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În cadrul studiului întreprins sunt supuse investigaţiei mijloacele şi metodele de influenţare asupra victimei infrac-

ţinnii prevăzute la art.208 CP RM, de care uzează făptuitorul în procesul atragerii minorului la activitate criminală, insti-
gării la săvârşirea infracţiunii sau determinării la săvârşirea unor fapte imorale. Se ajunge la concluzia că, în anumite 
condiţii, înşelăciunea poate constitui metodă de influenţare asupra victimei. Se demonstrează că îndemnul, precum şi 
darea unui sfat nu pot reprezenta astfel de metode. 
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MEANS AND METHODS OF INFLUENCE ON VICTIM OFFENSE STIPULATED IN art.208 PC RM  
In the conducted study there are investigated the means and methods of influencing the victim of the offense 

specified in art.208 PC RM which is used by the offender to attract the minor to criminal activity, instigation to commit a 
crime or determine to commit immoral acts. It is concluded that in certain conditions, deception may be the method to 
influence the victim. It demonstrates that urge, and the giving of advice can not constitute such methods. 

Keywords: instigation, attracting, determination, crime, immoral acts, minor, deception, urge, proposal.  
 
 
În cele ce urmează, studiul de faţă va fi axat pe evidenţierea metodelor şi mijloacelor de influenţare asupra 

victimei infracţiunii de atragere a minorilor la activitate criminală sau de determinare a lor la săvârşirea unor 
fapte imorale. Deşi acestea nu sunt stipulate expres în dispoziţia normei de incriminare de la art.208 CP RM, 
comparativ cu legislaţiile penale ale altor state membre ale CSI (de exemplu, Federaţia Rusă, Armenia, 
Azerbaidjan etc.), identificarea lor este imperioasă la calificare. Necesitatea stabilirii metodelor, cu ajutorul 
cărora făptuitorul influenţează asupra psihicului minorului, rezultă expres din pct.13 al Hotărârii Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie a RM „Cu privire la practica judiciară în cauzele penale privind minorii” nr.39 din 
22.11.2004 [3], în conformitate cu care: „În cazul tragerii persoanei la răspundere în baza art.208 CP RM, în 
ordonanţa de punere sub învinuire, în rechizitoriu şi în sentinţă, de rând cu alte circumstanţe ale săvârşirii 
infracţiunii, urmează a fi indicat modul de atragere a minorului la săvârşirea infracţiunii”. Acelaşi lucru tre-
buie constatat în cazul determinării minorilor la săvârşirea unor fapte imorale. Aceasta însă nu se respectă 
întru totul în procesul aplicării legii penale. După cum menţionează A.A. Строков [18, p.16], în unele cazuri, 
instanţa de judecată nu indică în hotărâre prin ce concret s-au manifestat acţiunile persoanei care a instigat un 
minor la săvârşirea infracţiunii. 

În dependenţă de metoda de determinare folosită, poate fi identificat motivul infracţiunii de care a fost 
ghidat făptuitorul în procesul exercitării influenţei asupra minorului. 

Metodele prin care se realizează determinarea pot fi dintre cele mai variate, începând cu cele mai simple 
şi terminând cu cele calificate. Acestea pot fi: propunerea, rugămintea, convingerea, diverse insinuări, promi-
siunea, coruperea, constrângerea etc. 

Activitatea de determinare începe, de regulă, printr-un îndemn adresat de făptuitor minorului şi se între-
geşte prin determinarea efectivă a acestuia la săvârşirea faptei avute în vedere de făptuitor, iar, dacă este ne-
cesar, chiar prin a recurge la constrângerea fizică sau psihică, şi, în final, prin luarea de către minor a hotărârii 
de a comite fapta prevăzută de legea penală. Totodată, simplul îndemn, în contextul infracţiunii consemnate 
la art.208 CP RM, nu poate constitui metodă de influenţare asupra psihicului victimei, acesta presupunând 
doar stimularea interesului victimei pentru a săvârşi o infracţiune sau o faptă imorală, nefiind necesară luarea 
de către minor a hotărârii de a trece la săvârşirea infracţiunii sau a faptei imorale. Or, în sensul infracţiunii 
specificate la art.208 CP RM, consimţământul victimei are relevanţă la încadrarea juridică. În literatura de 
specialitate autohtonă [8, p.163] se indică, pe bună dreptate, că simplul îndemn nu este suficient pentru reali-
zarea instigării, cu titlu obligatoriu instigarea trebuind să aibă ca rezultat luarea de către minor a hotărârii de 
a comite o infracţiune. În doctrină se arată că, deşi se apropie de noţiunea de instigare, îndemnul este un act 
de influenţare, pentru a cărui existenţă nu este necesară determinarea persoanei îndemnate, adică obţinerea 
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consimţământului acesteia (sublinierea ne aparţine – n.a.), determinare care condiţionează, dimpotrivă, 
existenţa instigării [6, p.658]. 

