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Introducere. Criminalitatea din 
domeniul transportului rutier 

posedă un şir de semne specifice. În 
primul rând, aceste infracţiuni sunt 
săvârşite din imprudenţă şi, din aces-
te considerente, se deosebesc de cele 
comise cu intenţie prin structura per-
sonalităţii infractorului, mecanismul 
săvârşirii infracţiunii şi alte particula-
rităţi. În al doilea rând, acest gen de 
criminalitate se distinge prin particu-
larităţi unice de răspândire în timp şi 
spaţiu – oscilaţii ciclice care depind 
de caracterul activităţii sociale a per-
soanelor într-o anumită localitate.

Este bine cunoscut faptul că pre-
venirea criminalităţii reprezintă prin-
cipala orientare a activităţii statului şi 
societăţii în lupta cu fenomenul vizat. 
În acest sens, problema prevenirii in-
fracţiunilor din domeniul transportu-
lui rutier a devenit deosebit de acută 
în ultimii ani, dat fiind faptul că are 
loc creşterea numerică semnificativă 
şi agravarea consecinţelor survenite 
în urma comiterii respectivelor in-
fracţiuni.

Toate măsurile de luptă cu crimi-
nalitatea, inclusiv legislaţia penală şi 
parţial cea contravenţională, instituţia 
pedepsei penale, precum şi alte mă-
suri ale legislaţiei penale sunt orienta-
te spre prevenire. Astfel, este suficient 

de a examina scopurile şi conţinutul 
lor. Activitatea de prevenire după 
conţinutul său, anvergura măsurilor 
şi numărul subiecţilor implicaţi este 
mult mai vastă şi bogată comparativ 
cu practica de aplicare a pedepsei pe-
nale.

Rezultate şi discuţii. Urmează de 
menţionat că până în prezent multe 
noţiuni de criminologie sunt discuta-
bile, iar noţiunea de „prevenire” este 
utilizată de către unii cercetători ca 
fiind identică noţiunii de „profilaxie” 
sau „prevenţie”, iar alţii îi atribuie un 
alt sens [1, p. 162; 2, p. 95; 3, p. 25; 4, 
p.p. 345-346]. 

Unii autori afirmă, pe bună drepta-
te, că însuşi termenul „prevenirea cri-
minalităţii” în ştiinţa modernă nu este 
univoc chiar şi pe motiv că nu putem 
preveni ceea ce deja există. Iar crimi-
nalitatea este ceea ce deja există. Din 
acest punct de vedere, termenul este 
vulnerabil, însă el a intrat în circuitul 
ştiinţific şi probabil nu are sens de a 
schimba în mod „revoluţionar” termi-
nologia deja existentă. Cel mai impor-
tant în el este accentul pe cauzalitate şi 
determinantele criminalităţii, precum 
şi pe retenţia persoanelor de la săvâr-
şirea infracţiunilor [5, p. 220].

În general, prin prevenirea crimi-
nalităţii se subînţele o influenţă orien-

tată a statului, societăţii şi a unor per-
soane în parte asupra proceselor de 
determinare a criminalităţii în scopul 
neadmiterii implicării în comporta-
mente deviante ale unor noi persoane, 
a săvârşirii unor noi fapte infracţiona-
le, precum şi extinderii criminalizării 
relaţiilor obşteşti [6, p.p. 431-432]. 

Susţinând opiniile cercetătorilor 
[7, p.p. 177-178] care consideră că 
criminalitatea nu poate fi eradicată 
complet, prin prevenirea criminalită-
ţii înţelegem o activitate a organelor 
de stat şi obşteşti orientate împotriva 
criminalităţii în scopul menţinerii ei 
la un nivel social acceptabil prin in-
termediul eliminării sau neutralizării 
cauzelor care o generează. 

