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Alin. alineat
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BNS	 Biroul	Național	de	Statistică	al	Republicii	Moldova

CC	 Cod	Contravențional

CDI Consumator de droguri injectabile

CEDO	 Convenția	Europeană	pentru	Drepturile	Omului

CtEDO	 Curtea	Europeană	pentru	Drepturile	Omului

CNAJGS	 Consiliul	Național	pentru	Asistență	Juridică	Garantată	de	Stat

CNMS	 Centrul	Național	de	Management	în	Sănătate

CML	 Centrul	de	Medicină	Legală	al	Ministerului	Sănătății

CNAM	 Compania	Națională	de	Asigurări	în	Medicină

CP Cod Penal

CPP	 Cod	de	Procedură	Penală

CSM Consiliul Superior al Magistraturii

CSJ	 Curtea	Supremă	de	Justiție

DIP	 Departamentul	Instituții	Penitenciare	al	Ministerului	Justiției

EMCDDA	 Centrul	European	de	Monitorizare	a	Drogurilor	și	Dependenței	de	Droguri

GRSI	 Grup	cu	Risc	Sporit	de	Infectare

HG	 Hotărâre	de	Guvern

IGP	 Inspectoratul	General	al	Poliției

IP	 Inspectorat	de	Poliție

KAP	 Key	Affected	Population	(populația	cheie	afectată)

MAI	 Ministerul	Afacerilor	Interne	al	Republicii	Moldova

MS	 Ministerul	Sănătății	al	Republicii	Moldova
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RM	 Republica	Moldova
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Prin	extensiunea	traficului	și	consumului	ilicit,	drogurile	constituie	o	problemă	gravă,	resimțită	
atât	la	nivel	local,	cât	și	la	nivel	național.	În	același	timp,	aceasta	reprezintă	un	flagel	global	care	
trebuie	abordat	în	context	transnațional.1

Gravitatea	problemei	drogurilor	la	nivel	global	devine	mai	clară	și	evidentă	atunci	când	anali-
zăm	cifrele.	Mai	mult	de	1	din	10	utilizatori	de	droguri	este	problematic,	ceea	ce	presupune	că	
suferă	de	diverse	tulburări	legate	de	consumul	sau	dependența	de	droguri.	Cu	alte	cuvinte,	circa	
27	de	milioane	de	oameni	în	lume	(echivalentul întregii populații a unui stat ca Malaiezia)	sunt	
consumatori	problematici	de	droguri.	Circa	jumătate	din	aceștia	sunt	consumatori	de	droguri	
injectabile	(peste 12 milioane),	iar	circa	1.65	milioane	din	cei	care-și	injectează	drogurile	sunt	
infectați	cu	HIV.2 

Se	estimează	că	aproape	un	sfert	de	miliard	de	oameni,	cu	vârste	cuprinse	 între	15	și	64	de	
ani,	au	folosit	droguri	ilicite	în	anul	2013.	Acestor	statistici	le	corespunde	o	prevalență	globală	
de	5,2%	(interval: 3.4 - 7.0 la suta),	ceea	ce	sugerează	că	 în	ultimii	 trei	ani	nivelul	consumu-
lui	de	droguri	 a	 rămas	 stabil,	 deși	numărul	 estimat	de	 consumatori	de	droguri	 a	 crescut	de	
fapt	cu	6	milioane,	ajungând	la	246	de	milioane	(interval: 162000000-329,000,000)	ca	urmare	a	
creșterii	populației	la	nivel	mondial.	Se	estimează	că	circa	27	de	milioane	de	oameni	(interval: 
15,700,000-39,000,000)	sau	0,6	la	sută	din	populația	globală	cu	vârste	cuprinse	între	15	și	64	
ani	sunt	estimați	ca	fiind	consumatori	problematici	de	droguri,	precum	și	de	diverse	tulburări	
legate	de	acesta.	În	pofida	tuturor	eforturilor	concentrate	pe	plan	mondial	și	local,	consumul	
ilicit	de	droguri	pare	să	fi	rămas	oarecum	un	fenomen	stabil	în	perioada	ultimilor	trei	ani.3

În	ultimul	timp,	un	pericol	emergent	este	apariția	pe	piață	a	unor	substanțe	narcotice	și	psiho-
trope	noi,	precum	și	a	preparatelor	sintetice	de	o	nouă	generație	(canabinozi sintetici (spice), 
metamfetamin cristalin, ketamină, mefedrona),	consumul	cărora	implică	consecințe	grave	asu-
pra	sănătății.

Ținând	cont	de	globalizarea	problemei	consumului	și	traficului	ilicit	de	droguri,	în	diverse	țări,	
inclusiv	în	Republica	Moldova,	se	desfășoară	un	proces	de	dezvoltare	și	perfecționare	a	bazei	
normative	care	determină	politica	națională	în	domeniul	prevenirii	consumului	și	combaterii	
traficului	ilicit,	precum	și	acordarea	serviciilor	de	consiliere	și	tratament	persoanelor	depen-
dente de droguri.

Un	subdomeniu	important	în	acest	context	este	investigarea	faptelor	săvârșite	în	cadrul	circui-
tului	ilicit	de	droguri,	reacția	autorităților	față	de	manifestarea	infracțională	a	acestui	fenomen	
și	eficiența	politicilor	și	legilor	statului	în	procesul	de	sancționare	a	persoanelor	vinovate.

1 Strategia	antidrog	a	Uniunii	Europene	(2013-20),	EMCDDA,	p.4
2 Raportul Mondial privind Drogurile,	UNODC,	2015,	sumar	executiv
3 Raportul Mondial privind Drogurile,	UNODC,	2015,	Capitolul	I,	pct.	A
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Acest	studiu	are	 la	bază	cercetarea	practicii	 judiciare	privind	contravențiile	care	se	referă	 la	
procurarea	ori	păstrarea	ilegală	de	droguri,	precursori,	etnobotanice	și	a	analogilor	acestora	în	
cantități	mici	sau	consumul	de	droguri	fără	prescripția	medicului	(art.85	CC)	și	infracțiunile	care	
se	referă	la	circulația	ilegală	a	drogurilor,	etnobotanicelor	sau	analogilor	acestora	fără	scop	de	
înstrăinare	(art.217	CP).	Practica	judiciară	a	fost	analizată	în	baza	dosarelor	contravenționale	și	
penale,	colectate	din	toate	instanțele	de	nivelul	unu	din	Republica	Moldova,	care	pe	parcursul	
anului	2015	au	examinat	astfel	de	cauze.

Practica	 judiciară	 a	 fost	 analizată	 în	 baza	metodologiei	 elaborate	 de	Asociația	 ”Promo-LEX”,	
în	conformitate	cu	standardele	Comisiei	Europene	pentru	Eficiența	în	Justiție	din	cadrul	Con-
siliului	Europei	 (CEPEJ).	 În	procesul	de	elaborare	a	metodologiei,	persoanele	 contractate	de	
Asociație	s-au	condus	de	ghidurile	Consiliului	Europei	cu	privire	 la	aplicarea	articolului	6	al	
Convenției	Europene	a	Drepturilor	Omului1	și	de	buletinul	Organizației	pentru	Securitate	și	Co-
operare	în	Europa	cu	privire	la	prevederile	internaționale	ale	dreptului	la	un	proces	echitabil.2 
Aceste	instrumente	au	fost	examinate	și	adaptate	la	situația	din	Republica	Moldova	pentru	a	fi	
aplicate	la	evaluarea	practicii	judiciare	privind	faptele	ilicite	care	se	referă	la	circuitul	ilegal	de	
droguri	fără	scop	de	înstrăinare.

În	vederea	realizării	cercetării,	au	fost	expediate	demersuri	către	Consiliul	Superior	al	Magistra-
turii	din	Republica	Moldova,	pentru	a	obține	accesul	la	registrele	de	evidență,	fișele	de	evidență	
și	dosarele	din	arhiva	instanțelor	judecătorești,	care	au	fost	 inițiate	și/sau	examinate	în	anul	
2015.	Prin	Hotărârea	nr.67/3	din	9	februarie	20163,	Consiliul	Superior	al	Magistraturii	a	apro-
bat	demersurile	Asociației	Promo-LEX,	astfel	fiind	asigurat	accesul	la	informațiile	solicitate.

De	asemenea,	au	fost	expediate	cereri	privind	accesul	la	informație	către	Ministerul	Afacerilor	
Interne,	Ministerul	Justiției	și	Procuratura	Generală	în	vederea	obținerii	datelor	relevante	și	a	
statisticilor,	în	special	privind	numărul	total	al	infracțiunilor	și	contravențiilor	în	domeniul	cir-
cuitului	ilegal	de	droguri	pentru	anul	2015,	numărul	cauzelor	transmise	în	instanța	de	judecată	
și	a	celor	în	care	au	fost	înregistrate	acorduri	de	recunoaștere	a	vinovăției,	informații	importan-
te	pentru	realizarea	prezentei	cercetări.

În	urma	analizei	literaturii	de	specialitate,	în	particular	a	rapoartelor	și	studiilor	relevante	pri-
vind	consumul	de	droguri	și	situația	persoanelor	din	grupul	cu	risc	sporit	de	infectare	(GRSI),	
dar	și	 în	baza	metodologiei	de	cercetare,	a	 fost	elaborată	 fișa	de	evaluare	a	dosarelor,	care	a	
fost	întocmită	pentru	dezagregarea	datelor	și	informațiilor	obținute	în	procesul	de	cercetare	a	
materialelor	din	dosarele	penale	și	contravenționale.	Fișa	a	fost	necesară	și	pentru	identificarea	
tendințelor	și	practicilor	de	investigare	și	examinare	a	faptelor	ilicite	privind	circulația	ilegală	a	
drogurilor	fără	scop	de	înstrăinare.

La	elaborarea	fișei	s-a	ținut	cont	de	necesitatea	evaluării	aspectelor	de	ordin	procesual	și	ma-
terial	care	influențează	procesul	de	examinare	judiciară	a	cauzelor	penale	și	contravenționale,	
precum	și	de	necesitatea	prelucrării	informațiilor	relevante	privind	profilul	persoanei	puse	sub	
învinuire/a	contravenientului.	

1 Dreptul	la	un	proces	echitabil	-	ghid	pentru	implementarea	articolului	6	al	CEDO,	Consiliul	Europei,	2001-2006,	și
 Protecția	dreptului	la	un	proces	echitabil	în	baza	CEDO,	Consiliul	Europei,	2012
2 Legal	Digest	of	International	Fair	Trial	Rights,	OSCE/ODIHR,	2012
3 Hotărârea	nr.67/3	din	09	februarie	2016,	Consiliul	Superior	al	Magistraturii	
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În	baza	fișei	de	evaluare,	au	fost	prelucrate	datele	privind:	a)	temeiul	urmăririi	penale,	b)	durata	
urmăririi,	c)	durata	examinării	judiciare,	d)	modul	de	colectare	a	probelor	și	tipul	acestora,	e)	
recunoașterea	vinovăției	în	procesul	penal	și	procedura	de	examinare	în	instanță,	f)	asistența	
juridică	și	eficiența	apărării,	g)	sentința	judiciară	și	tipurile	de	pedepse	aplicate,	precum	și	h)	
căile	de	atac	împotriva	sentințelor	judecătorești	și	frecvența	contestării	acestora.	

În	ceea	ce	privește	persoanele,	au	fost	prelucrate	datele	privind:	a)	apartenența	gender	a	aces-
tora,	b)	vârsta,	c)	cetățenia/naționalitatea/etnia,	d)	zona	de	proveniență,	e)	statutul	matrimoni-
al,	f)	studiile,	g)	angajarea	în	câmpul	muncii	și	h)conflictele	anterioare	cu	legea.

În	total,	au	fost	examinate	264	de	dosare	penale	și	4	dosare	contravenționale	în	privința	a	279	
de	inculpați	și	contravenienți.	În	total,	au	fost	colectate	materiale	din	37	de	instanțe	judiciare	
și	35	de	localități	diferite,	care	pe	parcursul	anului	2015	au	examinat	contravenții	și	infracțiuni	
privind	circuitul	 ilegal	de	droguri	 fără	scop	de	înstrăinare.	Reieșind	din	faptul	că	din	diverse	
motive	nu	au	putut	fi	colectate	toate	dosarele	penale	și	contravenționale	relevante	pentru	anul	
2015	(se află în proces de examinare, nu au fost găsite în arhivă sau cancelarie și instanțele nu 
au putut să ni le pună la dispoziție etc.),	cifrele	și	informațiile	obținute	sunt	orientative	și	pot	
conține	o	marjă	de	eroare.

Perioada	de	cercetare	este	cuprinsă	între	1	iulie	2016	și	30	octombrie	2016.	Nu	au	fost	supuse	
analizei	cauzele	aflate	pe	rol	la	Curțile	de	Apel	și	Curtea	Supremă	de	Justiție,	accentul	fiind	pus	
pe	analiza	practicii	de	investigare	penală	și	examinare	în	fond.

Datele	 obținute	 în	 urma	 cercetării	 au	 fost	 analizate	 prin	 prisma	 standardelor	 naționale	 și	
internaționale	 în	domeniul	drepturilor	omului,	dar	 și	 a	garanțiilor	 fundamentale	privind	ac-
cesul	la	justiție	și	procesul	echitabil.	De	asemenea,	cercetarea	s-a	bazat	pe	analiza	practicilor	
de	investigare	penală	și	examinare	judiciară	a	cauzelor	privind	circulația	ilegală	a	drogurilor	și	
concordanța	acestora	cu	angajamentele	naționale	și	internaționale	asumate	de	Republica	Mol-
dova	pentru	prevenirea	și	combaterea	narcomaniei	și	narcobusinessului.4

Prelucrarea	datelor	și	formularea	concluziilor	în	acest	studiu	s-au	axat	preponderent	pe	evalu-
area	calitativă	a	rezultatelor,	deși	un	rol	important	l-au	jucat	și	indicii	cantitativi.	

Autorii	și-au	propus,	în	baza	datelor	obținute,	să	stabilească	cauzele	problemelor	identificate	în	
urma	cercetării	și	să	analizeze	procesele	și	modalitățile	de	comitere	a	încălcărilor,	dar	și	reacția	
autorităților	la	acestea.	

4 Hotărârea	Guvernului	Nr.	1208	din	27.12.2010,	cu	privire	la	aprobarea	Strategiei	naționale	antidrog	pe	anii	2011-2018
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În	abordarea	problemei	consumului	de	droguri,	Republica	Moldova	se	bazează	pe	conceptul	
Organizației	Mondiale	a	Sănătății	 „Sănătate pentru Toți în secolul al XXI-lea”,	 conform	căruia	
consumul	de	droguri	este	o	problemă	ce	periclitează	sănătatea	publică	și	care	ar	putea	împiedica	
dezvoltarea	sănătoasă	a	cetățenilor	și	a	societății	în	context	mai	larg.1

Ca	reacție	la	creșterea	traficului	și	consumului	ilicit	de	droguri,	Republica	Moldova	a	dezvoltat	
și	 continuă	permanent	 să-și	perfecționeze	 cadrul	 legislativ	 și	 instituțional.	Au	 fost	 elaborate	
acte	 legislative	menite	 să	 reglementeze	 circuitul	de	 substanțe	narcotice	 și	psihotrope	 în	RM	
și	să	sancționeze	eventualele	încălcări	ale	regulilor	stabilite.	În	acest	sens,	Legea	cu	privire	la	
circulația	substanțelor	stupefiante,	psihotrope	și	a	precursorilor2	stabilește	regulile	generale	și	
restricțiile	privind	circulația	drogurilor	pe	teritoriul	RM.

În	același	timp,	Codul	Contravențional	al	RM3	și	Codul	Penal	al	RM4 stabilesc terenul legal pentru 
sancționarea	persoanelor	fizice	și	juridice	care	au	încălcat	prevederile	legale	privind	circuitul	
de	substanțe	narcotice	și	psihotrope.	Codurile	prevăd	temeiurile	și	condițiile	de	sancționare,	
dar	și	tipurile	de	pedepse	aplicate.

CODUL CONTRAVENŢIONAL
Acțiunile	 legate	de	consumul	 și	 circulația	 ilegală	a	 substanțelor	narcotice	au	 fost	 înserate	 în	
Capitolul	 VII	 al	 Codului	 Contravențional,	 și	 anume:	 „Contravenții ce atentează la sănătatea 
populației, sănătatea persoanei, la starea sanitaro-epidemiologică”. 

• Articolul 85.  Cod Contravențional

”Procurarea sau păstrarea ilegală de substanțe narcotice sau de alte substanțe psihotrope în 
cantități mici ori consumarea unor astfel de substanțe fără prescripția medicului”

Obiectul	 juridic	al	 contravenției	 îl	 constituie	 relațiile	 sociale	a	 căror	existență	 și	desfășurare	
normală	 sunt	 condiționate	 de	 ocrotirea	 sănătății	 populației,	 persoanei	 și	 stării	 sanitar-
epidemiologice.	Contravenția	prevăzută	la	art.	85	CC	se	realizează	prin	mai	multe	activități.	

Latura	obiectivă	o	constituie	una	din	următoarele	activități	ilegale:
	 a)	Procurarea	sau	păstrarea	ilegală,	fără	scop	de	înstrăinare,	de	substanțe	narcotice	sau	de	

alte	substanțe	psihotrope	în	cantități	mici.
	 b)	Consumarea	 de	 substanțe	 narcotice	 sau	 de	 alte	 substanțe	 psihotrope	 fără	 prescripția	

medicului.

1	 Hotărârea	Guvernului	nr.1208	din	27.12.2010	cu	privire	la	aprobarea	Strategiei	naționale	antidrog		pe	anii	2011-2018
2	 Legea	Nr.	382	din	06.05.1999	cu	privire	la	circulația	substanțelor	stupefiante,	psihotrope	și	a	precursorilor
3 Codul	Contravențional	al	RM,	nr.218	din	24.10.2008,	publicat	în	Monitorul	Oficial	nr.3-6	la	16.01.2009	,	intrat	în	vigoare	la	31.05.2009
4	 Codul	Penal	al	RM,	nr.985	din	18.04.2002,	publicat	în	Monitorul	Oficial	nr.72-74	la	14.04.2009	

CAPITOLUL I.
CONTRAVENŢIILE ȘI INFRACŢIUNILE ÎN DOMENIUL 
CIRCUITULUI ILEGAL DE DROGURI FĂRĂ SCOP DE 
ÎNSTRĂINARE
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Noțiunile	de	procurare,	păstrare	și	consum	au	fost	definite	de	către	Plenul	Curții	Supreme	de	
Justiție5	astfel:

• Procurare	de	substanțe	narcotice	sau	de	alte	substanțe	psihotrope	este	considerată	obținerea	
lor	 de	 către	 o	 persoană	 printr-o	 tranzacție	 ilicită	 (cumpărare, primire cu titlu de împrumut, 
de cadou sau în schimbul altor mărfuri și obiecte, precum și în calitate de mijloc de decontare 
reciprocă pentru o lucrare realizată, un serviciu prestat sau ca rambursare a datoriei etc.),	 în	
urma	căreia	aceasta	devine	posesorul	acestor	substanțe.6

• Păstrarea	de	substanțe	narcotice	sau	de	alte	substanțe	psihotrope	înseamnă	orice	acțiune	
premeditată	 legată	 de	 aflarea	 ilicită	 a	 acestor	 substanțe	 în	 posesia	 celui	 vinovat	 (păstrarea 
asupra sa, în încăperi, în locuri special adaptate, în ascunzișuri, în mijloace de transport, propuse 
pentru depozitare temporară etc.).	Totodată,	nu	are	 importanță	 cât	 timp	persoana	păstrează	
ilicit	aceste	substanțe.	Păstrarea	substanțelor	respective	este	o	continuare	firească	a	procurării	
sau	a	preparării	(uneori și a transportării, expedierii etc.)	acestora.7

• Consum	 de	 substanțe	 narcotice	 sau	 de	 alte	 substanțe	 psihotrope	 reprezintă	 acțiunile	 de	
întrebuințare	ilicită	de	către	făptuitor	a	acestora	prin	diferite	metode:	injectare,	fumat,	inspirare,	
inhalare,	întrebuințare	a	pastilelor	sau	prafurilor	etc.8

• Consumul de substanțe narcotice sau de alte substanțe psihotrope fără prescripția medicului 
presupune	consumul	de	substanțe	narcotice	sau	de	alte	substanțe	psihotrope	în	absența	unei	
rețete	care	ar	permite	obținerea	unei	substanțe	narcotice	sau	psihotrope	de	către	o	persoană	
care	are	nevoie	de	tratament	medical.	Este	de	menționat	că	în	Germania,	Italia	și	Elveția	lipsește	
interdicția	legală	de	a	consuma	substanțe	narcotice	fără	prescrierea	medicului.9

• Rețetă	reprezintă	formularul	în	scris,	eliberat	de	medic,	prin	care	se	certifică	dreptul	persoanei	
de	a	procura	medicamente,	inclusiv	preparate	narcotice	sau	psihotrope,	în	scopuri	terapeutice,	
indicându-se	compoziția,	cantitatea,	forma,	modul	de	utilizare	a	acestor	preparate,	termenul	de	
valabilitate	a	rețetei	etc.10

Conform	 legii	 cu	 privire	 la	 circulația	 substanțelor	 narcotice	 și	 psihotrope	 și	 a	 precursorilor,	
substanțele	narcotice	 și	 psihotrope	pentru	 consum	 individual	 se	 eliberează	numai	 cu	 rețete	
medicale	special	eliberate	de	medicul	instituției	medicale.11	Rețetele	pentru	substanțe	narcotice	
și	psihotrope	se	eliberează	numai	după	examinarea	și	identificarea	pacientului.12 

Rețetele	 pentru	 substanțele	 din	 tabelul	 nr.	 II,	 expus	 în	 anexa	 Legii	 cu	 privire	 la	 circulația	
substanțelor	narcotice	și	psihotrope	și	a	precursorilor,	se	prezintă	la	farmacie	în	termen	de	10	
zile	de	la	data	prescrierii,	iar	pentru	preparatele	care	conțin	substanțele	din	tabelul	nr.	III,	expus	
în	anexa	Legii	cu	privire	la	circulația	substanțelor	narcotice	și	psihotrope	și	a	precursorilor,	în	
termen	de	30	de	zile.13

Lista	substanțelor	narcotice,	psihotrope	și	a	plantelor	care	conțin	astfel	de	substanțe	depistate	
în	trafic	ilicit,	precum	și	cantitățile	acestora,	au	fost	aprobate	de	Guvern	prin	Hotărârea	nr.79	
din	23.01.2006.14

5	 Hotărârea	Plenului	Curții	Supreme	de	Justiție	a	RM	cu	privire	la	practica	judiciară	de	aplicare	a	legislației	penale	ce	reglementează	circulația	
substanțelor	narcotice,	psihotrope	sau	a	analoagelor	lor	și	a	precursorilor,	nr.2	din	26.12.2011

6 Ibidem
7 Idem
8 Idem
9	 Бориневич	И.	И.	Антинаркотическая политика и права человека в Российском обществе,	p.	59.
10 Idem
11	 Legea	cu	privire	la	circulația	substanțelor	narcotice	și	psihotrope	și	a	precursorilor	Nr.	382	din	06.06.1999,	articolul	15	alin.	(1).
12	 Idem,	articolul	16	alin.	(2).
13	 Idem,	articolul	16	alin.	(3).
14 Hotărârea	Guvernului	RM,	nr.79	din	23	ianuarie	2006,	Cu	privire	la	aprobarea	Listei	substanțelor	narcotice,	psihotrope	și	plantelor	care	

conțin	aceste	substanțe	identificate	în	traficul	ilicit	și	cantitățile	acestora.
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Această	listă	este	utilizată	de	către	organele	de	drept	în	procesul	de	calificare	a	unei	acțiuni/
inacțiuni	 legate	 de	 droguri	 drept	 infracțiune	 sau	 contravenție	 administrativă,	 în	 funcție	 de	
cantitatea	identificată	și	de	substanța	supusă	controlului.	În	listă	sunt	definite	cantitățile	mici,	
mari	și	deosebit	de	mari	pentru	fiecare	substanță	narcotică,	substanță	psihotropă	sau	plante	ce	
conțin	astfel	de	substanțe.	

În	 conformitate	 cu	 prevederile	 articolelor	 85-87	 ale	 Codului	 Contravențional	 al	 Republicii	
Moldova,	sunt	pasibile	de	sancțiuni,	acțiunile/inacțiunile	ilegale	cu	cantități	mici	de	substanțe	
narcotice,	 substanțe	psihotrope	 sau	plante	 care	 conțin	 astfel	 de	 substanțe.	Aceleași	 acțiuni/
inacțiuni	 cu	 cantități	mari	 și	 deosebit	 de	mari	 sunt	 pasibile	 de	 pedepse,	 în	 conformitate	 cu	
Codul Penal al RM. 

Cantitățile	includ	amestecurile	substanțelor	narcotice	și/sau	psihotrope	cu	precursori,	adaosuri	
(preparate medicamentoase, acizi, glucoză, făină etc.),	 aflând-se	 în	 orice	 stare	 de	 agregare.	
Aceasta	presupune	că	substanța	narcotică	amestecată	cu	adaosuri	va	fi	calificată	ca	un	produs	
integru	și	întreaga	cantitate	va	fi	apreciată	ca	fiind	un	singur	drog.

Cantitățile	mici,	mari	sau	deosebit	de	mari	ale	analoagelor	substanțelor	narcotice	sau	psihotrope	
corespund	cantităților	calculate	ale	substanțelor	narcotice	sau	psihotrope	enumerate	în	listă.	

Cantitatea	mică	de	substanțe	narcotice,	substanțe	psihotrope	sau	plante	care	conțin	astfel	de	
substanțe	este	cantitatea	mai	mică	decât	cantitatea	mare	definită	în	Listă.	Cantitățile	mari	de	
substanțe	 narcotice,	 psihotrope	 și	 precursori,	 care	 au	 fost	 depistate	 în	 circulație	 ilegală,	 se	
consideră	cantitățile	ce	depășesc	cantitățile	mici	până	la	cantitățile	maxime	indicate	în	tabelul	
cantităților	mari.	Cantitățile	deosebit	de	mari	de	substanțe	narcotice,	psihotrope	și	precursori	
care	au	fost	depistate	în	circulația	ilegală	se	consideră	cantitățile	ce	depășesc	cantitățile	mari.

În	calitate	de	subiect	al	contravenției	poate	fi	persoana	fizică	cu	capacitate	de	exercițiu	care,	în	
momentul	săvârșirii	contravenției,	are	împlinită	vârsta	de	18	ani.

Conform	articolului	400	CC15,	contravențiile	prevăzute	de	articolul	85	privind	procurarea	ori	
păstrarea	 ilegală	de	droguri,	precursori,	etnobotanice	și	analogi	ai	acestora	 în	cantități	mici,	
consumul	de	droguri	fără	prescripția	medicului	și	cultivarea	ilegală	a	plantelor	ce	conțin	droguri,	
precursori	și	analogi	ai	acestora	și	fabricarea	etnobotanicelor,	țin	de	competența	poliției.	

Sunt	în	drept	să	examineze	cauzele	contravenționale	și	să	aplice	sancțiuni	în	limitele	competenței,	
șefii	de	direcții	și	adjuncții	lor,	șefii	inspectoratelor	de	poliție	și	adjuncții	lor,	șefii	secțiilor	de	
poliție,	șefii	sectoarelor	de	poliție,	șefii	posturilor	de	poliție,	ofițerii	principali	de	sector,	ofițerii	
superiori	de	sector,	ofițerii	de	sector,	angajații	secțiilor	securitate	publică,	angajații	serviciilor	
patrulare,	 angajații	 secțiilor	 supraveghere	 transport	 și	 circulație	 rutieră,	 angajații	 serviciilor	
supraveghere	tehnică	și	accidente	rutiere	ale	inspectoratelor	de	poliție,	angajații	Inspectoratului	
național	de	patrulare	 și	 ai	 Inspectoratului	național	de	 investigații	din	cadrul	 Inspectoratului	
General	al	Poliției.

Totodată,	Legea	cu	privire	la	poliție	și	statutul	polițistului	stabilește	o	serie	atribuții	și	competențe	
ale	poliției	atât	în	domeniul	prevenirii,	cât	și	combaterii	infracțiunilor	și	a	contravențiilor	legate	
de	circulația	substanțelor	narcotice.

