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Abordări conceptuale privind latura obiectivă a infracţiunii  
de insolvabilitate intenţionată 

Conceptual approaches regarding the objective side  
of the intentional insolvency offence 

Natalia Janu1  

Rezumat: Conform datelor statistice, în Republica Moldova, numărul entităţilor care s-au 
declarat insolvabile a crescut simţitor. Astfel, dacă în anul 2016 au fost declaraţi insolvabili 
673 de agenţi economici, atunci numai în primul trimestru al anului 2022, numărul acestora 
s-a ridicat la 29682. În toate ţările lumii, indiferent de nivelul şi gradul de dezvoltare al 
economiei acestora, există şi se manifestă un aşa fenomen cum este insolvabilitatea. Este 
un lucru evident că o persoană fizică sau juridică ar putea deveni insolvabilă din motivul 
excesului de datorii sau a lipsei lichidităţilor. În unele cazuri însă, se constată că 
insolvabilitatea survine din motiv că antreprenorii nu sunt în stare să-şi administreze 
afacerea sau aceştia, intenţionat, prin acţiuni ilicite provoacă starea economică defectuoasă 
a firmei. Drept consecinţă, dificultăţile economico-financiare ale unei întreprinderi pot 
avea efectul negativ „domino” de a atrage colapsul financiar al partenerilor de afaceri3. 
Considerăm că legislaţia Republicii Moldova oferă instrumente suficiente pentru ca 
administratorul autorizat şi Serviciul Fiscal de Stat să aibă posibilitatea, odată cu intentarea 
procesului de insolvabilitate de a identifica infracţini săvârșite de debitor până şi după 
intentarea procedurii de insolvabilitate. Totodată, ne permitem să presupunem că 
depistarea infracţiunii de insolvabilitate în Republica Moldova este un fenomen rar întâlnit 
deoarece ne ciocnim cu problema lipsei de instruire profesională şi specializare în domeniul 
dat a organelor de urmărire penală, competenţa în examinarea acestor infracţiuni revenind 
oganelor generale ale Ministerului Afacerilor Interne, conform art. 266 din Codul de 
Procedură Penală al Republicii Moldova. Or, infracţiunea de insolvabilitate (fictivă şi 
intenţionată), fiind o infracţiune economică, necesită cunoştinţe vaste în domeniul 
financiar-contabil, a legislaţiei civile, în materie de insolvabilitate, etc., pentru asigurarea 
instrumentară a investigaţiilor strategice complexe după experienţa statelor Uniunii 
Europene. Prin urmare, este important ca structurile de urmărire penală care investighează 
infracţiunile economice în general şi infracţiunile în domeniul insolvabilităţii în special, să 
dispună de un randament ridicat, prin utilizarea deplină a capacităţilor instituţionale şi 
profesionale. 
 

 
1 Asistent univ. Drd., Facultatea de Drept și Știinţe sociale, Universitatea de Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi, e-mail: pro_natalia_81@mail.ru  
2 [on-line]: http://date.gov.md/ckan/en/dataset/15281-date-statistice-privind-numarul-

agentilor-economici-declarati-in-stare-de-insolvabilitate. (accesat pe 05.05.2022) 
3 M. Floroiu, C. Otovescu, „Consideraţii privind falimentul internaţional. Moratoriul şi 