În altă ordine de idei, prin preve-
nirea criminalităţii se subînţelege un 
sistem multidimensional de măsuri 
statale şi obşteşti orientate spre înlă-
turarea, diminuarea sau neutralizarea 
cauzelor şi condiţiilor criminalităţii 
[8, p. 30].

Este unanim recunoscută şi no-
ţiunea potrivit căreia prevenirea cri-
minalităţii reprezintă un sistem care 
include obiecte ale profilaxiei, nivelu-
rile şi formele sale de bază, măsurile 
de influenţare preventivă, precum şi 
subiecţii care realizează această acti-
vitate [7, p.p. 177-178].
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Urmând respectiva noţiune, vom 
analiza elementele prezentate ale 
sistemului de prevenire referitor la 
criminalitatea din domeniul trans-
portului rutier. În sistemul prevenirii 
criminologice sunt incluse diferite 
subsisteme de măsuri, structurate în 
baza diferitor criterii. Una dintre cele 
mai răspândite este divizarea preveni-
rii criminalităţii în funcţie de nivelu-
rile influenţei profilactice în generală, 
specială şi individuală.

Prevenirea generală a criminalită-
ţii reprezintă un sistem de măsuri în 
vederea înlăturării proceselor de de-
terminare a criminalităţii care influ-
enţează asupra întregii populaţii sau 
grupurilor sale, care se evidenţiază 
în baza criteriilor economice, sociale 
etc. [6, p.p. 431-432].

În domeniul asigurării securităţii 
circulaţiei rutiere o astfel de prevenire 
ţine în special de realizarea planurilor 
de dezvoltare socială şi economică în 
domeniul elaborării şi creării unor noi 
tipuri sigure de vehicule, construcţia 
unor comunicaţii rutiere, întreţinerea 
la nivelul cuvenit a infrastructurii ru-
tiere, reglementarea juridică a unor 
condiţii sigure de exploatare a vehi-
culelor, cultivarea culturii juridice în 
rândul participanţilor la trafic etc.

Având în vedere faptul că abor-
darea întregului complex de măsuri 
sociale, economice, ideologice, or-
ganizatorice, tehnice şi alte măsuri 
de asigurare a unei funcţionări sigu-
re a transportului nu se încadrează în 
limitele cercetării noastre, ţinem să 
accentuăm particularităţile prevenirii 
generale a categoriei respective de in-
fracţiuni.

La nivel general, prevenirea in-
fracţiunilor investigate posedă anu-
mite particularităţi. În primul rând, în 
cazul dat prevenirea infracţiunilor în 
domeniul transportului rutier, datorită 
conţinutului de blanchetă a normelor 
respective, nu poate fi realizată fără 
prevenirea în ansamblu a comporta-
mentului deviant în domeniul respec-
tiv. În al doilea rând, măsurile de pre-
venire a infracţiunilor în transport pot 
coincide cu măsurile generale de pro-
tecţie contra cauzării unui prejudiciu 
din imprudenţă în sistemul securităţii 
obşteşti. În al treilea rând, în sistemul 
respectiv de măsuri, un rol deosebit 
trebuie atribuit diferitor măsuri teh-
nice, ţinând cont de rolul pe care îl 

joacă mijlocul de transport, drumul 
şi situaţia în trafic în mecanismul re-
spectivei infracţiuni.

În literatura juridică sunt prezen-
tate noţiuni specifice ale prevenirii in-
fracţiunilor în domeniul transportului 
rutier, spre exemplu: o totalitate de 
măsuri preventive şi de control în pri-
vinţa participanţilor la traficul rutier şi 
a mijloacelor care asigură securitatea 
acestora [9, p. 8]. În contextul cerce-
tării noastre obiectele prevenirii sunt 
prezentate în modul următor:

