
56 mARTIE 2020

Ediţia a II-a, revăzută şi completată. Chişi-
nău: S.n., 2011.

6. Deleanu I. Instituţii şi proceduri con-
stituţionale. Vol. II. Arad: Editura Servo-
Sat, 1998.

7. Deleanu I. Justiţia Constituţională. 
bucureşti: Editura Lumina Lex, 1995.

8. Duculescu V., Călinoiu C., Duculescu 
G. Tratat de teorie şi practică parlamenta-
ră. Vol. I. bucureşti: Editura Lumina Lex, 
2001.

9. Duculescu, V., Călinoiu C., Ducules-
cu G. Constituţia României, comentată şi 
adnotată. bucureşti: Lumina Lex, 1997.

10. Hlipcă P. Activitatea legislativă a 
statului: esenţă şi particularităţi. În: Legea 
şi Viaţa, 2008, nr. 9.

11. Hlipcă P. Ordonanţele de urgenţă 
ale Guvernului: pot sau nu afecta drepturile 
şi libertăţile cetăţeneşti. În: «Гражданское 
образование и права человека». 
Национальная научно-практическая 
конференция (16 сентября 2008). Chişi-
nău: „Polititcom”, 2008.

12. Legea despre adoptarea Regulamen-
tului Parlamentului. Nr. 797 din 02.04.1996. 
Republicată în: Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova 07.04.2007, nr. 50.

13. Legea privind organizarea şi func-
ţionarea Curţii Constituţionale. Nr. 47 din 
18.05.1992. În: Monitorul Oficial al Româ-
niei, 22.05.1992, nr. 101. 

14. Lungeanu N. Conceptul delegării 
legislative. În: Legea şi Viaţa, 2008, nr. 6.

15. manoliu m. Controlul prezidenţial 
– garanţie a legalităţii într-un stat de drept. 
În: Legea şi Viaţa, 2007, nr.12.

16. monac C. Parlamentul şi securita-
tea naţională. bucureşti: Regia Autonomă 
„Monitorul Oficial”, 2006.

17. Muraru I., Constantinescu M. Or-
donanţa Guvernamentală: doctrină şi juris-
prudenţă. bucureşti: Editura Lumina Lex, 
2000.

18. Muraru I., Tănăsescu E. S. Drept 
constituţional şi instituţii politice. Ediţia 
12, Vol. II. bucureşti: Editura C. H. beck, 
2006.

19. Ţurcan S. Delegarea legislativă ca 
procedură excepţională de substituire. În: 
Revista Naţională de Drept, 2003, nr. 3.

20. Varga A. Constituţionalitatea pro-
cesului legislativ. Monografie. bucureşti: 
Editura Hamangiu, 2007.

21. Zubco V. Curtea Constituţională – 
unica autoritate publică politico-jurisdicţi-
onală.Chişinău: F. E.-P. „Tipografia Centra-
lă”, 2000.

DESPRE AUTOR 
Lazăr Matei, doctorand, 

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și 
Sociologice

PhD student, Institute for Legal, Political 
and Sociological Research,

e-mail: mateilazar34@yahoo.com 

CZU: 343.137.8

NOȚIUNEA, IMPORTANȚA ȘI ESENȚA BAZELOR 
ETICE ALE URMĂRIRII PENALE ÎN PRIVINȚA 

MINORILOR.
Alina POPA
doctorandă

Specificul condiţiilor de activitate a ofiţerului de urmărire penală îşi lasă amprenta 
asupra conţinutului ei moral, etic și psihologic şi poate fi exprimă printr-un şir de teze. 
Ofiţerul de urmărire penală pentru a descoperi crima şi pentru a asigura principiul că 
oricine va săvârşi o infracţiune îşi va primi pedeapsa binemeritată este înzestrat cu pre-
rogative ale puterii, inclusiv şi cu dreptul de a limita drepturile şi libertăţile fundamenta-
le ale omului şi cetăţeanului. El reprezintă puterea de stat şi posedă un şir de prerogative 
de constrângere statală. Ofiţerul de urmărire penală, conform legii este independent în 
promovarea urmăririi penale şi în timpul adoptării celor mai importante decizii. El ges-
tionează urmărirea penală în condiţiile lipsei de transparenţă, şi, de obicei, cu anumite 
excepţii, în mod individual. El în mod independent poate lua decizii şi poartă pentru ele 
o responsabilitate personală.
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The specificity of the activity conditions of the criminal prosecution officer lea-
vesitsfootprint on its moral, ethical and psychological content and can be expressed 
through a series of theses. In order to discover the crime and to ensure the principle that 
anyone who commits an offense will receive his well-deserved sentence the criminal 
prosecution officer is endowed with the prerogatives of power, including the right to 
limit the fundamental rights and freedoms of a man and a citizen. It represents the state 
power and possesses a series of prerogatives of state coercion. The criminal prosecution 
officer, according to the law, is independent in promoting criminal prosecution during 
the adoption of the most important decisions. He manages the prosecution under the 
conditions of lack of transparency, and usually with certain exceptions, individually. He 
can independently make decisions and bears personal responsibility for them.
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Introducere. Sensul principal al 
activităţii organelor de ocrotire 

