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rea lor intelectuală a atins un anumit 
grad. Lipsa acestei capacităţi trebuie 
dovedită, în afară de cazul când este 
prezumată.

Indiferent de natura răspunderii 
civile, penale, contravenţionale, în 
dreptul muncii, familiei etc., adică 
indiferent, dacă este o răspundere 
pentru fapta proprie sau răspundere 
pentru fapta altuia, persoana fizică 
poate dobândi calitatea de subiect al 
răspunderii juridice numai dacă în-
deplineşte două condiţii fundamen-
tale, şi anume, are capacitate delic-
tuală şi a acţionat în mod liber.

Capacitatea delictuală este, după 
părerea noastră, aptitudinea per-
soanei fizice de a da socoteală în 
faţa societăţii pentru faptele ilicite 
săvârşite de ea, de a evalua corect 
semnificaţia sancţiunii juridice co-
respunzătoare acestor fapte şi de a 
suporta consecinţele negative pe 
care exercitarea constrângerii de 
stat, cu ocazia aplicării şi executării 
sancţiunii, le presupune ca necesare 
şi inevitabile.
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În prezentul articol științific, autorul încearcă să elucideze principalele trăsă-
turi definitorii care stau la baza înfăptuirii unor măsuri speciale de investigații. 
Cunoaşterea insuficientă de către ofiţerii de investigaţii a legislaţiei în domeniul 
activităţii speciale de investigaţii, tacticilor şi metodelor de efectuare a măsurilor 
de investigaţii, are ca o consecință încălcarea drepturilor, libertăților și intereselor 
legitime ale cetățenilor. În acest sens, ne propunem ca obiectiv, informarea deta-
liată a subiecților activității speciale de investigație care sunt prevederile juridice 
naționale și internaționale ce necesită a fi cunoscute în realizarea cu succes a 
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activity of investigations, tactics and methods of carrying out investigation mea-
sures, has as a consequence the violation of the rights, freedoms and legitimate 
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national legal provisions that need to be known in order to successfully carry out 
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Introducere. În activitatea an-
ticriminală a poliţiei nu există 

fapte în care să nu fie folosite mă-
suri speciale de investigaţii pentru a 
identifica autorii, a stabili cauzele şi 
împrejurările ce au determinat sau 
au favorizat săvârşirea infracţiuni-
lor. Activitatea specială de investi-
gaţii este o modalitate rapidă şi efi-
cientă de obţinere a informaţiilor de 
interes operativ. Aceste activităţi nu 
sunt doar nişte metode de obţinere a 

informaţiilor, ci prezintă o excelentă 
varietate de verificare şi completare 
a datelor. În majoritatea statelor s-a 
creat un sistem de drept bine chib-
zuit, bazat pe principii democratice, 
menit să apere cetăţenii de atentate-
le criminale. Pentru asigurarea res-
pectării sistemului de drept au fost 
elaborate o serie de acte normative 
şi metode specifice de contracarare 
a atentatelor asupra drepturilor fun-
damentale ale cetăţenilor.
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Acestea sunt menite să asigure 
respectarea valorilor fundamen-
tale, precum justiţia, drepturile, 
libertatea şi demnitatea umană, 
securitatea juridică a persoanelor. 
Întreaga omenire cunoaşte o evo-
luţie fără precedent a criminalităţii 
în toate formele ei de manifestare. 
Aceste măsuri vizează apărarea 
oamenilor, deoarece puţine sunt 
formele de criminalitate care nu 
lovesc în fiinţa umană.

Gradul de investigare a pro-
blemei la momentul actual, sco-
pul cercetării. Importanţa şi ac-
tualitatea prezentului articol este 
justificată de caracterul transfor-
mărilor care survin în viaţa politi-
co-socială, de realităţile şi tendin-
ţele dezvoltării statelor în condiţi-
ile contemporane, de necesitatea 
cunoașterii sistemului de drept în 
contextul combaterii criminalității 
la un nivel înalt prin prisma me-
canismelor legale.Scopul prezen-
tului articol, după cum rezultă şi 
din titlu, este identificarea esenţei 
şi întinderii noţiunii de măsură 
specială de investigații, precum 
şi corelaţia ei cu celelalte noţiuni 
utilizate în doctrină şi în practică 
judiciară la domeniul supus cerce-
tării.