În primul rând, acestea sunt cen-
trele de activism social în oraşe. La 
acestea se referă soluţiile organi-
zatorice referitoare la amplasarea 
teritorială a centrelor industriale, 
administrative şi culturale. Anume 
specificul lor teritorial, după cum 
s-a dovedit în urma analizei caracte-
risticii criminologice a criminalită-
ţii în domeniul transportului rutier, 
în comun cu componenta arhitec-
turală a infrastructurii în transport, 
implică o influenţă determinantă 
asupra activismului social al condu-
cătorilor auto şi vectorilor circula-
ţiei rutiere, iar în cele din urmă şi 
asupra numărului de accidente fără 
sau cu consecinţe juridico-penale 
[10, p. 7]. Comportamentul legal 
al conducătorilor mijloacelor de 
transport, precum şi particularităţile 
interacţiunii sociale în acest dome-
niu în mare parte sunt determinate 
de distribuirea teritorială a centrelor 
de activism social şi a diversităţii 
lor în limitele diferitor sectoare ale 
oraşului.

În al doilea rând, acestea se referă 
la personalitatea conducătorului de 
vehicul care a comis o infracţiune în 
domeniul transportului rutier. În pro-
cesul analizei particularităţilor perso-
nalităţii conducătorilor de vehicule 
am ajuns la concluzia că este opor-
tun de a deosebi infractorul uşuratic 
de cel neglijent datorită specificului 
acestora. 

Al treilea obiect specific al preve-
nirii îl reprezintă funcţionarii poliţiei 
de patrulare: ei ca reprezentanţi ai sta-
tului nu îndeplinesc doar o funcţie de 
prevenire, dar mai sunt percepuţi de 
către conducătorii de vehicule ca fac-
tori ce posedă un potenţial refulativ 
evidenţiat. Cu alte cuvinte, imaginea 
poliţiei patrulare şi rolul care îi este 
atribuit în conştiinţa de masă a parti-

cipanţilor la traficul rutier determină 
atitudinea faţă de aceasta şi are o in-
fluenţă semnificativă asupra compor-
tamentului conducătorilor auto, pieto-
nilor şi chiar a pasagerilor.

Al patrulea obiect al prevenirii 
apare situaţia concretă şi elementele 
sale gestionabile şi parţial gestiona-
bile.

Particularităţile prevenirii infrac-
ţiunilor respective ţin de necesitatea 
influenţării asupra tuturor elemen-
telor sistemului „persoană – mijloc 
de transport – drum”, asupra tuturor 
participanţilor la trafic. Prin urmare, 
în paralel şi în interacţiune cu măsu-
rile orientate spre respectarea de către 
conducătorii de vehicule a normelor 
de securitate (selectarea cadrelor, in-
struirea, educarea, controlul), sunt 
necesare măsuri care asigură un com-
portament adecvat al altor participanţi 
la trafic, precum şi măsuri care ar pre-
veni şi înlătura condiţiile situaţiilor 
de accident ce apar din cauza stării 
proaste a drumurilor şi mijloacelor de 
transport.

Spectrul măsurilor de prevenire 
aplicat în diverse regiuni şi ţări ale co-
munităţii internaţionale este destul de 
voluminos şi divers. Totodată pot fi 
scoase în evidenţă trei circumstanţe:

a) o importanţă tot mai mare com-
parativ cu măsurile juridico-penale o 
capătă direcţia de prevenire;

b) tot mai populară devine teza 
potrivit căreia nici o activitate de pre-
venire nu poate fi eficientă fără trans-
formări social-economice şi tehnico-
ştiinţifice la nivelul întregii ţări;

c) tot mai evidentă devine ideea 
privind necesitatea de a include pre-
venirea criminalităţii în strategiile na-
ţionale şi internaţionale în domeniul 
dezvoltării civilizaţionale [11, p.p. 
13-19].