a normelor de drept sunt nemijlocit 
elucidate prin însăşi denumirea lor: 
realizarea obligaţiunii constituţionale, 
a statului - ocrotirea şi apărarea drep-
turilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului şi cetăţeanului.Toate celelalte 
funcţii - ocrotirea ordinii publice, lupta 
cu criminalitatea, curmarea manifestă-
rilor antisociale etc., sunt elementele 
acestei sarcini importante. Iar organele 
de ocrotire a normelor de drept, la rân-
dul lor, sunt un element, al structurii 
puterii de stat ce garantează drepturile 
ce reprezintă un sistem de norme şi re-
laţii ce organizează activitatea normală 
a întregii societăţi[1, p. 151].

Ca funcție, răspunderea penală, 
consecința inevitabilă a încălcării nor-
melor de drept, cuprinde un ansamblu 
de dispoziții privitoare la realizarea prin 
constrângere a normelor penale, la cau-
zele care fac ca aceasta să fie înlăturată 
sau în care poate fi înlocuită cu o altă 
formă a răspunderii juridice. În proce-
sul constatării și angajării răspunderii 
penale în cazul infractorului minor se 
întâlnesc o serie de particularități, cau-
zate de starea bio-psiho-fizică a acestu-
ia, care influențează în mod direct atât 
determinarea capacității penale, cât și 
stabilirea regimului sancționator, as-
pecte ce deosebesc tratamentul infrac-
torului minor în domeniul răspunderii 
penale față de cel al majorului. Trata-
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rea problemei infractorului minor, atât 
în dreptul penal, cât și în cel procesu-
al-penal este mult influențată de sta-
rea bio-psihico-fizică în care se află, 
reglementările existente ținând cont în 
mod substanțial de acest fapt. Pentru a 
justifica tratamentul juridic diferențiat 
față de cel al majorului, în literatura de 
specialitate se susține că nu sunt lipsite 
de importanță considerațiile de ordin 
psihologic[4, p. 5 ; 6, p. 14], etic și ju-
ridic cu referire la tema în discuție.

Scopul studiului. Acest arti-
col științific are în calitate de scop 
evidențierea bazelor juridice, etice și 
psihologice care sunt specifice urmări-
rii penale în cauzele cu minori, determi-
nate în dependență de particularitățile 
de vârstă a acestei categorii de persoa-
ne.

Metode aplicate și materiale uti-
lizate. În vederea realizării scopului 
vizat supra în materia bazelor juridice, 
etice și psihologice a urmăririi pena-
le în cauzele cu minori s-a folosit un 
sistem complex de metode științifice 
de cercetare, la acestea referindu-se: 
metoda gramaticală, metoda sistemi-
că, metoda deducției și inducției, me-
toda logică, metoda analizei, metoda 
comparativă. baza teoretico-juridică a 
studiului este constituită din reglemen-
tările normative în materia efectuării 
urmăririi penale în cauzele cu minori, 
din doctrina în materia vizată, semnată 
atât de autorii din Republica Moldova, 
cât și de cei din alte state. 

Rezultate obșinute și discuții. Fă-
când referire la bazele etice ale urmări-
rii penale, menționăm că „datoria” este 
una dintre categoriile fundamentale 
ale eticii ce desemnează conceperea de 
către personalitate a necesităţii imperi-
oase a îndeplinirii a ceea ce porunceşte 
idealul moral, ce reiese din idealul mo-
ral. Datoria omului este de a urma ca-
lea virtuţii, de a face bine altor oameni 
în dependenţă de posibilităţile sale, de 
a nu permite ca în sine să existe vicii, 
să se opună răului[1, p. 87]. În virtutea 
acestui fapt, importanța crescândă a 
moralității în procesul consolidării sta-
tului de drept determină valoarea eticii 
în calitate de știință despre morală, a 
diferitelor forme de etică profesională 
care studiază particularitățile aplicării 
principiilor și normelor morale în ca-
drul anumitor grupuri profesionale. 

