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REZUMAT
În articol este investigată personalitatea infractorilor în domeniul transportu-

lui rutier sub aspectul vinovăţiei acestora. Sunt evidenţiate două tipuri de perso-
nalitate a infractorilor care comit din imprudenţă astfel de infracţiuni. La prima 
categorie comportamentul este dominat de frivolitate şi încrederea în sine exage-
rată, iar cea de-a doua categorie se caracterizează prin neglijenţă infracţională. 
Prin urmare, se constată că accidentul rutier soldat cu urmări grave nu reprezintă 
doar un concurs de circumstanţe nefavorabile în viaţa persoanei, persoanei, la 
dispariţia cărora acesta nu se va mai deosebi de majoritatea cetăţenilor oneşti. 
Astfel infracţiunea comisă reprezintă și o consecinţă firească a comportamentului 
uman şi a predispoziţiei de a încălca legea.

Cuvinte-cheie: personalitatea infractorului, transport rutier, trafic rutier, 
mijloc de transport, modalităţi ale imprudenţei, conducător de vehicul, instruirea 
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SUMMARY
Personality of criminals in the area of road traffic under the aspect of their gu-

ilty is investigated in this article. There were highlighted two types of personality 
which commit such offences by imprudence. In the first category, behavior is do-
minated by exaggerated self-confidence and frivolity, for the second category is 
characteristic criminal negligence. It was found, that a road accident with serious 
consequences is not just a contest of unfavorable circumstances in the person’s 
life, with disappearance of which he will no longer distinguish itself from the 
rest honest persons. The committed offence is a natural consequence of human 
behavior and predisposition to violate the law. 
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Introducere. Importanţa lup-
tei cu infracţiunile comise 

din imprudenţă creşte în legătură 
cu dezvoltarea continuă a progre-
sului tehnic în toate sferele econo-

miei naţionale şi a condiţiilor de 
trai, precum şi datorită creşterii 
numărului izvoarelor de pericol 
sporit. Se observă o sporire per-
manentă a numărului de infracţi-
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uni comise din imprudenţă, în spe-
cial, în sferele ce ţin de ocrotirea 
mediului înconjurător, securitatea 
condiţiilor de muncă, securitatea 
circulaţiei şi exploatării mijloace-
lor de transport, utilizarea noilor 
resurse de energie, a noilor izvoa-
re puternice de pericol sporit etc. 
[1, p. 167].

În art. 18 CP al RM constatăm 
că infracţiunea a fost comisă din 
imprudenţă, dacă persoana care a 
săvârşit-o îşi dădea seama de ca-
racterul prejudiciabil al acţiunii 
sau inacţiunii sale, a prevăzut ur-
mările ei prejudiciabile, dar con-
sidera în mod uşuratic că ele vor 
putea fi evitate ori nu îşi dădea 
seama de caracterul prejudiciabil 
al acţiunii sau inacţiunii sale, nu 
a prevăzut posibilitatea survenirii 
urmărilor ei prejudiciabile, deşi 
trebuia să le prevadă [2, art. 18].

Rezultate şi discuţii. Legea 
penală stabileşte două modalităţi 
ale imprudenţei: 1) încrederea 
exagerată în sine; 2) neglijenţa.

Încrederea exagerată în sine 
presupune că infracţiunea a fost 
comisă din imprudenţă, dacă per-
soana care a săvârşit-o:

a) îşi dădea seama de caracte-
rul prejudiciabil al acţiunii sau in-
acţiunii sale;

b) a prevăzut urmările ei preju-
diciabile;

c) a considerat în mod uşuratic 
că ele vor putea fi evitate.