Prevenirea generală a infracţiuni-
lor din domeniul transportului rutier 
ţine de realizarea unor măsuri cu ca-
racter social-economic în domeniul 
elaborării şi creării unor tipuri înalt 
tehnologizate de mijloace de trans-
port, comunicaţii rutiere, crearea şi 
întreţinerea la nivelul cuvenit a in-
frastructurii rutiere, a reglementării 
juridico-penale, a funcţionării sigure 
a mijloacelor de transport, a educaţiei 
etico-morală şi juridică a cetăţenilor 
implicaţi în circulaţia rutieră. Imple-
mentarea în viaţă a măsurilor sus-



48 MAI 2017

menţionate va influenţa şi minimaliza 
criminalitatea în domeniul transpor-
tului rutier.

În sistemul măsurilor de prevenire 
a infracţiunilor din domeniul trans-
portului rutier un rol deosebit le revi-
ne diverselor măsuri tehnice. Ţinând 
cont de importanţa pe care o are sigu-
ranţa mijlocului de transport şi situa-
ţia în geneza infracţiunii imprudente 
în domeniul transportului rutier, o di-
recţie prioritară în profilaxia catego-
riei respective de infracţiuni trebuie 
să revină elaborării teoriei siguranţei 
sistemelor de transport în diverse si-
tuaţii rutiere şi implementarea sa în 
practică.

Implementarea corectă a măsuri-
lor de prevenire generală în îmbinare 
cu măsurile tehnice demonstrează o 
eficienţă destul de înaltă. 

De exemplu, în SUA şi Fran-
ţa, cu ajutorul utilajelor speciale în 
conformitate cu cerinţele securităţii 
sectoarelor de drum, numărul acci-
dentelor rutiere s-a diminuat de 2,5-3 
ori. Un efect similar a fost înregistrat 
drept urmare a unei limitări modera-
te a limitelor de viteză a mijloacelor 
de transport. Cercetările au demon-
strat că orientarea spre crearea unor 
sisteme suplimentare de securitate 
a mijloacelor de transport are o per-
spectivă mai bună decât elaborarea şi 
stabilirea unor reguli de securitate sau 
crearea unor structuri suplimentare de 
control care ar asigura respectarea re-
spectivelor reguli. Astfel, atunci când 
creşterea mortalităţii în cazul acci-
dentelor rutiere a devenit o problemă 
la nivel naţional în multe state dezvol-
tate, guvernele acestor ţări au obligat 
producătorii de automobile să opere-
ze anumite modificări în construcţia 
mijloacelor de transport în scopul de 
a le reda anumite caracteristici de si-
guranţă care a condus la diminuarea 
numărului de decese pe traseele din 
respectivele ţări [12, p.p. 210-211].

Aşadar, prevenirea generală mai 
prevede şi realizarea unor programe 
de dezvoltare socială şi economică în 
domeniul infrastructurii drumurilor, 
activităţi de informare a participan-
ţilor la traficul rutier privind impor-
tanţa socială a normelor de securitate 
rutieră prin cultivarea unui comporta-
ment disciplinat care reiese din con-
ştientizarea intereselor societăţii. În 
prezent, producătorii de vehicule per-
fecţionează consecvent construcţia 

acestora, sunt prevăzute condiţii mai 
bune pentru munca conducătorilor de 
vehicule, sunt elaborate mijloace teh-
nice care diminuează verosimilitatea 
unor urmări grave în cazul accidente-
lor [13, p. 71].

În opinia noastră, în Republica 
Moldova respectivele măsuri nu pot 
conduce la o diminuare semnificativă 
a numărului de victime în urma acci-
dentelor rutiere. Nu toţi conducătorii 
de vehicule posedă automobile uti-
late cu asemenea mijloace de secu-
ritate. Procentul victimelor în urma 
utilizării unor astfel de măsuri nu se 
va diminua, soluţionarea problemei 
respective necesită acţiuni mult mai 
profunde care ar începe prin cultiva-
rea sentimentului de responsabilitate 
şi a promovării modelelor de condu-
cere sigură. De exemplu, copiii învaţă 
modelele de comportament deviant 
de la părinţii care neglijează regulile 
de circulaţie şi comit abateri similare, 
care, în cumul cu alţi factori, conduc 
la creşterea numărului de infracţiuni 
din domeniul transportului rutier.