Pentru a ne convinge de justeţea afirmaţiilor făcute, vom face trimitere la art.220 CP RM – „Proxenetismul”. 
Una din acţiunile prejudiciabile ale infracţiunii de proxenetism (pe lângă acţiunea de determinare la proxe-
netism) consistă în îndemnul la practicarea prostituţiei, iar pentru a fi în prezenţa elementului material este 
necesar şi suficient stabilirea faptului că făptuitorul a îndemnat (incitat) victima la prostituţie, indiferent dacă 
îndemnul făcut a avut sau nu ca efect determinarea victimei la practicarea prostituţiei. 

Din aceste raţiuni, considerăm eronate constatările făcute de instanţa de judecată în următoarele exemple 
din practica judiciară, unde îndemnul a fost reţinut în calitate de metodă de instigare la săvârşirea infracţiunii: 

- T.G., în noaptea de 02 spre 03.11.2011, cunoscând cu certitudine că V.B. şi V.B. nu au atins vârsta de 
18 ani, adică ştiind că sunt minori, prin îndemnul (sublinierea ne aparţine – n.a.) şi exemplul său, i-a atras 
pe aceştia să sustragă pe ascuns din casa nr.32 de pe str.Ion Creangă din or.Hânceşti un laptop de model 
„Samsung 5200” cu mouse şi 2 boxe de model „Logitech” (în valoare totală de 9200 lei) şi o imprimantă de 
model „HP 4800” (în valoare de 800 lei), cauzându-i părţii vătămate M.B. o daună materială considerabilă 
estimată la 10 000 lei [9]; 

- B.G., la data de 17.12.2012, aproximativ între orele 10.00 şi 11.00, aflându-se în stradă în satul Bulboaca, 
r-nul Anenii Noi, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane şi ştiind cu certitudine că D.B. 
nu a atins vârsta de 18 ani, prin pildă proprie şi îndemn (sublinierea ne aparţine – n.a.) l-a atras pe acesta în 
activitate criminală şi l-a instigat la săvârşirea jafului comis asupra lui I.P. [5].  

În aceeaşi ordine de idei, subliniem că, pentru acceptarea hotărârii infracţionale, făptuitorul foloseşte, de 
regulă, mijloace şi metode diferite, în dependenţă de anumite împrejurări obiective şi subiective, ca: vârsta, 
genul, nivelul dezvoltării intelectual-morale a minorului, modul de viaţă, starea psihoemoţională a minorului, 
relaţiile dintre minor şi făptuitor existente până la determinarea primului la săvârşirea infracţiunii, starea în 
care se află minorul la momentul exercitării influenţei psihice sau fizico-psihice etc. După cum menţionează 
Ю.В. Сокол [16, p.121], făptuitorul alege acea metodă, care, în viziunea sa, va fi cea mai efectivă pentru 
atragerea minorului la realizarea intenţiei sale criminale. Are dreptate M.Zolyneak când opinează că, pentru 
transmiterea hotărârii, uneori este suficient să se folosească anumite argumente, să se incite un anumit fond 
psihic, după cum în alte situaţii, pentru acceptarea voinţei instigatului, se impune folosirea unor daruri, crea-
rea de avantaje sau situaţii convenabile, recurgându-se chiar la ameninţare sau constrângere [10, p.187]. 