Poliția	 exercită	 controlul	 asupra	 respectării	 de	 către	 instituțiile	 abilitate	 a	 normelor	 legale	
referitoare	 la	 circulația	 substanțelor	 narcotice16,	 instituite	 de	 Legea	 cu	 privire	 la	 circulația	
substanțelor	narcotice	și	psihotrope	și	a	precursorilor.17

15 Codul	Contravențional	al	Republicii	Moldova,	nr.	218	din	24.10.2008.
16 Legea	cu	privire	la	Poliție	și	statutul	polițistului,	nr.320	din	27.12.2012,	art.	19,	lit.	h)
17 Legea	cu	privire	la	circulația	substanțelor	narcotice	și	psihotrope	și	a	precursorilor,	nr.	382	din	06.05.1999.
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În	 domeniul	 combaterii	 contravențiilor	 și	 infracțiunilor	 legate	 de	 circulația	 substanțelor	
narcotice,	poliția	are	următoarele	împuternici	și	atribuții:
	 •	 să	 verifice	 persoana	 care	 conduce	 mijlocul	 de	 transport	 atunci	 când	 se	 bănuiește	 că	

persoana	respectivă	este	sub	influența	substanțelor	narcotice;18

	 •	 să	apeleze	la	instituțiile	medico-sanitare	pentru	testarea	obligatorie,	conform	prevederilor	
legislației,	 a	 persoanelor	 aflate	 în	 stare	 de	 ebrietate	 produsă	 de	 substanțe	 narcotice,	
psihotrope	sau	toxice;19

	 •	 să	aducă	din	 locuri	publice	ori	aglomerate	 într-o	 instituție	medico-sanitară	persoanele	
aflate	sub	influența	substanțelor	narcotice,	psihotrope.20

	 •	 să	ridice	și	să	depoziteze	arme	de	foc,	muniții,	explozive,	substanțe	narcotice	și	psihotrope	
(…)	 în	care	 (…)	substanța	 respectivă	este	păstrată	sau	utilizată	cu	 încălcarea	normelor	
stabilite;

Contravenția	 este	 constatată	 doar	 atunci	 când	 există	 probe	 suficiente	 pentru	 a	 stabili	 cu	
certitudine	că	a	avut	loc	una	din	laturile	obiective	prevăzute	de	articolul	85	CC.

În	 vederea	 acumulării	 de	 către	 angajații	 poliției	 a	 probelor	 care	 ar	 demonstra	 vinovăția	
persoanei,	este	necesară	expertiza	substanțelor	depistate	sau	a	persoanei	bănuite	de	consum	
de	substanțe	narcotice.	

Consumul	de	droguri	fără	prescripția	medicului	se	constată	în	temeiul	rezultatelor	examinării	
medicale	 și	 al	 rezultatelor	 testării	 lichidelor	 biologice.	 Expertiza	 narcologică	 legală	 (…)	 se	
efectuează	în	temeiul	ordonanței	în	modul	prevăzut	de	legislație	în	cadrul	Instituției	Medico-
Sanitare Publice Dispensarul Republican de Narcologie.21

În	unul	din	 rapoartele	 sale	anuale22,	 observatorul	Național	pentru	Droguri23	menționează	că	
sursa	principală	de	depistare	a	cazurilor	noi	de	consum	de	droguri	este	poliția	(care	se	adresează	
serviciului	narcologic	pentru	expertiza	persoanelor	reținute	din	diferite	motive)	și	instituțiile	
medicale	(adresare voluntară pentru tratament sau depistare accidentală în timpul controalelor 
profilactice).	

De	menționat	este	faptul	că	testarea	este	benevolă.	Astfel,	dacă	persoana	bănuită	de	comiterea	
contravenției	prevăzute	de	articolul	85,	refuză	testarea,	aceasta	nu	poate	fi	sancționată	de	către	
poliție	decât	dacă	este	reținută.

Cu	toate	acestea,	au	fost	constatate	mai	multe	abuzuri	din	partea	colaboratorilor	de	poliție,	care	
au	obligat	consumatorii	de	droguri	să	treacă	testarea	respectivă24	în	absența	unui	proces-verbal	
de	reținere.

Totodată,	persoanele	care	consumă	ilicit	droguri	sau	alte	substanțe	psihotrope,	creând	astfel	
familiei	greutăți	materiale	sau	provocând	situații	conflictuale	în	familie	sau	în	locuri	publice,	
și	care,	după	ce	au	fost	avertizate	ori	sancționate	repetat	de	reprezentanții	organelor	de	drept,	
au	evitat	să	solicite	benevol	asistență	consultativă	sau	curativă	în	instituții	medicale	teritoriale,	
sunt	trimise	spre	testare	la	comisia	narcologică,	pentru	obținerea	unui	aviz	privind	gradul	lor 

18 Legea	cu	privire	la	Poliție	și	statutul	polițistului	nr.320	din	27.12.2012,	art.	25,	pct.	21
19 Idem,	art.	25,	pct.	22
20 Idem,	art.	25,	pct.	23
21 Legea	Nr.	713	06.12.2001,	privind	controlul	și	prevenirea	consumului	abuziv	de	alcool,	consumului	ilicit	de	droguri	și	de	alte	substanțe	

psihotrope,	articolul	17/2
22 Observatorul	Național	pentru	Droguri,	Consumul	și	traficul	ilicit	de	droguri	în	Republica	Moldova	în	anul	2013,	raport	anual
23 Observatorul	Național	pentru	Droguri	a	fost	creat	în	cadrul	Ministerului	Sănătății	și	Protecției	Sociale	al	Republicii	Moldova	prin	Hotărârea	

nr.	2,	din	27	februarie	2004.	Această	unitate	este	responsabilă	de	analiza	centralizată	a	datelor	neconfidențiale	privind	abuzul	si	traficul	
ilicit de droguri.

24 Studiul ”Percepțiile și comportamentul poliției față de consumatorii de droguri injectabile în Republica Moldova”,	2014
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de	dependență	narcotică	și	pentru	a	se	determina	tipul	instituției	curative	a	cărei	asistență	le	
este	indicată.25

În	 cazul	 în	 care	 se	 constată	 dependența	 narcotică,	 la	 cererea	 comisiei	 pentru	 problemele	
sociale	sau	la	cererea	procurorului,	instanța	de	judecată	emite	o	hotărâre	privind	supunerea	la	
tratament	obligatoriu	în	instituțiile	narcologice	ale	Ministerului	Sănătății	al	RM.

În	 cazurile	 stabilite	 de	 lege,	 angajații	 Ministerului	 Afacerilor	 Interne	 pot	 reține	 persoana.	
Reținerea	 reprezintă	o	măsură	procesuală	de	constrângere,	 stabilită	de	articolul	432	 (a)	CC.	
În	conformitate	cu	articolul	433	CC,	reținerea	constă	în	limitarea	de	scurtă	durată	a	libertății	
persoanei	fizice	și	se	aplică	în	cazul:
	 a)	contravențiilor	 flagrante	 pentru	 care	 prezentul	 cod	 prevede	 sancțiunea	 arestului	

contravențional;	
	 b)	imposibilității	identificării	persoanei	în	a	cărei	privință	este	pornit	proces	contravențional	

dacă	au	fost	epuizate	toate	măsurile	de	identificare;
	 c)	 contravențiilor	pasibile,	 conform	prezentului	 cod,	 de	 aplicare	 a	măsurii	 de	 siguranță	 a	

expulzării.

În	 urma	 modificărilor	 operate	 prin	 Legea	 nr.	 193	 din	 28.07.2016	 pentru	 modificarea	 și	
completarea	unor	acte	legislative26,	contravenția	prevăzută	de	articolul	85	CC	se	sancționează	
cu	 amendă	 de	 la	 20	 la	 50	 de	 unități	 convenționale	 sau	 cu	 muncă	 neremunerată	 în	 folosul	
comunității	de	până	la	72	de	ore.	Legiuitorul	a	modificat	sancțiunea	contravențională	în	sensul	
majorării	acesteia.

Este	de	menționat	faptul	că	poliția	poate	sancționa	contravenientul	doar	cu	amendă.	Pedeapsa	
în	formă	de	muncă	neremunerată	în	folosul	comunității	poate	fi	stabilită	doar	de	către	instanța	
de	judecată.27

Conform	articolului	32	(3)	CC,	pot	fi	stabilite	și	pedepse	complementare	pedepsei	de	bază,	cum	
ar	 fi:	 a)	privarea	de	dreptul	de	a	desfășura	o	anumită	activitate,	b)	privarea	de	dreptul	de	a	
deține	anumite	funcții	și	c)	punctele	de	penalizare.

În	 conformitate	 cu	 articolul	 384	 (1)	 (k)	 și	 (s)	 CC,	 contravenientul	 poate	 contesta	 decizia	
agentului	constatator.	Contravenientul	poate	ataca	procesul-verbal	în	instanța	de	judecată		în	a	
cărei	rază	teritorială	activează	agentul	constatator.	Contestația	suspendă	executarea	sancțiunii	
contravenționale	aplicată	prin	proces-verbal.	Totodată,	persoana	care	contestă	este	scutită	de	
achitarea	taxei	de	stat.28

Conform	 alin.	 (2),	 este	 înlăturată	 răspunderea	 contravențională	 a	 persoanei	 care	 a	 predat	
benevol	substanțele	narcotice	ori	alte	substanțe	psihotrope	deținute	ilegal	sau	care	s-a	adresat	
ori	care	acceptă	să	se	adreseze	benevol	la	o	instituție	medicală	pentru	a	i	se	acorda	asistența	
necesară	 în	 legătură	cu	consumarea	 ilegală	a	substanțelor	narcotice	și/sau	a	altor	substanțe	
psihotrope.

25	 Art.13	al	Legii	nr.	713	din	06.12.2001	privind	controlul	și	prevenirea	consumului	abuziv	de	alcool,	consumului	ilicit	de	droguri	și	de	alte	
substanțe	psihotrope

26 Legea	nr.	193	din	28.07.2016	pentru	modificarea	și	completarea	unor	acte	legislative,	publicată	la	23.09.2016	în	Monitorul	Oficial	nr.315-
328

27 Art.	395	alin.	(1)	lit.	c)	Cod	Contravențional	al	RM
28 Art.	448	Cod	Contravențional	al	RM
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CODUL PENAL
În	 anul	 2008	 și	 2009,	 au	 fost	 elaborate	 modificări	 și	 completări	 esențiale	 la	 normele	 ce	
reglementează	 pedepsele	 pentru	 infracțiunile	 legate	 de	 droguri,	 fiind	 abolită	 pedeapsa	
cu	 închisoarea	 și	 (sau)	 promovată	 sau	 majorată,	 după	 caz,	 prin	 aplicarea	 contravenției	
administrative	ca	pedeapsă.29 

Scopurile	 principale	 ale	 modificărilor	 au	 fost	 umanizarea	 pedepselor	 penale,	 promovarea	
pedepselor	 alternative	 privațiunii	 de	 libertate,	 ajustarea	 legii	 penale	 naționale	 la	 expertiza	
Consiliului	Europei	și	la	alte	expertize	independente,	precum	și	eliminarea	neconcordanțelor	
dintre	diferite	articole	ale	Codului	Penal.

Drept	rezultat	al	procesului	menționat	mai	sus,	au	fost	reduse	pedepsele	pentru	infracțiunile	
legate	 de	 droguri,	 fiind	 promovată	 și	 majorată,	 după	 caz,	 aplicarea	 pedepselor	 alternative	
închisorii,	precum	ar	fi	munca	neremunerată	în	folosul	comunității.

Au	fost	introduse	noi	infracțiuni	legate	de	droguri,	după	cum	urmează:
	 •	 Circulația	ilegală	a	substanțelor	narcotice	sau	a	analoagelor	lor	fără	scop	de	înstrăinare	

(articolul	217);
	 •	 Circulația	 ilegală	 a	 substanțelor	narcotice,	 psihotrope	 sau	 a	 analoagelor	 lor	 în	 scop	de	

înstrăinare	(articolul	217/1);
	 •	 Circulația	 ilegală	 a	 precursorilor	 în	 scopul	 producerii	 sau	 prelucrării	 substanțelor	

narcotice,	psihotrope	sau	a	analoagelor	lor	(articolul	217/2);
	 •	 Circulația	 ilegală	 a	 materialelor	 și	 utilajelor	 destinate	 producerii	 sau	 prelucrării	

substanțelor	narcotice,	psihotrope	sau	a	analoagelor	lor	(articolul	217/3);
	 •	 Sustragerea	sau	extorcarea	substanțelor	narcotice	sau	psihotrope	(articolul	217/4);
	 •	 Consumul	 ilegal	 public	 sau	 organizarea	 consumului	 ilegal	 de	 substanțe	 narcotice,	

psihotrope	sau	analoage	ale	acestora	(articolul	217/5);
	 •	 Introducerea	ilegală	intenționată	în	organismul	altei	persoane,	împotriva	voinței	acesteia,	

a	substanțelor	narcotice,	psihotrope	sau	a	analoagelor	acestora	(articolul	217/6);
	 •	 Prescrierea	 ilegală	 sau	 încălcarea	 regulilor	 de	 circulație	 a	 substanțelor	 narcotice	 sau	

psihotrope	(articolul	218);
	 •	 Organizarea	 ori	 întreținerea	 speluncilor	 pentru	 consumul	 substanțelor	 narcotice	 sau	

psihotrope	(articolul	219).

Este	pe	deplin	justificată	incriminarea	în	diferite	articole	ale	legii	penale	a	circulației	ilegale	a	
substanțelor	narcotice,	psihotrope	sau	a	analoagelor	lor	fără	scop	de	înstrăinare	și	a	circulației	
ilegale	a	substanțelor	narcotice,	psihotrope	sau	a	analoagelor	lor	în	scop	de	înstrăinare.	

Deosebirea	dintre	infracțiunile	prevăzute	la	art.	217	și	art.	2171	CP	al	RM	se	referă	la	lipsa	sau	
la	prezența	scopului	de	înstrăinare.	

• Articolul 217.  Cod Penal

”Circulația	 ilegală	 a	 substanțelor	 narcotice,	 	 psihotrope	 sau	 a	 analoagelor	 lor	 fără	 scop	 de	
înstrăinare”

În	articolul	217	CP,	sub	aceeași	denumire	marginală	de	circulație	ilegală	a	substanțelor	narco-

29 Observatorul Național pentru Droguri. Consumul și traficul ilicit de droguri în Republica Moldova în anul 2013,	raport	anual,	Chișinău	2014,	
pg.12
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tice,	psihotrope	sau	a	analoagelor	lor	fără	scop	de	înstrăinare	se	reunesc	două	variante-tip	de	
infracțiuni	și	două	variante	agravate	de	infracțiuni.

Articolul	217	(1)	prevede	că	semănatul	sau	cultivarea	ilegală	a	plantelor	care	conțin	substanțe	
narcotice	 sau	psihotrope,	prelucrarea	 sau	utilizarea	a	 astfel	de	plante,	 săvârșite	 în	proporții	
mari	și	 fără	scop	de	înstrăinare,	se	pedepsesc	cu	amendă	în	mărime	de	la	200	la	400	unități	
convenționale	 sau	cu	muncă	neremunerată	 în	 folosul	 comunității	de	până	 la	100	de	ore,	 iar	
persoana	juridică	se	pedepsește	cu	amendă	în	mărime	de	la	2000	la	4000	unități	convenționale	
cu	privarea	de	dreptul	de	a	exercita	o	anumită	activitate	sau	cu	lichidarea	persoanei	juridice.	

În	 același	 articol,	 la	 alineatul	2,	 se	menționează	 că	producerea,	prepararea,	 experimentarea,	
extragerea,	 prelucrarea,	 transformarea,	 procurarea,	 păstrarea,	 expedierea,	 transportarea	
substanțelor	 narcotice,	 psihotrope	 sau	 a	 analoagelor	 lor,	 săvârșite	 în	 proporții	 mari	 și	 fără	
scop	de	înstrăinare,	se	pedepsesc	cu	amendă	în	mărime	de	la	400	la	700	unități	convenționale	
sau	cu	muncă	neremunerată	 în	 folosul	 comunității	de	până	 la	150	de	ore,	 sau	cu	 închisoare	
de	până	la	1	an,	iar	persoana	juridică	se	pedepsește	cu	amendă	în	mărime	de	la	4000	la	6000	
unități	convenționale	cu	privarea	de	dreptul	de	a	exercita	o	anumită	activitate	sau	cu	lichidarea	
persoanei juridice.30

Alineatul	 3	 prevede	 săvârșirea	 acțiunilor	 prevăzute	 de	 alineatul	 1	 și	 alineatul	 2	 al	 aceluiași	
articol:
	 b)	de	două	sau	mai	multe	persoane;
 b1)	de	o	persoană	care	a	împlinit	vârsta	de	18	ani	cu	atragerea	minorilor; 
	 c)	 cu	 utilizarea	 drogurilor,	 etnobotanicelor	 sau	 analogi	 ai	 acestora,	 a	 căror	 circulație	 în	

scopuri	medicinale	este	interzisă;
	 d)	cu	folosirea	situației	de	serviciu;
	 e)	pe	teritoriul	instituțiilor	de	învățământ,	instituțiilor	de	reabilitare	socială,	penitenciarelor,	

unităților	 militare,	 în	 locurile	 de	 agrement,	 în	 locurile	 de	 desfășurare	 a	 acțiunilor	 de	
educație,	instruire	a	minorilor	sau	tineretului,	a	altor	acțiuni	culturale	sau	sportive	ori	în	
imediata	apropiere	a	acestora,

atrage	 pedeapsă	 cu	 închisoare	 de	 până	 la	 4	 ani	 cu	 privarea	 de	 dreptul	 de	 a	 ocupa	 anumite	
funcții	sau	de	a	exercita	o	anumită	activitate	pe	un	termen	de	la	2	la	5	ani,	iar	persoana	juridică	
se	pedepsește	cu	amendă	în	mărime	de	la	6000	la	8000	unități	convenționale	cu	privarea	de	
dreptul	de	a	exercita	o	anumită	activitate	sau	cu	lichidarea	persoanei	juridice.

Alineatul	4	prevede	că	acțiunile	 prevăzute	la	alin.(1),	(2)	sau	(3),	săvârșite:
	 b)	în	proporții	deosebit	de	mari,

se	pedepsesc	cu	închisoare	de	la	1	la	6	ani	cu	privarea	de	dreptul	de	a	ocupa	anumite	funcții	
sau	de	a	exercita	o	anumită	activitate	pe	un	termen	de	 la	2	 la	5	ani,	 iar	persoana	 juridică	se	
pedepsește	 cu	amendă	 în	mărime	de	 la	6000	 la	10000	unități	 convenționale	 cu	privarea	de	
dreptul	de	a	exercita	o	anumită	activitate	sau	cu	lichidarea	persoanei	juridice.

Alineatul	5	al	art.	217	prevede	că	persoana	care	a	săvârșit	acțiunile	prevăzute	la	art.217	sau	
2171 este	liberată	de	răspundere	penală	dacă	a	contribuit	activ	la	descoperirea	sau	contracararea	
infracțiunii	ce	ține	de	circulația	ilegală	a	drogurilor,	etnobotanicelor	sau	analogi	ai	acestora,	după	
caz,	prin	autodenunțare,	predare	benevolă	a	drogurilor,	etnobotanicelor	sau	analogi	ai	acestora,	
indicare	a	sursei	de	procurare	a	acestor	substanțe,	la	divulgarea	persoanelor	care	au	contribuit	
la	săvârșirea	infracțiunii,	la	indicarea	mijloacelor	bănești,	a	bunurilor	sau	a	veniturilor	rezultate	

30 Studiul “Percepțiile și comportamentul poliției față de consumatorii de droguri injectabile în Republica Moldova”,	2014
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din	 infracțiune.	 Nu	 poate	 fi	 considerată	 predare	 benevolă	 a	 drogurilor,	 etnobotanicelor	 sau	
analogi	ai	acestora	ridicarea	acestora	la	reținerea	persoanei,	precum	și	la	efectuarea	acțiunilor	
de	urmărire	penală	pentru	depistarea	și	ridicarea	lor.

Obiectul	juridic	special	al	infracțiunii	îl	formează	relațiile	sociale	cu	privire	la	circulația	ilegală	
de	 plante	 care	 conțin	 substanțe	 narcotice	 sau	 psihotrope,	 apărate	 împotriva	 operațiunilor	
ilegale	cu	astfel	de	plante,	săvârșite	în	proporții	mari	și	fără	scop	de	înstrăinare.

Conform	articolului	1341	(1)	CP,	prin	substanță	narcotică	sau	psihotropă	se	înțelege	substanța	
de	origine	naturală	sau	sintetică	și	preparatul	conținând	o	astfel	de	substanță,	care	provoacă	
dereglări	psihice	și	dependență	fizică	la	consumul	lor	abuziv.

Legislația	altor	state	precum	Germania,	Olanda,	Italia,	Spania,	Elveția,	diferențiază	tipurile	de	
răspundere	 în	 funcție	 de	 tipul	 substanței	 narcotice.	 Pentru	 respectivele	 state	 este	 specifică	
o	 pedeapsă	 destul	 de	 severă	 pentru	 producerea	 și	 distribuirea	 drogurilor	 „puternice”	 (LSD, 
heroina, cocaina, opiumul etc.)	și	măsuri	mai	puțin	dure	pentru	faptele	care	implică	substanțe	
narcotice	„ușoare”	(marijuana, hașișul etc.).

Lipsa	scopului	de	înstrăinare	în	cazul	infracțiunilor	prevăzute	la	articolul	217	CP	denotă	dorința	
făptuitorului	de	a	întrebuința	substanțe	narcotice,	psihotrope	sau	analoagele	acestora	pentru	
consum propriu ori scopuri conexe. 

În	baza	articolul	217	CP,	răspunderea	va	surveni	doar	în	cazul	în	care	proporțiile	substanțelor	
narcotice	sau	psihotrope	sunt	mari	sau	deosebit	de	mari	(circumstanță agravantă).	

Calificarea	 faptei	 poate	 fi	 alta,	 dacă	 obiectul	material	 îl	 formează	 substanțele	 narcotice	 sau	
psihotrope	 caracterizate	 prin	 proporții	 mici.	 Procurarea	 sau	 păstrarea	 ilegală,	 fără	 scop	 de	
înstrăinare,	 a	 substanțelor	 narcotice	 sau	 psihotrope	 în	 cantități	mici	 va	 atrage	 răspunderea	
conform	articolului	85	CC.	

Totodată,	cantitățile	de	droguri	care	în	Republica	Moldova	sunt	considerate	mari,	în	alte	state	
sunt	considerate	mici.	Chiar	și	în	situația	în	care	unui	consumator	de	droguri	i	se	depistează	o	
cantitate	care	pentru	el	constituie	o	singură	doză,	acesta	riscă	să	fie	atras	la	răspundere	penală	
conform	articolului	217	CP.	

Subiecți	ai	infracțiunii	prevăzute	de	articolul	217	CP	pot	fi:
	 1)	persoana	fizică	responsabilă	care	la	momentul	săvârșirii	infracțiunii	a	atins	vârsta	de	16	

ani;	
	 2)	persoana	juridică.

În	calitate	de	pedeapsă	pentru	persoana	fizică	este	stabilită	amenda	în	mărime	de	la	200	la	700	
unități	convenționale	sau	munca	neremunerată	în	folosul	comunității	de	până	la	150	de	ore,	sau	
închisoare	de	până	la	4	ani,	cu	privarea	de	dreptul	de	a	ocupa	anumite	funcții	sau	de	a	exercita	
o	anumită	activitate	pe	un	termen	de	până	la	5	ani.

Persoana	juridică	poate	fi	pedepsită	cu	amendă	în	mărime	de	la	2000	la	8000	unități	convenționale	
cu	privarea	de	dreptul	de	a	exercita	o	anumită	activitate	sau	cu	lichidarea	persoanei	juridice.

În	caz	de	săvârșire	a	unei	 infracțiuni	de	către	o	persoană	care	suferă	de	narcomanie,	și	dacă	
infracțiunea	săvârșită	de	el	are	 legătură	cu	această	circumstanță,	 instanța	de	 judecată	poate	
dispune	aplicarea	unui	tratament	forțat,	dacă	există	avizul	medical	corespunzător.31

31 Articolul	103	Cod	Penal	al	RM
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În	cazuri	de	violență	 în	 familie,	bănuitul,	 învinuitul	sau	 inculpatul	poate	 fi	obligat	să	 facă	un	
examen	medical	privind	starea	psihică	și	dependența	de	droguri.	

Dacă	 există	 avizul	 medical	 care	 confirmă	 dependența	 de	 droguri,	 bănuitul,	 învinuitul	 sau	
inculpatul	poate	fi	obligat	să	facă	un	tratament	medical	forțat	de	narcomanie.32

În	urma	analizei	modificărilor	legislației	penale,	concluzionăm	că	normele	legale	au	început	să	
facă	diferențiere	dintre	procurarea	și	păstrarea	substanțelor	narcotice	cu	scop	de	înstrăinare	și	
fără	scop	de	înstrăinare,	pentru	uz	personal.

În	 cazul	 procurării	 și	 păstrării	 substanțelor	 narcotice	 pentru	 uz	 personal,	 au	 fost	 abolite	
sancțiunile	cu	privațiunea	de	libertate	și	au	fost	introduse	sancțiuni	administrative,	cum	ar	fi	
amenda,	munca	în	folosul	comunității.	Persoanele	consumatoare	de	droguri,	de	asemenea,	au	
dreptul	de	a	alege	tratamentul	în	instituții	medicale.	

POLITICI PUBLICE
Conform	scrisorii	publice	adresate	de	către	peste	1000	de	lideri	mondiali	către	Bank	Kimoon	-	
Secretarul	General	al	ONU33,	înainte	de	Sesiunea	Specială	a	Adunării	Generale	a	ONU	cu	privire	
la	Problema	Globală	a	Drogurilor	ce	urmează	să	aibă	loc	în	New	York,

”Regimul de control al drogurilor, care a apărut în timpul ultimului secol, s-a dovedit a fi 
dezastruos pentru sănătate la nivel mondial, securitate și drepturile omului. Axat preponderent 
pe incriminarea și pedeapsa, a creat o piață ilicită vastă care a îmbogățit organizațiile criminale, 
guvernele corupte, a declanșat violență explozivă, distorsionat piețele economice și care a subminat 
valorile morale de bază”.

Se	atestă	necesitatea	unor	măsuri	și	politici	urgente	și	eficiente	pentru	a	asigura	prevenirea	și	
combaterea	traficului	ilicit	de	droguri,	atât	la	nivel	internațional,	cât	și	la	nivelul	jurisdicțiilor	
locale.

Articolul	171	al	Acordului	de	Asociere	dintre	Uniunea	Europeană	și	Comunitatea	Europeană	
a	 Energiei	 Atomice	 și	 statele	 sale	membre,	 pe	 de	 o	 parte,	 și	 Republica	Moldova,	 pe	 de	 altă	
parte,	clar	stipulează	necesitatea	atitudinii	echilibrate	față	de	problema	drogurilor,	precum	și	
abordarea	prin	prisma	soluționării	problemelor	de	sănătate	publică.

În	anul	2012,	 implementarea	Planului	de	acțiuni	Uniunea	Europeană	–	Republica	Moldova	a	
continuat	cu	adoptarea	„Măsurilor	adiționale	la	Programul	național	de	implementare	a	Planului	
de	Acțiuni	Republica	Moldova	–	Uniunea	Europeană	în	domeniul	liberalizării	regimului	de	vize”	
aprobate	prin	Hotărârea	Guvernului	nr.130	din	24	februarie	2012.

Conform	 raportului	 de	 progres	 al	 Comisiei	 Europene	 pentru	 Republica	 Moldova	 în	 cadrul	
politicii	europene	de	vecinătate	este	menționat	că,	la	17	iulie	2012,	a	fost	semnat	Memorandumul	 
de	 Înțelegere	 între	 Ministerul	 Sănătății	 al	 Republicii	 Moldova	 și	 Centrul	 European	 pentru	
Monitorizarea	Drogurilor	și	Dependenței	de	Droguri	(EMCDDA).

La	 punctele	 5	 (65)	 și	 6(66)	 ale	 Planului	 sunt	 stabilite	 prioritățile	 de	 adoptare	 a	 Strategiei	
naționale	 antidrog	 și	 a	 Planului	 de	 acțiuni	 corespunzător;	 stabilirea	 cooperării	 cu	EMCDDA,	
necesitatea	 sporirii	 de	 către	 Republica	 Moldova	 a	 parteneriatul	 în	 domeniul	 antidrog	 și	
consolidarea	capacitățile	organelor	de	drept	în	combaterea	traficului	de	droguri.	