Metodele de cercetare ştiinţifi-
că utilizate și materiale aplicate. 
Pentru atingerea scopului prestabi-
lit, au fost aplicate diferite metode 
de cercetare ştiinţifică, precum ar fi: 
inductivă, deductivă, comparativă, 
a interpretării logice a normelor de 
drept etc. Astfel, pentru a face mai 
multă lumină în multitudinea de re-
glementări ce adesea se modifică, a 
fost necesară apelarea la instituția 
juridică a republicării. Drept suport 
ştiinţific şi normativ au servit lucră-
rile cercetătorilor autohtoni și stră-
ini, Constituţia Republicii Moldova 
ca fiind baza juridică primordială a 
tuturor instituțiilor de drept din țară 
care desfășoară activitatea specială 
de investigație. De asemenea, s-a 
utilizat și unele prevederi juridice 
de talie internațională, printre care: 
Directiva 95/46/EC a Parlamentu-

lui European şi a Consiliului din 
24 octombrie 1995 privind pro-
tecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu ca-
racter personal şi libera circulaţie a 
acestor date; Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova pentru apro-
barea Acordului de colaborare în-
tre Guvernul Republicii Moldova 
şi Guvernul Republicii Turcia „Cu 
privire la combaterea traficului in-
ternaţional ilicit de droguri, tero-
rismul internaţional şi altor crime 
organizate” nr.710 din 27.07.1999; 
Convenţia internaţională cu privi-
re la ajutorul reciproc în privinţa 
prevenirii, curmării şi descoperirii 
încălcărilor de drept – primită sub 
egida Consiliului Vamal, în Nai-
robi, la 19 iunie 1977; și altele.

Rezultatele obţinute şi dis-
cuţii. La periferia discuţilor des-
pre cadrul legal care prevede în-
făptuirea măsurilor speciale de 
investigații, este necesar de men-
ţionat că baza juridică de aplica-
re în activitatea de prevenire şi 
combaterea criminalităţii, care 
constă dintr-un sistem de nor-
me legislative şi acte normative, 
care reglementează problemele de 
drept, organizaţional-structurale şi 
tactice de aplicare în lupta cu cri-
minlitatea o reprezintă legislația 
în vigoare.

Normele legislative şi actele 
normative, care formează baza 
juridică de aplicare a măsurilor 
speciale de investigație, orientativ 
poate fi divizat în trei categorii:

I. Prima categorie conţine nor-
mele legislative şi actele norma-
tive generale, obligatorii pentru 
toate organele de stat, subiecte ale 
activităţii speciale de investigaţie 
şi anume:

Constituţia Republicii Mol-a) 
dova din 29.07.1994 // Monitorul 
Oficial nr.1 din 12.08.1994, în vi-
goare din 27.08.1994 [1];

Codul de procedură penală b) 
al Republicii Moldova nr.122 din 
14.03.2003 // Monitorul Oficial 
nr.104-110 din 07.06.2003, în vi-
goare din 12.06.2003 [2];

Legea nr.59 din 29.03.2012 c) 
privind activitatea specială de 
investigaţii // Monitorul Oficial 
nr.113-118 din 08.06.2012, în vi-
goare din 08.12.2012 [3];

Legea nr.15 din 17.02.2005 d) 
pentru ratificarea Convenţiei Na-
ţiunilor Unite împotriva crimina-
lităţii transnaţionale organizate 
investigaţii // Monitorul Oficial 
nr.36-38 din 04.03.2005 [4];

Legea nr.320 din 27.12.2012 e) 
cu privire la activitatea Poliţiei şi 
statutul poliţistului// Monitorul 
Oficial nr.42-47 din 01.03.2013, 
în vigoare din 05.03.2013 [5].

II. Categoria a doua vizează 
actele normative interdepartamen-
tale şi departamentale, emise de 
organele care exercită activitate 
specială de investigaţii, în cores-
pundere cu legislaţia în vigoare. 
Aceastea vor reglementa organiza-
rea, metodele şi tactica efectuării 
măsurilor speciale de investigaţii. 
Prin urmare, la actele normative 
nominalizate, care reglementează 
problemele de drept şi tactice de 
aplicare în lupta cu criminalitatea 
a măsurii date, se atribuie:

Directiva 95/46/EC a Parla-a) 
mentului European şi a Consiliu-
lui din 24 octombrie 1995 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea 
ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circula-
ţie a acestor date [10];

Legea nr.133 din 08.07.2011 b) 
privind protecția datelor cu carac-
ter personal // Monitorul Oficial 
nr.170-175 din 14.10.2011, în vi-
goare din 14.04.2012 [6]; 

Regulamentele subdiviziu-c) 
nilor specializate a Ministerului 
Afacerilor Interne;

 Alte ordine, instrucţiuni, in-d) 
dicaţii privind aplicarea.