Printre metodele cel mai des întâlnite de atragere a minorilor la activitate criminală literatura de speciali-
tate evidenţiază: înşelăciunea, promisiunea de beneficii şi avantaje, propunerea, convingerea, ameninţări cu 
caracter diferit şi mijloace diferite, violenţa, umilinţa, cauzarea de prejudicii sănătăţii, demonstrarea unei 
„romantici criminale”, aplicarea unor lovituri persoanelor terţe ce trec prin apropiere în faţa minorului deter-
minat, distrugerea vitrinelor, acţiuni prin care se demonstrează minorilor lipsa absolută a sancţionării unor 
asemenea comportamente [21, p.23]. 

Е.П. Коровин [12, p.16] divizează toate metodele de determinare în:  
a) convingere – ce cuprinde toate metodele non-violente de influenţare asupra persoanei; 
b) constrângere – ce cuprinde toate metodele legate de folosirea violenţei. 
Autorul rus К.К. Сперанский [17, p.99-102] clasifică metodele de atragere la activitate criminală în: 
a) metode psihice de influenţare, convingere, propunere, înşelăciune; 
b) metode fizice de influenţare; 
c) metode psihofizice de influenţare. 
Autorii ruşi А.И. Чучаев şi В.В. Палий [20, p.22] evidenţiază două trăsături de bază ale metodelor de 

influenţare asupra victimei: 
a) metodele folosite nu trebuie să ducă la apariţia stării de extremă necesitate; 
b) trebuie să fie susceptibile de a-i provoca altei persoane decizia de a acţiona conştient într-un anumit mod. 
Nu este exclus ca în procesul instigării sau determinării victimei făptuitorul să folosească concomitent  

sau succesiv metode de influenţare atât violente, cât şi non-violente. De remarcat că aplicarea violenţei şi 
ameninţarea cu aplicarea violenţei, în contextul faptei analizate, constituie metode calificate, a căror utilizare 
implică agravarea răspunderii şi pedepsei penale. Astfel, dacă în procesul exercitării de către făptuitor a unei 
influenţe asupra minorului primul utilizează violenţa sau ameninţă cu aplicarea acesteia, cele comise trebuie 
calificate, după caz, conform lit.a) alin.(3) art.208 CP RM sau potrivit art.151 şi normei de la art.208 CP RM, 
cu excepţia lit.a) alin.(3) art.208 CP RM. 
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În literatura de specialitate se discută aprig chestiunea referitoare la posibilitatea existenţei înşelăciunii în 
calitate de metodă de instigare a minorului la săvârşirea infracţiunii. Acuitatea chestiunii este potenţată de 
statutul social vulnerabil al minorului care poate fi mai uşor indus în eroare comparativ cu o persoană adultă. 
Pentru a explica noţiunea de înşelăciune, vom reproduce punctul de vedere enunţat de profesorul S.Brînza  
[2, p.160], în contextul infracţiunilor contra patrimoniului, alegaţie aplicabilă, prin extrapolare, şi investigaţiei 
de faţă. Aşadar, în acord cu poziţia autorului sus-nominalizat, înşelăciunea reprezintă fie prezentarea vădit 
falsă a realităţii (înşelăciunea activă), fie trecerea sub tăcere a realităţii, care constă în ascunderea faptelor şi cir-
cumstanţelor care trebuie comunicate în cazul săvârşirii cu bună-credinţă şi în conformitate cu legea a tranzacţiei 
patrimoniale (înşelăciunea pasivă). Referindu-se la înşelăciune ca metodă de instigare, A.Borodac precizează: 
„Uneori, metoda instigării poate fi inducerea în eroare, dacă aceste acţiuni nu denaturează imaginea persoanei 
instigate privind semnele esenţiale ale infracţiunii date. Dacă instigatului i se promite o cantitate esenţială din 
bunurile furate, dar nu i se dă această cantitate de avere, instigarea nu se exclude. Persoana indusă în eroare cu 
privire la semnele obligatorii ale infracţiunii nu se consideră participant la infracţiune” [1, p.315]. 