Prin norme (reguli) morale 
subînțelegem anumite cerințe con-

crete referitoare la anumite laturi ale 
comportamentului uman. Ele pot fi 
unificate în grupuri, în dependență de 
caracterul relațiilor pe care le regle-
mentează. Fiecărui grup îi sunt speci-
fice anumite poziții inițiale, începuturi, 
premize, denumite principii morale (ca 
de exemplu, principiul umanismului). 
Aceste cerințe morale generale se refe-
ră la comportamentul uman în ansam-
blu.Cerințele de ordin moral care la cel 
mai general mod reflectă relațiile din-
tre oameni, dintre ei și societate poartă 
denumirea de criterii ale moralității 
(echitatea, onoarea, demnitatea ș.a.). 
Morala înglobează așa numitele ide-
aluri ale moralității, adică modele 
de comportament, percepute ca fiind 
dorite, raționale și utile. Elementele 
structurale ale moralei expuse supra 
sunt cele tradiționale, constituind un 
sistem care, din punct de vedere meto-
dologic poate fi apreciat, în totalitate, 
ca fiind suficient pentru identificarea 
cerințelor morale cărora trebuie să facă 
față reprezentanții anumitor profesii, 
inclusiv juriștii. Or, la etapa inițială a 
dezvoltării sociale apare necesitatea în 
justificarea teoretică a relațiilor morale 
între membrii societății[10, p. 5].

Oricare ideal şi realizarea lui, indi-
ferent de conţinutul lui valoric parti-
cular, are şi o dimensiune morală dacă 
în plan infra-spiritual izvorăşte din şi 
optimizează coerenţa şi armonia vieţii 
colective, iar în plan spiritual este mo-
delat, realizat şi în consens cu normele 
morale ale colectivităţii. În strategia 
acţiunii, a atingerii scopului sau idea-
lului, normele tehnice asigură eficienţa, 
iar normele morale asigură moralitatea 
scopului sau idealului. În plan general, 
idealul moral presupune unitatea oa-
menilor, transparenţa ce presupune co-
municare şi transmitere de informaţie 
între oameni, colaborarea şi ajutorul 
reciproc dintre oameni, sinceritatea, 
care este o virtute asociată cu delica-
teţea şi tactul, curajul, care trebuie să 
fie asociat cu responsabilitatea, iniţi-
ativa, care trebuie să se însoţească în 
mod complementar cu competenţa[2, 
p. 133].

Cercetarea crimelor reprezintă un 
tip specific al activităţii de stat ce cere 
de la ofiţerul de urmărire penală ca să 
posede un şir de calităţi volitive, psi-
hologice şi morale, ce sunt determi-
nate de particularităţile sarcinilor ce 
stau în faţa lui şi de condiţiile realizării 

lor. Specificul condiţiilor de activitate 
a ofiţerului de urmărire penală îşi lasă 
amprenta asupra conţinutului ei mo-
ral şi poate fi exprimă printr-un şir de 
teze. Ofiţerul de urmărire penală pen-
tru a descoperi crima şi pentru a asi-
gura principiul că oricine va săvârşi o 
infracţiune îşi va primi pedeapsa bine-
meritată este înzestrat cu prerogative 
ale puterii, inclusiv şi cu dreptul de a li-
mita drepturile şi libertăţile fundamen-
tale ale omului şi cetăţeanului. El re-
prezintă puterea de stat şi posedă un şir 
de prerogative de constrângere statală. 
Ofiţerul de urmărire penală, conform 
legii este independent în promovarea 
urmăririi penale şi în timpul adoptării 
celor mai importante decizii. El gesti-
onează urmărirea penală în condiţiile 
lipsei de transparenţă, şi, de obicei, cu 
anumite excepţii, în mod individual. El 
în mod independent poate lua decizii 
şi poartă pentru ele o responsabilitate 
personală. Toată activitatea personală 
a ofiţerului de urmărire penală are loc 
în relaţiile cu oamenii, care sunt într-
un fel sau altul implicaţi în comiterea 
crimelor sau cei ce sunt afectați în 
urma comiterii lor, a stresurilor ce au 
apărut în legătură cu comiterea crime-
lor, iar de multe ori în condiţiile când 
au loc tentative de a împiedica obţine-
rea adevărului şi în cadrul luptei dintre 
interese ce poartă un caracter contra-
dictoriu. Totodată, ofiţerul de urmărire 
penală este influenţat în activitatea sa 
şi de termenii destul de stricţi acordaţi 
de cercetarea cauzei şi astăzi este ne-
voit să lucreze la capacitatea maximă 
printr-o încordare deosebită a forţelor 
sale fizice şi spirituale.

Astfel, putem susține, că ofiţerul de 
urmărire penală trebuie să posede cali-
tăţi morale şi psihologice deosebite, iar 
deficienţele morale ale personalităţii şi 
comportamentul necorespunzător al 
ofiţerului de urmărire penală pot duce 
la consecinţe destul de grave şi pericu-
loase pentru societate[1, p. 172].

