scopul unei 
preveniri eficiente a traficu-

lui ilicit de droguri, legiuitorul a 
incriminat fapta de sustragere sau 
extorcare a substanţelor narcotice 
sau psihotrope într-o normă spe-
cială prevăzută la art. 2174 C. pen. 
De regulă, actele de sustragere a 
drogurilor sunt urmate de punerea 

lor în circulaţie, fapt ce dozează 
starea de pericol pentru sănătatea 
publică. 

Soluţia stabilirii unui regim 
de sancţionare diferenţiat pentru 
această faptă a fost implementat şi 
în legislaţia penală anterioară (Cod 
penal din 1961), în care sustragerea 
mijloacelor narcotice a fost incrimi-

CZU 343.57(478)

ASPECTE INTERPRETATIVE PRIVIND 
EXTORCAREA DROGURILOR SAU A 

ETNOBOTANICELOR ÎN CONTEXTUL 
INFRACŢIUNII INCRIMINATE LA ART. 2174 

C. PEN. AL R. MOLDOVA

Sergiu SECRIERU,
doctorand

REZUMAT 
Sustragerea sau extorcarea drogurilor sau a etnobotanicelor (art. 2174 C. pen. 

al R. Moldova) reprezintă o infracţiune legată de traficul de droguri care creea-
ză sau favorizează acest fenomen nociv cu conotaţii internaţionale şi care pune 
în pericol efectiv sau cauzează daune irecuperabile pentru sănătatea publică. În 
cadrul acestui articol sunt supuse abordării anumite aspecte interpretative ale ac-
ţiunii de extorcare, prevăzută ca modalitate normativă de comitere a infracţiunii 
prevăzute la art. 2171 C. pen. al R. Moldova. Ca finalitate a acestui studiu, autorul 
pledează pentru implementarea în practica judiciară a unor standarde de interpre-
tare a acestei noţiuni şi în acelaşi timp vine cu anumite propuneri de lege ferenda 
privind perfecţionarea normei de incriminare prevăzute la art. 2174 C. pen.

Cuvine cheie: sustragere, extorcare, droguri, etnobotanice, şantaj, ameninţa-
re, cerere.

INTERPRETATIVE ASPECTS REGARDING THE 
EXTORTION OF DRUGS OR ETHNOBOTANICS IN THE 

CONTEXT OF THE INCRIMINATED OFFENSE IN ART. 2174 
OF THE PENAL CODE OF REPUBLIC OF MOLDOVA

Sergiu SECRIERU,
  PhD student

SUMMARY
Theft or extortion of drugs or ethnobotanics (art. 2174 of the Penal Code of 

Republic of Moldova) is a drug trafficking offense that creates or favors this harm-
ful phenomenon with international connotations and which actually endangers or 
causes irreparable damage to public health. Within this article shall be subject to 
an approach some aspects of the extortion action, provided as a normative way 
of committing the offense provided in art. 2171 the Penal Code of the Republic of 
Moldova. As a conclusion of this study, the author pleads for the implementation 
in the judicial practice of some interpretation standards of this notion and at the 
same time comes with certain proposals of lege ferenda regarding the improve-
ment of the norm of incrimination stipulated in art. 2174 of the Penal Code.

Keywords: theft, extortion, drugs, ethnobotanics, blackmail, threat, request. 