Într-adevăr, în cazul folosirii înşelăciunii în calitate de mijloc de influenţare asupra minorului, ultimul 
este indus în eroare referitor la circumstanţele infracţiunii care urmează a fi săvârşită. În urma înşelăciunii, 
persoana capătă o reprezentare greşită despre unele circumstanţe. Dacă respectivele circumstanţe vizează 
careva aspecte neesenţiale ale faptei, atunci în acţiunile persoanei adulte sunt prezente semnele infracţiunii 
analizate şi ale instigării la infracţiunea concretă comisă de minor. Victima infracţiunii specificate la art.208 
CP RM va răspunde şi ea pentru comiterea infracţiunii la care a fost determinată, iar faptul că a fost indusă în 
eroare referitor la unele împrejurări, neesenţiale, nu va constitui o scuză. În acelaşi timp, dacă minorul este 
indus în eroare privitor la unele împrejurări esenţiale, adică care au importanţă la stabilirea semnelor compo-
nenţei de infracţiune comise, primul, în virtutea erorii de fapt, nu va fi supus răspunderii penale. Însă, persoana 
adultă va răspunde ca autor mediat la infracţiunea comisă de minor. Totodată, adultului nu i se va imputa şi 
fapta prevăzută la art.208 CP RM, aceasta pentru că lipseşte obiectul infracţiunii. Aprecierea greşită de către 
minor a caracterului celor comise, atunci când acesta crede că cele săvârşite nu contravin legii, în realitate 
săvârşind o infracţiune, denotă lipsa în acţiunile persoanei adulte a faptei de atragere a minorilor la activitate 
criminală sau de determinare a lor la săvârşirea unor fapte imorale. Dacă minorul nu înţelegea că cele comise 
de el constituie o infracţiune (lucru dorit de fapt de adult), şi nici nu putea şi nu trebuia să înţeleagă în virtutea 
circumstanţelor cauzei, nu putem vorbi despre lezarea cărorva relaţii sociale inerente minorului ca şi persoană. 
Din aceste raţionamente, ne alăturăm opiniei susţinute de Б.А. Мкртычян: „În cazul autoratului mediat, când 
persoana adultă induce în eroare minorul, ultimul săvârşind infracţiunea dar neştiind că comite o infracţiune, 
intenţia persoanei adulte nu este îndreptată spre cauzarea unor daune dezvoltării normale a minorului. Cel 
vinovat conştientizează că minorul nu posedă informaţia despre faptul că săvârşeşte o infracţiune, de aceea 
asemenea acţiuni nu pot fi calificate conform art.150 CP FR” [13, p.17]. Exact aşa şi А.И. Морозов susţine 
că folosirea minorului în calitate de instrument orb duce la inexistenţa infracţiunii cercetate [14, p.9]. 

Totodată, după cum indică Г.А. Решетникова [15, p.178], înşelăciunea ca metodă de săvârşire a infrac-
ţiunii analizate se exprimă prin comunicarea unor date false, adică se manifestă în formă activă. 

În altă privinţă, în doctrină se arată că atragerea poate să se exprime prin darea unui sfat pentru săvârşirea 
unei infracţiuni [19, p.131]. Ne întrebăm dacă, într-adevăr, darea unui sfat poate să constituie o cale de deter-
minare a victimei la săvârşirea infracţiunii. Iar sensul întrebării derivă din existenţa complicelui ca participant 
la infracţiune, unde una dintre formele de contribuţie morală ale acestuia rezidă anume în darea de sfaturi. În 
acest sens, M.Grama opinează că sfatul în calitate de mijloc la care apelează complicele intelectual constă în 
nişte recomandări referitoare la eficacitatea şi securitatea realizării mecanismului de săvârşire a infracţiunii 
[7, p.93]. 