Circumstanţele pe care contea-
ză vinovatul pot fi cele mai diver-
se. Ele se pot referi la personali-
tatea infractorului (puterea fizică, 
dibăcie, cunoştinţe vaste, iscusin-
ţă, experienţă, măiestrie etc.), la 
situaţia în care se comite infracţi-
unea (lipsa altor persoane, în timp 

de noapte etc.), la acţiunile altor 
persoane, la forţele naturii, la acţi-
unea perfectă a mecanismelor etc. 
Despre modul uşuratic al calcu-
lelor evitării survenirii consecin-
ţelor mărturiseşte faptul că totuşi 
consecinţele prejudiciului survin. 
De exemplu, conducătorul mijlo-
cului de transport, dezvoltând, în 
mod conştient o viteză inadmisibi-
lă, consideră că va fi în stare, uşor, 
în orice moment, să frâneze sau să 
ocolească pietonii şi să evite acci-
dentul. Frâna însă, a „refuzat” să 
acţioneze în momentul respectiv, 
iar mijlocul de transport, lovin-
du-l pe pieton, a provocat decesul 
acestuia [1, p. 169].

Neglijenţa prevede că infracţi-
unea a fost comisă din imprudenţă, 
dacă persoana care a săvârşit-o:

a) nu-şi dădea seama de carac-
terul prejudiciabil al acţiunii sau 
inacţiunii sale;

b) n-a prevăzut posibilitatea 
survenirii consecinţelor ei preju-
diciabile;

c) deşi trebuia şi putea să le 
prevadă.

Nerespectarea caracterului pre-
judiciabil al acţiunilor sau acţiu-
nilor şi neprevederea posibilităţii 
survenirii consecinţelor constituie 
momentul intelectual al neglijen-
ţei, iar la momentul volitiv al ne-
glijenţei se referă posibilitatea şi 
necesitatea previziunii acestora. 
Stabilirea acestor trei elemente 
ale atitudinii psihice negative a 
persoanei faţă de acţiune sau inac-
ţiune şi, concomitent, faţă de con-
secinţe, formează noţiunea juridi-
co-penală a neglijenţei stabilită de 
legiuitor.

În diverse studii din domeniul 
criminologiei şi a psihologiei se 

menţionează că personalitatea in-
fractorului se caracterizează prin 
anumite particularităţi care-i deo-
sebesc de cetăţenii oneşti. Persona-
litatea infractorilor care încalcă le-
gea din imprudenţă are mai puţine 
calităţi criminogene. Împărtăşim 
opiniile şi stereotipurile existen-
te, potrivit cărora persoanele care 
încalcă frecvent regulile circulaţi-
ei rutiere sunt din rândul condu-
cătorilor de vehicule. Totodată, 
nu neglijăm faptul că şi în rândul 
pietonilor, ca cel mai numeros şi 
vulnerabil grup de participanţi la 
traficul rutier, se întâlnesc persoa-
ne care încalcă sistematic regulile 
circulaţiei rutiere. Acest fapt reie-
se şi din datele obţinute de către 
diferiţi cercetători [3, p. 5; 4, p. 
20; 5, p. 32]. 

În literatura de specialitate per-
soanele care au săvârşit infracţiuni 
în domeniul transportului rutier 
sunt atribuite la categoria infrac-
torilor care au comis infracţiuni 
din imprudenţă. Persistă opinia că 
acestea sunt persoane social-inte-
grate, cărora nu le sunt caracteris-
tice deficienţe ale conştiinţei juri-
dice sau morale. În acest context, 
P. Daghel constată că subiectul in-
fracţiunii din imprudenţă nu con-
ştientizează caracterul social-peri-
culos al faptei sale. El nu numai că 
nu doreşte (sau nu admite) cauza-
rea unui prejudiciu societăţii, dar 
nici nu prevede posibilitatea cau-
zării unui asemenea prejudiciu, fie 
că este convins în prevenirea lui. 
Astfel, dacă subiecţii infracţiuni-
lor comise cu intenţie îşi contra-
pun voinţa sa intereselor societăţii, 
atunci cauza social-psihologică a 
infracţiunilor din imprudenţă este 
neatenţia şi iresponsabilitatea [6].
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Sunt exprimate şi opinii, potri-
vit cărora persoanele vinovate de 
comiterea unor accidente rutiere 
fac parte din categoria infractori-
lor situaţionali, care sunt integraţi 
sau pot fi uşor integraţi în societa-
te [7; 8].

