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Abstract: The definition and outlining of the offender is important because, on the one 
hand, it is necessary to know which people are talking about, and on the other hand, the notion 

of offender in criminology must be clearly delineated by the notion of offender in criminal law. 
Taking into consideration that sometimes in the specialty literature it is mentioned that bet-

ween the notion of offender and the notion of perpetrator can not be a sign of equality, in this 

scientific article the author has tried to prove the differences and similarities between the 

notions of "the subject of the offense" and the "personality of the offender". 
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Într-o accepțiune mai simplă, infractorul ar fi cel ce a comis infracțiunea. Însă apare 

întrebare: cine poate comite o infracțiune și ce trăsături îi sunt caracteristice? 

În literatura de specialitate se menționează că au fost întâlnite cazuri de pedepsire a 

animalelor, a obiectelor neînsuflețite pentru comiterea diverselor infracțiuni. De exemplu, 

în 1553, în Rusia un clopot bisericesc a fost condamnat pentru infracțiune contra statului: 

„chemarea” oamenilor la răscoală și pedepsit prin biciuire și exilat în Siberia [21, p. 180]. 

O primă problemă în cercetarea și cunoașterea infractorului este aceea a conceptului de 

infractor în sens criminologic. Definirea și conturarea lui este necesară deoarece, pe de o parte, 

trebuie să se știe despre care persoane este vorba, iar pe de altă parte, trebuie să se delimiteze 

în mod clar noțiunea de infractor în criminologie de noțiunea de infractor în dreptul penal. 

În cazul dreptului penal, pe primul plan este situată fapta infracţională, infracţiunea, 

care are un contur şi o explicaţie foarte completă. Însă infractorul, personalitatea acestuia, 

este puţin studiată. Chiar atunci când se face menţiune despre vinovăţie, tot nu se face 

menţiune despre om, decât indirect. Prin aceasta omul, care a comis infracţiunea, este tre-

cut în umbră, el fiind subînţeles şi constituind doar un punct de reper şi un subiect menit a 

suporta şi a executa pedeapsa. 

Prin infractor, din punctul de vedere a dreptului penal, înțelegem subiectul infracțiu-

nii: (activ). 

Subiectului infracţiunii îi este destinat art. 21 CP RM. Putem observa, cu toate că 

autorii Codului Penal al Republicii Moldova actual au intitulat articolul: „Subiectul in-

fracțiunii”, că ei totuși nu au dat o definiție a subiectului infracțiunii, dar au făcut o simplă 

enumerare a persoanelor care pot fi subiecte ale infracțiunii. 

În sfera dreptului penal, noţiunea de infractor îmbracă denumirea de persoană, care în 

vizorul actualei legislaţii penale poate fi fizică şi juridică. 

În doctrina penală se folosește atât noțiunea de infractor, cât și de făptuitor pentru a 

desemna o persoană care a săvârșit fapta prevăzută de legea penală. Însă, cum menționează 

Gh. Diaconu, între cele două noțiuni nu se poate pune semn de egalitate, deoarece cea de 

făptuitor este mai întinsă, întrucât desemnează persoana care a săvârșit o faptă prevăzută de 

legea penală, noțiune care nu este sinonimă cu cea de infracțiune [8, p. 133], aceasta din ur-

mă trebuind să realizeze cele trăsături esențiale prevăzute de art. 14 CP RM (pericolul social, 

prevedere în legea penală și vinovăția). Lipsa uneia din trăsăturile esențiale face ca fapta să 

nu constituie infracțiune, iar persoana care a săvârșit-o să nu fie infractor, ci doar făptuitor.  

Putem observa că în actualul CP RM subiectul infracțiunii apare și sub denumirea de 

infractor (alin. 2 art. 1 CP RM), și sub denumirea de făptuitor (art. 19, alin. 1 art. 26, art. 

27 CP RM etc.). 
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În literatura de specialitate, în legătură cu înţelesul noţiunii „subiectul infracţiunii”, au 

fost exprimate puncte de vedere variate: „persoana fizică sau juridică ce săvârşeşte o faptă 

care constituie infracţiune” [13, p. 218]; „persoana care a comis o faptă ce constituie 

infracţiune” [9, p. 144; 1, p. 41]; „persoana care săvârşeşte nemijlocit latura obiectivă a 

infracţiunii” [3, p. 135]. 

Prin subiect al infracțiunii autorii autohtoni înțeleg persoana care a comis o faptă pre-

văzută de legea penală și care, în baza faptului că posedă toate semnele prevăzute de lege 

pentru această categorie de subiect, este posibilă de răspundere penală [12, p. 207]. 

