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Introducere: Amploarea şi 
diversificarea fenomenului 

infracţional, în general, a crimina-
lităţii organizate şi a terorismului, 
în special, caracterul transfronta-
lier al reţelelor criminale, resur-
sele logistice deosebite alocate de 
acestea pentru consolidarea activi-
tăţilor ilicite au făcut ca procedee-
le investigative clasice folosite de 
organele de urmărire penală să de-
vină practic ineficiente şi nerealis-
te. De aceea, societatea modernă 
a impus crearea unor instrumente 
investigative complexe, dublate 
de adoptarea unor decizii-standard 
la nivel naţional şi internaţional, 
menite a conferi autorităţilor sta-
tale capacităţi sporite de control 
şi combatere a infracţionalităţii 
grave, chiar dacă, de multe ori, 
adoptarea şi utilizarea unor ast-
fel de mijloace au ridicat serioase 
controverse în materia încălcării 
drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale ale omului. În abordarea 

tehnică a acestei teme de analiză 
este necesar de a pleca de la ideea 
că, pentru forme speciale de cri-
minalitate, mai ales criminalitatea 
organizată, ca cea mai gravă for-
mă de criminalitate pe care a cu-
noscut-o vreodată omenirea, are 
această caracteristică, și respec-
tiv, trebuie găsite forme speciale 
de combatere. Statul, confruntat 
cu această revoluţie a informaţi-
ei, trebuie să identifice noi tipuri 
de pattern-uri acţionale, care să se 
plieze pe nevoia de răspuns rapid, 
flexibilitate şi organizare ce s-au 
impus în lumile postmoderne [1, 
p.10].

Potrivit Recomandării (2005) 
10 a Comitetului de Miniştri al 
Consiliului Europei, prin noţiunea 
de „tehnici speciale de investiga-
re” se înţeleg tehnicile aplicate de 
autorităţile competente în cadrul 
anchetelor penale, vizând depista-
rea sau anchetarea unor infracţiuni 
grave şi a unor suspecţi, în vede-

rea strângerii de informaţii, de aşa 
manieră încât persoanele în cauză 
să nu aibă cunoştinţă de acest lu-
cru [2, p.1].

Şi alte instrumente internaţio-
nale fac referire la tehnicile speci-
ale de investigare. Astfel, prevede-
rile art. 17-19 din cel de-al doilea 
Protocol adiţional la Convenţia 
europeană de asistenţă judicia-
ră în materie penală menţionează 
supravegherea transfrontalieră, 
livrările supravegheate, anchetele 
sub acoperire; art. 4 din Convenţia 
europeană privind spălarea, des-
coperirea, sechestrarea şi confis-
carea produselor infracţiunii vor-
beşte despre competenţe şi tehnici 
speciale de investigare; art. 23 din 
Convenţia penală privind corupţia 
prevede măsuri care vizează faci-
litarea strângerii de probe şi con-
fiscarea produselor.

Conținutul de bază: Tehnicile 
speciale de investigare sunt instru-
mente vitale în lupta împotriva in-
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fracţiunilor grave. Acestea presu-
pun, prin modul de realizare, inge-
rinţe în dreptul la viaţă privată, fi-
ind astfel necesar să fie respectate 
standardele europene de protecţie 
prevăzute în art. 8 din Convenţia 
europeană pentru apărarea dreptu-
rilor omului şi a libertăţilor funda-
mentale şi în jurisprudenţa Curţii 
Europene a Drepturilor Omului.

Supravegherea prin interme-
diul agenţilor statului sau prin 
mijloace tehnice a activităţilor co-
tidiene ale persoanei, a convorbi-
rilor telefonice, a corespondenţei 
constituie o ingerinţă în dreptul la 
viaţă privată şi la corespondenţă. 
Simpla supraveghere în locuri pu-
blice a activităţilor unei persoane, 
ce se desfăşoară pe o durată scurtă 
de timp, fără ca autorităţile să în-
registreze imagini sau să facă foto-
grafii, nu constituie prin ea însăşi 
o ingerinţă în viaţa privată. În acti-
vitatea procesual penală, tehnicile 
speciale de investigare constituie 
ingerinţe ale autorităţii în exerci-
ţiul unor drepturi fundamentale 
ale individului, având, pe cale de 
consecinţă, un caracter de excep-
ţie. Introducerea acestor excepţii 
de la inviolabilitatea convorbiri-
lor telefonice şi a comunicaţiilor, 
de la respectarea vieţii private şi 
familiale, a domiciliului şi a co-
respondenţei, dacă măsurile sunt 
necesare pentru securitatea naţio-
nală, siguranţa publică, apărarea 
ordinii şi prevenirea faptelor pe-
nale, este prevăzută şi de Conven-
ţia europeană a drepturilor omului 
[3, p.397]. În schimb, în materie 
procesuală, tehnicile speciale de 
investigare răspund funcţiilor şi 
scopului procesului penal, – con-
statarea la timp şi în mod complet 
a faptelor care constituie infracţi-
uni, pentru ca orice persoană care 
a săvârşit o infracţiune să fie pe-
depsită potrivit vinovăţiei sale şi 
nici o persoană nevinovată să nu 
fie trasă la răspundere penală.