Criminologul rus Iu. Antonean 
a evidenţiat două tipuri de persona-
litate a infractorilor care săvârşesc 
infracţiuni din imprudenţă. La pri-
ma categorie comportamentul este 
dominat de încrederea exagerată 
în sine şi frivolitatea, acestora fiin-
du-le caracteristice autoritarismul, 
bravada, caracterul categoric. Ce-
lui de-al doilea tip le sunt proprii 
astfel de calităţi personale, cum ar 
fi neglijenţa, tendinţa de a minimi-
za propriile eforturi intelectuale şi 
fizice în activitatea cotidiană. În 
acest sens, se mai menţionează că 
în rândul persoanelor care comit 
infracţiuni din imprudenţă (inclu-
siv persoanele care au săvârşit in-
fracţiuni din domeniul transportu-
lui rutier) sunt mai puţine persoa-
ne cu calităţi tipice infractorilor. 
În opinia autorului, pentru persoa-
nele care săvârşesc infracţiuni din 
imprudenţă este caracteristică o 
astfel de calitate cum ar fi predis-
poziţia spre alarmare, neîncrede-
rea în forţele proprii, predispoziţia 
la emoţii în condiţii de stres şi un 
autocontrol excesiv [9, p. 488].

În opinia noastră, calităţile 
personale şi conştiinţa juridică a 
persoanelor implicate în accidente 
rutiere nu sunt suficient studiate. 
Trezeşte o anumită îndoială şi ca-
racterul incidental al accidentelor 
rutiere. Marea majoritate a acci-
dentelor rutiere sunt determinate 
chiar de acţiunile persoanei vi-
novate, însă este oare accidentul 

rutier un eveniment întâmplător în 
viaţa acestuia? Accidentul rutier 
soldat cu urmări grave nu repre-
zintă doar un concurs de circum-
stanţe nefavorabile în viaţa per-
soanei, la dispariţia cărora el nu 
se va mai deosebi de majoritatea 
cetăţenilor oneşti. Infracţiunea 
comisă de către acesta reprezintă 
o consecinţă firească a comporta-
mentului său şi a predispoziţiei de 
a încălca legea.

Astfel, problema privind sem-
nificaţia criminologică a caracte-
risticilor şi personalităţii infrac-
torului care a comis o infracţiune 
din imprudenţă rămâne a fi una 
discutabilă. Potrivit concepţiei 
tradiţionale, personalitatea infrac-
torului se deosebeşte de cea a altor 
persoane prin faptul că acesta a 
săvârşit o infracţiune datorită vizi-
unilor sale antisociale şi atitudinii 
negative faţă de interesele publice 
[10, p. 69].

Savantul criminolog V. Cu-
dreavţev a ajuns la concluzia că 
nu există careva calităţi personale 
specifice, prezenţa sau lipsa cărora 
determină verosimilitatea săvârşi-
rii unei infracţiuni în domeniul 
transportului şi, în principiu, o 
astfel de evoluţie a evenimentelor 
îl poate viza pe fiecare conducător 
de vehicul. Există, de asemenea, 
un grup mare de infracţiuni comi-
se din imprudenţă, faţă de care nu 
este asigurat nici un conducător de 
vehicul. Acesta nu intenţionează 
să săvârşească vreo infracţiune, fi-
ind un cetăţean onest, însă situaţia 
derulează în aşa mod, încât tam-
ponează un pieton sau provoacă o 
coliziune cu un alt mijloc de trans-
port, iar ca urmare survine răspun-
derea penală [11, p. 69-70].

O astfel de abordare prezintă 
o semnificaţie deosebită, având în 
vedere faptul că ştiinţa crimino-
logică a fundamentat teoretic şi a 
demonstrat practic că există astfel 
de calităţi ale personalităţii care 
sunt caracteristice anume persoa-
nelor ce săvârşesc infracţiuni, de 
regulă intenţionate [12, p. 263; 13, 
p. 185-187].

Vorbind despre criminalitatea 
imprudentă, menţionăm că aceas-
ta este destul de specifică. Astfel, 
nu este oportun de a cataloga, în 
egală măsură, persoanele care au 
săvârşit diferite fapte infracţionale 
din punct de vedere al pericolului 
social. În acest sens, G. Avanesov 
consideră că, în cele mai dese ca-
zuri, calităţile persoanelor care au 
săvârşit infracţiuni din imprudenţă 
nu coincid cu calităţile celor care 
comit infracţiuni intenţionate. Prin 
urmare, aceasta constituie o cate-
gorie separată de persoane [12, p. 
263].