Savanții ruși prin subiectul infracțiunii înțeleg: „persoana care a săvârşit o infracţiune 

şi care posedă toate calităţile cerute de lege, astfel încât să poată suporta răspunderea pena-

lă” [22, p. 74]; „persoana care este posibilă de răspundere penală pentru fapta prevăzută de 

legea penală, săvârşită de ea cu intenţie sau din imprudenţă” [23, p. 75].  

Pentru ca o persoană fizică să aibă calitatea de subiect activ al unei infracțiuni trebuie 

să îndeplinească anumite condiții, unele generale, iar altele speciale. 

Persoana fizică devine subiect al infracţiunii, numai dacă întruneşte cumulativ urmă-

toarele condiţii generale: 

a) vârsta anumită prevăzută de lege; 

b) responsabilitatea – starea psihologică a persoanei care are capacitatea de a înţelege ca-

racterul prejudiciabil al faptei, precum şi capacitatea de a-şi manifesta voinţa şi a-şi 

dirija acţiunile; 

c) libertatea de voinţă şi acţiune. 

Din cele menţionate reiese că nu poate fi considerat subiect al infracţiunii persoana care 

nu posedă calităţile cerute de art. 21 CP RM pentru infracţiunea săvârşită de acea persoană.  

Deci, subiecţi ai infracţiunii sunt persoanele implicate în săvârşirea unei infracţiuni, 

fie prin însăşi săvârşirea infracţiunii, fie prin suportarea consecinţelor, a răului cauzat prin 

săvârşirea acesteia. După poziţia pe care o au în raport cu infracţiunea şi, deci, după poziţia 

pe care o ocupă în cadrul raportului juridic penal de conflict, se face distincţie între su-

biecţii activi, sau infractori, pe de o parte, şi subiecţii pasivi, sau persoane vătămate prin 

infracţiune, pe de altă parte [5, p. 149]. 

De regulă, subiect al infracţiunii poate fi orice persoană fizică, care întruneşte, cumu-

lativ, cele trei condiţii menționate: vârsta, responsabilitatea şi libertatea de voinţă şi acţiune 

[17, p. 78]. 

Dreptul penal, cum am menționat, operează cu noţiunea de subiect al infracţiunii. 

Acest subiect în momentul efectuării urmăririi şi cercetării penale se numeşte învinuit 

(până la înaintarea învinuirii, bănuit). 

Bănuit este persoana fizică față de care există anumite probe că a săvârșit o infracțiune 

până la punerea ei sub învinuire. Calitatea de bănuit încetează din momentul eliberării reți-

nutului, revocării măsurii preventive aplicate în privința lui ori, după caz, anulării ordonan-

ței de recunoaștere în calitate de bănuit și scoaterii lui de sub urmărire, sau din momentul 

emiterii de către organul de urmărire penală a ordonanței de punere sub învinuire. 

Învinuitul este persoana fizică față de care s-a emis, în conformitate cu prevederile 

Codului de Procedură Penală al Republicii Moldova, o ordonanță de punere sub învinuire. 

 În momentul în care acţiunea se pune în mişcare în justiţie şi subiectul devine parte în 

procesul penal, se numeşte inculpat. În sfârşit, persoana fizică împotriva căreia a fost pro-

nunţată o hotărâre judecătorească de condamnare se numeşte condamnat, dacă sentința 

este, parțial sau integral, de condamnare [10, p. 180]. 

Toate denumirile arătate, deşi se referă la una şi aceeaşi persoană, nu au acelaşi conţi-

nut, având în vedere ipostaze şi faze diferite, succesive pe care persoana care a comis in-
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fracţiunea le parcurge. Fiecare din aceste noţiuni au în vedere persoana celui care a comis in-

fracţiunea, care a fost diferit justiţiei ca purtător al anumitor trăsături, drepturi şi obligaţii. 

Dar aceste noţiuni nu sunt totdeauna identice cu noţiunea de infractor, întrucât nu în-

totdeauna învinuitul este infractor sau infractorul este învinuit. 

Cercetătorul Ig. Ciobanu, menționează că termenele de subiect al infracţiunii şi făptui-

tor sau persoana care a comis infracţiunea se suprapun [7, p. 216-217]. Luând în vedere că 

unii autori, așa cum am menționat deja, consideră că între noțiunea de infractor și noțiunea 

de făptuitor nu se poate pune semn de egalitate, apare întrebarea: noțiunile „subiectul infr-

acțiunii” și „personalitatea infractorului” sunt sinonime sau nu? 