Concluzii. Pe plan internaţional, 
majoritatea propunerilor de soluţio-
nare a problemelor securităţii circula-
ţiei rutiere ţin de metode tehnico-in-
ginereşti implementate în baza unor 
programe speciale în condiţiile unei 
stabilităţi relative a procedurilor de 
regularizare a circulaţiei rutiere. În 
Republica Moldova, se observă o ten-
dinţă opusă, de bază fiind abordarea 
normativă faţă de soluţionarea pro-
blemei în cauză. Astfel, pe parcursul a 
26 de ani, reacţia statului la problema 
securităţii circulaţiei rutiere rămâne 
neschimbată. Creşterea numărului de 
accidente rutiere conduce la adoptarea 
unor norme juridice, orientate spre în-
ăsprirea răspunderii pentru încălcările 
în domeniul respectiv. Răspunderea 
este înăsprită, însă astfel de soluţii 
provoacă reacţii de protest din partea 
populaţiei care, de fapt, este indignată 
de sancţiunile excesive existente. 

În Republica Moldova prevenirii 
generale a criminalităţii în domeniul 
transportului rutier nu-i este acorda-
tă o atenţie suficientă. În acest sens, 
un rol mai important este acordat 
prevenirii special-criminologice şi 
individuale. Totodată, după cum de-
monstrează experienţa istorică a for-
mării conştiinţei sociale şi modelelor 
de comportament a grupurilor sociale 
mari, precum şi rezultatele activităţii 

practice în ţările cu reţele de transport 
dezvoltate, corecţia sau chiar modifi-
carea conştiinţei de masă a persoane-
lor referitoare la domeniul asigurării 
securităţii circulaţiei rutiere sunt posi-
bile. De exemplu, în Japonia şi SUA, 
de mult timp, sunt realizate programe 
naţionale, bazate pe principiul potri-
vit căruia ridicarea nivelului general 
al culturii juridice a populaţiei influ-
enţează nemijlocit asupra indicatori-
lor de bază ai accidentelor rutiere şi a 
gravităţii acestora [12, p.p. 210-211].

Dacă la etapa iniţială a dezvoltării 
reţelei de transport în aceste ţări gra-
vitatea urmărilor unor astfel de acci-
dente era comparabilă cu indicatorii 
accidentelor rutiere din Republica 
Moldova, atunci după desfăşurarea 
unor măsuri de prevenţie generală 
situaţia s-a schimbat cu o dinamică 
pozitivă evidentă. Credem că sarcina 
asigurării securităţii circulaţiei rutiere 
nu este posibilă fără participarea în-
tregii societăţi. Atragerea unor cercuri 
largi ale populaţiei în procesul în cau-
ză trebuie să devină o direcţie priori-
tară a prevenirii accidentelor rutiere.

În contextul celor specificate mai 
sus, urmează să menţionăm că pre-
venirea specială a criminalităţii, spre 
deosebire de cea generală, are un ca-
racter bine orientat spre neadmiterea 
săvârşirii unor noi infracţiuni. Desti-
naţia specială pentru determinarea şi 
înlăturarea (blocarea, neutralizarea) 
cauzelor, condiţiilor şi altor determi-
nante ale criminalităţii reprezintă par-
ticularitatea sa cea mai importantă. În 
esenţă, doar acest semn (orientarea 
fixă) are o semnificaţie absolută, ju-
când rolul de criteriu calitativ pentru 
delimitarea tipurilor examinate de 
prevenire a criminalităţii. Celelal-
te deosebiri între ele nu sunt atât de 
esenţă, cât de cantitate. 