Actualmente, despre etică se 
vorbește ca despre un cumul de norme, 
de reguli de comportament care domi-
nă în societate, sunt acceptate într-un 
anumit mediu social sau în interiorul 
unui grup profesional. Etica este, în 
primul rând, o știință și, ca orice știință 
își are istoria propriului obiect – al 
moralității[10, p. 6]. Etica cercetea-
ză diverse domenii ale moralității. În 
virtutea acestui fapt, putem identifica 
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acele laturi ale ei care studiază și re-
flectă specificul moralității în diverse 
domenii ale procesului de muncă, pur-
tând denumirea diverselor varietăți ale 
eticii profesionale. Una dintre cele mai 
caracteristice varietăți ale eticii profe-
sionale, care deține o importanță deo-
sebită, este etica juridică. Etica profe-
sională a juristului este determinată de 
particularitățile acestei meserii, care 
derulează în limitele reglementărilor 
juridice. Anume reglementarea juridi-
că strictă a activității profesionale de-
limitează munca juriștilor de activita-
tea persoanelor care îmbrățișează alte 
meserii.

Subiecții multiplelor profesii juri-
dice (ofițerul de urmărire penală, pro-
curorul, judecătorul etc.) sunt abilitați 
cu vaste împuterniciri statale, asupra 
lor sunt plasate obligațiuni substanțiale 
în materia aplicării legii. Acest fapt de-
termină înaintarea cerințelor deosebi-
te în raport cu ei din partea societății, 
dezvoltarea aptitudinilor profesionale, 
dezvoltarea sentimentului unei înalte 
responsabilități pentru consecințele 
propriilor acțiuni[10, p. 6]. Din punct 
de vedere formal, binele moral poate 
fi caracterizat prin aceea că este un 
bine instrumental la ceva sau cineva, 
nu pentru sine, ci pentru altcineva. De 
aceea predicatul „bun”, în sensul de 
„moral bun”, nu este enunţat despre 
obiecte şi stări de lucruri obiective, 
ci exclusiv despre oameni şi acţiuni 
umane. Motivul pentru aceasta constă 
în faptul că binele moral nu este o pro-
prietate naturală sau o calitate empiric 
demonstrabilă în raport cu obiectele. 
El desemnează, dimpotrivă, ceea ce nu 
este, dar trebuie să fie[2, p. 134].

Toate profesiile juridice sunt, într-o 
măsură sau alta, specifice din punct 
de vedere al cerințelor etico-morale. 
Or, unele dintre acestea pot fi repar-
tizate pe grupuri în baza anumitor 
criterii și cerințe comune în raport cu 
reprezentanții lor, fapt determinat de 
specificul sarcinilor specifice plasate în 
fața lor. La unul dintre aceste grupuri 
se atribuie și participanții profesioniști 
ai procesului penal. Știința referitoare 
la cerințele privind activitatea profesi-
onală a acestora constituie conținutul 
de bază al eticii judiciare[10, p. 6].

În literatura de specialitate întâl-
nim diverse opinii în materia inter-
pretării conținutului eticii judiciare. 
Astfel, în opinia cercetătorului A. D. 

boicov „etica judiciară reprezintă o 
varietate a eticii profesionale, al cărei 
obiect îl reprezintă aspectul moral al 
normelor juridice, acțiunea specifi-
că a normelor etice generale în sfera 
justiției și normele speciale ale eticii 
judiciare”[8, p. 10]. Savantul V. V. 
Leonenco identifică etica judiciară ca 
fiind știința referitoare la normele mo-
rale ale activității profesionale și ale 
comportamentului (inclusiv în afara 
serviciului) al participanților profesi-
onali al activității procesuale: ofițeri 
de urmărire penală, procurori, jude-
cători etc.[11, p. 31]. Or, are perfec-
tă dreptate autorul V. Capcelea când 
susține că în propria activitate ofiţerul 
de urmărire penală se conduce de trei 
tipuri de reguli: procesuale, crimina-
listice şi morale. Normele procesuale 
indică, ce anume, în ce formă, în ce 
ordine trebuie să efectueze ofiţerul de 
urmărire penală acţiunile procesuale. 
Recomandările elaborate de crimi-
nalistică îi ajută ofiţerului de urmări-
re penală să schiţeze linia tactică, să 
caute metodele şi procedeele ce oferă 
posibilitatea de a îndeplini mai efici-
ent sarcinile ce stau în faţa urmăririi 
penale: foarte rapid şi complet să fie 
descoperită crima şi demascaţi cei 
vinovaţi. Normele morale oferă posi-
bilitatea de a evalua acceptabilitatea 
unor sau altor procedee ale cercetării 
din punctul de vedere al moralei. Este 
evident, că toate tipurile de reguli sunt 
într-o legătură dialectică şi nu trebu-
ie să vină într-o contradicţie, cu toate 
că în acest proces domină legea, care 
este completată de o raţionalitate şi o 
moralitate înaltă. Ofiţerul de urmări-
re penală poartă o răspundere morală 
individuală pentru îndeplinirea sarci-
nilor urmăririi penale, a datoriei sale 
profesionale. El trebuie să fie obiectiv, 
imparţial, echitabil, uman şi vigilent. 
În procesul comunicării în timpul 
executării atribuţiilor de serviciu, el 
trebuie să dea dovadă de stăpânire 
de sine, cumpătare şi corectitudine. 
În procesul cercetării infracţiunilor 
ofiţerul de urmărire penală intră într-
un sistem de relaţii morale cu un cerc 
deştul de larg de cetăţeni, care într-o 
măsură sau alta au atribuţie la crima 
comisă sau la cauza penală intentată. 
Aceştea sunt cetăţenii cointeresaţi în 
rezultatul examinării cauzei, cei ce îşi 
apără drepturile şi interesele sale, în 
cadrul procesului. La ei se referă in-