concordatul la nivel European” în Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 1-2/2005, pp. 209-213. 
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Abstract: According to statistical data, the number of entities that declared insolvency in 
the Republic of Moldova has increased significantly. Thus, if, in 2016, 673 economic agents 
were declared insolvent, then only in the first quarter of 2022 their number stood at 29684. 
In all countries of the world, no matter the level and degree of development of their 
economy, there is such a phenomenon as insolvency. It is obvious that a natural or legal 
person could become insolvent because of excess debt or lack of liquidity. In other cases, 
however, it is found that insolvency occurs because entrepreneurs are not able to manage 
their business, or they intentionally, through illicit actions, cause the company's poor 
economic condition. Therefore, the economic and financial difficulties of an enterprise may 
have the "domino" negative effect of attracting the financial collapse of business partners5. 
We consider that the legislation of the Republic of Moldova provides sufficient instruments 
for the authorized administrator and the State Tax Service to have the possibility, together 
with the insolvency process, to identify offenses committed by the debtor even after the 
insolvency proceedings have been initiated. At the same time, we can assume that the 
detection of the insolvency offense in the Republic of Moldova is a rare phenomenon, 
because we are confronted with the problem of lack of professional training and 
specialization in the given field of the criminal investigation bodies, the competence in 
examining these crimes is assigned to the general organs of Ministry of Internal Affairs, 
according to art. 266 of the Criminal Procedure Code of the Republic of Moldova. However, 
the offense of insolvency (fictitious and intentional), as an economic crime, requires 
extensive knowledge of the financial and accounting field, civil law, insolvency, etc., for 
the instrumental provision of complex strategic investigations following the experience of 
the European Union. It is therefore important that criminal investigation structures 
investigating economic offenses in general and insolvency offenses in particular should 
have a high return through full use of institutional and professional capacities 

Keywords: trial, insolvency, entrepreneur, punishment, economic agent, property, 
regulation, social danger, purpose of acquisition, attributions, legal assessment, crime, 
prophylaxis 

Introducere 

Latura obiectivă reprezintă un element obligatoriu pentru orice 
infracţiune, deoarece reprezintă partea exterioară a actului infracţional care 
condiţionează răspunderea penală a unei persoane de exteriorizarea rezoluţiei 
delictuoase printr-o acţiune sau inacţiune ce comportă o schimbare în lumea 
obiectivă, fiind exclusă sancţionarea gândurilor acelei persoane. Importanţa unei 
examinări detaliate şi multilaterale a semnelor laturii obiective a infracţiunii este 
dictată de mai multe împrejurări6: pe de o parte, de la constatarea laturii obiective 

 
4 [on-line]: http://date.gov.md/ckan/en/dataset/15281-date-statistice-privind-numarul-

agentilor-economici-declarati-in-stare-de-insolvabilitate. (accesat pe 05.05.2022). 
5 M. Floroiu, C. Otovescu, op. cit., pp. 209-213. 
6 E. Piterschi, „Examinarea laturii obiective a infracţiunii de falsificare a probelor într-

un proces penal în corespundere cu prevederile Codului Penal al Republicii Moldova” în 
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începe determinarea faptului existenţei sau inexistenţei infracţiunii; pe de altă 
parte, legiuitorul acordă prioritate determinării conţinutului laturii exterioare a 
infracţiunii, respectiv, de tehnică legislativă, acest lucru este unul inerent şi 
indispensabil, întrucât particularităţile fiecărei componenţe de infracţiune rezultă 
din semnele ce caracterizează latura obiectivă a infracţiunii. Studiul laturii 
obiective a infracţiunii permite formularea concluziei că aceasta constă din fapta 
social-periculoasă şi ilegală, care este săvârşită într-un anumit interval de timp, 
într-un loc concret, aplicându-se metode prestabilite, iar într-un şir de cazuri, cu 
utilizarea anumitor unelte sau mijloace, într-o anumită împrejurare care se creează 
în realitatea obiectivă în momentul săvârşirii infracţiunii. Latura obiectivă mai 
include consecinţele social-periculoase care au survenit sau puteau surveni în 
rezultatul săvârşirii faptei7. 

Latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la art. 252 Cod penal al Republicii 
Moldova este constituită din următoarele componente: 1) acţiunile (inacţiunile) 
care generează incapacitatea persoanelor juridice sau a antreprenorilor de a 
satisface în volum deplin cerinţele creditorului privind obligaţiile patrimoniale 
(financiare); 2) acţiunile (inacţiunile) care determină crearea incapacităţii 
persoanelor juridice sau a antreprenorilor de a executa în volum deplin obli-
gaţiunea de achitare a plăţilor obligatorii; 3) consecinţele socialmente periculoase 
sub formă de daune în proporţii mari; 4) legătura cauzală dintre faptele specificate 
supra şi urmările socialmente periculoase. Astfel, componenţa de infracţiune vizată 
este una materială. 