Prin urmare, măsurile de preve-
nire generală, deşi pot în principiu 
să fie realizate la nivelul unei măsuri 
speciale (referitor la anumite ramuri 
ale economiei, grupuri sociale ale 
populaţiei) şi chiar în particular (pre-
venirea individuală), în cea mai mare 
parte a lor sunt universale, adică ac-
ţionează la nivelul întregii societăţi. 
Efectul prevenirii criminalităţii prin 
măsuri economice, sociale, politice, 
cultural-educative este atins în spe-
cial în urma prevenirii generale, însă 
măsuri analogice de prevenire pot fi 
realizate şi în cadrul activităţii spe-
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cial-criminologice. Măsurile juridice 
de drept pot fi parte componentă atât 
a prevenirii generale, cât şi a celei 
speciale. Exemple ale unei asemenea 
interconexiuni ale măsurilor de pre-
venire generală şi specială ar putea fi 
aduse reieşind nu doar din aceste te-
meiuri (proporţii, conţinut), dar şi din 
altele [14, p. 286].
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Introducere. În prezent, prac-
tic este de necontestat faptul 

că statutul juridico-constituţional al 
subiectelor de drept constituţional 
(cu excepţia poporului, naţiunii) este 
constituit din trei elemente com-
ponente interdependente: drepturi, 
obligaţii şi răspunderea. Mai mult, 
în viziunea unor cercetători răspun-
derea este un element necesar şi in-
dispensabil statutului juridic al ori-
cărui subiect de drept. Or, altfel spus, 
într-o societate democratică nu poate 
rămâne nimeni în afara răspunderii, 
inclusiv reprezentanţii statului, per-
soanele care ocupă funcţii de demni-
tate publică în sistemul autorităților 
de stat.

Pornind de la aceste afirmaţii se 
poate susţine că şi instituţiei șefului 
de stat îi este proprie (chiar inerentă) 
răspunderea ca element al statutului 
său juridic. 

În studiile de specialitate semnate 
de cercetătorii autohtoni nu poate fi 
atestată o abordare amplă a răspun-
derii șefului statului, fapt ce accen-
tuează în mod special actualitatea şi 
oportunitatea unor asemenea demer-

suri știinţifice mai ales ținând cont de 
faptul că nici legislaţia în vigoare nu 
conţine o reglementare completă în 
materie. În mare parte, acest moment 
„compromite” ideea şi eforturile ţă-
rii spre statul de drept, în care legea, 
pe lângă faptul că acordă imunitate 
înalţilor demnitari de stat trebuie şi 
să stabilească clar şi concret meca-
nismul de atragere la răspundere a 
acestora. 

Scopul studiului. În contextul 
derulării unui amplu proces de cer-
cetare a instituției răspunderii șefului 
de stat (în cadrul studiilor de docto-
rat), considerăm necesar a acorda o 
atenție distinctă răspunderii penale a 
acestui subiect, prin prisma legislației 
în vigoare și practica în domeniu. 
Respectiv, în continuare ne propu-
nem o abordare succintă a problemei 
răspunderii penale a șefului de stat, 
inclusiv prin invocarea experienței 
altor state.

Rezultate obținute și discuții. 
În pofida faptului că în doctrină pot 
fi atestate mai multe viziuni asupra 
răspunderii juridice a șefului de stat, 
constatăm că nici una din ele nu 
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SUMMARY
The article is devoted to studying the criminal liability of the head of state. 

The author analyzes the constitutional and legislative provisions that governing 
this form of liability in order to identify the legal grounds on which it may arise. 
At the same time, it is made a parallel between the legislation of the Republic 
of Moldova and that of Romania in the field of criminal liability of the head of 
state.
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REZUMAT
Articolul este consacrat studierii răspunderii penale a șefului de stat. Autorul 

analizează dispozițiile constituționale și alte acte legislative care reglementează 
această formă de răspundere, în vederea identificării temeiurilor juridice în baza 
cărora aceasta poate surveni. În același timp, este trasată o paralelă în legislația 
Republicii Moldova și cea a României în materie de răspundere penală a șefului 
de stat.
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