culpatul, bănuitul, partea vătămată şi 
reprezentanţii lui, apărătorul inculpa-
tului, partea civilă şi partea civilmen-
te responsabilă şi reprezentanţii lor. 
Anume în relaţiile cu aceste persoane 
la ofiţerul de urmărire penală apar un 
şir de drepturi morale şi obligaţiuni 
etice în timpul exercitării atribuţiilor 
de serviciu[1, p. 172-173].

În calitate de varietate a eticii ju-
diciare putem identifica etica urmări-
rii penale, la temelia ei fiind plasate 
cerințele morale înaintate în raport 
cu reprezentanții organelor de ur-
mărire penală. Profesia de ofițer de 
urmărire penală are un caracter spe-
cific. Ea stârnește interesul societății, 
scriitorilor, jurnaliștilor, dar și a fi-
ecărui cetățean în parte. Psihologii 
preocupați de chestiunile urmăririi 
penale au ajuns la concluzia că acti-
vitatea reprezentanților organelor de 
drept se atribuie la acea categorie unde 
succesul poate fi obținut nu doar dato-
rită capacităților de a depăși anumite 
dificultăți, dar și, în mare parte, dato-
rită calităților personale ale omului. 
Multiple deprinderi și calități necesare 
pentru activitatea corespunzătoare în 
cadrul organelor de urmărire penală 
pot fi obținute în procesul studiilor sau 
în cadrul activității practice. Incapaci-
tatea de a practica meseria vizată este 
determinată nu de lipsa aptitudinilor, 
ci de particularitățile procesului de 
educație în cadrul căruia nu s-au ma-
terializat calitățile necesare[12, p. 40]. 
Meseria de reprezentant al organului 
de urmărire penală este nu doar difici-
lă, ba chiar complexă, cu un înalt grad 
de responsabilitate, necesitând înalte 
calități morale. Or, însuși activitatea de 
descoperire și cercetare a infracțiunilor 
are, de asemenea, un caracter moral 
profund exprimat[10, p. 7].

Deși calitățile morale ale reprezen-
tantului organelor de urmărire penală 
sunt fundamentale pentru activitatea 
acestuia, în doctrină ele nu sunt elabo-
rate suficient, iar în literatura de spe-
cialitate noțiunea de „etică a urmăririi 
penale” nu este, în genere, formulată. 
Unii cercetători susțin opinia că aceas-
ta nu există ca instituție separată, fiind 
vorba despre o componentă a eticii 
judiciare care înglobează aspectele 
etice ale activității întregului sistem 
judiciar[8]. Alți savanți sunt de păre-
rea că etica urmării penale reprezintă 
varietatea, specia eticii judiciare, însă 
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fără a realiza o analiză a esenței celei 
dintâi[11, p. 33; 9, p. 5-6].

Etica urmăririi penale se află și în 
vizorul autorilor L. D. Cocarev, D. P. 
Cotov, S. Gh. Liubicev, A. R. Ratinov, 
care cercetează norme etice de care se 
ghidează organul de urmărire penală 
în raport cu tactica efectuării anumi-
tor acțiuni procesuale, fără a trece în 
revistă aspectele comportamentale 
ale ofițerului de urmărire penală la 
locul de muncă și în afara acestuia. 
Or, în literatura de specialitate nu în-
tâlnim prevederi metodologice gene-
rale în temeiul cărora pot fi formulate 
concepțiile moral-psihologice ale re-
prezentantului organului de urmărire 
penală. Cercetarea multiplelor proble-
me și chestiuni în materia activității 
reprezentanților organului de urmărire 
penală nu evidențiază legitățile funda-
mentale privind influența concepțiilor 
și opiniilor etico-morale asupra pro-
cesului de cercetare și descoperire a 
infracțiunilor. Actualmente, elaborarea 
pârghiilor și mecanismelor din dome-
niul eticii judiciare poartă un caracter 
fragmentar și nefinalizat. Studierea li-
teraturii juridice și de filosofie ne per-
mite să constatăm că specialiștii din 
domeniul dreptului și eticii trebuie să 
mai depună eforturi substanțiale în a 
elabora însuși noțiunea de „etică a ur-
măririi penale”.  Activitatea ofițerului 
de urmărire penală este strict regle-
mentată de legea procesual-penală. 
Respectarea strictă a normelor de drept 
asigură demascarea și sancționarea ce-
lor vinovați, îngrădind persoanele fără 
de vină de la actele de bănuire, învi-
nuire sau condamnare neîntemeiată, 
arbitrară. Marea majoritate a normelor 
procesual-penale care reglementează 
activitatea ofițerului de urmărire pena-
lă conțin nu doar prescripții legale, ci 
și reglementări etice. Scopuri și obiec-
tive fundamentale de valoare sunt for-
mulate și în normele de drept unde se 
vorbește despre independența proce-
suală a ofițerului de urmărire penală, 
despre corectitudinea și obiectivitatea 
acestuia. Într-adevăr, normele morale 
acceptate de societatea noastră sunt 
puse la temelia legii procesual-penale 
și a multor alte acte normative. Aces-
tea au caracter imperativ fiind obliga-
torii pentru toți cetățenii, indiferent de 
poziția lor procesuală[10, p. 7-8].