32 Articolul	2151	Cod	de	Procedură	Penală	al	RM
33 http://www.drugpolicy.org/sites/default/files/UNGASSLetterEnglish.pdf 



17Pagina

• Strategia națională antidrog pe anii 2011-2018

În	 scopul	 executării	 prevederilor	 Legii	 nr.382-XIV	 din	 6	 mai	 1999	 ”Cu	 privire	 la	 circulația	
substanțelor	narcotice	și	psihotrope	și	a	precursorilor”,	 și	 întru	 îndeplinirea	angajamentelor	
asumate	de	Republica	Moldova	privind	combaterea	narcomaniei	 și	narcobusinessului,	 a	 fost	
aprobată	 Hotărârea	 de	 Guvern	 Nr.	 1208	 din	 27.12.2010	 ”Cu	 privire	 la	 aprobarea	 Strategiei	
naționale	antidrog	pe	anii	2011-2018”	și	a	”Planului	Național	de	acțiuni	2011-2013”.	

Această	Strategie	este	un	document-cheie	al	Guvernului,	care	descrie	situația	la	acel	moment	în	
domeniu	și	definește	obiectivele,	acțiunile	și	măsurile	necesare,	cu	stabilirea	unor	responsabilități	
clare	pentru	toți	actorii	implicați	în	activitățile	de	prevenire	și	reprimare	a	consumului	și/sau	a	
traficului	ilicit	de	droguri.	Documentul	definește	punctele	inițiale	și	căile	de	urmat	în	abordarea	
problemei	 consumului	 de	 droguri,	 precum	 și	 cadrul	 de	 bază	 recomandat	 pentru	 crearea	 și	
implementarea	politicii	în	domeniul	drogurilor.

Planul	de	acțiuni	servește	drept	mecanism	de	bază	pentru	implementarea	în	practică	a	Strategiei,	
stabilește	în	domeniile	identificate	scopuri	specifice	și	activități	pentru	atingerea	lor,	rezultate/
beneficii	 scontate,	 termene	 limită,	 instituții	 responsabile	 și	 indicatori	 pentru	 a	 monitoriza	
implementarea.

Planul	național	de	acțiuni	pentru	implementarea	Acordului	de	Asociere	Republica	Moldova	–	
Uniunea	Europeană	în	perioada	2014-2016

Prin	Hotărârea	Guvernului	nr.	 808	din	07.10.2014,	 a	 fost	 aprobat	Planul	național	de	 acțiuni	
pentru	 implementarea	 Acordului	 de	 Asociere	 Republica	 Moldova	 –	 Uniunea	 Europeană	 în	
perioada	2014-2016	(ulterior	modificat	prin	Hotărârea	Guvernului	nr.	713	din	12.10.2015).

Planul	 respectiv	 prevede	 acțiuni	 de	 luptă	 împotriva	 drogurilor	 ilicite,	 care	 presupune	
implementarea	Strategiei	Naționale	Antidrog.

Conform	art.	17	alineatul	1	al	Acordului	de	Asociere	Republica	Moldova	–	Uniunea	Europeană,	în	
limitele	competențelor	și	prerogativelor	fiecăreia,	părțile	cooperează	în	vederea	adoptării	unei	
abordări	echilibrate	și	 integrate	cu	privire	la	lupta	împotriva	drogurilor.	Politicile	și	acțiunile	
în	acest	domeniu	au	drept	obiectiv	să	consolideze	structurile	de	combatere	a	drogurilor	ilicite,	
să	reducă	oferta,	traficul	și	cererea	de	droguri	ilicite	și	să	gestioneze	consecințele	abuzului	de	
droguri	 asupra	 sănătății	 și	 a	 societății,	 precum	și	 să	prevină	 în	mod	mai	 eficace	deturnarea	
precursorilor	chimici	utilizați	pentru	fabricarea	ilicită	a	drogurilor	și	a	substanțelor	psihotrope.	
Alineatul	2	prevede	că	părțile	convin	asupra	metodelor	de	cooperare	necesare	pentru	atingerea	
acestor	obiective.	Acțiunile	se	întemeiază	pe	principii	stabilite	de	comun	acord,	în	conformitate	
cu	 convențiile	 internaționale	 în	domeniu,	 Strategia	UE	 în	materie	de	droguri	 (2013	 -	2020),	
Declarația	politică	privind	orientările	care	trebuie	urmate	pentru	reducerea	cererii	de	droguri,	
adoptate	în	cadrul	celei	de	a	20-a	sesiuni	speciale	a	Adunării	Generale	a	Organizației	Națiunilor	
Unite	privind	drogurile	din	iunie	1998.

În	acest	sens,	Planul	național	de	acțiuni	pentru	implementarea	Acordului	de	Asociere	Republica	
Moldova	 –	Uniunea	 Europeană	 în	 perioada	 2014-2016	prevede	 ca	măsuri	 de	 implementare	
următoarele:	 definitivarea	metodelor	 de	 cooperare	 necesare	 pentru	 prevenirea	 consumului	
de	 droguri	 și	 combaterea	 fenomenului	 traficului	 de	 droguri,	 consolidarea	 capacităților	
Observatorului	 Național	 pentru	 Droguri,	 mediatizarea	 și	 informarea	 societății	 civile	 despre	
riscurile	și	consecințele	consumului	de	droguri	și	traficului	ilicit	de	droguri,	depistarea	în	circuitul	
ilegal	 a	 substanțelor	 noi	 cu	 efecte	 narcotice,	 psihotrope	 sau	 similare	 acestora,	 completarea,	
conform	solicitărilor,	a	tabelelor	și	listelor	substanțelor	narcotice,	psihotrope	și	precursorilor	
acestora,	supuse	controlului,	aprobate	prin	Hotărârea	Guvernului	nr.1088	din	5	octombrie	2004 
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și	completarea,	conform	solicitărilor,	a	listelor	substanțelor	narcotice,	psihotrope	și	plantelor	
care	conțin	astfel	de	substanțe	depistate	în	trafic	ilicit,	precum	și	cantitățile	acestora,	aprobate	
prin	Hotărârea	Guvernului	nr.79	din	23	ianuarie	2006.

PERFECŢIONAREA CADRULUI LEGISLATIV
În	prezent,	Ministerul	Afacerilor	Interne	are	spre	avizare	un	proiect	de	 lege	relevant,	pentru	
modificarea	și	completarea	Codului	contravențional	al	Republicii	Moldova	nr.	218	-	XVI	din	24	
octombrie	2008		(ro_3033);34

Se	urmărește	operarea	următoarelor	modificări:
	 •	 Ajustarea	vârstei	de	atragere	la	răspundere	contravențională.	
	 	 Dacă	 persoana	 comite	 o	 infracțiune,	 atunci	 vârsta	 tragerii	 la	 răspundere	 penală	 este	

de	16	ani,	 iar	dacă	aceeași	persoană	comite	o	contravenție,	ea	este	trasă	 la	răspundere	
contravențională	 la	18	ani.	 Se	urmărește	micșorarea	vârstei	de	 atragere	 la	 răspundere	
contravențională	de	la	18	la	16	ani.

	 •	 Introducerea	articolului	851	CC,	care	stabilește	răspunderea	contravențională	pentru	Re-
fuzul, împotrivirea sau eschivarea de la testarea alcoolscopică, de la examenul medical în 
vederea stabilirii stării de ebrietate și a naturii ei sau de la recoltarea probelor biologice în 
cadrul acestui examen medical, a persoanei bănuite de a fi în stare de ebrietate. 

În	 cazul	 în	 care	 persoana	 care	 a	 săvârșit	 o	 contravenție	 și	 este	 suspectată	 de	 consumul	 de	
băuturi	alcoolice,	de	substanțe	narcotice	sau	psihotrope,	în	cazul	în	care	aceasta	refuză	să	fie	
supusă	testării	medicale,	agentul	constatator,	în	lipsa	unui	act	medical	confirmativ,	nu	poate	să	
constate	cu	certitudine	existența	sau	inexistența,	în	acțiunile	persoanei	respective,	a	semnelor	
contravenției	prevăzute	la	articolul	85	(1)	și	articolul	355	(2)	Cod	Contravențional.

Recent,	Parlamentul	a	adoptat	Legea	nr.	193	din	28.07.2016	pentru	modificarea	și	completarea	
unor	 acte	 legislative.	 În	 conformitate	 cu	 aceasta	 au	 fost	 operate	 modificări	 la	 următoarele	
capitole:

1. Legea nr. 382-XIV din 6 mai 1999 cu privire la circulația substanțelor narcotice şi psi-
hotrope şi a precursorilor.

Articolul	1	 al	 Legii	 a	 fost	 ajustat	 și	 completat	 cu	noțiuni	noi,	 cum	ar	 fi:	 analog	al	 substanței	
stupefiante	sau	psihotrope	(analog),	produse	etnobotanice	(etnobotanice),	substanță	clasificată	
și	substanță	neclasificată	etc.

Au	 fost	 incluse	 prevederi	 care	 țin	 de	 procedura	 de	 determinare	 a	 substanțelor	 stupefiante,	
psihotrope,	 a	 precursorilor	 și	 analogilor	 acestora,	 precum	 și	 a	 produselor	 etnobotanice,	
atribuțiile	 Comitetului	 Permanent	 de	 Control	 asupra	 Drogurilor	 al	 Ministerului	 Sănătății	 și	
condițiile	 de	 circulație	 a	 substanțelor	 narcotice	 pe	 teritoriul	 RM.	Modificările	 referitoare	 la	
Comitetul	 Permanent	 de	 Control	 asupra	 Drogurilor	 al	Ministerului	 Sănătății	 erau	 imperativ	
necesare,	reieșind	din	situația	existentă	și	faptul	că	activitatea	acestui	Comitet	nu	era	suficientă	
pentru	un	control	eficient	în	domeniul	vizat.	

34 http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3033
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2. Legea a operat modificări la Codul Penal, articolul 1341, care are următorul conținut:

„Articolul	1341.	Droguri,	precursori,	etnobotanice	și	analogii	acestora
 1) Prin droguri se înțeleg plantele sau substanțele stupefiante ori psihotrope, sau amestecurile 

ce conțin asemenea plante ori substanțe, stabilite de Guvern.
 2) Prin stupefiante se înțeleg substanțele înscrise în anexele la Convenția unică a Națiunilor 

Unite asupra substanțelor stupefiante din 1961, modificată prin Protocolul din 1972, și 
prevăzute în actele normative ale Guvernului.

 3) Prin substanțe psihotrope se înțeleg substanțele înscrise în anexele la Convenția asupra 
substanțelor psihotrope din 1971 și prevăzute în actele normative ale Guvernului.

 4) Prin precursor se înțelege substanța de origine naturală sau sintetică utilizată ca materie 
primă la producerea de substanțe stupefiante sau psihotrope.

 5) Prin produse etnobotanice (etnobotanice) se înțeleg amestecurile de prafuri și/sau plante 
sau amestecurile de ierburi și diverse părți de plante stropite cu substanțe chimice, care 
produc schimbări ce induc efecte fiziologice și/sau mentale, halucinogene și/sau acțiuni 
psihoactive.

 6) Prin analog al substanței stupefiante sau psihotrope se înțelege orice substanță sau asociere 
de substanțe de origine naturală ori sintetică, în orice stare fizică, sau orice produs, plantă, 
ciupercă, ori părți ale acestora, care are capacitatea de a produce efecte psihoactive și care, 
indiferent de conținutul său, denumirea sa, modul său de administrare, de prezentare sau 
de publicitatea care i se face, este ori poate fi folosită în locul unei substanțe sau al unui 
preparat stupefiant, psihotrop ori cu efect psihotrop sau în locul unei plante ori substanțe 
aflate sub control național și/sau internațional.

 7) Listele de substanțe stupefiante, psihotrope și de precursori se aprobă, se modifică și se 
completează de către Guvern.

 8) În cazul sustragerii, însușirii, extorcării sau al altor acțiuni ilegale cu droguri, precursori, 
etnobotanice sau analogi ai acestora, proporțiile acestora – mici, mari sau deosebit de mari 
– se determină conform cantităților mici, mari sau deosebit de mari stabilite de Guvern. 

 9) Prin circulația drogurilor, precursorilor, etnobotanicelor și analogilor acestora se înțeleg 
orice operațiuni precum experimentarea, elaborarea, producerea (fabricarea), prepararea, 
cultivarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, deținerea, stocarea, păstrarea, livrarea, 
eliberarea, distribuția, expedierea, transportul, procurarea (cumpărarea), comercializarea, 
distrugerea, importul, exportul, utilizarea, promovarea acestora și alte activități conexe.”

3. De asemenea, Legea a operat modificări la Codul Contravențional, articolele 85-87, în 
partea ce ține de stabilirea sancțiunilor pentru comiterea acestor contravenții (vezi pct. 
a al raportului).

Totodată,	Lista	substanțelor	narcotice,	psihotrope	și	a	plantelor	care	conțin	astfel	de	substanțe	
depistate	 în	 trafic	 ilicit,	precum	și	cantitățile	acestora	 în	2016	a	 fost	completată	de	două	ori	
prin	Hotărârea	Guvernului	 nr.	466 din		15.04.2016	și	prin	Hotărârea	Guvernului	nr.	1004	din	
24.08.2016.	Au	fost	introduse	24	substanțe	narcotice	și	16	substanțe	psihotrope	(	în	total	40	
substanțe	narcotice	și	psihotrope	noi).

Au	mai	fost	supuse	modificării	tabelele	și	listele	substanțelor	narcotice,	psihotrope	și	precurso-
rilor	acestora,	supuse	controlului,	aprobate	prin	Hotărârea	Guvernului	nr.	1008	din	05.10.2004.	
Iar	prin	Hotărârea	Guvernului	nr.	593	din	13.05.201635	listele	au	fost	completate	cu	17	substanțe	
noi.

35 Hotărârea	Guvernului	nr.	593	din	13.1005.2016,	privind	completarea	tabelului	I	din	tabelele	și	listele	substanțelor	narcotice,	psihotrope	și	
precursorilor	acestora,	supuse	controlului,	aprobate	prin	Hotărârea	Guvernului	nr.	1088	din	5	octombrie	2004
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CAPITOLUL II.
PRACTICA JUDICIARĂ DE EXAMINARE A INFRACŢIUNILOR 
ȘI CONTRAVENŢIILOR STABILITE DE ARTICOLUL 217 COD 
PENAL ȘI 85 COD CONTRAVENŢIONAL

ASPECTE GENERALE. CLASIFICAREA CAUZELOR
La	 baza	 prezentului	 studiu	 a	 stat	 examinarea	 detaliată	 a	 264	 de	 dosare	 penale	 și	 4	 dosare	
contravenționale	din	toate	judecătoriile	raionale	sau	municipale,	care	au	primit	spre	examinare	
astfel	 de	 cazuri.	 Cele	 mai	 multe	 dosare	 au	 fost	 înregistrate	 pe	 rolul	 judecătoriei	 Botanica,	
municipiul	Chișinău	(36),	iar	cele	mai	puține	-	în	raioanele	Criuleni,	Drochia	și	Vulcănești	(câte	
1).	Cele	mai	multe	dosare	înregistrate	pe	rolul	unei	instanțe	din	afara	municipiului	Chișinău	au	
fost	în	Fălești	(16).	

Analizând	raportul	dosarelor	 în	 funcție	de	circumscripțiile	 jurisdicționale,	s-a	stabilit	că	cele	
mai	multe	cauze	s-au	 înregistrat	 în	regiunea	de	Centru	a	Republicii	Moldova	(circumscripția	
Curții	 de	 Apel	 Chișinău),	 fiind	 urmată	 de	 regiunea	 de	 Nord	 (circumscripția	 Curții	 de	 Apel	
Bălți).	Cele	mai	puține	dosare	au	fost	 înregistrate	în	regiunea	de	Sud	a	țării	(circumscripțiile	
Curților	de	Apel	Cahul	și	Comrat).	Se	conturează	concluzia	că	cea	mai	intensă	activitate	legată	
de	circuitul	ilegal	de	droguri	se	produce	în	regiunile	de	Centru	și	Nord,	cu	o	concentrare	mai	
mare	în	municipiul	Chișinău.	Numărul	mare	de	cauze	din	regiunea	de	Centru	este	format,	 în	
mare	parte,	din	cauzele	stabilite	în	municipiul	Chișinău,	unde	au	fost	înregistrate	76	de	cauze,	
număr	care	este	cu	peste	200%	mai	mare	decât	toate	cazurile	înregistrate	în	regiunea	de	Sud	și	
cu	doar	19%	mai	mic	decât	toate	cazurile	înregistrate	în	regiunea	de	Nord	în	anul	2015.

Diagrama 1.

Cifra	de	264	de	dosare	nu	reprezintă	numărul	total	de	cauze	penale	și	contravenționale	inițiate	în	
anul	2015.	Aceasta	reflectă	doar	acele	cauze	care	au	fost	examinate	și	finalizate	cu	pronunțarea	
unei	sentințe/decizii.
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Conform	datelor	Ministerului	Afacerilor	Interne,	în	total	în	anul	2015	au	fost	înregistrate	829	
de	cazuri	privind	infracțiunile	stabilite	de	articolul	217	CP1,	în	comparație	cu	1141	de	cazuri	
documentate	în	2013	care	reprezintă	numărul	total	de	infracțiuni	legate	de	droguri	în	20132,	
adică	toate	infracțiunile	stabilite	de	articolele	217-219	CP.	Aparent,	se	evidențiază	o	creștere	a	
numărului	de	infracțiuni	legate	de	droguri,	deși	pe	parcursul	ultimilor	ani	au	fost	promovate	și	
implementate mai multe politici3	privind	combaterea	acestui	fenomen.

CALIFICAREA PENALĂ ȘI CONTRAVENŢIONALĂ
Din	 informațiile	 furnizate	 de	Ministerul	 Afacerilor	 Interne	 al	 Republicii	Moldova4	 rezultă	 că	
în	total	în	perioada	2015-2016	au	fost	înregistrate	3265	de	contravenții	în	baza	art.85	CC.	În	
aceiași	perioadă,	au	fost	înregistrate	1672	de	cauze	penale	în	baza	art.217	CP.	În	anul	2015,	au	
fost	înregistrate	1988	de	contravenții	în	baza	art.85	CC	și	829	de	infracțiuni	în	baza	art.	217	CP.5

Diagrama 2.

Din	 cele	 1988	 de	 contravenții	 depistate	 în	 anul	 2015,	 doar	 20	 (1%)	 au	 fost	 contestate	 în	
instanța	de	judecată,	ceea	ce	presupune	că	99%	din	totalul	proceselor	contravenționale	rămân	
necontestate.	În	același	timp,	din	cele	20	de	procese	contestate,	5	au	fost	clasate.	

Această	 cifră	 trebuie	 analizată	 sub	 două	 aspecte.	 În	 context	 general,	 ceea	 ce	 presupune	 că	
din	 100%	 de	 procese	 contravenționale	 privind	 procurarea	 ori	 păstrarea	 ilegală	 de	 droguri,	
precursori,	etnobotanice	și	a	analogilor	acestora	în	cantități	mici	sau	consumul	de	droguri	fără	
prescripția	medicului,	doar	0.25%	sunt	clasate,	fapt	care	vorbește	aparent	despre	o	eficiență	
foarte	ridicată	a	agenților	constatatori	și	o	rată	practic	egală	cu	zero	a	contravențiilor	anulate.	

1	 Scrisoarea	Serviciului	Tehnologii	Informaționale	al	MAI	al	R.	Moldova,	nr.8/6-8762	din	23	decembrie	2016
2	 Ministerul	Sănătății	al	Republicii	Moldova,	Observatorul	National	pentru	Droguri,	Consumul	și	traficul	ilicit	de	droguri	în	Republica	Moldo-

va	în	anul	2013,	raport	anual,	pg.2	
3	 Planul	național	de	acțiuni	antidrog	pentru	anii	2011-2013,	Strategia	națională	antidrog	pe	anii	2011-2018
4	 Scrisoarea	Serviciului	Tehnologii	Informaționale	al	Ministerului	Afacerilor	Interne	al	R.	Moldova,	nr.8/6-8762	din	23	decembrie	2016
5	 Scrisoarea	Ministerului	Afacerilor	Interne	al	R.	Moldova,	Inspectoratul	General	al	Poliției,	nr.34/1-P14/16	din	08/07/2016.



22 Pagina

În	context	restrâns	însă,	analizând	rata	reală	a	anulării	proceselor	doar	în	raport	cu	numărul	
cazurilor	în	care	au	fost	depuse	contestații,	observăm	că	rata	clasării	proceselor	contravenționale	
reprezintă	25%	din	numărul	total	de	contravenții	care	au	ajuns	pe	rolul	instanțelor.	

Diferența	 foarte	mare	 între	 cifrele	 analizate	 în	 context	 general	 și	 în	 context	 restrâns	denotă	
faptul	 că	 există	 anumite	 probleme	 sistemice	 în	 procesul	 de	 sancționare	 contravențională.	
Acestea	se	referă	cel	puțin	la	două	aspecte:	necontestarea	proceselor	contravenționale	și	rata	
ridicată	de	anulare	a	proceselor	contestate.	

DETERMINAREA PROPORŢIILOR LA CAFILICAREA FAPTELOR
Republica	Moldova	a	aderat	la	cele	mai	importante	instrumente	internaționale	privind	circuitul	
substanțelor	 narcotice,	 printre	 care	 Convenția	 unică	 a	 Organizației	 Națiunilor	 Unite	 asupra	
stupefiantelor	(1961)6,	Convenția	Organizației	Națiunilor	Unite	asupra	substanțelor	psihotrope	
(1971)7	 și	 Convenția	 Națiunilor	 Unite	 contra	 traficului	 ilicit	 de	 stupefiante	 și	 substanțe	
psihotrope	(1988).8

În	 conformitate	 cu	 articolul	 36	 al	 Convenției	 unice	 a	 Organizației	 Națiunilor	 Unite	 asupra	
stupefiantelor	(1961),	părțile	se	obligă	să	 incrimineze	orice	 fapte	 legate	de	circuitul	 ilicit	de	
stupefiante,	săvârșite	intenționat.	În	același	timp,	prin	articolul	14	al	Protocolului	de	modificare	
a	Convenției	din	1972,	articolul	36	a	fost	completat	cu	o	prevedere	care	stabilește	că	dacă	cei	
ce	utilizează	abuziv	stupefiante	au	comis	delicte,	părțile	vor	putea,	în	loc	de	a-i	condamna	sau	
de	a	pronunța	o	sancțiune	penală	împotriva	lor,	ca	o	alternativă	la	condamnare	sau	pedeapsă,	
să	supună	aceste	persoane	unor	măsuri	de	tratament,	de	educare,	de	postcură,	de	readaptare	
și	de	reintegrare	socială.	Chiar	dacă	stabilește	necesitatea	incriminării	tuturor	faptelor	legate	
de	circuitul	 ilicit	de	droguri	și	 sancționarea	penală	a	acestora,	Convenția	 încurajează	măsuri	
alternative	 pedepsei	 penale,	 ca	 excepție	 în	 cazul	 în	 care	 autorii	 delictelor	 sunt	 persoanele	
dependente	de	astfel	de	substanțe.

Reglementări	similare	conține	și	Convenția	Organizației	Națiunilor	Unite	asupra	substanțelor	
psihotrope	(1971),	care	la	articolul	3	stabilește	că	fiecare	parte	a	Convenției	trebuie	să	adopte	
măsuri	 pentru	 a	 conferi	 caracter	 penal	 tuturor	 faptelor	 legate	 de	 traficul	 ilicit	 de	 substanțe	
narcotice.	Același	articol,	la	alineatul	4,	litera	(c)	stabilește	că	părțile	Convenției	pot,	în	cazuri	de	
infracțiuni	cu	caracter	minor,	să	prevadă,	mai	ales	în	locul	unei	condamnări	sau	sancțiuni	penale,	
atât	măsuri	de	educare,	de	readaptare	sau	de	reintegrare	socială,	cât	și	măsuri	de	tratament	și	
post	tratament	în	cazul	în	care	autorul	infracțiunii	este	toxicoman.

Pentru	 a	 realiza	 obligațiile	 internaționale	 asumate	 și	 pentru	 a	 asigura	 un	 sistem	eficient	 de	
contracarare	a	 fenomenului	de	 circulație	 ilegală	 și	 consum	de	droguri,	Republica	Moldova	a	
elaborat	atât	norme	penale	și	contravenționale	pentru	sancționarea	acestor	fapte,	cât	și	politici	
naționale	pentru	abordarea	complexă	a	acestui	domeniu.

În	scopul	reglementării	problemelor	ce	țin	de	contracararea	traficului	ilicit	de	substanțe	narcotice,	
psihotrope	și	plante	care	conțin	substanțe	narcotice	sau	psihotrope,	în	temeiul	alineatelor	(4)	
și	(5)	ale	articolului	1341	al	Codului	Penal	al	RM,	a	fost	aprobată	“Lista substanțelor narcotice, 
psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile 

6 Convenția	unică	asupra	stupefiantelor,	Organizația	Națiunilor	Unite,	New	York,	30.03.1961,	în	vigoare	pentru	RM	din	17.03.1995.
7	 Convenția	asupra	substanțelor	psihotrope,	Organizația	Națiunilor	Unite,	Viena,	21.02.1971,	în	vigoare	pentru	RM	din	16.05.1995.
8	 Convenția	contra	traficului	ilicit	de	stupefiante	și	substanțe	psihotrope,	Organizația	Națiunilor	Unite,	Viena,	20.12.1988,	în	vigoare	pentru	

RM	din	16.05.1995.
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acestora”.9	Această	listă	este	utilizată	de	către	organele	de	drept	în	procesul	de	calificare	a	unei	
acțiuni/inacțiuni	legate	de	droguri	drept	infracțiune	sau	contravenție	administrativă,	în	funcție	
de	cantitatea	 identificată	 și	de	 substanța	 supusă	controlului.	 În	 listă	 sunt	definite	 cantitățile		
mici	și	mari	pentru	fiecare	substanță	narcotică,	substanță	psihotropă	sau	plante	ce	conțin	astfel	
de	substanțe.

Referitor	la	problema	determinării	proporțiilor	substanțelor	narcotice,	Plenul	Curții	Supreme	
de	Justiție	a	explicat10	că	instanțele	de	judecată	urmează	să	țină	cont	atât	de	cantitățile	acestora	
stabilite	în	”Lista substanțelor narcotice, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe”,	
depistate	în	trafic	ilicit,	cât	și	de	cantitățile	acestora,	pentru	fiecare	substanță	în	parte.	Cu	toate	
acestea,	proporțiile	stabilite	în	”Lista substanțelor narcotice, psihotrope și a plantelor care conțin 
astfel de substanțe”,	depistate	în	trafic	ilicit,	ridică	mai	multe	semne	de	întrebare.	

Pentru	majoritatea	drogurilor,	cantitățile	stabilite	ca	fiind	mari	reprezintă	în	fond	cantități	mici,	
dacă	comparăm	cu	practica	altor	state	de	determinare	a	proporțiilor	diferitor	tipuri	de	droguri.	
Drept	comparație,	 în	state	de	tranzit,	cu	o	politică	dură	 în	domeniul	prevenirii	și	combaterii	
traficului	ilegal	de	droguri,	cum	este	Rusia	sau	Ucraina,	pragul	minim	pentru	cantitățile	mari	și	
deosebit	de	mari	de	droguri	este	cu	mult	mai	ridicat	decât	în	RM.

Tabel al determinării proporțiilor substanțelor narcotice în R. Moldova comparativ cu 
Ucraina şi Federația Rusă11

Nr. Denumirea 
substanței

Proporții	mari	
în	Republica	
Moldova

Proporții	conside-
rabile	în	Federația	

Rusă

Proporții	mari	
în	Federația	

Rusă

Proporții	
mari	în	
Ucraina

1 Haşiş 0,5g	–	50g 2g	–	25g 25g	–	10000g 5g	–	2500g
2 Heroină 0,01g	–	2,5g 0,5g	–	2,5g 2,5g	–	1000g 1g	–	10g
3 Morfină 0,1g	–	1g 0,5g	–	2,5g 2,5g	–	500g 2,5g	–	12,5g
6 Metadon 0,05g	–	1g 0,5g	–	2,5g 2,5g	–	1000g 1,6g	–	20g
7 Cocaină 0,15g	–	5g	 0,5g	–	5g 5g	–	1500g 1g	–	15g

Dacă	analizăm,	 spre	exemplu,	hașișul,	 proporțiile	mari	 în	Ucraina	 încep	de	 la	5	 grame,	 ceea	
ce	reprezintă	cantități	de	10	ori	mai	mari	decât	în	Republica	Moldova,	iar	în	Rusia	proporțiile	
mari	încep	de	la	25	grame,	ceea	ce	reprezintă	cantități	de	50	de	ori	mai	mari	decât	în	Republica	
Moldova.