Astfel, activitatea specială de 

investigație reprezintă o activitate 
complexă, strict reglementată de 
lege, desfășurată de subdiviziunile 
specializate la care își dau concur-
sul cetățenii, activitate orientată 
spre soluționarea sarcinilor atât a 
acestei activități, cât și a procesu-
lui penal.

Procedeele investigative spe-
ciale utilizate în procesul penal 
reprezintă modalităţi pentru cu-
legerea de informaţii. Astfel, ca 
măsuri speciale de investigaţie 
vine totalitatea activităţilor soci-
al utile, intenţionate şi confiden-
ţiale, prevăzute de Legea privind 
activitatea specială de investigaţii 
şi Codul de procedură penală al 
Republicii Moldova, prin interme-
diul cărora se realizează sarcinile 
şi scopul activităţii speciale de in-
vestigaţii.

Respectiv, rezultă că activitatea 
specială de investigații are ca sar-
cină primordială aflarea adevărului 
cu privire la infracțiune într-o ca-
uză penală, pentru a atrage la răs-
pundere penală persoana vinovată 
de săvârșirea infracțiunii. Astfel, 
activitatea specială de investigații 
se exercită pentru identificarea și 
descoperirea infracțiunilor, de-
mascarea persoanelor vinovate, 
în așa fel realizându-se sarcina 
de tragere la răspundere penală 
prin aplicarea justă a legii pena-
le și educării cetățenilor în vede-
rea neadmiterii pe viitor a acestor 
ilegalități. 

La rândul său, măsurile speciale 
de investigaţii constituie elemen-
tul structural al activităţii speciale 
de investigaţii, care constă dintr-o 
totalitate de activităţi legate între 
ele, îndreptate spre soluţionarea 
unor sarcini concrete [4, p.48]. 

La fel, măsurile speciale de 
investigaţii pot fi definite şi sub-
înţelese ca modalităţi de relevare, 
acumulare, verificare şi valorifi-
care a informaţiei privind fapte, 
evenimente, persoane ce prezintă 
interes în activitatea de contra-

carare a criminalităţii, precum şi 
necesare pentru luarea deciziilor 
în procesul exercitării activită-
ţii speciale de investigaţii. O altă 
definire mai largă este propusă de 
autorii D.V. Rivman și I. E. Hra-
bov, care definesc măsurile speci-
ale de investigaţii ca un complex 
de acțiuni publice și secrete, regle-
mentate normativ, ordonate orga-
nizatoric, predestinate soluționării 
sarcinilor concrete de combatere a 
criminalității, realizate de subiecții 
împuterniciți normativ, realizate cu 
utilizarea metodelor și mijloacelor 
speciale și care au restricții stricte 
procedurale și tactice, excluzând 
pătrunderea nesancționată în do-
meniul drepturilor constituționale 
ale persoanei, încălcarea drepturi-
lor obștești și a statului, precum și 
riscul operativ neîntemeiat.

În cadrul prezentei cercetări a 
fost stabilit faptul că, în literatura 
de specialitate nu există un concept 
unic privind definirea măsurilor 
speciale de investigaţii, remarcân-
du-se că fiecare din autori tratează 
măsurile speciale de investigaţii 
ca o totalitate de acțiuni cu carater 
public și/sau secret, efectuate în 
scopul soluționării activității spe-
ciale de investigații, completând 
în parte, definiția propusă cu unele 
elemente, considerate importante 
și relevante în viziunea lor.

Fiecare măsură specială de in-
vestigaţii are la baza sa o modalita-
te specifică de efectuare, dar toate 
trebuie să conţină un şir de semne 
obligatori. În viziunea autorilor А. 
I. Şumilov, C. C. Goreainov, V. S. 
Ovcinschii, măsurile speciale de 
investigaţie conţin un şir de semne 
obligatorii care le disting de alte 
activităţi şi anume:

importanţa socială ca semn - 
al măsurilor speciale de investiga-
ţii determină capacitatea, posibili-
tatea de a apăra statul, societatea 
şi cetăţenii prin intermediul mă-
surilor speciale de investigaţie, de 
atentate criminale şi soluţionarea 
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altor sarcini prevăzute de Legea 
privind activitatea specială de in-
vestigaţii.