Ia. Ghilinskii, de asemenea, 
menţionează că rezultatele actuale 
obţinute în urma studierii crimi-
nalităţii imprudente derogă de la 
cunoştinţele existente în domeniul 
cauzalităţii fenomenului infracţio-
nal, deoarece pun la îndoială pos-
tulatele despre determinare şi ca-
lităţile înnăscute ale personalităţii, 
inclusiv oportunitatea şi eficienţa 
pedepsei penale pentru comiterea 
acestei categorii de infracţiuni 
[14, p. 374]. 

Astfel, abordările ştiinţei cri-
minologice permit de a pune la în-
doială prezenţa unor calităţi soci-
al-periculoase durabile şi specifice 
ale personalităţii tuturor conducă-
torilor de vehicule care au comis 
infracţiuni în domeniul transpor-
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tului rutier. Însă, nu pot fi excluse 
complet datele calităţilor persona-
lităţii, deoarece în comportamentul 
unor conducători acestea se mani-
festă destul de evident (de exem-
plu, bravada la volan, ignorarea 
intenţionată a regulilor circulaţiei 
rutiere, conştientizarea încălcării 
lor etc.). Totodată, în legătură cu 
acest fapt apare o întrebare fireas-
că legată de cauza unui astfel de 
comportament.

Referindu-ne la analiza crimi-
nologică a infracţiunilor în dome-
niul transportului rutier săvârşite 
din neglijenţă (ca modalitate a 
imprudenţei) urmează de specifi-
cat că motivele lipsesc, deoarece 
ele nu sunt incluse în mecanismul 
săvârşirii infracţiunii. În astfel de 
cazuri conducătorul mijlocului 
de transport pur şi simplu nu este 
atent.

În acest context, apare proble-
ma ce vizează esenţa atenţiei şi 
dacă este posibil de a influenţa în-
tr-un anumit mod asupra acesteia. 

Deoarece perceperea procesu-
lui formării atenţiei conducători-
lor de vehicule în respectiva parte 
a cercetării noastre este una con-
ceptuală, vom apela la psihologia 
generală şi vom examina prevede-
rile teoretice de bază despre natu-
ra acestei componente a activităţii 
psihice a persoanei.

Unii autori constată că atenţia 
este un sistem de reacţii ale orga-
nismului care aduc corpul în pozi-
ţia şi starea necesară şi îl pregătesc 
pentru activitatea ce urmează... 
[15, p. 162]

Este cunoscut faptul că expe-
rienţa este rezultatul interacţiunii 
persoanei cu mediul extern, în 
procesul căruia se deschid relaţiile 

necesare, calităţile, legităţile feno-
menelor, sunt identificate şi verifi-
cate metodele şi mijloacele opor-
tune de activitate [16, p. 321].

Aceasta presupune că, cu cât 
mai frecvent conducătorul de ve-
hicul se află în procesul interac-
ţiunii cu domeniul transportului 
rutier, cu atât mai dezvoltate sunt 
abilităţile de a conduce mijlocul 
de transport şi, prin urmare, con-
centrarea atenţiei asupra elemen-
telor necesare ale domeniului re-
spectiv.

Totodată, profilul autoturismu-
lui în conştiinţa maselor de oameni 
de toate vârstele nu se asociază cu 
o sursă de pericol sporit: pentru 
copii acesta este o jucărie; pentru 
tineri – un mijloc de bravadă şi cu-
cerire a autorităţii în mediul seme-
nilor; pentru maturi – o posibili-
tate de a-şi manifesta individuali-
tatea sau bunăstarea, fie realizarea 
tendinţei spre o activitate înaltă de 
afaceri şi de mobilitate.

Astfel, specificul culturii de 
masă în ceea ce priveşte profilul 
autoturismului ca mijloc de dis-
tracţie, autoafirmare, superioritate 
şi dezvoltare a unei viteze înalte 
poartă un potenţial criminogen şi 
necesită elaborarea unor măsuri 
anticriminogene.