Un	aspect	important	îl	reprezintă	proporțiile	deosebit	de	mari,	adică	proporțiile	care	depășesc	
cantitățile	mari.	Pentru	traficul	ilegal	de	droguri	în	proporții	deosebit	de	mari	se	aplică	cea	mai	
dură	pedeapsă	din	categoria	infracțiunilor	privind	circulația	ilegală	a	drogurilor,	etnobotanicelor	
sau	analogi	ai	acestora	fără	scop	de	înstrăinare,	astfel	încât	cuantificarea	acestor	proporții	este	
deosebit	de	importantă.	În	acest	sens,	pentru	metadon,	spre	exemplu,	cantitățile	deosebit	de	
mari	în	Republica	Moldova	încep	de	la	1	gram,	în	timp	ce	în	Ucraina	acestea	încep	de	la	20	de	
grame,	iar	în	Federația	Rusă	-	de	la	1000	grame,	ceea	ce	reprezintă	proporții	de	20	și,	respectiv,	
1000	de	ori	mai	mari	decât	în	Republica	Moldova.

9	 Hotărârea	Guvernului	nr.	79	din	23.01.2006	privind	aprobarea	Listei substanțelor narcotice, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de 
substanțe depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora.

10	 Hotărârea	Plenului	Curții	Supreme	de	Justiție	a	Republicii	Moldova	nr.2	din	26.12.2011,	Cu privire la practica judiciară de aplicare a legisla-
ției penale ce reglementează circulația substanțelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor și a precursorilor 

11 Raport de expertiză a legislației Republicii Moldova privind clasificarea substanțelor narcotice în proporții mici, mari și deosebit de mari prin 
prisma legislației contravenționale și penale,	IDOM,	2013,	pg.8  
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Proporțiile	 aprobate	 prin	 ”Lista substanțelor narcotice, psihotrope și a plantelor care conțin 
astfel de substanțe, depistate în trafic ilicit”	 predispun	 spre	 atragerea	 la	 răspundere	 penală,	
preponderent	a	consumatorilor	de	droguri,	 întrucât	simplul	 fapt	al	păstrării	sau	consumului	
a	câteva	doze	de	substanțe	narcotice	este	suficient	pentru	inițierea	dosarului	penal.	În	același	
timp,	această	 lacună	predispune	spre	concentrarea	atenției	 și	eforturilor	organelor	de	drept	
asupra	 faptelor	de	 consum	și	păstrare	de	droguri	de	 către	 consumatori	 și	mai	puțin	 asupra	
atragerii	 la	 răspundere	 penală	 a	 traficanților	 de	 droguri	 și	 combaterea	 traficului	 mare	 de	
substanțe	narcotice.

Această	 concluzie	 este	 confirmată	 și	 de	 rezultatele	 analizei	 practicii	 judiciare,	 reieșind	 din	
faptul	că	majoritatea	cauzelor	sunt	clasificate	conform	articolul	217,	alineatul	2	Cod	Penal,	în	
special	pentru	procurarea	sau	păstrarea	drogurilor,	adică	se	referă	nemijlocit	la	consumatorii	
de droguri.

Diagrama 3.

Din	diagrama	3	se	observă	că	semănarea	și	cultivarea	ilegală	a	plantelor	care	conțin	droguri,	
infracțiune	stabilită	de	alin.	1	al	art.	217	CP,	se	întâlnește	cel	mai	rar	în	raport	cu	producerea,	
prepararea,	 experimentarea,	 extragerea,	 prelucrarea,	 transformarea,	 procurarea,	 păstrarea,	
expedierea	și	transportarea	drogurilor.	Se	atestă	și	o	pondere	mică	a	acestor	infracțiuni	săvârșite	
de	două	sau	mai	multe	persoane	și/sau	în	proporții	deosebit	de	mari.

Cifrele	 confirmă	 că	 marea	 majoritate	 a	 infracțiunilor	 legate	 de	 circuitul	 ilegal	 de	 droguri,	
documentate	de	organele	de	drept	se	referă	la	acțiunile	conexe	consumului	uzual	de	droguri,	fie	
că	este	vorba	de	consum	și	experimentare,	fie	de	păstrare	și	transportare,	fie	de	preparare	sau	
prelucrare	a	substanțelor	narcotice.	Aceleași	acțiuni,	însă	săvârșite	în	proporții	deosebit	de	mari	
(care	în	state	vecine	sunt	considerate	proporții	medii	sau	mari),	sau	de	către	grupuri	și	rețele	
organizate,	sunt	documentate/sancționate	în	doar	14%	din	cazuri.	Analizând	tipul	substanțelor	
și	cantitățile,	care	au	făcut	obiectul	urmăririi	penale	conform	art.	217	alin.	2	CP,	se	conturează	
prevalența	marijuanei,	rășinii	de	canabis	și	heroinei.
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Diagrama 4.

Cantitățile	de	marijuana	pentru	care	au	fost	inițiate	dosare	penale:

Diagrama 5.
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Cantitățile	de	rășină	de	canabis	pentru	care	au	fost	inițiate	dosarele	penale:

Diagrama 6.

Cantitățile	de	heroină	pentru	care	au	fost	inițiate	dosare	penale:

Diagrama 7.

Această	practică,	care	predispune	spre	sancționarea	preponderentă	a	consumatorilor	de	droguri,	
este	 ineficientă,	 mai	 ales	 în	 contextul	 obiectivelor	 stabilite	 de	 Strategia națională antidrog 
pe anii 2011-2018.	 Printre	aceste	obiective,	unul	dintre	 cele	mai	 importante	este	prevenirea	
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consumului	de	droguri,	combaterea	traficului	de	droguri	în	cantități	mari	și	a	traficanților	de	
droguri.12

Obiectivele	majore	de	 combatere	 a	 infracțiunilor	 periculoase,	 de	producere	 și	 răspândire	 în	
cantități	mari	a	drogurilor,	inclusiv	de	către	grupurile	criminale	organizate,	ar	putea	fi	realizate	
mai	eficient,	dacă	eforturile	organelor	de	drept	nu	ar	fi	concentrate	preponderent	pe	investigarea	
traficului	mic.	

Această	situație	predispune	spre	menținerea	pe	piață	a	ofertei	de	droguri,	fapt	care	creează	și	
cerere	din	partea	consumatorilor,	iar	pedepsirea	acestora	nu	poate	soluționa	eficient	problema	
circulației	 și	consumului	de	droguri.	 În	acest	sens,	autoritățile	ar	 trebuie	să	preia	principiile	
Strategiei antidrog a Uniunii Europene,	 potrivit	 cărora	 acțiunile	 și	 eforturile	 autorităților	
trebuie	să	se	concentreze	pe	reducerea	cererii	și	a	ofertei	de	droguri	prin	sporirea	acțiunilor	de	
informare	și	evaluare.13

Păstrarea	și	consumul	de	droguri	în	cantitățile	stabilite	ca	fiind	mari	prin	Hotărârea	Guvernului	
nr.	79	din	23.01.2006	nu	prezintă	un	risc	social	sporit	comparativ	cu	producerea	și	traficul	de	
droguri	în	cantități	deosebit	de	mari,	precum	și	cu	activitatea	grupurilor	criminale	organizate.	
În	 acest	 sens,	 se	 impune	 revizuirea	 legislației,	 în	 special	 revizuirea	 ”Listei substanțelor 
narcotice, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în trafic ilicit”,	 la	
capitolul ”determinarea proporțiilor mici și mari”,	 astfel	 încât	 accentele	 în	 urmărirea	 penală	
să	fie	schimbate,	de	la	pedepsirea	preponderentă	a	consumatorilor	de	droguri	la	combaterea	
traficului	mare	de	droguri	și	substanțe	narcotice.

PRACTICA DE INVESTIGARE ȘI EXAMINARE A INFRACŢIUNILOR ȘI 
CONTRAVENŢIILOR STABILITE DE ARTICOLUL 217 CP 85 CC

PROCEDURA DE URMĂRIRE PENALĂ. TEMEIUL PORNIRII URMĂRIRII 
PENALE
Marea	 majoritate	 a	 dosarelor	 examinate	 în	 prezenta	 cercetare	 sunt	 penale	 și	 doar	 4	
contravenționale,	astfel	analiza	care	urmează	se	va	concentra	anume	asupra	evaluării	practicii	
judiciare	 de	 examinare	 a	 cauzelor	 penale	 și	mai	 puțin	 asupra	 evaluării	 practicii	 judiciare	 în	
privința	 cauzelor	 contravenționale,	 întrucât	 numărul	 mic	 de	 dosare	 nu	 permite	 o	 evaluare	
complexă	și	obiectivă	a	procedurii	contravenționale.

Punctul	de	pornire	în	orice	anchetă	este	temeiul	de	inițiere	a	urmăririi	penale.	Modul	în	care	
organul	de	urmărire	penală	obține	informații	privind	activitatea	infracțională	și	circulația	ilegală	
de	droguri	prezintă	un	 interes	deosebit	pentru	 combaterea	 consumului	 și	 traficului	 ilicit	de	
droguri	în	general.	Modul	în	care	se	realizează	investigația	primară	a	acestui	tip	de	infracțiuni	
influențează	direct	tendințele	de	investigare	și	instrumentele	folosite	de	organele	de	urmărire	
penală.

În	 conformitate	 cu	 articolul	 274	 CPP,	 organul	 de	 urmărire	 penală	 sau	 procurorul	 sesizat	 în	
modul	prevăzut	în	art.262	și	273	dispune	în	termen	de	30	de	zile,	prin	ordonanță,	începerea	
urmăririi	penale	în	cazul	în	care,	din	cuprinsul	actului	de	sesizare	sau	al	actelor	de	constatare,	 

12 Hotărîrea	Guvernului	Nr.	1208	din	27.12.2010	cu	privire	la	aprobarea	Strategiei	naționale	antidrog	pe	anii	2011-2018,	p.25-26
13 Strategia	antidrog	a	Uniunii	Europene	(2013-20),	EMCDDA,	p.2
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rezultă	 o	 bănuială	 rezonabilă	 că	 a	 fost	 săvârșită	 o	 infracțiune	 (…).	 În	 același	 timp,	 temei	 de	
sesizare	poate	servi:	
	 1)	plângerea,	
	 2)	denunțul,	
	 3)	autodenunțul,	
	 4)	depistarea	nemijlocit	de	către	organul	de	urmărire	penală	sau	procuror	a	bănuielii	rezo-

nabile	cu	privire	la	săvârșirea	unei	infracțiuni.	

De	asemenea,	organul	de	urmărire	penală	poate	fi	sesizat	de	unul	dintre	organele	de	constatare	
stabilite	de	articolul	273	CPP:	
	 1)	Poliția,	
	 2)	Poliția	de	Frontieră,	
	 3)	Centrul	Național	Anticorupție,	
	 4)	Serviciul	Vamal,	
	 5)	Serviciul	de	Informații	și	Securitate,	
	 6)	Comandanții	unităților	și	formațiunilor	militare,	șefii	instituțiilor	militare,	
	 7)	Șefii	instituțiilor	penitenciare,	
	 8)	Comandanții	de	nave	și	aeronave,	
	 9)	Instanțele	de	judecată	sau,	după	caz,	judecătorii	de	instrucție.

Diagrama 8.

Analizând	materialele	de	urmărire	penală	din	dosarele	ridicate,	se	constată	lipsa	unei	practici	
uniforme	de	motivare	în	ordonanțele	de	pornire	a	urmăririi	penale,	a	temeiului	de	bază	pentru	
inițierea	 urmăririi.	 În	 majoritatea	 ordonanțelor	 de	 pornire	 a	 urmăririi	 penale,	 drept	 temei	
servesc	diverse	acțiuni	sau	măsuri	realizate	pentru	verificarea	informațiilor	primare,	cum	ar	fi	
procesele-verbale	de	percheziție,	de	cercetare	la	fața	locului	sau	expertizele	judiciare.	În	esență,	
aceste	acțiuni	ale	organului	de	urmărire	penală	fac	parte	din	procesul	de	anchetă	și	nu	trebuie	
confundate	cu	temeiul	inițierii	urmăririi	penale,	care	reprezintă	acea	informație	primară	despre	
săvârșirea	sau	posibilitatea	săvârșirii	unei	 infracțiuni	și	 ia	una	din	 formele	 indicate	mai	sus:	
plângere,	denunț,	autodenunț	sau	depistare	nemijlocită	de	către	organul	de	urmărire	penală.	
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Această	practică	aduce	un	grad	mare	de	incertitudine	privind	cauza	reală	a	investigației,	poate	
masca	 alte	 practici	 vicioase,	 cum	 ar	 fi	 profilarea	 consumatorilor	 de	 droguri	 sau	 poate	 crea	
dificultăți	pentru	partea	apărării.	 În	ultimul	caz,	 în	ipoteza	contestării	ordonanței	de	pornire	
a	urmăririi	penale,	partea	apărării	este	pusă	în	situația	de	a	contesta	o	măsură	procesuală	de	
investigație	și	nu	însuși	motivul	care	a	stat	la	baza	acestor	măsuri,	fiind	astfel	limitată	în	accesul	
la	informațiile	și	materialele	care	au	stat	la	baza	inițierii	investigației.	De	fapt,	într-o	mare	parte	
din	cazuri,	apărarea	ar	fi	în	imposibilitate	de	a	stabili	acel	temei	primar	pentru	inițierea	anchetei	
și,	 prin	 urmare,	 la	 această	 fază	 ar	 fi	 limitată	 și	 posibilitatea	 verificării	 legalității	 acțiunilor	
organului	de	urmărire	penală.	

Informațiile	 prezentate	 în	 Diagrama	 8	 au	 fost	 extrase	 din	materialele	 procesuale	 (rapoarte 
ale polițiștilor, demersurile procurorilor sau încheierile instanțelor de judecată).	 Raportate	
la	 prevederile	 legale,	majoritatea	motivelor	 inițierii	 urmăririi	 penale	 se	 referă	 la	 depistarea	
nemijlocit	de	către	organul	de	urmărire	penală	sau	procuror	a	bănuielii	rezonabile	cu	privire	la	
săvârșirea	unei	infracțiuni	prin	acțiuni	de	percheziție,	cercetare	la	fața	locului,	flagrant	delict,	
măsuri	 speciale	 de	 investigație.	 O	 altă	 parte	 a	 temeiurilor	 se	 referă	 la	 denunț	 și	 informații	
parvenite	de	la	alte	instituții	de	stat.

• Percheziția

Temeiul	 predominant	 de	 pornire	 a	 urmăririi	 penale	 este	 acțiunea	 de	 percheziție.	 Aceasta	
include	percheziția	domiciliului/locuinței,	a	autovehiculului	și	percheziția	corporală.	În	cazurile	
de	percheziție	corporală	sau	percheziție	a	autovehiculului,	de	obicei,	la	bază	stau	motive	clar	
stabilite	 de	 organul	 de	 urmărire	 penală	 –	 comportamentul	 dubios	 al	 persoanei	 în	 public,	
observațiile	 poliției	 de	 patrulare	 sau	 ale	 altor	 persoane,	 fie	 controale	 ordinare	 realizate	 de	
Inspectoratul	Național	de	Patrulare.	

Cu	toate	acestea,	în	unele	cazuri,	la	baza	percheziției	corporale	stau	anumite	”informații”	sau	
”controale	focusate”,	a	căror	proveniență	este	neclară,	cel	puțin	din	materialele	dosarului	penal.	
O	parte	din	persoanele	vizate	sunt	consumatori	care	sunt	acuzați	de	păstrare	sau	consum	de	
droguri.	Se	impune	concluzia	potrivit	căreia	organele	de	poliție	folosesc	informațiile	disponibile	
despre	evidența	consumatorilor	de	droguri	pentru	a-i	expune	controalelor	periodice	și	a	porni	
dosare	penale	în	acest	sens.	Din	materialele	dosarelor	penale	nu	se	poate	stabili	dacă	folosirea	
acestor	informații	a	fost	autorizată	sau	nu.

O	parte	din	perchezițiile	corporale,	în	baza	cărora	au	fost	pornite	dosare	penale,	sunt	percheziții	
întreprinse	în	instituțiile	penitenciare.	La	persoanele	deținute	în	instituțiile	penitenciare	sunt	
frecvent	depistate	diferite	substanțe	narcotice,	fapt	care	atestă	existența	traficului	de	droguri,	
inclusiv	în	instituțiile	penitenciare.

Perchezițiile	la	domiciliu/locuință	au	loc	fie	în	baza	unor	informații,	a	căror	proveniență	este	
greu	de	stabilit	din	materialele	cauzei	penale,	fie	în	legătură	cu	acțiunile	realizate	pe	alte	cauze	
penale	(ex. percheziție pentru investigarea unui caz de jaf, tâlhărie, etc.),	 iar	în	timpul	acestor	
percheziții	sunt	identificate	substanțe	narcotice.	O	parte	din	dosarele	examinate	nu	conțin	acte	
de	 legalizare	a	măsurilor	de	percheziție,	 în	special	 încheierea	 judecătorului	de	 instrucție,	 iar	
în	majoritatea	cazurilor	perchezițiile	sunt	legalizate	post-factum,	după	întreprinderea	acțiunii	
propriu-zise.	

În	 conformitate	 cu	 prevederile	 articolului	 125	 (3)	 CPP,	 percheziția	 se	 efectuează	 în	 baza	
ordonanței	motivate	a	organului	de	urmărire	penală	și	numai	cu	autorizația	judecătorului	de	
instrucție.	Potrivit	alineatului	4	al	aceluiași	articol,	în	cazurile	ce	nu	suferă	amânare	sau	în	caz	
de	delict	flagrant,	percheziția	se	poate	efectua	în	baza	unei	ordonanțe	motivate	a	procurorului,	
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fără	autorizația	judecătorului	de	instrucție,	urmând	ca	acestuia	să	i	se	prezinte	imediat,	dar	nu	
mai	târziu	de	24	de	ore	de	la	terminarea	percheziției,	materialele	obținute	în	urma	percheziției,	
indicându-se	motivele	efectuării	acesteia.	Judecătorul	de	instrucție	verifică	legalitatea	acestei	
acțiuni	procesuale.	

În	acest	sens,	 în	unele	cazuri	s-a	constatat	 încălcarea	termenului	de	24	de	ore	de	autorizare	
a	percheziției,	dar	și	lipsa	prezentării	motivelor	pentru	realizarea	acestei	măsuri	în	regim	de	
urgență,	 fără	 autorizarea	 prealabilă	 de	 către	 judecătorul	 de	 instrucție.	 Nici	 unul	 din	 actele	
procesuale	nu	a	fost	contestat	de	bănuiți/învinuiți	sau	de	apărătorii	acestora.

• Informația operativă

Informația	 operativă,	 care	 constituie	 un	 alt	 temei	 de	 pornire	 a	 urmăririi	 penale,	 reprezintă	
date	de	care	dispun	reprezentanții	organelor	de	forță,	colectate	prin	mijloace	de	investigație	
operativă.	 Cu	 toate	 acestea,	 materialele	 analizate	 din	 dosarele	 penale	 nu	 oferă	 o	 claritate	
privind	sursa	certă	de	proveniență	a	acestor	informații	și	modul	în	care	acestea	au	fost	obținute.	
În	majoritatea	cazurilor,	anchetatorul	sau	procurorul	indică	în	actele	procesuale	că	urmărirea	
penală	a	fost	pornită	în	baza	informației	operative	parvenite,	însă	nu	detaliază	în	nici	un	fel	tipul	
și	conținutul	acestei	informații.

• Denunțul 

Denunțul	 este	 un	 alt	 temei	 frecvent	 de	 pornire	 a	 urmăririi	 penale,	 acesta	 incluzând	 atât	
denunțurile	 făcute	de	martori,	persoane	terțe,	persoane	care	au	cunoscut	despre	 infracțiune	
sau	 au	 participat	 în	 diferite	 forme	 la	 aceasta,	 cât	 și	 autodenunțurile,	 atunci	 când	 persoana	
singură	recunoaște	săvârșirea	infracțiunii,	în	urma	unor	acțiuni	de	investigație.	Ponderea	reală	
a	denunțurilor	care	au	stat	la	baza	inițierii	urmăririi	penale	ar	putea	fi	și	mai	mare	decât	datele	
colectate	 și	prezentate	 în	Diagrama	8	din	motiv	 că	 la	baza	perchezițiilor,	 cercetărilor	 la	 fața	
locului	 sau	 informației	 operative	 puteau	 sta	 și	 denunțurile,	 însă	 din	 diferite	motive,	 posibil	
și	pentru	a	proteja	denunțătorul,	 în	actele	de	anchetă	este	 indicat	un	alt	 temei	de	pornire	a	
urmăririi	penale	decât	denunțul.	

• Cercetarea la fața locului

Cercetarea	 la	 fața	 locului	 este	 invocată	 drept	 temei	 de	 inițiere	 a	 urmăririi	 penale,	 deși	 în	
majoritatea	cazurilor	ea	are	la	bază	sesizări	parvenite	către	organul	de	urmărire	penală	de	la	
polițiștii	și	inspectorii	de	sector	sau	de	la	alte	persoane	care	se	află	în	serviciul	public.	De	obicei,	
cercetarea	la	fața	locului	este	temei	de	inițiere	a	urmăririi	penale	în	cazurile	în	care	s-a	depistat	
cultivarea	și	creșterea	plantelor	narcotice.	În	momentul	în	care	organele	de	poliție	descind	la	
domiciliul	sau	locul	depistării	infracțiunii,	este	întocmit	un	proces-verbal	de	cercetare	la	fața	
locului,	însoțit	de	obicei	și	de	planșe	fotografice	cu	plantele	sau	substanțele	depistate.

• Delictul flagrant

Delictul	flagrant	și	măsurile	speciale	de	investigație	au	stat	cel	mai	rar	la	baza	inițierii	urmăririi	
penale.	Deși	acestea	reprezintă	niște	măsuri	speciale,	realizate	spontan	sau	planificate,	la	baza	
lor	stau,	de	asemenea,	informații	operative	sau	denunțuri,	despre	care,	însă,	nu	există	practic	
informații	în	dosarele	penale.	O	parte	din	măsurile	realizate	în	flagrant	s-au	datorat	acțiunilor	
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ordinare	de	patrulare	sau	control,	conduse	de	angajații	Ministerului	Afacerilor	 Interne	sau	a	
altor	organe	de	stat,	iar	o	altă	parte	a	avut	la	bază	operațiuni	speciale,	desfășurate	la	nivel	local	
sau	regional,	cu	scopul	nemijlocit	de	a	identifica	infracțiunile	privind	circuitul	ilegal	de	droguri.	
De	obicei,	 aceste	acțiuni	 sunt	urmate	de	percheziții	 corporale,	 a	mijlocului	de	 transport	 sau	
domiciliului.	În	aceste	cazuri,	sunt	justificate	perchezițiile	în	regim	de	urgență	fără	autorizarea	
prealabilă	 a	 judecătorului	 de	 instrucție,	 reieșind	 din	 faptul	 că	 aceste	măsuri	 operative,	 prin	
însăși	natura	 lor	presupun	o	reacție	 rapidă	a	organelor	de	drept	și	nu	pot	 fi	 întrerupte	prin	
proceduri	judiciare	de	autorizare.

Deși	 în	niciunul	din	 cazurile	examinate	partea	apărării	nu	a	 contestat	ordonanța	de	pornire	
a	urmăririi	penale	și,	implicit,	temeiul	acesteia,	fiind	considerată	aparent	o	practică	ordinară,	
lipsa	informațiilor	exacte	și	formulările	ambigue	privind	necesitatea	inițierii	urmăririi	penale	
păstrează	o	doză	de	incertitudine,	existând	posibilitatea	afectării	legalității	anchetei.	Pericolul	
acestor	practici	constă	în	posibilitatea	urmăririi	preponderente	a	unor	categorii	vulnerabile	de	
persoane,	printre	care	se	numără	consumatorii	de	droguri,	persoanele	infectate	cu	HIV/SIDA	
și	alții,	dar	și	posibilitatea	comiterii	unor	abuzuri	și	încălcări	de	către	organele	de	drept,	care	
ulterior	nu	pot	fi	documentate	și	verificate.

În	acest	sens,	dreptul	la	un	proces	contradictoriu	înseamnă,	în	principiu,	posibilitatea	ca	părțile	
să	cunoască	despre	toate	probele	și	argumentele	acuzării	și	să	poată	formula	observații	și	contra-
argumente	vizavi	de	acestea.	În	procesul	penal,	principiul	contradictorialității	este	strâns	legat	
de	principiul	egalității	armelor,	iar	în	unele	cazuri,	Curtea	Europeană	pentru	Drepturile	Omului,	
într-adevăr,	constată	 încălcări	ale	articolului	6	§	1,	 când	analizează	 în	materie	de	probe	cele	
două	concepte	împreună,	.14

Pentru	a	evita	incertitudinile	și	a	uniformiza	practica	de	investigație	a	acestor	infracțiuni,	este	
necesar	de	consolidat	aplicarea	normelor	legale,	mai	ales	pe	cele	stabilite	de	articolele	262,	273,	
274	CPP	privind	temeiul	începerii	urmăririi	penale	și	procedurile	realizate	în	acest	sens.

TERMENELE URMĂRIRII PENALE
Urmărirea	penală	trebuie	să	fie	efectuată	în	termeni	rezonabili.15	Termenul	exact	este	fixat	de	
către	procuror,	prin	ordonanță	motivată,	ținându-se	cont	de	prevederile	articolului	20	CPP,	în	
special	de	criteriile	de	apreciere	a	termenelor	rezonabile,	și	anume:	
	 a)	complexitatea	cazului;
	 b)	comportamentul	participanților	la	proces;
	 c)	 conduita	organului	de	urmărire	penală	și	a	instanței	de	judecată.
	 d)	importanța	procesului	pentru	cel	interesat;
	 e)	vârsta	de	până	la	18	ani	a	victimei.

În	ceea	ce	privește	termenii	rezonabili	în	materie	penală,	Curtea	Europeană	pentru	Drepturile	
Omului a stabilit inter alia că	scopul	articolului	6	§	1,	prin	care	orice	persoană	are	dreptul	la	
o	examinare	într-un	interval	de	timp	rezonabil,	este	de	a	se	asigura	că	persoanele	nu	trebuie	
ținute	sub	acuzație	penală	pentru	prea	mult	timp	și	că	învinuirea	în	sine	este	determinată.16

14 Curtea	Europeană	pentru	Drepturile	Omului	–	Ghid	pentru	aplicarea	articolului	6	al	Convenției	Europene	a	Drepturilor	Omului	(domeniul	
penal),	Consiliul	Europei,	2014,	pg.21

15 Codul	de	Procedură	Penală	al	R.	Moldova,	Nr.	122	din	14.03.2003,	Articolul	259	
16 Curtea	Europeană	pentru	Drepturile	Omului	–	Ghid	pentru	aplicarea	articolului	6	al	Convenției	Europene	a	Drepturilor	Omului	(domeniul	

penal),	Consiliul	Europei,	2014,	pg.33
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Cercetarea	 realizată	 scoate	 în	 evidență	 faptul	 că	 în	 procesul	 de	 investigare	 a	 infracțiunilor	
prevăzute	de	articolul	217	CP,	termenele	de	urmărire	penală	sunt	respectate	și	pot	fi	apreciate	
ca	fiind	rezonabile	în	conformitate	cu	articolul	20	CPP	și	jurisprudența	CtEDO.

Diagrama 9.

În	urma	procesării	datelor	colectate,	rezultă	că	în	circa	82.5%	din	dosarele	examinate	urmărirea	
penală	a	durat	mai	puțin	de	90	de	zile	(3	luni).	În	același	timp,	în	circa	40.5%	din	cazuri	urmărirea	
penală	s-a	încheiat	în	mai	puțin	de	30	de	zile.	În	6%	din	acestea,	urmărirea	penală	s-a	finalizat	în	
mai	puțin	de	7	zile	(o	săptămână),	iar	în	3	dosare	s-a	depistat	că	urmărirea	penală	a	durat	mai	
puțin	de	3	zile.

Aceste	date	denotă	faptul	că	infracțiunea	stabilită	de	articolul	217	CP	este	investigată	relativ	ușor.	
Aceasta	se	datorează	faptului	că	probele,	suficiente	pentru	înaintarea	învinuirii,	pot	fi	adunate	
în	termeni	restrânși,	 iar	cauzele	nu	sunt	de	o	complexitate	sporită.	De	asemenea,	una	dintre	
cauzele	termenelor	restrânse	de	investigații	este	și	existența	unor	practici	relativ	uniforme	de	
investigare	a	acestor	tipuri	de	infracțiuni,	modul	de	colectare	a	probelor	și	conduita	organului	
de	urmărire	penală.	De	asemenea,	nu	poate	fi	neglijat	nici	comportamentul	participanților	la	
proces,	în	special	a	bănuitului/învinuitului,	care,	în	majoritatea	cazurilor,	cooperează	cu	organul	
de	urmărire	penală	și	își	recunosc	vinovăția.