Codul de procedură penală al Re-
publicii Moldova[3] materializează și 

un sistem de norme morale, specifice 
doar activității ofițerului de urmărire 
penală. Astfel, un anumit sens cu spe-
cific moral identificăm în conținutul 
normelor care reglementează răspun-
derea ofițerului de urmărire penală 
pentru deciziile și hotărârile pe care 
le ia, care asigură independența pro-
cesuală a acestuia etc. Aceste cerințe 
profesional-morale se fundamentează 
pe normele morale generale. Totoda-
tă, niciun act normativ, nicio sursă de 
specialitate din domeniul criminalisti-
cii, procesului penal sau al psihologiei 
nu pot trece în revistă întregul spec-
tru de particularități sau dificultăți cu 
care se poate confrunta reprezentantul 
organului de urmărire penală în pro-
cesul cercetării cauzelor penale. Din 
acest considerent, este insuficient să 
fii specialist de o înaltă calificare, să 
cunoști în profunzime actele normati-
ve și reglementările din domeniu. Cele 
menționate se referă în deplină măsură 
și la reprezentanții organelor de urmă-
rire penală, specializați în cercetarea 
infracțiunilor comise de minori. Or, 
în contextul vizat, apare următoarea 
întrebare: care ar fi structura normelor 
morale și a principiilor de care se ghi-
dează ofițerul de urmărire penală și ce 
urmează să subînțelegem operând cu 
noțiunea de „etică a ofițerului de ur-
mărire penală”?.

Un răspuns clar la această întreba-
re nu găsim nici în literatura juridică și 
nici în cea din domeniul filosofiei. Însă, 
reieșind din normele generale specifice 
activității ofițerului de urmărire penală 
este necesar să facem, în primul rând, 
o delimitare între noțiunile „etica juri-
dică”, „etica judiciară” și „etica urmă-
ririi penale”[10, p. 7-8]. Se susține că 
etica juridică reglementează, materi-
alizează bazele etice specifice tuturor 
meseriilor cu profil juridic[7, p. 12]. 
Într-adevăr, juristul poate fi, conform 
specialității, judecător, ofițer de urmă-
rire penală, procuror, avocat, notar, 
consultant juridic etc. Fiecăruia din 
cei nominalizați îi sunt specifice anu-
mite norme morale generale de care se 
conduc în propria activitate. Persoana 
care îmbrățișează o profesie juridică se 
specializează, la rândul său, pe anumi-
te domenii de activitate (judiciară, de 
acordare a asistenței juridice etc.), me-
diu în care se materializează raporturi 
morale specifice. În acest sens, este 
justificat să vorbim despre etica judici-

ară, care este partea componentă a unui 
domeniu mai general – etica juridică.