Categoria a treia, cuprinde I. 
actele normative internaţionale şi 
bilaterale, în conformitate cu tra-
tatele internaţionale la care Repu-
blica Moldova este parte:

Convenţia Organizaţi-a) 
ei Naţiunilor Unite nr.1988 din 
19.12.1988 contra traficului ilicit 
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de stupefiante şi substanţe psi-
hotrope // Tratate Internaționale 
nr.8 din 30.12.1999, în vigoare 
pentru Republica Moldova din 
16.05.1995 [11];

Hotărârea Guvernului Re-b) 
publicii Moldova nr.710 din 
27.07.1999 pentru aprobarea 
Acordului de colaborare între 
Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul Republicii Turcia cu 
privire la combaterea traficului in-
ternaţional ilicit de droguri, tero-
rismului internaţional şi altor cri-
me organizate // Monitorul Oficial 
nr.083 din 05.08.1999, în vigoare 
din 27.07.1999 [9];

Convenţia nr.1993 din c) 
22.01.1993 cu privire la asistenţa 
juridică şi raporturile juridice în 
materie civilă, familială şi penală 
de la Minsk // Undefined nr.16 din 
31.12.1999, Ratificată prin Ho-
tărârea Parlamentului nr.402 din 
16.03.1995, în vigoare pentru Re-
publica Moldova din 26.03.1996 
[12];

Legea nr.164 din 04.04.2003 d) 
pentru ratificarea Protocolului la 
Convenţia privind asistenţa juridi-
că şi raporturile juridice în mate-
rie civilă, familială şi penală din 
22.01.1993 de la Minsk”, semnat 
la 28 martie 1997 de către şefii sta-
telor membre ale CSI în corespun-
dere cu care organele de drept ale 
statelor, participante la Convenţie, 
primesc posibilitatea de colabora-
re între ele prin intermediul orga-
nelor sale centrale teritoriale [7];

Convenţia internaţională cu e) 
privire la ajutorul reciproc în pri-
vinţa prevenirii, curmării şi desco-
peririi încălcărilor de drept – pri-
mită sub egida Consiliului Vamal, 
în Nairobi, pe 19 iunie 1977 [13];

Convenția nr.2000 din f) 
15.11.2000 împotriva criminalității 
transnaționale organizate // Tra-
tate Internaționale nr.35 din 
30.12.2006, în vigoare pentru Re-
publica Moldova din 16.10.2005 
[14];

În aceste context, este de men-
ţionat şi despre aportul însemnat 

al Organizaţiei Internaţionale a 
Poliţiei Criminale – INTERPOL, 
a cărei membră Rpublica Moldova 
este din septembrie 1994.

Principalul act normativ care 
reglementează exercitarea activi-
tăţii speciale de investigaţii o con-
stituie Legea Republicii Moldo-
va privind activitatea specială de 
investigaţii nr.59, adoptată la 29 
martie 2012. Prin Legea privind 
activitatea specială de investiga-
ţie, se subînţelege actul normativ 
complex de o putere juridică su-
premă, predestinat reglării relaţi-
ilor în cadrul activităţii speciale 
de investigaţie şi, de asemenea, 
în cadrul altor activităţi a organe-
lor de stat de apărare a dreptului, 
coerent cu activitatea specială de 
investigaţie.

Acest act normativ stabileşte 
conţinutul activităţii speciale de 
investigaţie exercitată pe teritoriul 
Republicii Moldova şi întăreşte 
sistema garanţiilor respectării le-
galităţii în timpul exercitării ei. 
Unul din cel mai important rol al 
acestei Legi, constă în faptul că ea 
stă la temelia legislaţiei speciale 
de investigaţie, toate normele ei 
fiind incluse în diferite instituții a 
ramurii de drept ce studiază aspec-
tul teoretic al activităţii speciale 
de investigaţie.