În	doar	4.7%	dintre	cazuri,	ancheta	penală	durează	mai	mult	de	6	luni.	În	majoritatea	cauzelor,	
extinderea	termenelor	se	datorează	următorilor	factori:	a)	eschivarea	bănuitului/învinuitului	
de	la	urmărirea	penală	și	b)	cazurile	complexe	în	care	participă	mai	multe	persoane,	există	un	
element	de	extraneitate,	 este	vorba	de	grupuri	 și	 rețele	 criminale,	 sau	se	examinează	și	alte	
infracțiuni	(tâlhărie, furt).	

Termenele	restrânse	ale	urmăririi	penale	reprezintă	un	factor	pozitiv.	Cu	toate	acestea,	trebuie	
ținut	cont	de	faptul	că	majoritatea	cazurilor	în	care	investigația	s-a	derulat	rapid	se	referă	la	
infracțiunile	în	care	s-au	depistat	cantități	nesemnificative	de	droguri	(calificate conform alin.2 
art. 217 CP).	 Se	 impune	 concluzia	 că	 dosarele	 inițiate	 împotriva	 consumatorilor	 de	 droguri	
privind	păstrarea	și	consumul	substanțelor	narcotice	sunt	investigate	cel	mai	rapid	și	mai	ușor.
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PROBELE ȘI MIJLOACELE DE PROBĂ
În	conformitate	cu	articolul	93	CPP,	probele	sunt	elemente	de	fapt	dobândite	în	modul	stabilit	de	
prezentul	cod,	care	servesc	la	constatarea	existenței	sau	inexistenței	infracțiunii,	la	identificarea	
făptuitorului,	 la	 constatarea	 vinovăției,	 precum	 și	 la	 stabilirea	 altor	 împrejurări	 importante	
pentru	justa	soluționare	a	cauzei.	În	calitate	de	probe	în	procesul	penal	se	admit	elementele	de	
fapt	constatate	prin	intermediul	următoarelor	mijloace:
	 1)	declarațiile	bănuitului,	 învinuitului,	 inculpatului,	 ale	părții	vătămate,	părții	 civile,	părții	

civilmente	responsabile,	martorului;
	 2)	raportul	de	expertiză;
	 3)	corpurile	delicte;
	 4)	procesele-verbale	privind	acțiunile	de	urmărire	penală	și	ale	cercetării	judecătorești;
	 5)	documentele	(inclusiv	cele	oficiale);
	 6)	înregistrările	audio	sau	video,	fotografiile;
	 7)	constatările	tehnico-științifice	și	medico-legale;
	 8)	actele	procedurale	în	care	se	consemnează	rezultatele	măsurilor	speciale	de	investigații	și	

anexele	la	ele,	inclusiv	stenograma,	fotografiile,	înregistrările	și	altele.

Rezultatele	 cercetării	 confirmă	 că	 organul	 de	 urmărire	 penală	 în	 procesul	 de	 investigare	 a	
infracțiunilor	prevăzute	de	articolul	217	CP	folosește	practic	toate	mijloacele	de	probă	stabilite	
de	lege.	Cel	mai	frecvent,	în	acest	tip	de	dosare	organul	de	urmărire	penală	folosește	următoarele	
mijloace	de	probă:
	 •	 declarațiile	bănuitului,	învinuitului,	inculpatului
	 •	 declarațiile	martorilor
	 •	 constatările	tehnico-științifice	și	expertizele	judiciare.

Toate	dosarele	transmise	în	instanța	de	judecată	pentru	examinare	conțin	aceste	mijloace	de	
probă.	În	majoritatea	cazurilor,	ele	sunt	suplinite	cu	alte	mijloace	de	probă,	cum	ar	fi:
 • corpuri delicte
	 •	 procese-verbale	de	percheziție
	 •	 procese-verbale	de	cercetare	la	fața	locului
	 •	 examinarea	medico-legală	privind	consumul	de	substanțe	narcotice.

Într-un	număr	mai	mic	de	 cazuri,	 procurorul	 include	 în	 rechizitoriu	 la	 capitolul	mijloace	de	
probă	anumite	acte	procesuale	prin	care	se	consemnează	rezultatele	măsurilor	de	investigații,	
cum	ar	fi:	rapoarte	de	constatare/depistare	a	infracțiunii,	planșe	fotografice,	procese-verbale	de	
ridicare	și	cercetare	a	obiectelor,	rapoarte	de	sesizare	sau	rapoarte	de	recepționare	a	apelurilor	
telefonice.

Anumite	 lacune	au	 fost	depistate	 în	 legătură	cu	declarațiile	persoanelor	bănuite	sau	acuzate	
de	comiterea	infracțiunilor	prevăzute	de	articolul	217	CP,	 în	special	 în	ceea	ce	privește	auto-
incriminarea	și	constatarea	vinovăției	persoanei.	Aceste	situații	se	referă	mai	ales	la	infracțiunile	
de	cultivare	a	plantelor	care	conțin	substanțe	narcotice,	când	persoanele	își	recunosc	pe	deplin	
vinovăția,	deși	declară	că	nu	au	cunoscut	despre	faptul	că	plantele	cresc	pe	terenul	lor,	că	acestea	
conțin	substanțe	narcotice	sau	că	au	fost	cultivate	în	alte	scopuri.	

Deși	persoana	își	recunoaște	vinovăția	săvârșirii	infracțiunii,	declară	că	a	săvârșit-o	fără	intenție,	
element	care,	practic,	nu	este	verificat	prin	alte	mijloace	de	probă.	În	aceste	cazuri,	acuzația	și	
condamnarea	persoanei	în	cea	mai	mare	parte	se	bazează	pe	auto-incriminare	și	mai	puțin	pe	
alte	probe.	În	acest	sens,	Curtea	Europeană	pentru	Drepturile	Omului	a	stabilit	că	dreptul	de	
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a	nu	contribui	la	propria	incriminare	este	un	principiu	care	se	include	în	dreptul	la	un	proces	
echitabil,	prevăzut	de	articolul	6	al	CEDO.17 

O	altă	problemă	este	distrugerea	drogurilor	 care	 au	 servit	 drept	 corpuri	delicte	 în	procesul	
penal.	În	conformitate	cu	articolul	397	(3)	CPP,	instanța	este	obligată	să	soluționeze	chestiunea	
privind	corpurile	delicte.	În	privința	drogurilor	și	substanțelor	narcotice,	folosite	drept	mijloace	
de	probă	în	procesul	penal,	instanța	trebuie	să	ia	o	decizie,	fie	în	vederea	distrugerii	acestora,	fie	
în	vederea	transmiterii	acestora	spre	păstrare.	

Diagrama 10. 

Deși	în	majoritatea	cazurilor	instanțele	se	conformează	cerințelor	legale	și	se	pronunță	asupra	
corpurilor	delicte,	 în	4.4%	din	dosarele	examinate,	 instanțele	nu	s-au	expus	 la	acest	subiect,	
nefiind	clar	ce	s-a	întâmplat	ulterior	cu	substanțele	narcotice.

O	atenție	sporită	trebuie	să	fie	atrasă	rapoartelor	de	constatare	tehnico-științifică	și	rapoartelor	
de	expertiză	prin	care	se	stabilește	tipul	substanței	depistate	și	cantitatea	acesteia.	În	majoritatea	
cauzelor,	organul	de	urmărire	penală	formulează	întrebări	standard	legate	de	tipul	și	cantitatea	
substanței.	Cele	mai	frecvente	întrebări	sunt:
	 1.	 Dacă	substanțele	prezentate	spre	examinare	fac	parte	din	categoria	substanțelor	narcoti-

ce,	psihotrope	și	precursorilor?
	 2.	 Cărei	categorii	se	atribuie	substanțele	prezentate	spre	examinare?
	 3.	 Care	este	cantitatea	substanțelor	prezentate	spre	examinare?

În	anumite	cazuri	sunt	formulate	întrebări	suplimentare,	cum	ar	fi:
	 1.	 Pot	fi	utilizate	în	scopuri	medicinale	substanțele	prezentate	spre	examinare	?
	 2.	 Conțin	obiectele	prezentate	spre	examinare	urme	de	substanțe	narcotice?
	 3.	 Conțin	plantele	prezentate	spre	examinare	substanțe	narcotice?
	 4.	 Care	este	numărul	de	plante	prezentate	pentru	expertiză?

În	cele	mai	dese	cazuri,	expertizele	oferă	suficiente	informații	pentru	cauza	penală,	în	particular	
în	ceea	ce	ține	de	clasificarea	substanțelor	narcotice	și	cantitatea	acestora.	Totuși,	în	anumite	

17	 Curtea	Europeană	pentru	Drepturile	Omului,	cauza Funke vs. Franța,	din	25	februarie	1993,	para.44
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situații,	 în	 special	 în	 ceea	 ce	 ține	 de	 cazurile	 privind	 amestecul	 substanțelor	 narcotice	 cu	
diferite	adaosuri	sau	cultivarea	plantelor	care	conțin	substanțe	narcotice,	în	cadrul	desfășurării	
expertizelor	 nu	 sunt	 analizate	 unele	 aspecte	 importante	 care	 țin	 de	 cantitate	 pură/reală	 a	
drogurilor	și	de	natura	sau	proveniența	plantelor.

În	primul	caz,	atunci	când	sunt	expediate	pentru	expertiză	preparate	care	constituie	amestecuri	
de	substanțe	narcotice	și/sau	psihotrope	cu	precursori	și	adaosuri	(preparate medicamentoase, 
acizi, glucoză, crohmal, făină etc.)	 în	diferite	 stări	de	agregare,	experții	nu	 fac	o	delimitare	a	
cantităților	sau	proporțiilor	de	droguri	în	stare	pură	și	a	amestecurilor	cu	care	au	interacționat,	
iar	la	evaluarea	gramajului	se	ia	în	considerație	cantitatea	generală	a	substanței.	Această	lacună	
este	condiționată	de	lipsa	unor	prevederi	legale	care	ar	obliga	experții	să	evalueze	cantitățile	
substanțelor	prezentate	pentru	expertiză,	delimitând	drogurile	de	amestecuri.

Evident,	 acest	 fapt	 influențează	 asupra	 determinării	 proporțiilor	mici	 și	mari	 și,	 nemijlocit,	
asupra	gravității	faptei.	Această	problemă	a	fost	anterior	reiterată	și	în	studiul	Institutului	pentru	
Drepturile	Omului	din	Moldova,	recomandându-le	autorităților	să	stabilească	un	mecanism	de	
excludere	din	evaluarea	cantităților	mari	și	deosebit	de	mari	a	substanțelor	narcotice	a	diferitor	
adaosuri	care	nu	se	încadrează	în	asemenea	categorie	de	substanțe.18.

În	al	doilea	caz,	când	dosarele	penale	sunt	intentate	pentru	semănarea,	cultivarea	și	păstrarea	
ilegală	 a	 plantelor	 care	 conțin	 substanțe	 narcotice,	 expertizele	 nu	 oferă	 concluzii	 privind	
calitatea	plantelor,	modul	în	care	au	fost	cultivate	și	îngrijite,	precum	și	scopul	cultivării.	

Spre	exemplu,	plantele	de	mac	(Papaver somniferum)19,	a	căror	cultivare/păstrare	ilicită	a	fost	
documentată	în	mai	multe	cazuri	analizate,	reprezintă	materia	primă	pentru	obținerea	opiu-
mului	sau	a	paielor	de	mac,	din	care	ulterior	se	extrage	morfina,	codeina	sau	oripavina20,	dar	în	
același	timp,	această	plantă	este	folosită	și	în	alte	scopuri,	precum	cel	decorativ,	alimentar	etc.

O	altă	plantă	a	cărei	cultivare	ilicită	este	frecvent	documentată	de	către	organele	de	drept	este	
marijuana,	denumită	și	cânepă	sau	canabis	(Cannabis indica, Cannabis sativa).21 Aceasta este 
utilizată	 pentru	 componenta	 delta-9-tetrahidrocanabinol	 sau	 THC-ul.	 Chiar	 dacă	 există	 mai	
multe	divergențe	privind	componența	THC-ului	și	”potența”	acestei	substanțe	în	dependență	de	
diversitatea	plantelor	și	metodele	de	prelucrare,	majoritatea	statelor	nu	au	stabilite	în	legislația	
națională	obligații	de	efectuare	a	analizelor/expertizelor	detaliate	privind	componența	THC-
ului	 conținut	 în	 diverse	 produse.22	 În	marea	majoritate	 a	 cazurilor,	 experții	 analizează	 doar	
tipul	plantei	și	identifică	substanțele	care	se	pot	conține,	fără	a	analiza	capacitatea	narcotică/
psihotropă	a	acestora.	La	fel	ca	și	macul,	cânepa	se	cultivă	și	în	alte	scopuri,	cum	ar	fi:	alimentație,	
textile etc.

Chiar	dacă	 organul	 de	urmărire	penală	 identifică	multiple	 cazuri	 de	 creștere	 sau	păstrare	 a	
plantelor	care	conțin	substanțe	narcotice,	acesta	nu	pune	în	sarcina	experților	să	stabilească	
capacitatea	 sau	 caracteristicile	 psihotrope	 ale	 plantelor.	 De	 asemenea,	 organul	 de	 urmărire	
penală	nu	pune	în	sarcina	experților	de	a	stabili	dacă	plantele	au	crescut	într-un	mediu	natural,	
sălbatic	 sau	 dacă	 au	 fost	 intenționat	 cultivate	 pentru	 proprietățile	 lor	 psihotrope	 și	 nici	 nu	
folosesc	alte	mijloace	de	probă	pentru	a	stabili	aceste	circumstanțe.

Există	probabilitatea	sporită	de	atragere	la	răspundere	penală	a	persoanelor	care	nu	au	avut	
intenția	să	cultive	plantele	pentru	proprietăți	narcotice	sau	să	le	cultive	în	general.

18	 IDOM,	Raport de expertiză a legislației Republicii Moldova privind clasificarea substanțelor narcotice în proporții mici, mari și deosebit de mari 
prin prisma legislației contravenționale și penale,	2013,	p.9.

19 Descrierea plantei de mac,	Wikipedia
20 Informații	Statistice	privind	drogurile	și	substanțele	narcotice,	INCB,	2011,	pg.	74
21 Descrierea plantei de marijuana,	Wikipedia
22 Metode	recomandate	pentru	identificarea	și	analiza	canabisului	și	a	produselor	din	canabis,	UNODC,	2009,	pg.1
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RECUNOAȘTEREA VINOVĂŢIEI
Bănuitul/învinuitul/inculpatul	are	dreptul	să	recunoască	fapta	săvârșită	și	să	încheie	un	acord	
de	recunoaștere	a	vinovăției.23	În	conformitate	cu	articolul	504	CPP,	acordul	de	recunoaștere	
a	vinovăției	este	o	tranzacție	încheiată	între	procuror	și	învinuit	sau,	după	caz,	inculpat,	care	
și-a	dat	consimțământul	de	a-și	recunoaște	vina	în	schimbul	unei	pedepse	reduse.	Instanța	de	
judecată	este	obligată	să	constate	dacă	acordul	de	recunoaștere	a	vinovăției	a	fost	încheiat	în	
condițiile	legii,	în	mod	benevol,	cu	participarea	apărătorului	și	dacă	există	suficiente	probe	care	
confirmă	condamnarea.	Poziția	bănuitului/învinuitului	la	faza	de	urmărire	penală	și	cooperarea	
acestuia	cu	ancheta	reprezintă	un	aspect	de	 importanță	majoră,	care	poate	aduce	nemijlocit	
beneficii	atât	procesului	penal,	cât	și	bănuitului/învinuitului.	

Diagrama 11.

Cu	toate	acestea,	nu	orice	caz	de	recunoaștere	a	vinovăției	de	către	bănuit/învinuit/inculpat	
echivalează	 cu	 încheierea	 acordului	 de	 recunoaștere	 a	 vinovăției	 și,	 respectiv,	 nu	 produce	
efectele	acestui	instrument	procesual-penal.

În	peste	83%	din	dosarele	analizate,	persoanele	recunosc	faptele	imputate.	În	unele	cazuri	au	
fost	identificate	acorduri	de	recunoaștere	a	vinovăției,	iar	în	altele	-	nu,	acest	fapt	fiind	indicat	
în	actele	procesuale	și	rechizitoriu.	Din	cele	83%	în	care	persoanele	își	recunosc	vinovăția,	doar	
în	puțin	peste	3%	faptele	imputate	sunt	recunoscute	parțial,	în	restul,	circa	80%,	persoanele	își	
recunosc	vinovăția	integral	și	necondiționat.	

Aceste	 cifre	 indică,	pe	de	o	parte,	 că	organul	de	urmărire	penală	este	eficient	 în	acțiunile	 și	
măsurile	pe	care	 le	 întreprinde	 în	procesul	de	 investigație,	 astfel	 încât	majoritatea	cazurilor	
documentate	se	finalizează	cu	recunoașterea	faptelor	imputate.	Acesta	poate	fi	considerat	un	
rezultat	pozitiv,	care	facilitează	atât	munca	organului	de	urmărire	penală,	cât	și	a	instanței	de	ju-
decată	și	permite	reducerea	timpului	atribuit	procedurilor	și	chiar	resursele	financiare	alocate.	

Pe	 de	 altă	 parte,	 luând	 în	 considerație	 faptul	 că	marea	majoritate	 a	 infracțiunilor	 legate	 de	
circuitul	ilegal	de	substanțe	narcotice	sunt	calificate	conform	articolului	217,	alineatul	2	CP,	iar	

23 Codul	de	Procedură	Penală	al	R.	Moldova,	Nr.	122	din	14.03.2003,	Articolele	64	și	66
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majoritatea	subiecților	infracțiunii	sunt	consumatori	de	droguri,	cauza	numărului	foarte	mare	
de	cazuri	de	recunoaștere	a	vinovăției	poate	fi	și	vulnerabilitatea	sporită	a	acestora.	

Această	vulnerabilitate	se	poate	manifesta	în	diverse	forme,	în	primul	rând	aceasta	fiind	cauzată	
de	efectele	dependenței	de	droguri	,	cum	ar	fi:	starea	precară	de	sănătate,	conflictele	anterioare	
cu	legea	și	aflarea	la	evidența	organelor	de	drept,	lipsa	unui	loc	de	muncă24	și	a	surselor	stabile	
de	existență,	conflictele	în	familie,	infectarea	cu	diferite	maladii,	precum	Tuberculoza	sau	HIV/
SIDA etc.

Factorul	vulnerabilității	sporite	a	subiecților	acestor	infracțiuni	este	amplificat	de	modul	în	care	
este	proiectat	mecanismul	de	atragere	la	răspundere	a	persoanelor	care	săvârșesc	fapte	legate	
de	circuitul	ilegal	de	droguri.	Acest	mecanism	are	mai	multe	lacune,	începând	cu	determinarea	
defectuoasă	a	proporțiilor	mari	și	terminând	cu	modul	de	aplicare	a	pedepselor	pentru	astfel	de	
fapte,	care	în	majoritatea	cazurilor	reprezintă	amenzi,	munci	neremunerate	în	folosul	comunității	
sau	suspendarea	condiționată	a	pedepsei	cu	închisoarea.	Anume	perspectiva	păstrării	libertății	
și	 aplicarea	 unei	 pedepse	 relativ	 ușoare,	 de	 rând	 cu	 vulnerabilitatea	 deosebită	 a	 subiecților	
infracțiunii,	poate	fi	una	din	cauzele	numărului	foarte	mare	de	cazuri	în	care	aceștia	recunosc	
faptele	imputate.

Este	 important	 de	menționat	 că	 dintre	 toate	 persoanele	 care	 își	 recunosc	 vinovăția	 la	 faza	
de	urmărire	penală,	la	audierea	inițială	circa	un	sfert	neagă	faptele	imputate,	însă	ulterior	își	
schimbă	declarațiile.	O	 altă	parte	 a	bănuiților	 refuză	 să	dea	 careva	 explicații	 la	 faza	 inițială,	
pentru	ca	ulterior	să-și	recunoască	vina.

O	parte	din	persoanele	bănuite	de	cultivarea	și/sau	păstrarea	de	plante	care	conțin	substanțe	
narcotice,	deși	formal	își	recunosc	vina,	declară	fie	că	nu	au	știut	că	plantele	respective	cresc	pe	
terenul	lor,	fie	că	nu	au	știut	că	ele	conțin	substanțe	narcotice.	Deși	în	majoritatea	cazurilor	aceste	
declarații	 se	păstrează	 în	 rechizitorii,	organul	de	urmărire	penală	nu	 le	atribuie	 importanță,	
considerând	suficient	faptul	că	aceștia	își	recunosc	vina.	

În	astfel	de	cazuri	trebuie	să	se	țină	cont	de	principiile	Convenției	unice	asupra	stupefiantelor	
care	 stabilește	 că	 statele	 părți	 se	 obligă	 să	 asigure	 pedepsirea	 penală	 pentru	 toate	 faptele	
legate	de	circuitul	ilegal	de	droguri,	cu	condiția	ca	acestea	să	fi	fost	comise	intenționat.25	Aceiași	
Convenție	stabilește	că	pentru	faptele	care	 implică	cantități	mici	de	droguri	autoritățile	sunt	
încurajate	să	aplice	alte	sancțiuni	decât	cele	penale,	iar	în	cazul	când	aceste	fapte	sunt	comise	
de	persoane	dependente	de	substanțe	narcotice,	să	aplice	măsuri	de	tratament,	de	educare,	de	
postcură,	de	readaptare	și	de	reintegrare	socială.

În	 același	 timp,	 rata	 sporită	 a	 cazurilor	 de	 recunoaștere	 a	 vinovăției	 poate	 afecta	 și	
contradictorialitatea	 procesului	 penal,	 reieșind	 din	 faptul	 că	 în	multe	 din	 cazurile	 analizate	
apărarea	este	mai	mult	formală.	Contradictorialitatea	are	o	importanță	deosebită	în	procedura	
penală,	 determinând,	 pe	 multe	 direcții,	 ponderea	 statutului	 juridic,	 raporturile	 de	 opoziție	
sau	de	 colaborare	dintre	participanții	 la	procesul	penal,	 precum	și	 relațiile	 juridice	 stabilite	
rezultativ	între	participanții	la	proces	și	instanța	de	judecată.26

Chiar	dacă	rata	recunoașterii	vinovăției	la	faza	de	urmărire	penală	este	ridicată	și	are	ca	efect	
o	medie	înaltă	a	condamnărilor,	o	parte	din	cauzele	acestui	fenomen	(cum ar fi numărul mare 
de dosare intentate pentru consumul de droguri)	pot	afecta	decisiv	corectitudinea	procesului	și	
principiile	dreptului	la	un	proces	echitabil.	

24	 Ministerul	Sănătății	al	Republicii	Moldova,	Centrul	Național	de	Management	în	Sănătate,	Raportul	studiului	integrat	biocomportamental	în	
grupurile	cu	risc	sporit	de	infectare	HIV,	runda	2012/2013,	p.3.2

25 Convenția	unică	asupra	stupefiantelor,	Organizația	Națiunilor	Unite,	New	York,	30.03.1961,	în	vigoare	pentru	RM	din	17.03.1995,	art.	36
26 Principiul	contradictorialității	în	procesul	penal	-	reglementări	naționale	și	de	drept	comparat,	Institutul	de	Cercetări	Juridice	și	Politice	al	

Academiei	de	Științe	a	Moldovei,	Rusu	Lucia,	2016,	pg.8	
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EXAMINAREA JUDICIARĂ
TERMENUL DE EXAMINARE

În	 procedura	 judiciară	 se	 aplică	 aceleași	 reguli	 generale	 privind	 termenele	 rezonabile	 de	
examinare	a	cauzei,	stabilite	de	articolul	20	CPP,	identice	celor	stabilite	pentru	faza	de	urmărire	
penală.	Suplimentar,	pentru	diverse	proceduri	și	acțiuni	procesuale,	Codul	de	procedură	penală	
stabilește	termene	speciale.	Spre	exemplu,	pentru	ședința	preliminară	este	fixat	un	termen	de	
maxim	20	zile	de	la	data	repartizării	cauzei.27

Similar	fazei	de	urmărire	penală,	examinarea	judiciară	a	dosarelor	penale	privind	infracțiunile	
stabilite	 de	 articolul	 217	 are	 loc	 în	 termeni	 relativ	 restrânși,	 majoritatea	 sentințelor	 fiind	
pronunțate	în	maxim	3	luni	de	la	data	parvenirii	cauzei	în	instanță.

Diagrama 12.

În	peste	70%	din	cazurile	analizate,	examinarea	judiciară	durează	mai	puțin	de	90	de	zile,	termen	
care	include	punerea	cauzei	pe	rol,	ședința	preliminară,	examinarea	dosarului	și	pronunțarea	
sentinței.	 În	mediu,	 cele	mai	multe	 cauze	 sunt	examinate	 în	maxim	 trei	 ședințe	 judiciare.	 În	
majoritatea	cazurilor,	pentru	examinarea	dosarului	sunt	suficiente	două	ședințe	judiciare	sau	
chiar	o	ședință.

Doar	puțin	peste	29%	din	dosare	ajung	să	fie	examinate	în	instanță	mai	mult	de	3	luni	de	zile,	de	
cele	mai	multe	ori	aceasta	datorându-se	complexității	cazurilor,	numărului	mare	de	mijloace	de	
probe	care	trebuie	cercetate	sau	numărului	mare	de	participanți.	Majoritatea	cazurilor	a	căror	
examinare	durează	mai	mult	de	3	luni	de	zile,	sunt	cazurile	 în	care	persoanele	acuzate	nu-și	
recunosc	vinovăția.

Motivele	pentru	termenele	relativ	reduse	de	examinare	a	acestor	tipuri	de	dosare	sunt,	în	primul	
rând,	 recunoașterea	 vinovăției	 de	 către	 inculpați	 și	 procedurile	 simplificate	 de	 examinare.28 
Suplimentar,	soluționarea	rapidă	a	acestora	este	facilitată	și	de	practicile	deja	consolidate	de	
examinare.	Dosarele	respective	nu	prezintă	careva	dificultăți	majore,	 fiind	relativ	simple	din	

27 Codul	de	Procedură	Penală	al	R.	Moldova,	nr.	122	din	14.03.2003,	art.	345  
28 Codul	de	Procedură	Penală	al	R.	Moldova,	nr.	122	din	14.03.2003,	art.	3641
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punct	de	vedere	al	probelor	administrate,	 iar	 inculpații	nu	sunt	supuși	măsurilor	preventive	
privative	de	libertate,	care	de	multe	ori	duc	la	tergiversarea	cauzelor,	fiind	însoțite	de	proceduri	
adiționale	de	aplicare	și	prelungire	a	acestor	măsuri	sau	de	contestarea	aplicării	acestora.

Termenele	restrânse	de	examinare	judiciară	a	cauzelor	penale	reprezintă	un	indicator	pozitiv	
în	majoritatea	 cazurilor,	 însă	urmează	 a	 fi	 luat	 în	 considerație	 faptul	 că,	 din	 cauza	 acestora,	
similar	problemei	recunoașterii	vinovăției,	termenele	pot	fi	influențate	în	mod	decisiv	atât	de	
rata	sporită	de	recunoaștere	a	faptelor	imputate,	cât	și	de	vulnerabilitatea	sporită	a	persoanelor	
puse	sub	acuzare.

MĂSURILE PREVENTIVE
În	 conformitate	 cu	articolul	175	 (1)	 și	 (2)	CPP,	măsurile	preventive	 sunt	măsuri	 cu	 caracter	
de	 constrângere	 prin	 care	 bănuitul,	 învinuitul	 sau	 inculpatul	 este	 împiedicat	 să	 întreprindă	
anumite	acțiuni	negative	asupra	desfășurării	procesului	penal	sau	asupra	asigurării	executării	
sentinței.	Măsurile	preventive	sunt	orientate	spre	a	asigura	buna	desfășurare	a	procesului	penal	
sau	a	împiedica	bănuitul,	învinuitul	sau	inculpatul	să	se	ascundă	de	urmărirea	penală	sau	de	
judecată,	cu	scopul	ca	aceștia	să	nu	împiedice	stabilirea	adevărului	ori	ca	instanța	să	asigure	
executarea	sentinței.

În	 majoritatea	 cauzelor	 analizate	 în	 prezenta	 cercetare,	 organul	 de	 urmărire	 penală	 aplică	
măsuri	preventive	și	doar	într-un	sfert	din	dosarele	analizate	nu	au	fost	identificate	astfel	de	
măsuri.

Diagrama 13.