Astfel, pornind de la premisa că nu complicele este generatorul ideii de a săvârşi infracţiunea (iar în con-
textul infracţiunii examinate iniţiativa de a comite infracţiunea vine tocmai din partea persoanei adulte), con-
siderăm că darea unui sfat nu poate fi catalogată drept metodă de instigare a victimei la săvârşirea infracţiunii. 
Nu poate făptuitorul să determine prin a da un sfat. A veni cu un sfat este posibil doar după luarea în preala-
bil a deciziei de a săvârşi infracţiunea. Totodată, este posibil ca făptuitorul să fi determinat victima la săvârşi-
rea infracţiunii prin alte mijloace, după care să intervină cu anumite sfaturi care ar facilita punerea în aplicare 
a intenţiei criminale. 
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Nu mai puţin discutată este şi chestiunea privind evoluarea propunerii în calitate de metodă de instigare  
a victimei la săvârşirea infracţiunii. Aceasta deoarece, la prima vedere, s-ar părea că simpla propunere nu 
poate acţiona asupra psihicului persoanei. Considerăm că şi simpla propunere este în stare să influenţeze 
psihic minorul. Dacă din partea făptuitorului nu ar fi fost făcută vreo propunere, atunci minorul n-ar fi fost 
determinat la săvârşirea infracţiunii. Iar dacă simpla propunere a avut ecou în conştiinţa victimei, persoana 
adultă nu mai recurge la alte posibile mijloace pe care eventual ar fi vrut să le folosească dacă se lovea de 
refuzul minorului. Cu atât mai mult că, uneori, tonul cu care se face propunerea, însoţită de unele gesturi, 
circumstanţe în care are loc aceasta, pot acţiona mai pronunţat asupra psihicului persoanei, comparativ cu 
alte mijloace, evident non-violente, determinând-o cu uşurinţă la săvârşirea infracţiunii. În acest context 
А.А. Гордейчик menţionează: „În cadrul cercetării practicii judiciare au fost depistate foarte multe cauze 
penale incorect încetate din cauza lipsei componenţei de infracţiune, deoarece atragerea minorilor la săvârşi-
rea infracţiunii a avut loc prin intermediul propunerii, la aprecierea acţiunilor făptuitorului nefiind luat în cal-
cul faptul că respectiva propunere a determinat participarea minorului la săvârşirea infracţiunii” [11, p.22]. 

Agreăm întru totul poziţia lui Ю.В. Сокол [16, p.122], potrivit căreia, pentru a considera propunerea în 
calitate de metodă de atragere a minorului la săvârşirea unor fapte antisociale, pe lângă forma verbală prin 
care se face propunerea, trebuie luaţi în considerare şi alţi factori, ca: ambianţa expunerii propunerii, caracterul 
acţiunilor care însoţesc propunerea, particularităţile personalităţii adultului şi minorului, diferenţa de vârstă 
dintre ei, prezenţa unor relaţii de rudenie sau de prietenie, existenţa posibilităţii minorului de a săvârşi în orice 
moment fapta antisocială. Iar acest lucru este necesar pentru identificarea faptului dacă anume propunerea 
persoanei adulte a determinat minorul la săvârşirea faptei antisociale. Cel puţin teoretic, nu este exclusă posi-
bilitatea evoluării propunerii în calitate de metodă de influenţare asupra psihicului victimei. Deja la nivel de 
probare practicienii pot întâlni unele dificultăţi. Tocmai propunerea în calitate de metodă de influenţare asu-
pra psihicului victimei a fost reţinută în următoarea speţă din practica judiciară: La 16.06.2008, între orele 
00.00 şi 01.00, inculpatul minor L.D. împreună cu inculpatul minor Ţ.V. şi inculpaţii N.N. şi G.I., la propu-
nerea ultimilor doi, intenţionat, cu scopul sustragerii bunurilor altei persoane, au sărit gardul casei nr.90 de 
pe str. Sihastrului, amplasată pe teritoriul ÎP „Vieru”, sectorul nr.335, mun. Chişinău, care aparţine părţii 
vătămate P.L., şi, folosind o scară pe care au depistat-o în curtea acestei case, au pătruns prin balcon în 
interior, de unde tainic au sustras bunuri în sumă totală de 10.245 lei [4]. 

Tot în contextul metodelor de determinare, urmează a se stabili dacă vor fi întrunite semnele constitutive 
ale infracţiunii investigate în ipoteza comiterii unei infracţiuni sau fapte imorale de către persoana adultă, dar 
în prezenţa minorului. Iar soluţia trebuie desprinsă din atitudinea psihică a persoanei adulte. Dacă făptuitorul 
conştientizează şi doreşte ca prin propriul comportament infracţional sau imoral să atragă minorul la activi-
tate criminală, să instige la comiterea infracţiunii sau să-l determine la săvârşirea unei fapte imorale, acţiunile 
sale urmează a fi încadrate potrivit normei de la art.208 CP RM. În acest caz, în calitate de metodă de influen-
ţare va servi exemplul propriu. Însă, dacă o asemenea intenţie lipseşte, persoanei adulte nu i se va putea imputa 
şi infracţiunea prevăzută la art.208 CP RM. 
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