Criminologia abordează personalitatea umană din perspectiva implicării acesteia în 

problematica cauzalității și profilaxiei manifestărilor infracționale, căutând să dea răspuns 

la întrebări atât de dificile cum ar fi: cine este infractorul? Când și cum apare, cum adoptă 

individul modelul comportamentului criminal? Conceptul de personalitate a infractorului a 

suferit în evoluția criminologiei, interpretări diferite, aproape fiecare autor are propria sa 

definiție. Iată de ce în cadrul tuturor curentelor, teoriilor şi şcolilor criminologice, persona-

litatea infractorului a fost şi este definită în mod diferit. Cu toate acestea, s-au formulat câ-

teva orientări criminologice mai largi cu privire la conceptul personalității infractorului: 

orientarea biologică; orientarea psihologică; orientarea sociologică. 

Aşadar, unii autori concep personalitatea infractorului ca pe o totalitate de trăsături şi 

însuşiri ale omului, care, în anumite situaţii sau în afara lor, generează săvârşirea infracţiu-

nilor [19, p. 204]. 

În această definiţie, atenţia este concentrată asupra particularităţilor personale caracte-

ristice infractorului, care determină formarea motivelor criminale şi care generează opţiu-

nea pentru modul infracţional de atingere a scopurilor scontate. 

Alţi autori definesc personalitatea infractorului drept personalitate ce a comis in-

fracţiunea graţie unor însuşiri psihologice ce-i sunt caracteristice, a viziunilor antisociale, 

atitudinii negative faţă de valorile morale şi alegerea căii social-periculoase pentru satisfa-

cerea necesităţilor sale [20, p. 126]. 

Personalitatea infractorului poate fi reprezentată prin totalitatea trăsăturilor şi însuşiri-

lor negative, care, în anumite situaţii de conflict sau în afara lor, se reflectă în diverse com-

portamente infracţionale [6, p. 39]. 

Personalitatea infractorului reprezintă personalitatea unui om care a săvârșit o acțiune 

social - periculoasă, interzisă de lege sub amenințarea cu răspunderea penală; sau se subîn-

țelege totalitatea însușirilor social-semnificative care, în asociere cu condițiile și împrejură-

rile exterioare, exercită influență asupra conduitei sale infracționale [2, p. 600]. 

Autorul Ig. Ciobanu, prin personalitate a infractorului înţelege ansamblul trăsăturilor 

individuale biopsiho-socio-culturale, precum şi totalitatea calităţilor sociale ale omului, 

care în corelaţie cu alte condiţii impersonale, determină comiterea unei fapte, prevăzută de 

legea penală [7, p. 219]. 

Cercetătorul V. Bujor remarcă faptul că personalitatea criminalului constă din ansam-

blul trăsăturilor, particularităţilor bio-psiho-sociale cu un înalt grad de stabilitate ce ca-

racterizează persoana care a săvârşit o infracţiune” [4, p. 28]. 

Autorul V. Ursa, prin noţiunea de „personalitate a infractorului”, înţelege ansamblul tră-

săturilor bio-psiho-sociale ale individului uman, care, la un moment dat, este marcat de „stig-

matul” social-juridic al săvârşirii unei (sau unor) fapte cu caracter infracţional [18, p. 151]. 

Cercetătorul N. Giurgiu menționează: personalitatea infractorului este o sinteză a tutu-

ror trăsăturilor bio-psiho-sociale, cu un înalt grad de stabilitate şi care atribuie o identitate 

de sine inconfundabilă individului criminal, prin atitudinea de antisociabilitate [11, p. 88]. 



140 
 

Sintetizând cele expuse, putem observa că personalitatea infractorului este un concept 
criminologic complex care înglobează noţiunea psihologică de personalitate şi noţiunea 
juridico-penală de infractor. Astfel, în criminologie, „personalitatea infractorului” este o 
noţiune mai cuprinzătoare decât cea juridico-penală, cuprinzând ansamblul trăsăturilor, 
însuşirilor, calităţilor persoanei, care a comis o infracţiune, exprimând totodată interrelaţia 
dintre individualitatea persoanei şi esenţa socială a acesteia. 

Din punct de vedere criminologic, infractorul, ca ființă socială, este privit mult mai 
complex, analizându-se condiționările bio-psiho-sociale, care îl determină să comită fapte 
sancționate de legea penală [16, p. 18]. 