premeditarea efectuării in-- 
dică că ofiţerul de investigaţii are 
posibilitate de a efectua orice mă-
sură specială de investigaţii (cu 
respectarea procedurii de autori-
zare a ei) fiind liber de a alege din 
nomenclatorul măsurilor speciale 
de investigaţii măsura cea mai 
optimă şi eficientă în condiţiile 
situaţiei speciale create, adică pre-
supune posibilitatea şi dreptul de 
a acţiona în dependenţă de condi-
ţiile şi situaţia creată.

măsurile speciale de inves-- 
tigaţie trebuie să fie prevăzute în 
Legea privind activitatea specială 
de investigaţii, adică sunt conside-
rate legale numai acele activităţi 
care sunt prevăzute nemijlocit în 
Legea privind activitatea specială 
de investigaţii ca măsuri speciale 
de investigaţie. Aliniatul 3 al ar-
ticolului 6 al Legii privind activi-
tatea specială de investigaţii pre-
vede că lista acţiunilor enumerate 
la aliniatul 2 al articolului nomi-
nalizat este exhaustivă şi poate fi 
modificată sau completată numai 
prin lege.

confidenţialitatea organiză-- 
rii şi tacticii efectuării presupune 
că în conformitate cu voinţa legis-
latorului, efectuarea tuturor proce-
deelor tactice a măsurilor speciale, 
constituie secret de stat. Confiden-
ţialitatea sau conspirativitatea pe-
trecerii măsurilor speciale de in-
vestigaţie constă în organizarea şi 
efectuarea acestor activităţi în aşa 
mod, ca să fie păstrată în taină, de 
persoane străine şi cointeresate, în 
deosebi de persoanele care au in-
tenţia, pregătesc sau comit infrac-
ţiuni, au comis sau sunt bănuite în 
comiterea infracţiunilor, tactica, 
conţinutul, formele, metodele, for-
ţele şi mijloacele activităţii speci-
ale de investigaţii [5, p.302-303].

Autorul S. I. Zaharţev stabileş-
te următoarele semne distinctive 

ale măsurilor speciale de investi-
gaţii:

Măsurile speciale de inves-- 
tigaţii sunt parte componentă a 
activităţii speciale de investigaţii. 
Acest semn reiese, în viziunea au-
torului, din esenţa activităţii spe-
ciale de investigaţii, propuse de 
legislator, în conformitate cu care 
această activitate se exercită prin 
intermediul măsurilor speciale de 
investigaţii;

Măsurile speciale de inves-- 
tigaţii presupun activitatea orga-
nelor de stat. În conformitate cu 
legislaţia specială de investigaţii, 
această activitate este o activitate 
de stat. Nimeni în afară de organe-
le de stat şi persoanele cu funcţii 
de răspundere din cadrul lor nu 
au dreptul să exercite activitatea 
specială de investigaţii. Cores-
punzător, măsurile speciale de in-
vestigaţii, ca parte componentă a 
activităţii speciale de investigaţii, 
pot fi înfăptuite numai de organele 
de stat şi persoanele cu funcţii de 
răspundere din cadrul lor;

Măsurile speciale de inves-- 
tigaţii pot fi înfăptuite numai de 
organele de stat, direct indicate în 
Legea privind activitatea specială 
de investigaţii. Organele de stat 
subiecte ale activităţii speciale de 
investigaţii sunt prevăzute în art. 6 
al Legii privind activitatea specia-
lă de investigaţii;

Măsurile speciale de inves-- 
tigaţii sunt direct îndreptate spre 
soluţionarea sarcinilor activităţii 
speciale de investigaţii. Acţiunile 
persoanelor cu funcţii de răspun-
dere din cadrul subiecţilor activi-
tăţii speciale de investigaţii sunt 
diferite, dar numai măsurile speci-
ale de investigaţii sunt îndreptate 
direct la soluţionarea sarcinilor 
activităţii speciale de investigaţii. 
Acest semn delimitează măsurile 
speciale de investigaţii de alte ac-
tivităţi, înfăptuite de către organe-
le speciale;

Măsurile speciale de inves-- 

tigaţii se înfăptuiesc numai la pre-
zenţa temeiurilor şi condiţiilor de 
înfăptuire, prevăzute în Legea pri-
vind activitatea specială de inves-
tigaţii. Alte activităţi ale organelor 
speciale, temeiuri şi condiţii nu 
cer, ceea ce le deosebesc de măsu-
rile speciale de investigaţii.