Etica judiciară este axată pe cerce-
tarea normelor morale din domeniul 
raporturilor juridice procesual-penale, 
unde în calitate de subiecți apare jude-
cătorul, procurorul, ofițerul de urmă-
rire penală.  În domeniul de activitate 
al persoanelor vizate supra, corelația 
între ele, interdependența și legătura 
reciprocă este determinată nu doar în 
baza raporturilor procesual-penale, un 
rol important în acest sens revenind și 
celor morale[10, p. 9]. Această parti-
cularitate a fost identificată de cerce-
tătorul P. S. Ălichind, care susținea 
că procesul penal reprezintă nu doar 
o activitate juridică, ci și una de mo-
ralitate avansată, direcționată pe seg-
mentul consolidării legalității, nor-
melor morale în viața societății și în 
comportamentul oamenilor[13, p. 8]. 
Respectiv, o varietate, o componentă 
a eticii judiciare este etica urmăririi 
penale, la temelia ei fiind plasate nu 
doar normele morale ce reglementea-
ză activitatea persoanelor cu demnitate 
publică din cadrul organelor de drept, 
ci și cumulul normelor și principiilor 
specifice, caracteristice numai pen-
tru activitatea ofițerului de urmărire 
penală. Ca știință, etica urmăririi pe-
nale studiază raporturile morale care 
apar între ofițerul de urmărire penală, 
persoanele cu demnitate publică din 
cadrul organelor de stat, societate și 
anumiți cetățeni în procesul cercetării 
și descoperirii infracțiunilor. Obiecti-
vul ei este de a contribui la executarea 
corespunzătoare, în unison cu normele 
și principiile morale, a funcțiilor pro-
fesionale în cadrul urmăririi penale[10, 
p. 9]. După cum am specificat ceva 
mai sus, la temelia eticii urmăririi pe-
nale sunt așezate norme morale, fixate 
în acte normative, precum și anumite 
exigențe de ordin moral, cristalizate în 
procesul activității practice de cerceta-
re și descoperire a infracțiunilor[10, p. 
9]. În opinia autorilor V. V. Leonenco 
și Iu. M. Zarhin, etica urmăririi pena-
le înglobează, absoarbe și activitatea 
ofițerului de urmărire penală din afara 
serviciului[11, p. 640; 9, p. 5].  O ase-
menea poziție, în viziunea cercetătoa-
rei N. Gh. Calughina, nu este corectă. 
Astfel, autorii care promovează această 
opinie depășesc limitele activității de 
serviciu a ofițerului de urmărire pena-
lă, lărgesc nejustificat sfera de acțiune 
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a eticii profesionale. Etica urmăririi 
penale există în virtutea prezenței unui 
obiect specific de cercetare – raportu-
rile cu specific moral care apar în ca-
drul activității procesuale exercitate de 
ofițerul de urmărire penală. Subiecții 
acestor raporturi morale sunt ofițerul 
de urmărire penală și alte persoane 
antrenate în sfera activității de stabi-
lire a circumstanțelor infracțiunii și a 
persoanelor antrenate în comiterea ei. 
Cu referire la activitatea ofițerului de 
urmărire penală în afara orelor de lu-
cru, - ea derulează întotdeauna în văzul 
tuturor. Cum nu s-ar comporta ofițerul 
de urmărire penală, unde nu s-ar afla, 
acesta este observat de oameni care-i 
analizează comportamentul în cadrul 
familiei, în societate aprobându-l sau 
blamându-l. Ofițerul de urmărire pe-
nală trebuie să aibă grijă de propria 
autoritate. Specificul activității pe 
care o exercită îl impune să ia în cal-
cul următorul fapt: compromițându-se 
în afara serviciului, își va pierde în-
crederea acordată, punând la îndoială 
reputația sa și posibilitatea deținerii 
în continuare a funcției ocupate. Din 
acest considerent, activitatea ofițerului 
de urmărire penală în afara serviciului 
nu poate fi recunoscută în calitate de 
obiect al eticii urmăririi penale, fiind 
supusă reglementării de alte norme 
morale din cadrul societății, desigur, 
cu luarea în calcul a aspectelor morale 
a activității profesionale prestate[10, 
p. 10]. Or, fiind noţiuni universale de 
modelare a conduitei oamenilor şi a 
fenomenelor sociale, binele şi răul se 
utilizează şi la analiza faptelor morale 
în activitatea practică. În această ordi-
ne de idei, este necesar de a lua atitudi-
ne faţă de următorul fenomen - în şirul 
consecutiv al valorilor morale binele 
şi răul reflectă nu numai momentele 
cele mai extreme dintre nou şi vechi, 
progres şi regres, util şi dăunător, ci şi 
treptele lor mai puţin perceptibile, cum 
sunt obiceiurile, tradiţiile, moravurile, 
categorii care ocupă o poziţie mai mult 
sau mai puţin intermediară între bine 
şi rău. Determinarea gradelor diferite 
de bine sau rău are o mare importan-
ţă în libertatea alegerii unei conduite 
morale optime. În situaţii critice apare 
involuntar întrebarea de ce posibili-
tăţi de acţiune dispunem şi care din-
tre ele prin consecinţele sale este cea 
mai justă[2, p. 138-139]. Față de ac-
tivitatea ofițerului de urmărire penală 

sunt înaintate cerințe morale specifice, 
ce decurg din statutul pe care-l are în 
calitate de reprezentant al autorității 
statale. Acest specific se reflectă prin 
faptul că serviciul în organele de drept 
se caracterizează prin cerințe înalte în 
raport cu trăsăturile morale pe care ur-
mează să le dețină reprezentanții lor. În 
acest caz, apar multiple situații și in-
terpretări în materie de moralitate. Or, 
activitatea lor poate și să nu aibă nimic 
comun cu cercetarea cauzelor penale. 
În acest context, putem vorbi cu ab-
solută certitudine despre un specific 
al normelor morale care acționează în 
afara limitelor activității de cercetare 
a cauzelor penale, legate de subiectul 
care deține o funcție publică în acest 
domeniu.