Aplicând	măsurile	 preventive,	 organul	 de	 urmărire	 penală	 și	 instanța,	 luând	 în	 considerație	
complexitatea	 cazului,	 personalitatea	 bănuitului/învinuitului/inculpatului	 și	 alți	 factori,	 pot	
alege	măsurile	de	constrângere	expres	prevăzute	de	articolul	175	CPP,	și	anume:	
	 1)	obligarea	de	a	nu	părăsi	localitatea;	
	 2)	obligarea	de	a	nu	părăsi	țara;	
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	 3)	garanția	personală;	
	 4)	garanția	unei	organizații;	
	 5)	ridicarea	provizorie	a	permisului	de	conducere	a	mijloacelor	de	transport;	
	 6)	transmiterea	sub	supraveghere	a	militarului;	
	 7)	transmiterea	sub	supraveghere	a	minorului;	
	 8)	liberarea	provizorie	sub	control	judiciar;	
	 9)	liberarea	provizorie	pe	cauțiune;	
	 10)	arestarea	la	domiciliu;	
	 11)	arestarea	preventivă.

Diagrama 14. 

Notă: numărul de cazuri în care a fost aplicată măsură preventivă nu coincide cu numărul de 
dosare cercetate în prezentul studiu, din motiv că în unele dosare au fost aplicate mai multe tipuri 
de măsuri preventive, în timp ce în alte cazuri - nici una.

În	cazurile	de	aplicare	a	măsurii	de	constrângere	privative	de	 libertate,	organul	de	urmărire	
penală	solicită	cel	mai	des	aplicarea	arestului	preventiv	(35	de	cazuri)	și	foarte	rar	aplicarea	
arestului	la	domiciliu	(2	cazuri).

Cel	 mai	 des,	 organul	 de	 urmărire	 penală	 aplică	 alte	măsuri	 procesuale	 de	 constrângere,	 în	
special	obligația	de	a	nu	părăsi	țara	sau	localitatea.	În	anumite	situații,	când	nu	este	necesară	o	
măsură	de	constrângere	mai	riguroasă,	se	aplică	obligația	de	a	nu	schimba	domiciliul,	obligația	
de	a	se	prezenta	la	organul	de	urmărire	penală	sau	la	controlul	judiciar.

În	 nici	 unul	 din	 dosarele	 examinate	 nu	 au	 fost	 evidențiate	 măsurile	 preventive	 sub	 forma	
garanțiilor	 sau	 liberării	 provizorii	 sub	 cauțiune.	 Cauza	 neaplicării	 acestor	 măsuri	 rezidă	
probabil	în	lipsa	unui	mecanism	eficient	de	implementare	și	a	impedimentelor	de	ordin	tehnic	
sau	procedural,	a	practicilor	deja	consolidate	de	aplicare	a	anumitor	măsuri	de	constrângere,	a	
situației	economice	din	țară	și	altele.29

29 Măsurile alternative pentru arestarea preventivă - O analiză empirică și teoretică a cadrului legal în domeniu,	Fundația	Soros	Moldova,	2016,	
p.1.4
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PROCEDURA DE EXAMINARE ȘI RECUNOAȘTEREA VINOVĂŢIEI
În	 faza	 judiciară,	 recunoașterea	vinovăției	 de	 către	 inculpați	 este,	 de	obicei,	 direct	 legată	de	
procedura	 de	 examinare	 care	 urmează	 a	 fi	 aplicată	 de	 către	 instanță.	 În	 cazul	 recunoașterii	
faptelor	 imputate,	 inculpații	 solicită,	 printr-un	 înscris	 autentic,	 examinarea	 cauzelor	 în	
procedura	 simplificată,	 stabilită	 de	 articolul	 3641	 CPP.	 Pentru	 utilizarea	 acestei	 proceduri,	
inculpatul	trebuie	să	recunoască	în	totalitate	faptele	imputate	și	să	nu	ceară	administrarea	altor	
probe.	În	caz	contrar,	procedura	nu	este	aplicabilă.	

Inculpatul,	care	a	recunoscut	săvârșirea	faptelor	indicate	în	rechizitoriu	și	a	solicitat	ca	judecata	
să	se	facă	pe	baza	probelor	administrate	în	faza	de	urmărire	penală,	beneficiază	de	reducerea	
cu	o	treime	a	limitelor	de	pedeapsă	prevăzute	de	lege	în	cazul	pedepsei	cu	închisoare,	cu	muncă	
neremunerată	 în	 folosul	 comunității	 și	 de	 reducerea	 cu	 o	 pătrime	 a	 limitelor	 de	 pedeapsă	
prevăzute	de	lege	în	cazul	pedepsei	cu	amendă.	

Diagrama 15.

Majoritatea	cazurilor	de	circulație	 ilegală	a	drogurilor,	etnobotanicelor	sau	analogii	acestora	
fără	 scop	 de	 înstrăinare	 care	 ajung	 în	 instanța	 de	 judecată	 sunt	 examinate	 în	 procedură	
simplificată	 prin	 recunoașterea	 integrală	 a	 vinovăției	 (85%)	 și	 doar	 15%	 se	 examinează	 în	
procedură	ordinară.	Dacă	comparăm	rata	recunoașterii	vinovăției	la	fazele	de	urmărire	penală	
și	examinare	judiciară,	observăm	o	tendință	de	creștere	de	circa	5%.
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Diagrama 16.

Această	 creștere	 se	 datorează	 posibil	 percepției	 inculpatului	 că	 probabilitatea	 pronunțării	
unei	 sentințe	 de	 condamnare	 crește	 odată	 cu	 transmiterea	 cauzei	 pentru	 examinare	 în	
instanță.	Totuși,	cel	mai	important	motiv	pentru	care	persoanele	puse	sub	învinuire	decid	să-și	
recunoască	faptele	 imputate	rămâne	posibilitatea	de	a	beneficia	de	o	reducere	a	pedepsei	 în	
cazul	procedurii	simplificate.	

Chiar	dacă	 în	astfel	de	cazuri	procedura	de	examinare	pe	baza	probelor	administrate	 la	 faza	
de	urmărire	penală	este	cel	mai	des	utilizată,	simplificând	semnificativ	procesul	de	examinare,	
contribuind	 la	 reducerea	 termenelor	 procesuale	 și	 oferind	 anumite	 beneficii	 acuzatului,	
aceasta	 comportă	 și	 anumite	 riscuri,	 inclusiv	 pune	 în	 pericol	 legalitatea	 procesului	 penal	 și	
contradictorialitatea acestuia.

Cercetarea	 judecătorească	 are	 ca	 finalitate	 aflarea	 adevărului	 și	 stabilirea	 realității	 privind	
conflictul	de	drept	penal	cu	soluționarea	căruia	a	fost	investită	instanța	de	judecată.	În	cadrul	și	
prin	intermediul	cercetării	judecătorești,	instanța	verifică,	sub	raportul	pertinenței,	concludenții	
și	legalității	administrării	lor	în	cursul	urmăririi	penale,	probele	pe	care	se	întemeiază	învinuirea	
inculpatului,	pentru	a	se	constata	în	ce	măsură	ele	apoi	vor	servi	la	soluționarea	conflictului	de	
drept penal.30

Deși	 procedura	 de	 judecată	 în	 baza	 probelor	 administrate	 la	 faza	 de	 urmărire	 penală	 este	
una	utilă	și	necesară,	autoritățile	trebuie	să	fie	vigilente	pentru	ca	aceasta	să	nu	reprezinte,	în	
anumite	cazuri,	un	mecanism	deficient	prin	care	să	fie	atrase	la	răspundere	penală	persoane	
din	cauza	vulnerabilității	ridicate	și	mai	puțin	datorită	comiterii	în	realitate	a	faptelor	imputate.

30 Judecata în prima instanță în procesul penal al Republicii Moldova.	Teză	de	doctorat.	Universitatea	„Al.	I.	Cuza”.	Facultatea	de	Drept.	Iași,	
2009,	pg.16



43Pagina

ASISTENŢA JURIDICĂ
Dreptul	la	apărare	reprezintă	un	principiu	fundamental	al	procesului	penal.	În	conformitate	cu	
articolul	17	CPP,	în	tot	cursul	procesului	penal,	părțile	(bănuitul, învinuitul, inculpatul, partea 
vătămată, partea civilă, partea civilmente responsabilă)	au	dreptul	să	fie	asistate	sau,	după	caz,	
reprezentate	de	un	apărător	ales	sau	de	un	avocat	care	acordă	asistență	juridică	garantată	de	
stat.

Articolul	6	§	3	(c)	al	CEDO,	cuprinde	aspecte	particulare	ale	dreptului	 la	un	proces	echitabil,	
printre	 care	 garanția	 că	 procedurile	 împotriva	 unei	 persoane	 acuzate	 nu	 vor	 avea	 loc	 fără	
reprezentare	adecvată	a	părții	acuzate.31 

Rezultatele	prezentei	 cercetări	arată	 că	 în	100%	din	cazurile	analizate,	organul	de	urmărire	
penală	și	instanța	de	judecată	au	reușit	să	asigure	bănuiților/	învinuiților/	inculpaților	dreptul	
la	 reprezentare	 juridică	 și	 apărare,	 acesta	 fiind	un	avocat	 ales	 (contractat de către persoana 
pusă sub învinuire)	sau	un	avocat	desemnat	să	acorde	asistență	juridică	gratuit,	în	conformitate	
cu	Legea	cu	privire	la	asistența	juridică	garantată	de	stat.32

Diagrama 17.

În	 același	 timp,	 conform	 informațiilor	 obținute	 din	 analiza	 dosarelor	 în	 cadrul	 prezentei	
cercetări,	asistența	juridică	garantată	de	stat	este	solicitată	în	majoritatea	absolută	a	cazurilor,	
în	 timp	 ce	 angajarea	 unui	 avocat	 privat	 se	 întâlnește	 foarte	 rar.	 Acest	 fenomen	 poate	 fi	 în	
legătură	de	cauzalitate	cu	profilul	subiecților	infracțiunii,	situația	financiară	precară	a	acestora	
și	vulnerabilitatea	ridicată.

Evaluarea	calității	asistenței	juridice	necesită	o	analiză	complexă	a	circumstanțelor	cauzei	și	a	
tuturor	factorilor	care	ar	putea	să	o	influențeze,	inclusiv	chestionarea	avocatului	și	beneficiarului,	
activități	care	nu	au	făcut	obiectul	prezentei	cercetări.	Din	acest	motiv,	acest	studiu	nu	poate	și	
nici	nu	își	propune	să	dea	o	apreciere	exactă	calității	asistenței	juridice	în	cazurile	infracțiunilor	
privind	 circulația	 ilegală	 a	 drogurilor,	 etnobotanicelor	 sau	 analogii	 acestora	 fără	 scop	 de	
înstrăinare.	

31	 Comisia	Europeană	pentru	Drepturile	Omului,	Pakelli vs. Republica Federativă Germană,	Raportul	Comisiei	din	12	decembrie	1981,	§	84
32	 Legea	Nr.	198	din	26.07.2007	cu	privire	la	asistența	juridică	garantată	de	stat,	publicată	la	05.10.2007	în	Monitorul	Oficial	nr.	157-160
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Totuși,	examinând	materialele	cauzei,	actele	procesuale	și	prestațiile	apărătorilor	în	baza	acestor	
acte,	se	atestă	un	grad	înalt	de	pasivitate	a	avocaților,	atât	la	faza	de	urmărire	penală,	cât	și	la	faza	
de	examinare	judiciară	a	acestor	infracțiuni.	Această	pasivitate	se	manifestă	prin	participarea	la	
acțiunile	procesuale	și	semnarea	actelor	procesuale,	în	lipsa	unei	reacții	la	eventualele	încălcări,	
omisiuni	sau	abuzuri.	

Din	100%	de	cauze	examinate,	pe	parcursul	 investigației	nu	a	 fost	 identificat	nici	un	caz	de	
contestare	 a	 actelor	 procesuale	 ce	 țin	 de	 diferite	 acțiuni	 și	 măsuri	 realizate	 de	 organul	 de	
urmărire	penală.	Nu	a	fost	identificat	nici	un	caz	de	contestare,	spre	exemplu,	a	ordonanțelor	de	
începere	a	urmăririi	penale,	de	dispunere	a	percheziției,	a	expertizei	sau	de	aplicare	a	măsurii	
preventive	 (cu excepția cazurilor de arest).	De	asemenea,	nu	a	 fost	 identificat	nici	un	 caz	de	
contestare	a	rezultatelor	acțiunilor	de	percheziție,	cercetare	la	fața	locului,	expertiză	și	altele.

Printre	acțiunile	realizate	de	apărători	se	numără:	
	 a)	contestarea	măsurii	preventive	de	arest,	
	 b)	depunerea	cererilor	de	scoatere	de	sub	urmărire	penală	sau	încetare	a	procesului	penal,	și	
	 c)	 contestarea	sentințelor	judecătorești.	

Chiar	și	aceste	acțiuni	realizate	de	apărători	se	 întâlnesc	 foarte	rar,	 fiind	 identificate	doar	 în	
11,88%	din	cazurile	analizate.	

Aceste	constatări	nu	se	referă	la	prestația	verbală	a	avocaților	și	argumentele	expuse	în	acest	
mod,	prestații	care	nu	au	putut	fi	stabilite	prin	cercetarea	care	a	stat	la	baza	acestui	studiu	și	
care,	prin	urmare,	nu	pot	fi	evaluate.

Cu	toate	acestea,	unele	cercetări	realizate	anterior	au	identificat	lacune	importante	referitor	la	
calitatea	asistenței	juridice	garantate	de	stat.	În	pofida	mecanismelor	instituționale	consacrate	
pentru	planificare,	cheltuieli	și	audit,	există	destule	îndoieli	cu	privire	la	calitatea	serviciilor	de	
asistență	juridică	finanțate	de	către	stat.	Principala	provocare	pentru	noul	cadru	instituțional	
în	primii	2-3	ani	după	adoptarea	Legii	cu	privire	la	asistența	juridică	garantată	de	stat	a	fost	să	
se	asigure	operaționalitatea	cadrului	instituțional	și	de	oferire	a	serviciilor,	(…)	în	tentativa	de	
a	reforma	profund	sistemul	de	asistență	juridică	garantată	de	stat,	calitatea	a	fost	lăsată	în	plan	
secundar.33

33 Evaluare asupra Impactului Legii cu Privire la Asistența Juridică Garantată de Stat din Republica Moldova,	Martin	Gramaticov	și	Nadejda	
Hriptievschi,	2011,	p.6.1



45Pagina

SENTINŢA INSTANŢEI DE JUDECATĂ
Sentința	 reprezintă	rezultatul	 cercetării	 judecătorești	 și	a	urmăririi	penale,	 instanța	urmând	
să	 decidă	 asupra	 învinuirii	 înaintate	 inculpatului	 prin	 condamnare,	 achitare	 sau	 încetare	 a	
procesului penal.34	Analizând	datele	procesate,	am	constatat	că	rata	pronunțării	sentințelor	de	
condamnare,	raportată	la	numărul	de	dosare	ajunse	pe	rolul	instanțelor,	este	foarte	ridicată	și	
se	apropie	de	100%.

Diagrama 18.

Rata	de	 condamnare	de	 aproape	95%,	 calculată	 din	numărul	 dosarelor	penale	 transmise	 în	
instanță,	reprezintă,	ca	și	alte	aspecte	ale	practicii	judiciare	examinate	în	prezentul	studiu,	un	
indicator	care	poate	fi	interpretat	diferit,	în	funcție	de	modul	în	care	sunt	puse	accentele.

Aparent,	acesta	reprezintă	un	indicator	al	eficienței	acuzării,	dar	și	al	practicilor	bine	consolidate	
de	investigație	și	examinare	în	astfel	de	cazuri.	În	același	timp,	trebuie	să	se	țină	cont	de	cauzele	
directe	și	indirecte	care	au	influențat	aceste	cifre.	În	primul	rând,	este	vorba	de	rata	ridicată	a	
recunoașterii	vinovăției,	atât	la	faza	de	urmărire	penală,	cât	și	 la	faza	de	examinare	judiciară	
(vezi	secțiunile Recunoașterea Vinovăției și Procedura de Examinare Judiciară și Recunoașterea 
Vinovăției,	 ale	 prezentului	 studiu).	 De	 asemenea,	 printre	 factorii	 de	 influență	 se	 numără:	
profilul	 subiecților	 acestor	 infracțiuni	 (o parte fiind consumatori de droguri),	 predispunerea	
spre	atragerea	la	răspundere	penală	a	consumatorilor	de	droguri,	pedepsele	relativ	ușoare	și	
posibilitatea	evitării	pedepsei	cu	închisoarea	etc.

Interdependența	 între	 modul	 de	 determinare	 a	 proporțiilor	 la	 calificarea	 penală	 a	 faptelor	
și	 predispunerea	 spre	 atragerea	 masivă	 la	 răspundere	 penală	 a	 consumatorilor	 de	 droguri	
vorbește	despre	existența	lacunelor	de	ordin	normativ	și	practic.

Urmează	de	remarcat	faptul	că	nu	a	fost	înregistrat	nici	un	caz	când	instanța	ar	fi	respins	cererea	
de	examinare	a	cauzei	în	baza	articolului	3641	(în baza probelor administrate la urmărirea pena-
lă)	pentru	a	reexamina	faptele	inculpatului	și	probele	din	dosare.	Faptele	de	care	erau	acuzați	
inculpații	nu	au	trezit	suspiciune	instanței	nici	chiar	în	cazurile	în	care	aceștia	declarau	că	nu	au	
cunoscut	că	pe	terenul	lor	creșteau	plante	care	conțin	substanțe	narcotice	sau	nu	cunoșteau	că	
aceste	plante	conțin	substanțe	narcotice,	fie	le	recoltau	pentru	alte	scopuri,	dar	în	același	timp	

34 Codul	de	Procedură	Penală	al	R.	Moldova,	nr.	122	din	14.03.2003,	art.	384
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își	recunoșteau	pe	deplin	vinovăția.	Instanțele	admit	practica	de	urmărire	penală	când,	din	ca-
uza	vulnerabilității	deosebite	(consumatori de droguri, persoane în etate sau alte circumstanțe),	
bănuiții/învinuiții/inculpații	 sunt	 puși	 în	 situația	 de	 a-și	 recunoaște	 formal	 vinovăția,	 deși	
din	declarațiile	 acestora	 se	prezumă	o	 lipsa	 a	 intenției	 de	 a	 comite	 aceste	 infracțiuni.	Aceste	
circumstanțe	merită	cel	puțin	o	examinare	atentă	din	partea	instanței	de	judecată.

Din	numărul	total	de	cauze	examinate,	doar	3	(1%)	s-au	finalizat	cu	achitarea	persoanelor	puse	
sub	învinuire,	în	comparație	cu	rata	generală	de	achitări	în	dosarele	penale	care	este	de	2.25%	
pentru	anul	201535,	cifră	care,	de	asemenea,	nu	este	mare,	însă	dublă	față	de	achitările	în	cazurile	
infracțiunilor	privind	circuitul	ilegal	de	droguri.	La	acest	capitol	trebuie	de	inclus	și	cifrele	privind	
numărul	cauzelor	încetate,	adică	cauze	în	care	persoanele	nu	au	fost	atrase	la	răspundere	penală.	
În	urma	cercetării	realizate,	a	fost	stabilit	că	în	anul	2015	au	fost	încetate	circa	2.9%	din	cauzele	
pornite	în	baza	indicilor	infracțiunii	stabilite	de	articolul	217	CP,	în	comparație	cu	15.3%,	care	
reprezintă	media	generală	de	cauze	penale	încetate	de	instanțele	de	judecată	de	primul	nivel.36 
Putem	compara	rata	medie	a	sentințelor	de	condamnare	pe	cauzele	penale	din	toate	instanțele	de	
judecată	de	primul	nivel,	care	este	egală	cu	81.9%37,	cu	rata	medie	a	sentințelor	de	condamnare	
pe	cauzele	penale	în	privința	infracțiunii	stabilite	de	articolul	217	CP,	care	este	egală	cu	94.62%.

Diagrama 19.

Se	poate	constata	că	numărului	sentințelor	de	condamnare	în	cazurile	care	se	referă	la	circulația	
ilegală	a	drogurilor,	etnobotanicelor	sau	analogii	acestora	fără	scop	de	înstrăinare	este	cu	13%	
mai	mare	decât	media	generală.	

În	afară	de	motivele	enumerate	ante,	nu	putem	exclude	că	aceste	statistici,	mai	ales	cele	care	
se	referă	la	sentințele	de	condamnare	și	achitare,	au	fost	influențate	și	de	calitatea	asistenței	
juridice	acordate	și	prestația	apărării	(vezi	secțiunea Asistența Juridică, a	prezentului	studiu).	

Suplimentar,	asupra	întregului	proces	ar	putea	influența	și	atitudinea	stereotipică	și	prejudecățile	
actorilor	implicați	(judecători, procurori și avocați)	față	de	subiecții	acestor	infracțiuni,	în	special	

35 Analiza	grafică	privind	mersul	examinării	dosarelor	în	instanțele	de	judecată	pe	parcursul	anului	2015,	Ministerul	Justiției	al	R.epublicii	
Moldova,	pg.34

36 Analiza	grafică	privind	mersul	examinării	dosarelor	în	instanțele	de	judecată	pe	parcursul	anului	2015,	Ministerul	Justiției	al	Republicii	
Moldova,	pg.34

37 Analiza	grafică	privind	mersul	examinării	dosarelor	în	instanțele	de	judecată	pe	parcursul	anului	2015,	Ministerul	Justiției	al	Republicii	
Moldova,	pg.34
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față	de	consumatorii	de	droguri.	În	cadrul	Raportului de monitorizare a ședințelor de judecată 
pe cauzele contravenționale și penale în privința consumatorilor de droguri, perioada februarie - 
octombrie 201538,	Asociația	Promo-LEX	a	stabilit	că	în	circa	11%	din	cazurile	monitorizate	s-a	
constatat	o	atitudine	discriminatorie	sau	necuviincioasă	față	de	consumatorii	de	droguri.

APLICAREA PEDEPSEI
Pedeapsa	penală	se	aplică	persoanelor	care	au	săvârșit	infracțiuni,	numai	în	baza	unei	sentințe	
pronunțate	de	către	o	instanță	în	cadrul	unui	proces	penal.	Adoptarea	hotărârii	privind	aplicarea	
pedepsei	penale	este	un	proces	complex	și	depinde	de	soluționarea	prealabilă	de	către	instanța	
de	judecată	a	chestiunilor	de	fapt	și	de	drept.

Pedeapsa	penală	are	drept	scop	restabilirea	echității	sociale,	corectarea	condamnatului,	precum	
și	prevenirea	săvârșirii	de	noi	infracțiuni	atât	din	partea	condamnaților,	cât	și	a	altor	persoane.	
Pentru	 ca	 pedeapsa	 aplicată	 inculpatului	 să	 atingă	 scopurile	 sus-menționate,	 legea	 penală	
stabilește	anumite	criterii	de	individualizare	a	pedepsei.	Codul	Penal	stabilește	criterii	generale	
și	criterii	speciale	de	individualizare	a	pedepsei.	La	stabilirea	categoriei	și	termenului	pedepsei,	
instanța	de	judecată	ține	cont	de	gravitatea	infracțiunii	comise,	de	motivul	acesteia,	de	persoana	
celui	vinovat,	de	circumstanțele	cauzei,	care	atenuează	ori	agravează	răspunderea,	de	influența	
pedepsei	aplicate	asupra	corectării	și	reeducării	vinovatului,	precum	și	de	condițiile	de	viață	ale	
familiei	acestuia.39

Datele	 furnizate	de	Biroul	Național	 de	 Statistică40	 arată	 că	 în	 anul	 2015	 cel	mai	 frecvent	 au	
fost	aplicate	următoarele	pedepse:	amenda–3708	(31,7%),	condamnarea	condiționată	-	3208	
(27,5%),	privațiunea	de	libertate	-	2245	(19,2%),	munca	neremunerată	în	folosul	comunității	–	
2194	(18,8%).	Aceste	proporții	se	respectă,	mai	mult	sau	mai	puțin	și	în	cazurile	de	stabilire	a	
pedepselor	pentru	infracțiunile	care	se	referă	la	circulația	ilegală	a	drogurilor,	etnobotanicelor	
sau	analogii	acestora	fără	scop	de	înstrăinare.

Diagrama 20.

38 Raportul	de	monitorizare	a	ședințelor	de	judecată	pe	cauzele	contravenționale	și	penale	în	privința	consumatorilor	de	droguri,	perioada	
februarie	-	octombrie	2015,	Asociația	”Promo-LEX”,	2015,	pg.27

39 Ghid	cu	privire	la	aplicarea	pedepsei,	Asociația	Barourilor	Americane	/	Inițiativa	pentru	Supremația	Legii,	Chișinău,	2014,	§	2	
40 Nivelul	infracționalității	în	Republica	Moldova	în	anul	2015,	Biroul	Național	de	Statistică
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Categoria	de	pedepse	cea	mai	des	aplicată	este	privațiunea	de	 libertate	(cu executare sau cu 
suspendare condiționată),	chiar	dacă	faptele	prevăzute	de	acest	articol	se	califică	ca	infracțiuni	
ușoare	 sau	mai	 puțin	 grave	 (cu excepția alineatului 4).	 Aceasta	 este	 urmată	de	pedeapsa	 cu	
amenda	și	munca	neremunerată	în	folosul	comunității.

La	adoptarea	sentinței,	instanța	soluționează	chestiunile	ce	se	referă	la	săvârșirea	infracțiunii	
de	către	inculpat,	inclusiv	dacă	măsura	de	pedeapsă	stabilită	trebuie	să	fie	executată	sau	nu	de	
inculpat	și	poate	dispune	neexecutarea	pedepsei	aplicate	vinovatului.

Condițiile	privind	acordarea	suspendării	condiționate	a	executării	pedepsei	prevăzute	de	art.	
90	CP	se	referă	la:	pedeapsa	aplicată	și	natura	infracțiunii;	circumstanțele	cauzei	și	persoana	
infractorului;	constatarea	instanței	că	scopul	poate	fi	atins	și	fără	executarea	acesteia.	

În	urma	cercetării	realizate,	a	fost	stabilit	că	în	majoritatea	cazurilor	de	aplicare	a	pedepsei	cu	
închisoare	instanțele	suspendă	executarea	acesteia,	în	temeiul	articolului	90	CP.

Diagrama 21.

Se	înregistrează	o	tendință	de	aplicare	în	peste	40%	dintre	cazuri,	a	pedepsei	cu	închisoarea,	
dintre	care,	în	1/3	dintre	cazuri	se	aplică	privațiunea	de	libertate	cu	executare.

Chiar	dacă	pedepsele	aplicate	în	cazurile	de	infracțiuni	privind	circulația	ilegală	a	drogurilor,	
etnobotanicelor	sau	analogii	acestora	 fără	scop	de	 înstrăinare	sunt	relativ	blânde,	nu	putem	
exclude	faptul	că	o	mare	parte	din	persoanele	atrase	la	răspundere	penală	sunt	consumatori	
de	droguri	și	există	un	risc	sporit	ca	ulterior	aceștia	să	fie	din	nou	atrași	la	răspundere	penală	
pentru	fapte	similare,	creându-se	astfel	un	cerc	vicios	care	se	va	finaliza,	mai	devreme	sau	mai	
târziu,	cu	privațiunea	de	libertate	pentru	aceste	persoane.	Această	ipoteză	se	confirmă	și	prin	
faptul	că	circa	45%	dintre	subiecții	infracțiunii	prevăzute	de	articolul	217	CP	au	înregistrat	deja	
conflicte	cu	legea	(vezi diagrama 28 ).
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Amenda	este	următoarea	 în	 lista	celor	mai	aplicate	pedepse	pentru	 infracțiunile	stabilite	de	
articolul	217	CP,	dintre	toate	dosarele	penale	analizate	 în	100	de	cazuri	a	 fost	aleasă	anume	
această	categorie	de	pedeapsă.	Suma	amenzii	variază	 între	200	și	700	unități	 convenționale	
sau	între	4000	și	14000	lei,	ceea	ce	presupune	că	încasările	la	bugetul	de	stat,	în	cazul	acestor	
infracțiuni	pentru	anul	2015,	a	variat	între	400	000	lei	și	1	400	000	lei.

Printre	 pedepsele	 cel	 mai	 puțin	 aplicate	 este	 munca	 neremunerată	 în	 folosul	 comunității.	
Aceasta	s-a	 înregistrat	doar	 în	53	de	cazuri	din	totalul	dosarelor	penale	privind	 infracțiunea	
stabilită	de	articolul	217,	examinate	de	instanțele	de	judecată	în	anul	2015.	