Organizarea şi tactica măsu-- 
rilor speciale de investigaţii con-
stituie secret de stat. Acest semn 
presupune, că în conformitate cu 
voinţa legislatorului metodele, 
procedeele, tactica, precum şi or-
ganizarea înfăptuirii măsurilor 
speciale de investigaţii nu pot fi 
date publicității. Semnul dat con-
tribuie esenţial la atingerea rezul-
tatelor optimale la înfăptuirea mă-
surilor speciale de investigaţii;

Scopurile măsurilor speciale - 
de investigaţii trebuie să corespun-
dă cerinţelor morale şi etice, adică 
să fie proporţionale restrângerii 
drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale ale omului. Măsurile spe-
ciale de investigaţii se înfăptuiesc 
cu scopul asigurării securităţii sta-
tului şi societăţii, protecţiei vieţii, 
sănătăţii, drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor de atentate criminale. 
Nu pot fi considerate morale şi 
etice ascultarea convorbirilor te-
lefonice, citirea scrisorilor străine, 
supravegherea vieţii private. Dar 
luând în consideraţie importanţa 
scopurilor măsurilor speciale de 
investigaţii, aceste activităţi sunt 
necesare şi morale. De rând cu 
aceasta, activităţi ilegale în proce-
sul înfăptuirii măsurilor speciale 
de investigaţii nu sunt acceptate. 
Moralitatea şi etica măsurilor spe-
ciale de investigaţii, le deosebeşte 
de activităţile analogice ale altor 
persoane, cum ar fi detectivii par-
ticulari, care petrec unele măsuri 
analogice, nu cu scopul combate-
rii criminalităţii, ci din interes per-
sonal, şi chiar material [6, p.38].

Prin esenţa sa, măsurile specia-
le de investigaţii reprezintă forma 
externă de realizare a activităţii 
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speciale de investigaţii, în con-
formitate cu legislaţia specială de 
investigaţii, cu scopul relevării in-
formaţiilor de interes pentru pre-
venirea şi descoperirea infracţiu-
nilor. Toate evenimentele, faptele 
şi persoanele ce prezintă interes 
pentru combaterea criminalităţii, 
poartă un caracter tainic, necu-
noscut, iar măsurile speciale de 
investigaţii au menirea de a releva 
informaţii care dau posibilitate de 
a le stabili.

Măsurile speciale de investi-
gaţii poartă un caracter pronunţat 
de cercetare-căutare. Aceasta este 
condiţionată de faptul că activi-
tatea infractorilor este camuflată, 
acţiunile criminale sunt comise în 
condiţii latente, sunt pregătite mi-
nuţios, se manifestă prin obrăzni-
cie, cruzime, urmele faptelor ile-
gale sunt distruse. În esenţă toate 
măsurile speciale de investigaţii 
sunt îndreptate spre dobândirea 
informaţiilor despre crimele as-
cunse, despre evenimentele care 
pun în pericol securitatea de stat, 
a semnelor elementelor compo-
nenţei de infracţiuni, faptelor ac-
tivităţii infracţionale, subiecţilor 
acestora şi căutarea persoanelor 
dispărute fără urmă ori a celor care 
se ascund de organele de urmărire 
penală sau de instanţa de judecată 
ori se eschivează de la executa-
rea pedepsei, depistarea bunurilor 
provenite din activităţi ilegale şi 
colectarea probelor privind aceste 
bunuri.

Concluzie. Analiza noţiunii 
măsurilor speciale de investigaţii 
permite de a evidenţia următoare-
le trăsături caracteristice, elemen-
te constitutive, care reflectă con-
ţinutul lor şi care exprimă esenţa 
acestor acţiuni:

măsurile speciale de inves-- 
tigaţii reprezintă elementul prin-
cipal al activităţii speciale de in-
vestigaţii;

ele se înfăptuiesc atât pu-- 
blic, cât şi secret;

subiectul principal cu drep-- 
tul de a le înfăptui îl constituie 
numai ofiţerii de investigaţii din 
cadrul subdiviziunilor specializa-
te ale organelor de stat, abilitaţi 
cu dreptul de a exercita activitatea 
specială de investigaţii;

conţinutul lor constă din - 
acţiuni îndreptate la relevarea şi 
realizarea informaţiei juridice im-
portante;

măsurile speciale de inves-- 
tigaţii au un scop bine determinat 
legislativ – soluţionarea sarcinilor 
activităţii speciale de investigaţii, 
în vederea apărării vieţii, sănătăţii, 
drepturilor şi libertăţilor omului şi 
cetăţeanului, a proprietăţii, asigu-
rarea securităţii societăţii şi a sta-
tului contra atentatelor criminale 
[7, p.10].

Spre final, este de menționat 
și faptul că măsurile speciale de 
investigaţii poartă un caracter 
pronunțat de căutare și investi-
gare, fapt determinat, în primul 
rând, de caracterul tainic și camu-
flat al acțiunilor infractorilor și a 
activităților lor. În acest sens, mă-
surile speciale de investigaţii sunt 
înțelese ca modalități de relevare, 
acumulare, verificare și valorifi-
care a informației privind fapte, 
evenimente, persoane ce prezintă 
interes în activitatea de cercetare a 
infracțiunilor, precum și necesare 
pentru adoptarea deciziilor în pro-
cesul realizării urmăririi penale.
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