Personalitatea infractorului se reduce în dreptul penal la noțiunea subiectului in-
fracțiunii, care se caracterizează prin semen cum ar fi: vârsta și responsabilitatea. După ho-
tarele dreptului penal rămân particularitățile morale, sociale și psihologice ale infractoru-
lui. Anume aceste caracteristici și sunt cercetate de criminologie [15, p. 9]. 

Noțiunea „personalitatea infractorului” și „subiectul infracțiunii” nu sunt sinonime: 
 prima este mult mai largă, include și anumite semnе ale individului care nu fac parte 

din componența de infracțiune;  
 noțiunea de infractor în criminologie îmbracă denumirea numai de persoană fizică, pe 

când noțiunea de infractor în dreptul penal, în vizorul actualei legislaţii penale, poate 
fi fizică şi juridică; 

 persoana fizică devine subiect activ al infracţiunii, numai dacă întruneşte cumulativ 
condiţii generale cerute de CP RM: responsabilitate, vârsta (16 ani, în unele cazuri 14 
ani); pe când în criminologie în cazul personalității infractorului nu este obligatorie 
respectarea condițiilor menționate. 
Conform informaţiei Ministerului Afacerilor Interne în anul 2016, pe teritoriul Repu-

blicii Moldova au fost înregistrate 41,9 mii infracţiuni, înregistrând o creştere de 5,4% faţă 
de anul 2015, iar comparativ cu anul 2012 nivelul infracţionalităţii a crescut cu 14,5%. 
Rata infracţionalităţii constituie 118 infracţiuni la 10 mii locuitori comparativ cu 103 
infracţiuni în anul 2012. 

În anul 2016 au fost relevate 17,6 mii persoane care au comis infracţiuni, în creştere 

cu 2,4% comparativ cu anul 2015. Rata persoanelor care au comis infracţiuni a înregistrat 

o valoare medie de 495 infractori la 100 mii populaţie, faţă de 483 infractori în anul 2015. 
La 10 mii copii în vârstă de până la 18 ani revin în medie 19 infractori. 

Pe parcursul anului 2016, de către minori sau cu participarea acestora au fost comise 
2,2% din total infracţiuni înregistrate. Comparativ cu anul 2015 se remarcă o reducere cu 

5,7% a infracţiunilor săvârşite de minori. 
Cel mai înalt nivel al infracţionalităţii este înregistrat în rândul bărbaţilor, femeile con-

stituind o cotă mai mică în numărul persoanelor care au comis infracţiuni (7,5%). Femeile 
sunt implicate în comiterea infracţiunilor grave în proporţie de 20,2% din totalul femeilor 

comparativ cu 15,9% din bărbaţi. La 100 mii femei revin în medie 71 femei care au comis 
infracţiuni, iar în cazul bărbaţilor acest indicator constituie 951 persoane. Bărbaţii sunt impli-

caţi mai mult în săvârşirea infracţiunilor în domeniul transporturilor, huliganism şi violenţă 
în familie, iar femeile în săvârşirea furturilor, infracţiunilor legate de droguri şi escrocherii. 

Cel mai frecvent comit infracţiuni femeile în vârstă de 30 şi mai mulţi ani (55,0%) şi 
cele în vârstă de 18-24 ani (20,1%), iar în cazul bărbaţilor acest indicator constituie 45,1% 

şi 24,9%. Circa 9,6 la sută din bărbaţi şi 2,4 la sută din femei în vârstă de 30 ani şi peste au 
fost în stare de ebrietate în momentul săvârşirii infracţiunii [14]. 

Concluzionând cele analizate supra, putem menționa că infractorul, privit prin prisma 
abordărilor criminologice, de cele mai dese ori, este persoana fizică, responsabilă, de sex 

masculin, care a atins vârsta majoratului la momentul comiterii infracţiunii. 
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Abstract: Several instruments of international law lay the “fair trial” principle as a fun-
damental in the civil procedure. The right to a fair trial is declared as a Human Right in many 
international Declarations. One of the most important of those Declarations in the European 
area is the European Convention on Human Rights, which establishes that everyone is entitled 
to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal 
established by law. 
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În cadrul raporturilor juridice civile subiecților le revin anumite drepturi și obligații, 
pe care aceștia trebuie să le respecte. În conformitate cu art. 9 alin. (1) din Codul civil [9], 

„persoanele fizice şi juridice participante la raporturile juridice civile trebuie să îşi exercite 
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