Suplimentar	pedepsei	de	bază,	instanțele	aplică	uneori	și	pedepse	complementare,	sub	forma	
privării	de	anumite	drepturi	sau	a	interdicției	de	a	exercita	anumite	activități.	În	aproape	17%	
din	cazuri,	instanțele	le-au	interzis	condamnaților	să	ocupe	funcții	sau	să	exercita	activități	legate	
de	circuitul	substanțelor	narcotice.	 În	unele	cazuri,	aplicarea	acestei	măsuri	este	discutabilă,	
reieșind	din	 faptul	 că	persoanele	condamnate	anterior	nu	au	deținut	astfel	de	 funcții,	nu	au	
desfășurat	 astfel	 de	 activități	 și	 nici	 nu	 există	 vreo	 legătură	 între	 profilul	 condamnatului	 și	
probabilitatea	exercitării	acestor	tipuri	de	funcții	sau	activități.

Un	alt	aspect	important	este	aplicarea	măsurilor	de	suport	și	reabilitare.	Reieșind	din	faptul	că	
o	parte	semnificativă	din	persoanele	atrase	la	răspundere	penală	sunt	consumatori	de	droguri,	
fapte	stabilite	de	către	organul	de	urmărire	penală,	instanța	este	în	drept	să	aplice	măsuri	cu	
scopul	de	a	reabilita	și	ajuta	inculpatul	să	se	trateze	și	să	se	readapteze	social.	Pentru	aceasta,	
instanța	 poate	 obliga	 condamnatul,	 în	 conformitate	 cu	 articolul	 90	 (6),	 (c),	 să	 urmeze	 un	
tratament	în	caz	de	alcoolism,	narcomanie,	toxicomanie	sau	boală	venerică.	

Cu	toate	acestea,	doar	în	două	cazuri	din	cele	analizate	în	prezentul	studiu,	instanțele	au	dispus	
astfel	de	măsuri.	Acest	aspect	denotă	 faptul	că,	 în	prezent,	practica	 judiciară	pune	accent	pe	
sancționare	și	mai	puțin	pe	corectare,	reeducare	și	reabilitare.	

CĂILE DE ATAC
Principiul	liberului	acces	la	justiție	include	și	asigurarea	dreptului	de	a	ataca	actul	judecătoresc,	
dacă	persoana	nu	este	de	acord	cu	acesta	sau	cu	constatările	 făcute	de	 instanța	de	 judecată.	
Garanțiile	articolul	6	CEDO	se	aplică,	în	principiu,	și	procedurilor	de	apel	privind	aspectele	de	
drept	 (Meftah și alții vs. Franța [GC], § 40),	 în	cazurile	 în	care	astfel	de	proceduri	 reprezintă	
următoarea	etapă	a	procesului	penal	relevant,	iar	rezultatele	lor	pot	fi	decisive	pentru	persoanele	
condamnate.41 

Analizând	practica	judiciară	de	examinare	a	infracțiunilor	privind	circulația	ilegală	a	drogurilor,	
etnobotanicelor	sau	analogilor	acestora	fără	scop	de	înstrăinare,	s-a	constatat	că	rata	înaintării	
cererii	de	apel/recurs	împotriva	sentințelor	și	deciziilor	judecătorești	este	redusă.

41 Curtea	Europeană	pentru	Drepturile	Omului	–	Ghid	pentru	aplicarea	articolului	6	al	Convenției	Europene	a	Drepturilor	Omului	(domeniul	
penal),	Consiliul	Europei,	2014,	pct.27,	pg.11
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Diagrama 22.

Din	cele	8.97%	din	cazuri	în	care	au	fost	atacate	sentințele	instanței	de	fond,	în	circa	36%	din	
cazuri	procurorii	au	folosit	căile	de	atac	și	în	circa	64%	-	inculpații.	Sumând	datele	analizate,	
reiese	că	95%	din	inculpați	nu	au	contestat	sentințele	de	condamnare,	fiind	de	acord	cu	soluția	
pronunțată	de	către	instanțele	de	judecată.	

Deși	 nici	 Consiliul	 Superior	 al	 Magistraturii	 și	 nici	 Ministerul	 Justiției	 nu	 sistematizează	
informațiile	privind	rata	medie	de	contestare	a	sentințelor	pe	cauzele	penale,	cifra	de	5%	-	care	
reprezintă	rata	de	dezacord	al	inculpaților	cu	soluțiile	instanțelor	de	judecată	(care se referă la 
articolul 217 CP)	-	ridică	anumite	semne	de	întrebare.

Pentru	a	avea	o	imagine	de	ansamblu,	am	analizat	datele	statistice	oferite	de	Consiliul	Superior	
al	Magistraturii	privind	activitatea	 instanțelor	pe	cauzele	penale	 în	anul	2015	și	am	încercat	
să	calculăm	rata	medie	(aproximativă)	de	atac	a	sentințelor	instanțelor	de	judecată	de	primul	
nivel.

În	anul	2015,	judecătoriile	de	drept	comun	au	examinat	13499	de	dosare	penale42,	iar	curțile	
de	apel	au	examinat	6434	de	dosare	penale43.	În	această	ordine	de	idei,	din	numărul	total	de	
cauze	examinate	în	primă	instanță,	47,66%	au	ajuns	la	curțile	de	apel	pentru	a	fi	examinate	în	
ordine	de	apel	sau	recurs	(notă: numărul de dosare restante la începutul anului 2015 în curțile 
de apel (7983) este aproximativ egal cu numărul dosarelor nefinalizate la sfârșitul anului 2015 
(8320),44 ceea ce permite să presupunem că cifra de aproximativ 47% reflectă numărul sentințelor 
penale contestate).	Deși	cifra	de	47,66%	nu	este	una	exactă,	ea	stabilește	orientativ	rata	medie	
a	dosarelor	penale	care	ajung	pentru	examinare	în	curțile	de	apel	și,	respectiv,	rata	sentințelor	
atacate. 

42 Activitatea	instanțelor	judecătorești	totalizată	pe	12	luni	2015,	Consiliul	Superior	al	Magistraturii
43 Informație	privind	mersul	examinării	materialelor	și	dosarelor	în	Curțile	de	apel	pentru	12	luni	ale	anului	2015,	Consiliul	Superior	al	Ma-

gistraturii
44 Informație	privind	mersul	examinării	materialelor	și	dosarelor	în	Curțile	de	apel	pentru	12	luni	ale	anului	2015,	Consiliul	Superior	al	Ma-

gistraturii
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Comparând	rata	generală	de	sentințe	contestate	cu	apel	sau	recurs,	cu	rata	medie	a	sentințelor	
contestate	 pe	 cauzele	 privind	 săvârșirea	 infracțiunilor	 prevăzute	 de	 articolul	 217	 CP,	 se	
conturează	o	discrepanță	semnificativă	de	circa	42%.

Diagrama 23.

În	 cazurile	 care	 se	 referă	 la	 circulația	 ilegală	 a	 drogurilor,	 etnobotanicelor	 sau	 analogilor	
acestora	fără	scop	de	înstrăinare,	în	mediu	părțile	contestă	sentințele	penale	cu	42%	mai	puțin,	
comparativ	cu	media	generală.

Cauzele	cele	mai	probabile	ale	acestui	 fenomen	sunt:	a)	 rată	 foarte	ridicată	de	recunoaștere	
a	 vinovăției	 (vezi diagrama 16),	 b)	 procedura	 de	 examinare	 în	 baza	 probelor	 administrate	
conform	articolului	3641 CPP (vezi diagrama 15).	Aceste	cauze	sunt	influențate,	la	rândul	lor,	de	
modul	în	care	sunt	reglementate	proporțiile	substanțelor	narcotice,	calificarea	penală	a	faptelor	
și,	drept	efect,	atragerea	la	răspundere	penală	a	unui	număr	mare	de	consumatori	de	droguri.

Cauzele	ascunse	sunt	însă	mai	complicate	și	ele	se	referă	anume	la	motivele	pentru	care	inculpații	
decid	să-și	recunoască	vinovăția	în	majoritatea	cazurilor.	Printre	aceste	motive	sunt:	a)	situația	
deosebit	 de	 vulnerabilă	 în	 care	 se	 află,	 o	mare	 parte	 fiind	 consumatori	 de	 droguri,	 aflați	 la	
evidență	narcologică45,	b)	pedepsele	relativ	blânde	și	siguranța	că	nu	vor	fi	lipsiți	de	libertate,	
și	 c)	 probabilitatea	mică	 că	 va	 fi	 pronunțată	 o	 sentință	 de	 achitare	 în	 cazul	 nerecunoașterii	
vinovăției.

Nu	putem	neglija	o	altă	cauză	importantă	-	asistența	juridică	de	care	beneficiază	inculpații	și	
impactul acesteia asupra procesului penal. 

În	raportul	de	monitorizare	a	ședințelor	de	judecată	pe	cauzele	contravenționale	și	penale	în	
privința	consumatorilor	de	droguri,	perioada	februarie	-	octombrie	2015,	s-a	stabilit	că	 într-
un	șir	de	cazuri	monitorizate	consumatorii	de	droguri	au	contestat	calitatea	asistenței	juridice	
oferite	 de	 avocații	 contractați	 de	 CNAJGS	 și	 prestațiile	 acestora,	 invocând	 faptul	 că	 în	 unele	
cazuri	aceștia	lipsesc	nemotivat	de	la	ședințele	de	judecată,	iar	în	anumite	cazuri	au	solicitat	
înlocuirea	avocaților.	

45 Studiul “Percepțiile și comportamentul poliției față de consumatorii de droguri injectabile în Republica Moldova”,	Promo-LEX,	2014,	p.45,	
p.59,	p.67
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După	 părerea	 monitorilor	 care	 au	 participat	 la	 procesul	 de	 monitorizare	 a	 ședințelor,	 unii	
avocați	erau	ineficienți	și,	aparent,	nu	aveau	competențele	necesare	pentru	a	participa	în	astfel	
de	categorii	de	cauze	penale.	Avocații	veneau	nepregătiți	în	instanța	de	judecată	și	deseori	nici	
nu	aveau	dosarul	apărării.	În	unele	ședințe	de	judecată	prezența	avocaților	era	pur	formală.46 

Utilizarea	surprinzător	de	redusă	a	căilor	de	atac	în	cazurile	analizate	poate	constitui	și	rezultatul	
unui	șir	de	circumstanțe,	lacune	normative	și	practici	deficiente,	pentru	înlăturarea	cărora	sunt	
necesare	eforturi	concertate,	atât	la	nivel	legislativ,	cât	și	practic. 

PROFILUL INCULPAŢILOR
Consumul	și	traficul	ilicit	de	droguri	rămâne	o	problemă	care	influențează	negativ	dezvoltarea	
durabilă	și	sigură	a	societății	prin	implicările	infracționale	și	sociale	pe	care	le	produce.	

În	 abordarea	 acestor	 probleme,	 Republica	 Moldova	 se	 bazează	 pe	 conceptul	 Organizației	
Mondiale	a	Sănătății	 „Sănătate pentru Toți în secolul al 21-lea”,	 conform	căruia	 consumul	de	
droguri	 este	 o	 problemă	 ce	 periclitează	 sănătatea	 publică	 și	 poate	 împiedica	 dezvoltarea	
sănătoasă	a	cetățenilor	și	societății	în	context	mai	larg.47 

Strategia	 Națională	 Antidrog	 pentru	 anii	 2011-201848	 își	 propune	 o	 abordare	 complexă	
și	 echilibrată	 a	 problemelor	 ce	 țin	 de	 consumul	 de	 droguri,	 bazată	 pe	 o	 cooperare	
interdepartamentală,	 interdisciplinară	 și	 intersectorială	 la	 toate	 nivelele,	 având	 drept	
fundament	trei	componente	ale	politicii	moderne	în	domeniul	drogurilor,	care	nu	se	substituie,	
dar	se	completează	reciproc:
	 1)	Reducerea	ofertei	de	droguri	(exercitarea	controlului	asupra	circulației	legale	a	drogurilor	

și	combaterea	traficului	și	distribuirii	ilicite	de	droguri);
	 2)	Reducerea	cererii	de	droguri	(prevenirea	primară	a	consumului	de	droguri,	tratamentul,	

resocializarea	utilizatorilor	de	droguri);
	 3)	Reducerea	riscurilor.

Sub	 acest	 aspect,	 politica	 în	 domeniul	 drogurilor	 se	 constituie	 pe	 patru	 piloni	 de	 bază:	 (1)	
prevenirea	primară;	(2)	tratamentul	și	reabilitarea;	(3)	reducerea	riscului;	(4)	reducerea	ofertei	
de droguri.

La	 nivel	 de	 politici,	 Republica	 Moldova	 își	 propune	 să	 pună	 accentele	 pe	 suportul	 oferit	
persoanelor	dependente	de	 consumul	de	droguri.	O	parte	din	aceste	persoane	 sunt	 subiecți	
ai	 infracțiunilor	privind	circulația	ilegală	a	drogurilor	fără	scop	de	înstrăinare,	asupra	cărora	
aceste	politici	ar	trebui	aplicate	în	mod	egal,	inclusiv	în	procedurile	penale.

Deși	 cei	 care	 comit	 infracțiuni	 legate	 de	 circuitul	 ilegal	 de	 droguri	 pot	 fi	 din	 orice	 categorii	
sociale,	profilul	majorității	 este	 similar.	O	mare	parte	din	aceste	persoane	 sunt	 consumatori	
de	droguri,	aflați	în	situații	deosebit	de	vulnerabile	în	raport	cu	subiecții	altor	infracțiuni.	De	
asemenea,	o	parte	din	aceștia	se	atribuie	la	categoria	CDI	(consumatori de droguri injectabile)	și	
fac	parte	din	populațiile	cu	risc	sporit	de	infectare	cu	HIV/SIDA.49

46 Raportul	de	monitorizare	a	ședințelor	de	judecată	pe	cauzele	contravenționale	și	penale	în	privința	consumatorilor	de	droguri,	perioada	
februarie	-	octombrie	2015,	Asociația	”Promo-LEX”,	2015,	pg.19

47	 Ministerul	Sănătății	al	Republicii	Moldova,	Observatorul	Național	pentru	Droguri,	Consumul și traficul ilicit de droguri în Republica Moldova 
în anul 2013,	raport	anual,	pg.5

48 Hotărârea	Guvernului	Nr.	1208	din	27.12.2010,	cu	privire	la	aprobarea	Strategiei	naționale	antidrog	pe	anii	2011-2018
49 Programul	național	de	prevenire	și	control	al	infecției	HIV/SIDA	și	infecțiilor	cu	transmitere	sexuală	pentru	anii	2011-2015,	Anexa	nr.1,	P.II
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Pentru	a	avea	o	mai	bună	înțelegere	a	profilului	persoanelor	care	comit	 infracțiuni	 legate	de	
circulația	ilegală	a	drogurilor	fără	scop	de	înstrăinare,	urmează	de	studiat	detaliat	particularitățile	
și	detaliile	care	îi	caracterizează,	în	special	pentru	a	putea	aprecia	gradul	de	vulnerabilitate	și	
statutul social al acestora.

ASPECTUL GENDER
În	procesul	de	evaluare	a	practicii	judiciare	privind	infracțiunile	care	se	referă	la	circuitul	ilegal	
al	drogurilor	fără	scop	de	înstrăinare,	au	fost	analizate	profilurile	a	279	de	persoane.

În	 majoritatea	 covârșitoare	 a	 cazurilor,	 infracțiunile	 sunt	 săvârșite	 de	 bărbați,	 femeile	
reprezentând	mai	puțin	de	un	sfert	din	numărul	total	de	persoane	puse	sub	învinuire.	În	același	
timp,	 analizând	 toate	 tipurile	de	 infracțiuni	privind	 circulația	 ilegală	 a	drogurilor	 (articolele	
217-219	CP),	se	constată	o	rată	și	mai	mică	a	femeilor	ca	subiecte	ale	acestor	infracțiuni.	

Diagrama 24.

Conform	 informațiilor	 statistice50	 prelucrate	 de	 Consiliul	 Superior	 al	 Magistraturii,	 în	 anul	
2015,	instanțele	de	nivelul	unu	au	examinat	749	de	cauze	penale	care	se	referă	la	circuitul	ilegal	
de	droguri,	dintre	care	 femeile	au	 fost	puse	sub	acuzație	 în	72	de	cazuri,	 ceea	ce	 reprezintă	
9.6%.	În	același	 timp,	analizând	toate	 infracțiunile	săvârșite	 în	anul	2015,	s-a	stabilit	că	rata	
criminalității	în	rândul	femeilor	constituie	doar	7.7%.51

Se	constată	o	implicare	mai	mare	a	femeilor	în	infracțiunile	de	circulație	ilegală	a	drogurilor,	
etnobotanicelor	 sau	 analogilor	 acestora	 fără	 scop	 de	 înstrăinare,	 comparativ	 cu	 restul	
infracțiunilor	legate	de	traficul	ilegal	de	droguri,	precum	și	cu	rata	medie	a	infracționalității	pe	
țară	în	rândul	acestora.

50 Raport	statistic	despre	activitatea	primei	instanțe	privind	judecarea	cauzelor	penale	pe	perioada	de	12	luni,	2015,	Consiliul	Superior	al	
Magistraturii

51 Nivelul	infracționalității	în	Republica	Moldova	în	anul	2015,	Biroul	Național	de	Statistică
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VÂRSTA
În	 urma	 cercetării	 realizate,	 s-a	 constatat	 o	 tendință	 de	 comitere	 a	 infracțiunilor	 privind	
circulația	ilegală	a	drogurilor	fără	scop	de	înstrăinare,	preponderent	de	către	persoanele	tinere	
și	de	vârstă	medie,	și	mai	puțin	de	minori	și	persoane	în	etate.

Circa	jumătate	din	infracțiunile	privind	circulația	ilegală	a	drogurilor	fără	scop	de	înstrăinare	au	
fost	săvârșite	de	persoane	cu	vârste	cuprinse	între	21	și	35	de	ani,	iar	mai	mult	de	un	sfert	-	de	
persoane	cu	vârste	între	36	și	50	ani.	Tinerii	până	la	20	ani	și	persoanele	în	etate,	cu	vârsta	mai	
mare	de	65	ani	au	comis	mai	puțin	de	15%	din	infracțiunile	examinate	în	anul	2015.

Diagrama 25. 

 
Rata	 de	 infracționalitate	 în	 rândul	minorilor	 pentru	 astfel	 de	 fapte	 este	 de	 2.1%	din	 totalul	
cauzelor	analizate.	În	același	timp,	rata	medie	a	criminalității	în	rândul	minorilor	în	anul	2015	
a	fost	de	2.5%.52	Rata	infracționalității	minorilor	în	astfel	de	cazuri	este	în	legătură	directă	cu	
consumul	de	substanțe	narcotice.	În	cadrul	Studiului	de	cercetare	în	școli	privind	consumul	de	
alcool	și	alte	droguri,	realizat	de	Centrul	Național	de	Management	în	Sănătate,	s-a	stabilit	că	4,9%	
dintre	elevii	claselor	a	8-a	și	a	9-a	au	afirmat	că	cel	puțin	o	dată	în	viață	au	consumat	droguri	
ilicite.	În	același	timp,	circa	6,1%	dintre	elevii	claselor	a	8-a	și	a	9-a	considerau	că	pot	face	rost	
ușor	de	careva	drog	ilicit.53	Pentru	a	reduce	criminalitatea	în	rândul	minorilor	în	legătură	cu	
traficul	ilicit	de	droguri,	autoritățile	urmează	să	implementeze	acțiuni	și	strategii	eficiente	de	
reducere	a	disponibilității	drogurilor	și	consumului	acestora	de	către	minori.	

În	100%	din	cazurile	analizate,	au	fost	puse	sub	învinuire	persoane	cu	vârsta	mai	mare	de	65	
de	 ani,	 pentru	 fapte	de	 cultivare,	 semănare,	 îngrijire	 și/sau	păstrare	 a	 plantelor	 care	 conțin	
substanțe	narcotice	(majoritatea mac).	În	cele	mai	multe	cazuri,	faptele	au	fost	calificate	conform	
articolului	217	(4)	CP	(în proporții deosebit de mari).	Toți	inculpații	și-au	recunoscut	vinovăția,	
însă	în	explicațiile	oferite	organului	de	urmărire	penală	sau	instanței	au	declarat	că	nu	au	știut	
că	plantele	respective	conțin	substanțe	narcotice	sau	că	le-au	cultivat/păstrat	cu	alte	scopuri	
decât	proprietățile	psihotrope.

52 Nivelul	infracționalității	în	Republica	Moldova	în	anul	2015,	Biroul	Național	de	Statistică
53 Consumul	de	alcool,	droguri	și	tutun	în	rândul	elevilor	din	clasele	a	8-a	și	a	9-a	din	R.	Moldova,	Ministerul	Sănătății	al	Republicii	Moldova,	

Centrul	Național	de	Management	în	Sănătate,	2015,	p.5.1
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Aparent,	se	constată	o	practică	defectuoasă	de	atragere	la	răspundere	penală	a	persoanelor	în	
etate	care	cultivă	plante	ce	conțin	substanțe	narcotice,	fără	însă	a	cunoaște	acest	lucru	și	fără	
intenția	de	a	comite	aceste	infracțiuni.

APARTENENŢA ÎN FUNCŢIE DE NAŢIONALITATE/ETNIE/CETĂŢENIE
Majoritatea	persoanelor	care	au	figurat	în	dosarele	examinate	în	calitate	de	bănuiți/învinuiți/
inculpați,	au	fost	identificați	ca	fiind	cetățeni	ai	Republicii	Moldova,	de	naționalitate	moldoveni.

În	privința	identificării	cetățeniei	subiecților	infracțiunii	de	către	organul	de	urmărire	penală,	
nu	au	fost	constatate	careva	lacune	sau	dificultăți,	acest	proces	fiind	relativ	ușor,	prin	stabilirea	
apartenenței	 la	 o	 anumită	 cetățenie	 în	 baza	 actelor	 de	 identitate	 sau	 în	 baza	 informațiilor	
obținute	din	bazele	de	date	electronice	de	care	dispun	organele	de	drept.	

Organul	de	urmărire	penală	a	întâmpinat	dificultăți	doar	într-un	singur	caz,	fiind	vorba	despre	
o	persoană	din	”regiunea	transnistreană”	a	R.	Moldova,	aceasta	fiind	identificată	ca	”apatrid”.

Diagrama 26.

Cele	mai	multe	dificultăți	se	atestă	la	stabilirea	apartenenței	naționale	și/sau	etnice.	Se	constată	
o	lipsă	clară	de	delimitare	între	aceste	noțiuni,	astfel	încât	în	unele	cazuri	organul	de	urmărire	
penală	confundă	apartenența	etnică	cu	naționalitatea	persoanelor	de	etnie	romă,	găgăuză	sau	
tătară,	aceasta	reprezentând	de	fapt	apartenența	etnică.	

Cauza	acestei	probleme	rezidă	în	lipsa	unui	mecanism	național	de	colectare	a	datelor	dezagregate	
și	în	lipsa	unor	practici	uniforme	în	aceste	sens.
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În	majoritatea	cazurilor,	informațiile	privind	apartenența	națională	sau	etnică	se	colectează	în	
baza	autoidentificării	persoanelor	sau	se	extrag	din	bazele	electronice	de	date	la	care	au	acces	
organele de drept.

Diagrama 27.

ZONA DE REȘEDINŢĂ
În	conformitate	cu	datele	Băncii	Mondiale	pentru	anul	201454,	55.08%	din	populația	Republicii	
Moldova	locuiește	în	zonele	rurale,	iar	44.92%	-	în	zonele	urbane.	În	același	timp,	75%	din	cea	
mai	săracă	parte	a	populației	țării	locuiește	în	regiunile	rurale.55 

Potrivit	Centrului	European	de	Monitorizare	a	Drogurilor	și	Dependenței	de	Droguri,	conceptul	
de	excludere	socială	asociată	consumului	de	droguri	–	concept	dezvoltat	pentru	țările	Uniunii	
Europene	 –	 este	 unul	 multidimensional.	 Acesta	 presupune	 practici	 de	 excludere	 cum	 ar	
fi	 deprivarea	 economică	 sau	 sărăcia	 și	 consecințele	 lor;	 discriminarea	 socială	 și	 politică;	
concedierea	și	accesul	redus	la	serviciile	de	sănătate,	de	educație	și	calificare.56

54 Populația	rurală	în	Moldova,	Trading	economics,	2014	
55 Briefing	Book	From	Development	Partners	of	Moldova,	World	Bank,	2015,	pg.75
56	 Ministerul	Sănătății	al	Republicii	Moldova,	Observatorul	Național	pentru	Droguri,	Consumul și traficul ilicit de droguri în Republica Moldova 

în anul 2013,	raport	anual,	pct.	VI.3.1
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Între	fenomenul	concentrării	populației	în	zonele	urbane	și	rurale,	situația	economică	și	nivelul	
înalt	al	sărăciei	și	consumul	de	droguri	există	o	legătură	de	interdependență	care	influențează	
inclusiv	infracționalitatea	legată	de	traficul	ilicit	de	droguri.

Diagrama 28.

Diferența	de	circa	11%	între	persoanele	care	provin	din	zone	urbane	și	cele	rurale	se	explică,	
cel	 mai	 probabil,	 printr-o	 concentrare	 mai	 mare	 a	 populației	 și	 o	 intensitate	 mai	 mare	 a	
disponibilității	drogurilor	și	consumul	acestora.	Spre	exemplu,	în	conformitate	cu	datele	KAP	
pentru	anul	201057,	valoarea	cea	mai	mare	a	prevalenței	consumului	de	canabis	s-a	înregistrat	
la	respondenții	din	localitățile	urbane,	rezultate	similare	fiind	înregistrate	pentru	consumul	de	
Ecstasy	și	alte	substanțe	narcotice.	

În	același	 timp,	cifra	relativ	ridicată	a	 inculpaților	care	provin	din	zonele	rurale	se	explică	și	
prin	faptul	că	cea	mai	mare	parte	a	infracțiunilor	de	cultivare,	semănare,	îngrijire	și	păstrare	a	
plantelor	care	conțin	substanțe	narcotice	au	fost	descoperite	anume	în	aceste	regiuni.

NIVELUL EDUCAŢIEI
Chiar	 dacă	majoritatea	 subiecților	 infracțiunilor	 analizate	 sunt	 persoane	 cu	 vârste	medii	 și	
înaintate,	cei	mai	mulți	dintre	inculpații	în	dosarele	privind	circulația	ilegală	a	drogurilor	au	studii	
medii,	dintre	care	o	mare	parte	-	chiar	studii	incomplete.	Nivelul	mediu	al	studiilor	persoanelor	
care	au	 comis	 infracțiuni	privind	circulația	 ilegală	a	drogurilor	 fără	 scop	de	 înstrăinare	este	
similar	nivelului	mediu	al	studiilor	care	caracterizează	consumatorii	de	droguri.	

57	 Ministerul	Sănătății	al	Republicii	Moldova,	Observatorul	Național	pentru	Droguri,	Consumul și traficul ilicit de droguri în Republica Moldova 
în anul 2013,	raport	anual,	pct.	II.2
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În	urma	unei	cercetări	realizate	de	Centrul	Național	de	Management	în	sănătate,	s-a	stabilit	că	
majoritatea	 respondenților	 (consumatori de droguri)	 au	 studii	medii	 și	medii	de	 specialitate	
(65,7%).58	Doar	17	persoane	din	numărul	total	de	inculpați	au	studii	superioare,	dintre	aceștia	
doar	11	având	studii	superioare	finalizate.

Diagrama 29.

Suplimentar,	 au	 fost	 evidențiate	 3	 cazuri	 în	 care	persoanele	 erau	 agramate,	 iar	 în	 11	 cazuri	
dosarele	nu	conțineau	informații	privind	nivelul	studiilor.

Nivelul	 și	 calitatea	 studiilor	 reprezintă	 un	 element	 decisiv	 care	 influențează	 atitudinile	
oamenilor,	relațiile	sociale,	angajarea	în	câmpul	muncii,	situația	economică	și	multe	alte	domenii.	
În	conformitate	cu	concluziile	Raportului	Mondial	pe	Droguri	pentru	anul	2015,	printre	cauzele	
decisive	care	predispun	spre	consumul	de	substanțe	narcotice	este	și	nivelul	redus	al	educației.59

Învățământul	și	educația	trebuie	să	contribuie	și	să	se	concentreze	pe	cultivarea	și	promovarea	
valorilor	 fundamentale,	 (…).	 În	 acest	 sens,	 instituțiile	 educative,	 culturale	 și	 sportive	 sunt	
obligate	 să-și	 întocmească	 programele	 în	 spiritul	 și	 în	 conformitate	 cu	 cerințele	 științifice	
contemporane,	cu	deprinderile	de	viață	și	valorile	adevărate.	