Regula de bază după care ac-
ţionează Legea privind activitatea 
specială de investigaţii constă în 
faptul că caracterul şi conţinutul 
măsurilor speciale de investigaţie 
desfășurate pe teritoriul Republicii 
Moldova sunt determinate, condi-
ţionat de normele legale ale Legii 
privind activitatea specială de in-
vestigaţie, care este în vigoare la 
momentul înfăptuirii măsurilor 
speciale de investigaţii concrete 
şi luarea unor decizii de către su-
biecţii acestei activităţi. De rând 
cu aceasta este necesar de condus 
de următoarele reguli generale:

normele Legii privind ac-	
tivitatea specială de investigaţie 
care restrâng, reduc, domeniul 
exercitării activităţii speciale de 

investigaţii, au putere retroactivă;
normele juridice ale Legii 	

privind activitatea specială de in-
vestigaţie care lărgesc sfera activi-
tăţii speciale de investigaţii nu au 
putere retroactivă.

Activitatea specială de investi-
gaţii se efectuează de către ofiţerii 
de investigaţii ai subdiviziunilor 
specializate, menţionate la art.6 al 
Legii cu privire la activitatea spe-
cială de investigaţie, astfel pe teri-
toriul Republicii Moldova, dreptul 
de a efectua livrarea de control îl 
au: ofiţerii de investigaţii din ca-
drul sau subordonate Ministerului 
Afacerilor Interne, Ministerului 
Apărării, Centrului Naţional Anti-
corupţie, Serviciului de Informaţii 
şi Securitate, Serviciului de Pro-
tecţie şi Pază de Stat, Serviciului 
Vamal, Administrația Națională 
a Penitenciarelor al Ministerului 
Justiţiei. Ofiţerul de investigaţii 
care efectuează activitatea speci-
ală de investigaţii îşi realizează 
sarcinile în  mod independent, cu 
excepţia cazului când acţiunea 
specială de investigaţii este dispu-
să şi coordonată sau este condusă 
în cadrul procesului penal de către 
procuror sau de către ofiţerul de 
urmărire penală, în interacţiune 
sau în conlucrare cu colaboratorii 
confidenţiali. Aceşti subiecţi spe-
ciali pot fi modificaţi sau comple-
taţi numai prin lege [3, art.6].

Prin condiţiile de înfăptuire a 
măsurilor speciale de investiga-
ţii se subînţeleg regulile speciale, 
stabiilite de legislaţia specială de 
investigaţii din domeniu, în pri-
mul rând, de Legea privind ac-
tivitatea specială de investigaţii, 
îndeplinirea necondiţionată a că-
rora este stabilită de legislator la 
pregătirea şi înfăptuirea măsurilor 
speciale de investigaţii. Condiţi-
ile de înfăptuire a măsurilor spe-
ciale de investigaţii, inclusiv şi a 
livrării controlate sunt chemate să 
ridice eficacitatea măsurilor speci-
ale de investigaţii şi să garanteze 
respectarea principiilor activităţii 
speciale de investigaţii în timpul 
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înfăptuiriilor. Aceste reguli sunt 
chemate să ţină în echilibru inte-
resele cetăţenilor cu necesitatea 
societăţii şi a statului, cointeresat 
într-o reacţie adecvată, eficientă 
contra criminalităţii [15, p.354].

Concluzie. Există două condi-
ţii generale de înfăptuire a măsu-
rilor speciale de investigaţii. Pri-
ma condiţie generală presupune 
posibilitatea înfăptuirii măsurilor 
speciale de invetigaţii pe întreg 
teritoriul Republicii Moldova, 
dacă altceva nu este prevăzut de 
legislaţie. În acestă condiţie este 
expusă poziţia legislatorului asu-
pra limitei acţiunii Legii privind 
activitatea specială de investigaţii 
în spaţiu, în corespundere cu prin-
cipiul aplicării legilor în spaţiu. 
Reieşind din prevederile acestui 
principiu, normele Legii privind 
activitatea specială de investigaţii 
sunt aplicate total pe întreg terito-
riul Republicii Moldova.

A doua condiţie generală reiese 
din principiul aplicării actelor nor-
mative asupra persoanelor, care 
presupune că cetăţenia, naţionali-
tatea şi alte particularităţi nu ser-
vesc ca obstacol pentru înfăptuirea 
măsurilor speciale de investigaţii, 
dacă altceva nu este prevăzut de 
legislaţie. Singura abatere de la re-
gula egalităţii tuturor faţă de lege 
poate servi numai menţionarea în 
legislaţie.
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