Majoritatea criminologilor care 
şi-au consacrat cercetările proble-
mei infracţiunilor în domeniul 
transportului rutier indică asupra 
faptului că cursurilor de conduce-
re auto le este rezervat prea puţin 
timp.

Experienţa şi măiestria profe-
sională reflectă abilitatea condu-
cătorului vehiculului de a aprecia 
şi de a prognoza evoluţia situaţiei 
pe traseu, de a utiliza la timp posi-

bilităţile tehnice ale vehiculului în 
cele mai complicate şi neaşteptate 
situaţii rutiere, toate acestea deter-
minând securitatea circulaţiei ruti-
ere [17, p. 22].

Însă, instruirea conducătorilor 
auto astfel încât să aibă pregătit 
un program de acţiuni pentru ori-
ce situaţie rutieră dificilă nu este 
posibil. Totodată, diferite persoa-
ne posedă diverse capacităţi de 
instruire. În legătură cu acest fapt, 
specialiştii în domeniu propun de 
a forma grupe de studii, ţinându-
se cont de calităţile psihofiziolo-
gice ale persoanelor instruite, iar 
orele practice de conducere să fie 
elaborate în coraport cu abordarea 
individuală a fiecăruia [17, p. 55-
70].

Este necesar de menţionat că 
sistemul de pregătire al conducă-
torilor de vehicule s-a format când 
circulaţia nu se caracteriza printr-o 
astfel de intensitate şi număr mare 
de vehicule, ambuteiaje şi situaţii 
stresante.

Situaţiile de astăzi impun con-
ducătorilor de vehicule ca anumi-
te deprinderi (reacţii locomotorii) 
la situaţiile extreme să fie deja 
formate. Aceste deprinderi de a 
conduce nu au fost atât de actuale 
anterior, deoarece s-au format în-
tr-un regim rutier mult mai lent.

Analiza cercetărilor criminolo-
gice permite de a concluziona că 
până la 500 km distanţă parcursă 
conducătorul de vehicul este con-
centrat doar pe însuşirea procede-
elor de conducere a mijlocului de 
transport, iar altor participanţi la 
trafic le acordă mai puţină aten-
ţie. La distanţa de la 500 până la 
3000 km parcurşi comportamentul 
conducătorului de vehicul începe 
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treptat să corespundă condiţiilor 
existente în trafic. După 3000 km 
de conducere a autovehiculului 
deprinderile obţinute se stabili-
zează şi şoferul poate relativ sigur 
să conducă mijlocul de transport. 
Prin urmare, este foarte dificil de 
a conduce în siguranţă mijlocul de 
transport în condiţii de circulaţie 
intensivă după orele practice de 
conducere a autoturismului prevă-
zute în programele de studii [18, 
p. 246]. 

Concluzii. Aşa cum rezultă din 
exemplele aduse, deprinderile ne-
cesare de conducere sunt obţinute 
de conducătorii de vehicule în afa-
ra instituţiilor de învăţământ. Re-
ieşind din acest fapt, apare sarcina 
de a fixa deprinderile necesare de 
conducere, care trebuie să aibă 
loc în condiţii extreme, apropiate 
la maxim stării reale de pe trasee. 
Pe poligoanele de instruire nu este 
posibil de creat astfel de situaţii, 
deoarece ar pune persoana în peri-
col. Din aceste considerente, este 
necesar de identificat metode al-
ternative de pregătire.

Abordând problema prevenirii 
tipului respectiv de criminalitate 
constatăm că în procesul instrui-
rii conducătorilor de vehicule este 
important de stimulat reacţiile lo-
comotorii necesare în cazul situa-
ţiilor extreme. Cu alte cuvinte, în 
procesul instruirii conducătorilor 
auto urmează de atras atenţia asu-
pra cultivării unor noi forme de re-
acţie a persoanei în diverse situaţii 
critice, prin dezvoltarea reacţiilor 
instinctive ale persoanei. Reacţiile 
locomotorii necesare aduse până 
la automatism pot fi obţinute prin 
acţiuni conştiente ale persoanei, 
dacă ele sunt repetate de mai mul-
te ori în aceeaşi consecutivitate. 
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