Învățământul	va	 trebui	 să	 răspundă,	 în	egală	măsură,	mutațiilor	 socioprofesionale	actuale	 și	
ulterioare,	astfel	încât,	simultan	cu	formarea	unei	solide	culturi	generale,	copiii	să	însușească	
o	profesiune	stabilă,	să	poată	fi	apți	pentru	a	se	putea	încadra	în	câmpul	muncii,	să	poată	avea	
o	perspectivă	clară	pentru	viitor.60	Asigurarea	unei	educații	calitative	trebuie	să	reprezinte	una	
din	prioritățile	pe	termen	lung	a	Republicii	Moldova	în	lupta	cu	consumul	și	traficul	ilegal	de	
droguri.

58	 Ministerul	Sănătății	al	Republicii	Moldova,	Centrul	Național	de	Management	în	Sănătate,	Raportul	studiului	integrat	biocomportamental	în	
grupurile	cu	risc	sporit	de	infectare	HIV,	runda	2012/2013,	p.3.1.3

59 Raportul Mondial pe Droguri,	UNODC,	2015,	pg.19
60 Rolul societății și al organelor de drept în contracararea narcomaniei. Materialele conferinței științifico-practice internaționale,	9	octombrie	

2008,	pg.110
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STATUTUL MATRIMONIAL
Familia	constituie	elementul	natural	și	fundamental	al	societății	și	are	dreptul	la	ocrotire	din	
partea	societății	și	a	statului.61	Deși	nu	putem	pune	semnul	egalității	între	statutul	matrimonial	
(căsătorie)	și	familie,	acestea	fiind	concepte	diferite,	există	totuși	o	interconexiune	între	ele,	care	
poate	avea	o	influență	radicală	asupra	persoanei	care	a	săvârșit	o	infracțiune	legată	de	circuitul	
ilegal	de	droguri.	Deși	din	materialele	dosarelor	examinate	este	practic	imposibil	de	determinat	
cu	 exactitate	 statutul	 familial	 al	 persoanelor	 acuzate,	 a	 fost	 studiat	 statutul	 matrimonial	 al	
acestora	și	relațiile	de	căsătorie.

Din	 cele	279	de	profiluri	 analizate,	 peste	71%	dintre	persoanele	 acuzate	de	 săvârșirea	unei	
infracțiuni	privind	circuitul	ilegal	de	droguri	nu	se	află	în	relații	de	căsătorie	și	doar	circa	22%	
fiind	căsătorite.

Diagrama 30.

Chiar	 dacă	 aparent	 statutul	 matrimonial	 nu	 reprezintă	 un	 element	 important	 al	 profilului	
subiectului	infracțiunii	privind	circuitul	ilicit	de	droguri,	se	constată	totuși	o	relație	subtilă	de	
interdependență	între	persoanele	care	devin	consumatori	de	droguri,	iar	ulterior	-	infractori	și	
poziția	socială	a	acestora,	în	special	dezvoltarea	sau	menținerea	relațiilor	de	familie.	Acest	fapt	
influențează	ulterior	procesul	de	reabilitare	a	condamnaților	și	eficiența	acestuia.	Spre	exemplu,	
reabilitarea	socio-medicală	este	determinată	de	personalitatea	pacientului,	de	statutul	fizic	și	
psihic,	de	starea	socială	și	familială,	care	pot	fi	definitorii	în	stabilirea	capacității	de	implicare	a	
persoanei	în	tratament.62 

61  Constituția	R.	Moldova	din	29.07.1994,	articolul	48
62	 Ministerul	Sănătății	al	Republicii	Moldova,	Observatorul	Național	pentru	Droguri,	Consumul și traficul ilicit de droguri în Republica Moldova 

în anul 2013,	raport	anual,	pct.	X.2
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OCUPAŢIA
Un	aspect	important	al	profilului	subiecților	infracțiunii	privind	circuitul	ilegal	de	droguri,	este	
angajarea	în	câmpul	muncii	și	gradul	de	implicare	socială	al	acestora.	Datele	prelucrate	în	cadrul	
studiului	relevă	un	fenomen	îngrijorător	de	absenteism	ocupațional	al	majorității	persoanelor	
puse	sub	acuzare.

Lipsa	unui	loc	de	muncă	permanent	printre	persoanele	acuzate	-	subiecți	ai	infracțiunilor	privind	
circuitul	ilegal	de	droguri	-	este	în	legătură	directă	cu	problema	generală	a	angajării	în	câmpul	
muncii	a	consumatorilor	de	droguri.	Studiul	Centrului	Național	de	Management	în	Sănătate	a	
scos	în	evidență	faptul	că	doar	20%	din	numărul	total	al	CDI	au	un	loc	de	muncă	permanent.63

 Diagrama 31.

Peste	82%	din	persoanele	puse	 sub	 învinuire	pentru	 comiterea	 infracțiunii	privind	circuitul	
ilegal	de	droguri	nu	au	un	post	de	muncă.	O	parte	din	aceștia	în	dosarul	penal	au	indicat	că	nu	au	
oficial	un	loc	de	muncă,	fapt	care	presupune	prestarea	neoficială	a	activităților	și	muncilor.	Prin	
urmare,	actuala	stare	de	lucruri	în	privința	consumatorilor	de	droguri,	în	afară	de	imposibilitatea	
angajării	oficiale	în	câmpul	muncii,	contribuie	și	la	creșterea	fenomenului	muncii	la	negru	sau	
a	muncii	nedeclarate.	Aceasta	afectează	subsecvent	accesul	la	securitatea	socială,	la	servicii	de	
sănătate	etc.	

Acest	 fenomen	 relevă	 lipsa	 unor	 politici	 naționale,	 eficiente	 și	 funcționale,	 de	 reeducare	 și	
reabilitare	pentru	 aceste	persoane.	Agenția	Națiunilor	Unite	pentru	Droguri	 și	 Criminalitate	
recomandă	 statelor,	 în	 vederea	 scăderii	 nivelului	 de	 consum	 de	 droguri,	 să	 implementeze	
măsuri	alternative,	printre	care	politici	diversificate	de	creștere	economică	și	crearea	locurilor	
de	muncă.64

63 Ministerul	Sănătății	al	Republicii	Moldova,	Centrul	Național	de	Management	în	Sănătate,	Raportul	studiului	integrat	biocomportamental	în	
grupurile	cu	risc	sporit	de	infectare	HIV,	runda	2012/2013,	p.3.2.1

64 Raportul Mondial pe Droguri,	UNODC,	2015,	pg.19
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În	plus,	o	cauză	ascunsă	a	acestui	fenomen	este	și	actuala	practică	de	atragere	la	răspundere	
penală	preponderent	a	consumatorilor	de	droguri,	care	nimeresc	într-un	cerc	vicios	format	din:	
consumul	de	droguri,	răspunderea	penală	pentru	aceste	acțiuni,	imposibilitatea	reabilitării	și	
angajării	în	câmpul	muncii	și	comiterea	unor	infracțiuni	noi.

În	 mod	 similar	 se	 constată	 legătura	 subtilă	 între	 vârsta	 inculpaților,	 nivelul	 de	 educație	 al	
acestora,	 angajarea	 în	 câmpul	muncii	 și	dependența	de	consumul	de	droguri.	Așadar,	marea	
majoritate	a	persoanelor	puse	sub	acuzare	au	vârsta	optimă	pentru	muncă	și	diverse	activități	
(între 20-50 ani),	având,	în	cel	mai	bun	caz,	doar	studii	medii	(majoritatea fiind studii nefinalizate)	
și	nefiind	angajați	în	câmpul	muncii,	iar	consumul	de	droguri	închide	acest	cerc	vicios	și	nu	le	
oferă	multe	perspective,	o	parte	dintre	ei	ajungând,	mai	devreme	sau	mai	târziu,	 implicați	 în	
diverse	activități	ilegale.

Problema	 neangajării	 în	 câmpul	 muncii	 a	 consumatorilor	 de	 droguri	 a	 fost	 abordată	 și	 în	
Strategia națională privind politicile de ocupare a forței de muncă pe anii 2007-201565	,	în	care	s-a	
stabilit	că	pe	piața	muncii	pot	fi	delimitate	clar	câteva	categorii	de	populație	care	sunt	afectate	
în	mod	considerabil	de	riscul	șomajului.	Este	vorba	de	persoanele	tinere	și	de	unele	categorii	
socialmente	vulnerabile,	precum	și	de	femeile	care,	după	o	anumită	perioadă	de	absență	motivată	
de	concediu	parental,	revin	pe	piața	forței	de	muncă,	de	persoanele	cu	handicap	fizic	sau	mintal,	
persoanele	fără	un	loc	stabil	de	trai,	persoanele	eliberate	din	locurile	de	detenție	penală	sau	din	
instituțiile	de	reabilitare	socială,	persoanele	dependente	de	droguri,	foștii	militari	etc.

Cu	toate	acestea,	nici	una	din	politicile	naționale	în	domeniul	drogurilor	(a se vedea Strategia 
Națională Antidrog pentru anii 2011-2018 și a Planul național de acțiuni pentru 2011-2013)	nu	
stabilește	 careva	 acțiuni	 sau	 priorități	 legate	 de	 soluționarea	 problemei	 angajării	 în	 câmpul	
muncii	a	consumatorilor	de	droguri.	În	același	timp,	aspecte	importante	legate	de	reabilitarea	
consumatorilor	de	droguri,	 inclusiv	 a	 celor	 care	 au	 săvârșit	 infracțiuni	 sunt	direct	 legate	de	
ocuparea	unui	loc	de	muncă.	Spre	exemplu,	dezintoxicarea	este	inclusă	în	pachetul	minim	de	
servicii	medicale	acoperite	de	polița	de	asigurare	obligatorie	de	asistență	medicală,	care	este	
disponibilă	doar	în	cazul	persoanelor	asigurate	(cele angajate oficial în câmpul muncii, care au 
procurat poliță de asigurare sau sunt asigurate din bugetul de stat, cum ar fi studenții, elevii, 
pensionarii și invalizii și, din 2007 - șomerii oficial înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței 
de muncă). Pentru	persoanele	care	nu	fac	parte	din	categoriile	asigurate	și	nu	și-au	procurat	
poliță	de	asigurare	medicală	obligatorie,	dezintoxicarea	este	contra	plată.66 

Similar,	 pentru	 a	 beneficia	 de	 serviciile	 Centrului	 de	 reabilitare	 și	 resocializare	 a	 bolnavilor	
dependenți	 de	 droguri67,	 care	 oferă	 continuarea	 tratamentului	 persoanelor	 dependente	 de	
droguri	 după	 etapa	 de	 dezintoxicare,	 este	 necesară	 în	mod	 obligatoriu	 asigurarea	medicală	
pentru	a	beneficia	de	serviciile	din	cadrul	centrului	de	reabilitare.68

Aceste	lacune,	dar	și	lipsa	unor	politici	naționale	privind	facilitarea	angajării	în	câmpul	muncii	
a	consumatorilor	de	droguri,	pot	constitui	un	impediment	important	în	procesul	de	reabilitare	
și	resocializare	al	acestora.

65 Hotărârea	Nr.	605	din	31.05.2007	pentru	aprobarea	Strategiei	naționale	privind	politicile	de	ocupare	a	forței	de	muncă	pe	anii	2007-2015,	
p.2.3	

66 Ministerul	Sănătății	al	Republicii	Moldova,	Observatorul	Național	pentru	Droguri,	Consumul și traficul ilicit de droguri în Republica Moldova 
în anul 2013,	raport	anual,	pct.	X.1

67 Ordinul	Ministerului	Sănătății	nr.365	din	26.09.2007
68 Ministerul	Sănătății	al	Republicii	Moldova,	Observatorul	Național	pentru	Droguri,	Consumul și traficul ilicit de droguri în Republica Moldova 

în anul 2013,	raport	anual,	pct.	X.2
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CONFLICTUL CU LEGEA
Sunt	considerate	a	fi	în	conflict	cu	legea	penală	persoanele:
 •	 bănuite,	învinuite,	inculpate,	condamnate;
	 •	 eliberate	de	pedeapsă	penală;
	 •	 eliberate	de	răspundere	penală;
	 •	 private	de	dreptul	de	a	ocupa	o	anumită	funcție	sau	de	a	exercita	o	anumită	activitate.69

Probațiunea	 apare	 ca	 un	 pas	 important	 în	 contextul	 racordării	 legislațiilor	 naționale	 la	
standardele	 internaționale,	 urmărind	 scopul	 de	 a	 crea	 o	 zonă	 intermediară	 în	 sistemul	 de	
pedepse,	o	reevaluare	a	conceptului	represiv	și	o	redirecționare	a	acestuia	spre	unul	curativ.	

Probațiunea	 este	 un	 complex	 de	 activități	 de	 evaluare,	 asistență,	 consiliere	 psihosocială	 și	
supraveghere	în	comunitate	a	persoanei	în	conflict	cu	legea	penală	(învinuit, inculpat, condamnat)	
cu	scopul	de	a	o	reintegra	în	societate	și	de	a	proteja	comunitatea	de	riscul	recidivei.70

Cu	 toate	 acestea,	 rezultatele	 prezentei	 cercetări	 scot	 în	 evidență	 o	 lipsă	 (cel puțin parțială)	
de	eficiență	a	acestui	 sistem.	 În	aproape	 jumătate	din	cazurile	analizate	 în	prezentul	 studiu,	
persoanele	puse	sub	învinuire	au	fost	anterior	în	conflict	cu	legea,	având	antecedente	penale	
sau	fiind	condamnate	pentru	diverse	infracțiuni,	inclusiv	pentru	infracțiuni	similare,	legate	de	
circuitul ilegal de droguri.

Practic	jumătate	din	cei	care	au	fost	acuzați	de	săvârșirea	infracțiunilor	privind	circuitul	ilegal	
de	droguri	sunt	persoane	care	anterior	au	comis	infracțiuni	și	au	eșuat	în	procesul	de	reabilitare,	
astfel	încât	nu	a	fost	atins	scopul	pedepsei	penale	-	de	corectare	și	reeducare	a	condamnatului71,	
iar	 măsurile	 realizate	 în	 acest	 proces	 de	 către	 serviciul	 de	 probațiune	 nu	 au	 avut	 efectele	
așteptate.	

Diagrama 32.

69 Legea	Nr.8	din	14.02.2008	cu	privire	la	probațiune,	articolele	3	-	4
70 Ministerul	Sănătății	al	Republicii	Moldova,	Observatorul	Național	pentru	Droguri,	Consumul și traficul ilicit de droguri în Republica Moldova 

în anul 2013,	raport	anual,	pg.	14
71 Codul	Penal	al	Republicii	Moldova,	Art.	61	–	Noțiunea	și	scopul	pedepsei	penale
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În	același	timp,	acest	element	al	profilului	inculpatului	în	cazurile	faptelor	ilicite	privind	circuitul	
ilegal	de	droguri	fără	scop	de	înstrăinare	este	deosebit	de	important	și	se	află	în	conexiune	cu	
restul	elementelor,	cum	ar	fi:	nivelul	educației,	lipsa	familiei	și	angajarea	în	câmpul	muncii.	

Contextual,	 toate	 aceste	 elemente	 influențează	 asupra	 predispunerii	 spre	 comportament	
infracțional	 al	 persoanei	 care	 este	 consumator	 dependent	 de	 droguri	 și	 reduc	 esențial	
probabilitatea	reabilitării	și	corectării	acestuia.

În	final,	se	conturează	concluzia	că	persoanele	care	comit	infracțiuni	privind	circulația	ilegală	
a	 drogurilor	 fără	 scop	 de	 înstrăinare	 reprezintă	 în	 mare	 parte	 consumatori	 de	 droguri	 și	
pentru	care,	 în	prezent,	autoritățile	Republicii	Moldova	nu	au	dezvoltate	politici	eficiente	de	
corectare,	reeducare	și	resocializare.	Accentele	fiind	puse	pe	aspectele	punitive	(mai ales prin 
pedepsirea penală masivă pentru consumul de droguri)	 și	 profilactice,	 eforturile	 autorităților	
au	în	consecință	efecte	temporare	și	de	scurtă	durată,	fără	a	contribui	esențial	la	reeducare	și	
evitarea	recidivelor	infracționale.
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CONCLUZII
Cercetarea	 realizată	evidențiază	unele	 lacune,	 atât	de	ordin	 legislativ,	 cât	 și	de	ordin	practic	
și	 instituțional,	 în	 procesul	 de	 investigare	 penală	 și	 examinare	 judiciară	 a	 cazurilor	 privind	
circulația	ilegală,	fără	scop	de	înstrăinare	a	drogurilor.	Cu	toate	acestea,	per general practica ju-
diciară	în	domeniu	poate	fi	apreciată	drept	conformă	standardelor	și	garanțiilor	internaționale	
în	ceea	ce	privește	dreptul	la	un	proces	echitabil.	În	continuare	vom	formula	cele	mai	importan-
te	concluzii	care	se	desprind	din	analiza	realizată:

 • În	procedurile	contravenționale,	în	special	cele	vizate	de	articolul	85	CC	(Procurarea ori 
păstrarea ilegală de droguri, precursori, etnobotanice și a analogilor acestora în cantități mici 
sau consumul de droguri fără prescripția medicului)	se	atestă	un	nivel	scăzut	de	contestare	a	
proceselor-verbale	cu	privire	la	contravenții,	în	același	timp	înregistrându-se	o	rată	ridicată	de	
clasare	a	proceselor-verbale	din	numărul	celor	contestate.

 • Proporțiile	stabilite	de	”Lista substanțelor narcotice, psihotrope și a plantelor care conțin 
astfel de substanțe, depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora” sunt mici. Aceasta 
predispune	preponderent	spre	atragerea	la	răspundere	penală	a	consumatorilor	de	droguri	și	
diminuează	eficiența	luptei	contra	traficului	de	droguri	și	a	traficanților.

 • Numărul	mare	de	dosare	penale	 intentate	pentru	circuitul	 ilegal	de	droguri	 în	cantități	
nesemnificative	are	ca	efect	mărirea	volumului	de	lucru	al	organului	de	urmărire	penală	și	al	
instanțelor	de	 judecată.	Revizuirea	cantităților	substanțelor	narcotice	ar	reduce	 	volumul	de	
lucru	al	organelor	de	drept	și	instanțelor	și,	respectiv,	a	cheltuielilor	financiare,	inclusiv	pentru	
logistică,	salarii	și	servicii	de	asistență	juridică.

 • Deseori,	 în	 actele	 procesuale	 temeiul	 inițierii	 urmăririi	 penale	 este	 formulat	 confuz.	
Inițierea	urmăririi	penale	nu	reflectă	întotdeauna	clar	și	transparent	acțiunile	și	măsurile	care	
au	stat	la	baza	acesteia.

 • În	majoritatea	cazurilor	urmărirea	penală	se	realizează	în	termene	relativ	reduse,	ceea	ce	
denotă	eficiența	acțiunilor	organului	de	urmărire	penală,	pe	de	o	parte,	dar	și	ponderea	mare	
a	dosarelor	relativ	simple	care	 implică	consumatorii	de	droguri	și/sau	faptele	de	consum	de	
droguri	și	activități	conexe.

 • În	cazurile	de	cultivare,	îngrijire	sau	păstrare	a	plantelor	care	conțin	substanțe	narcotice	
se	atestă	lacune	în	ceea	ce	privește	probarea	intenției	și	vinovăției	persoanei.	Persoanele	puse	
sub	învinuire	își	recunosc	formal	vinovăția,	deși	declară	că	nu	au	știut	despre	faptul	că	plantele	
cresc	pe	terenul	lor,	că	acestea	conțin	substanțe	narcotice	sau	că	le-au	cultivat	în	alte	scopuri.	
Deocamdată	nu	s-au	stabilit	metode	suplimentare	de	cercetare	și	probă	în	acest	sens,	pentru	a	
confirma	sau	infirma	vinovăția	persoanei.

 • Într-un	șir	de	cazuri	examinate	instanța	nu	s-a	pronunțat	asupra	păstrării	sau	distrugerii	
corpurilor delicte.

 • Expertizele	efectuate	în	cadrul	procesului	penal	nu	delimitează	cantitatea	de	droguri	în	
formă	pură	de	adaosuri,	în	cazurile	amestecurilor	de	droguri.	De	asemenea,	expertizele	nu	ana-
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lizează	capacitatea	narcotică	a	plantelor	transmise	spre	expertizare,	stabilind	doar	tipul	acesto-
ra	și	cantitatea.

 • Marea	majoritate	a	persoanelor	puse	sub	învinuire	recunosc	faptele	imputate.	Acest	feno-
men	ridică	mai	multe	semne	întrebare,	mai	ales	în	contextul	ponderii	mari	a	dosarelor	intentate	
împotriva	consumatorilor	de	droguri	și	vulnerabilității	acestora.

 • Cercetarea	judecătorească,	similar	urmăririi	penale,	se	realizează	în	termene	relativ	redu-
se,	mai	ales	datorită	optării	inculpaților	pentru	procedura	simplificată	de	judecare	a	cauzei	în	
baza	probelor	administrate	la	faza	de	urmărire	penală.	Pe	lângă	aspectul	pozitiv	al	acestui	fapt,	
trebuie	ținut	cont	de	faptul	că	recunoașterea	vinovăției	poate	fi	și	efectul	unui	șir	de	circumstanțe	
mai	puțin	pozitive,	cum	ar	fi:	profilarea	consumatorilor	de	droguri	și	vulnerabilitatea	sporită	a	
acestora,	concentrarea	atenției	organului	de	urmărire	penală	preponderent	pe	dosarele	care	
implică	consumul	de	droguri	și	activități	conexe,	modul	de	determinare	a	proporțiilor	la	califi-
carea	faptelor	etc.

 • Aplicarea	măsurilor	preventive	nu	este	 întotdeauna	argumentată	sau	este	argumentată	
superficial,	în	baza	unor	argumente	tipizate.	Instanțele	și	organul	de	urmărire	penală	nu	aplică	
deloc	anumite	tipuri	de	măsuri	preventive,	cum	ar	fi	cauțiunea	sau	garanțiile	personale,	ceea	ce	
atestă	existența	unor	probleme	sistemice	la	acest	capitol.

 • Asistența	juridică	în	cazurile	privind	circuitul	ilegal	de	droguri	este	asigurată	în	majorita-
tea	dosarelor	de	apărători	din	oficiu.	S-a	constatat	o	participare	pasivă	a	apărătorilor	în	proce-
sul	penal,	rezumându-se	în	mare	măsură	la	asistarea		formală	a	clientului	în	cadrul	acțiunilor	
procesuale	obligatorii,	fără	intervenții	active.

 • În	majoritatea	 absolută	 a	 cazurilor,	 instanțele	 condamnă	 persoanele	 puse	 sub	 învinui-
re.	Rata	de	condamnare	este	în	legătură	strânsă	cu	specificul	dosarelor	privind	circuitul	ilegal	
de	droguri,	 problemele	de	ordin	 legislativ	 și	 practic	 care	 se	 referă	 la	 acestea	 și,	 subsecvent,	
recunoașterea	vinovăției	în	majoritatea		cauzelor.

 • Instanțele	aplică	cel	mai	des	sancțiuni	cu	amenzi	și	suspendarea	condiționată	a	pedepse-
lor	cu	închisoarea.	În	același	timp,	instanțele	practic	nu	aplică	sancțiuni	cu	caracter	de	suport	și	
reeducare,	fapt	care	denotă	existența	unor	practici	punitive	în	ceea	ce	privește	consumatorii	de	
droguri	și	mai	puțin	îndreptate	spre	suportul	și	corectarea	acestora.

 • Subiecții	infracțiunilor	privind	circuitul	ilegal	de	droguri	fără	scop	de	înstrăinare	practic	
nu	contestă	sentințele	de	condamnare,	fapt	care,	pe	lângă	aspectul	pozitiv,	denotă	și	anumite	
lacune	legate	de	modul	de	determinare	a	proporțiilor	substanțelor	narcotice	și,	în	consecință,	
atragerea	 la	 răspundere	a	 consumatorilor	de	droguri,	 vulnerabilitatea	 ridicată	a	acestora	 	 și	
recunoașterea	vinovăției	în	majoritatea	cazurilor,	calitatea	asistenței	juridice	etc.

 • Profilul	subiecților	infracțiunii	privind	circuitul	ilegal	de	droguri	fără	scop	de	înstrăinare	
scoate	în	evidență	gradul	lor	sporit	de	vulnerabilitate,	aceștia	fiind	preponderent	persoane	de	
vârstă	medie	și	studii	nefinalizate,	necăsătorite,	fără	un	loc	de	muncă	și	aflate	în	conflict	cu	le-
gea.
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RECOMANDĂRI
În	urma	concluziilor	elaborate,	au	fost	formulate	următoarele	recomandări	pentru	respectarea	
principiilor	dreptului	la	un	proces	echitabil,	în	procesul	de	investigare	penală	și	examinare	judi-
ciară	a	cauzelor	privind	circuitul	ilegal	de	droguri:

La nivel de politici şi legislație

 • Guvernul	urmează	să	modifice	Hotărârea	de	Guvern	nr.79	din	23.01.2006	privind	apro-
barea ”Listei substanțelor narcotice, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe de-
pistate în trafic ilicit, precum și a cantităților acestora”,	prin	ajustarea	cantităților	substanțelor	
narcotice	și	psihotrope	și	a	plantelor	ce	conțin	asemenea	substanțe	la	practicile	europene.

 • Guvernul	 urmează	 să	 dezvolte	 politici	 naționale	 orientate	 spre	 suportul	 și	 reabilitarea	
consumatorilor	de	droguri,	subiecți	ai	infracțiunilor	legate	de	circuitul	ilegal	de	droguri.

La nivel instituțional

 • Procuratura	Generală	 și	Ministerul	Afacerilor	 Interne	urmează	 să	dezvolte	 instrucțiuni	
metodice	de	ghidare	pentru	polițiști	și	procurori,	în	vederea	uniformizării	practicilor	de	inves-
tigare	penală	a	cazurilor	privind	circuitul	ilegal	de	droguri.	În	special,	vor	atrage	atenția	la	ne-
cesitatea	clarificării	procedurilor	de	pornire	a	dosarelor	penale,	evitarea	profilării	consumato-
rilor	de	droguri,	verificarea	vinovăției	persoanelor	prin	mijloace	elocvente	de	probă	și	evitarea	
înaintării	acuzărilor,	preponderent	în	baza	declarațiilor	de	auto-incriminare.

 • Procuratura	Generală	și	Ministerul	Afacerilor	Interne	urmează	să	uniformizeze	practicile	
în	ceea	ce	privește	modul	de	numire	a	expertizelor	tehnice	și	formulare	a	întrebărilor	pentru	
experți,	astfel	încât	să	se	solicite	informații	privind	natura	și	calitatea	substanțelor	narcotice,	
cantitatea	acestora	în	cazurile	de	amestecuri,	dar	și	capacitatea	psihotropă	a	acestora.

 • Procuratura	Generală	și	Ministerul	Afacerilor	Interne	urmează	să	uniformizeze	practicile	
în	ceea	ce	privește	aplicarea	măsurilor	preventive,	asigurându-se	că	organul	de	urmărire	penală	
va	argumenta	temeinic	necesitatea	aplicării	măsurilor	de	constrângere,	evitându-se	aplicarea	
formală	a	acestora,	și	vor	crea	mecanisme	de	aplicare	a	altor	măsuri	de	constrângere,	cum	ar	fi	
garanțiile	sau	cauțiunea.

 • Curtea	Supremă	de	 Justiție	urmează	să	uniformizeze	practica	 judiciară	de	examinare	a	
cauzelor	privind	circuitul	ilegal	de	droguri,	după	cum	urmează:
	 -	 Să	emită	recomandări	în	vederea	ajustării	practicilor	de	examinare	a	cauzelor	în	procedu-

ră	simplificată,	stabilită	de	articolul	3641	CPP,	mai	ales	în	cazurile	evidente	de	auto-incri-
minare	și	lipsa	unor	probe	suficiente	de	suport,	pentru	a	verifica	dacă	într-adevăr	au	fost	
confirmate	faptele	de	care	este	acuzat	inculpatul.

	 -	 Să	emită	recomandări	în	ceea	ce	privește	aplicarea	măsurilor	cu	caracter	de	suport	și	ree-
ducare	de	către	instanțele	judecătorești.

 • Consiliul	Național	de	Asistență	 Juridică	Garantată	de	Stat	urmează	să	 ia	măsuri	pentru	
creșterea	calității	asistenței	juridice	și	eficientizarea	activității	avocaților	în	cauzele	cu	partici-
parea	utilizatorilor	de	droguri,	în	special	prin	instruiri	specializate	și	capacitare.
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