Cerințele de ordin moral înaintate 
față de ofițerul de urmărire penală sunt 
mai largi, mai substanțiale în raport cu 
normele morale pe care acesta urmează 
să le ia în calcul în legătură cu cerce-
tarea și descoperirea infracțiunilor co-
mise de minori. Aceste cerințe reflec-
tă specificul moralității în condițiile 
activității organelor de drept referitor 
la menținerea ordinii publice, apărarea 
onoarei și demnității cetățenilor și a 
intereselor statului. Din acest conside-
rent, conținutul eticii urmăririi penale 
se axează pe aplicarea normelor și prin-
cipiilor morale într-un domeniu speci-
fic al activității statale – în activitatea 
reprezentanților organelor de urmărire 
penală privind cercetarea și descoperi-
rea infracțiunilor. La rândul său, etica 
ofițerului de urmărire penală înglobea-
ză normele morale ale activității aces-
tuia în procesul exercitării atribuțiilor 
de serviciu și a comportamentului în 
afara orelor de lucru[10, p. 10-11].

Concluzii: Cercetarea infracțiunilor 
comise de minori reprezintă un tip spe-
cific al activităţii de stat ce cere de la 
ofiţerul de urmărire penală ca să po-
sede un şir de calităţi volitive, psiho-
logice şi morale, ce sunt determinate 
de particularităţile sarcinilor ce stau 
în faţa lui şi de condiţiile realizării lor. 
Ofiţerul de urmărire penală trebuie să 
posede calităţi morale şi psihologice 
deosebite, iar deficienţele morale ale 
personalităţii şi comportamentul nea-
decvat al ofiţerului de urmărire penală 
pot duce la consecinţe destul de grave 
şi periculoase pentru societate. Ofițerul 
de urmărire penală este abilitat cu vas-
te împuterniciri statale, asupra lui sunt 

plasate obligațiuni substanțiale în ma-
teria aplicării legii. Acest fapt deter-
mină înaintarea cerințelor deosebite 
în raport cu ei din partea societății, 
dezvoltarea aptitudinilor profesionale, 
dezvoltarea sentimentului unei înalte 
responsabilități pentru consecințele 
propriilor acțiuni.

În activitatea sa de cercetare a 
infracțiunilor comise de minori, ofiţe-
rul de urmărire penală se conduce de 
trei tipuri de reguli: procesuale, crimi-
nalistice şi morale. Normele procesua-
le indică, ce anume, în ce forme, în ce 
succesiune trebuie să efectueze ofiţerul 
de urmărire penală acţiunile de urmă-
rire penală. Recomandările elaborate 
de criminalistică îi ajută ofiţerului de 
urmărire penală să schiţeze linia tacti-
că, să caute metodele şi procedeele ce 
oferă posibilitatea de a îndeplini mai 
eficient sarcinile ce stau în faţa urmă-
ririi penale: foarte rapid şi complet să 
fie descoperită crima şi demascaţi cei 
vinovaţi. Normele morale oferă posi-
bilitatea de a evalua acceptabilitatea 
unor sau altor procedee ale cercetării 
din punctul de vedere al moralei. Este 
evident, că toate tipurile de reguli sunt 
într-o legătură dialectică şi nu trebu-
ie să vină într-o contradicţie, cu toate 
că în acest proces domină legea, care 
este completată de o raţionalitate şi o 
moralitate înaltă. Ofiţerul de urmări-
re penală poartă o răspundere morală 
individuală pentru îndeplinirea sarci-
nilor urmăririi penale, a datoriei sale 
profesionale. El trebuie să fie obiectiv, 
imparţial, echitabil, uman şi vigilent. 
În procesul comunicării pe durata exe-
cutării atribuţiilor de serviciu el trebu-
ie să dea dovadă de stăpânire de sine, 
cumpătare şi corectitudine.
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В статье исследован экологический аудит как эффективный инструмент, спо-
собствующий принятию взвешенных и обоснованных екологозначимых решений. 
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AUDITUL DE MEDIU CA ELEMENT AL MECANISMULUI LEGAL DE 
PREGĂTIRE ȘI ADOPTARE A UNOR DECIZII ECOLOGICE

Articolul explorează auditul de mediu ca un instrument eficient pentru a facilita 
deciziile de mediu informat. Auditul ecologic are ca scop identificarea încălcărilor 
legislației de mediu care au fost deja săvârșite în cursul activităților comerciale și a al-
tor activități sau potențiale încălcări în etapele anterioare, în special, pentru identificarea 
riscurilor potențiale. Aceasta reflectă funcția preventivă a auditului eco.

Cuvinte-cheie: audit de mediu, soluții ecologice, mediu, evaluare de mediu, 
siguranță.

Introduction. Environmental au-
dit is an important tool to make 

balanced environmental decisions. 
Therefore, environmental auditing isn’t 
an end of itself, but a mechanism allow-
ing to make rational and balanced man-
agement decisions.

Formulation of the problem. To 
improve Ukrainian legislation about 
regulation of relations associated with 
preparation and environmental deci-
sions making when conducting an envi-
ronmental impact assessment.

Analysis of research and publi-