În alt context, latura obiectivă a infracţiunii specificate la alin.(1) art.252 
CP RM are următoarea structură: 1) fapta prejudiciabilă care constă în acţiunea sau 
inacţiunea desemnată prin sintagma „insolvabilitatea intenţionată”; 2) urmările 
prejudiciabile sub formă de daune în proporţii mari; 3) legătura cauzală dintre fapta 
prejudiciabilă şi urmările prejudiciabile; 4) situaţia premisă a infracţiunii: a) 
desfăşurarea procedurii de restructurare sau a procedurii falimentului sau b) 
situaţia de prevedere a insolvabilităţii8. 

Dispoziţia de la art. 252 Cod penal al Republicii Moldova începe cu 
sintagma „Insolvabilitatea intenţionată…”. Cercetătorul I. A. Clepiţchii, descriind 
într-o formă generală latura obiectivă a insolvabilităţii tradiţionale, o caracteri-
zează ca fiind „neîndeplinirea de către debitor a propriilor obligaţii în raport cu 
creditorul”9. 

 
volumul Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Teoria şi practica administrării publice”, 
Chișinău, 2020, p. 256. 

7 X. Ulianovshi, V. Sîli, „Unele aspecte ale laturii obiective a infracţiunii cu caracter 
terorist” în Studii juridice universitare, nr. 1-2/2018, p. 59. 

8 V. Stati, „Infracţiunile legate de insolvabilitate: implicaţiile adoptării Legii 
insolvabilităţii”, nr. 149/2012, în Revistă Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, Tom 
63, nr. 3/2013, p. 198. 

9 И. А. Клепицкий. Банкротство как преступление в современном уголовном праве. 
// Государство и право, №11/1997, p. 59. (I. A. Klepiţkii. Bancrotstvo cac prestuplenie v 
sovremennom ugolovnom prave. // Gosudarstvo i pravo, №11/1997, p. 59) 
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1. Reflecţii de ordin general privind răspunderea penală pentru 
fapta de insolvabilitate intenţionată 

Ridicând întrebarea răspunderii penale pentru fapta de insolvabilitate 
intenţionată, legiuitorul trebuie să determine care anume acţiuni concrete a 
săvârşit persoana sau, dimpotrivă, nu le-a săvârşit pentru a crea incapacitatea 
persoanei juridice sau a antreprenorului de a satisface în volum deplin cerinţele 
creditorului în privinţa obligaţiilor patrimoniale sau a obligaţiilor privind achitarea 
plăţilor obligatorii10. 

Autoarea L. Mojaiskaia declară că săvârşirea faptei analizate presupune 
recunoaşterea debitorului incapabil (nu de facto, deoarece în realitate el are 
posibilitatea de a satisface cerinţele creditorului, şi nici juridic, deoarece lipseşte 
hotărârea instanţei de judecată privind recunoaşterea debitorului ca insolvabil) de 
a satisface în deplin volum cerinţele creditorului privind obligaţiunile financiare 
şi/sau de a executa obligaţiunile în latura achitării plăţilor obligatorii11. 

I. A. Condraşina susţine că această opinie este incorectă. Or, susţine 
aceasta, nu putem afirma în temeiul dispoziţiei normei care incriminează insolva-
bilitatea intenţionată că debitorul are posibilitatea faptică de a satisface cerinţele 
creditorului. Mai mult ca atât, survenirea consecinţelor sub forma de daune în 
proporţii mari ne permite să concluzionăm că la acest moment economico-finan-
ciar, creat în mod intenţionat, debitorul nu deţine mijloacele şi sursele 
corespunzătoare pentru a-şi acoperi datoria. Este posibil ca anume această sumă să 
lipsească pentru acoperirea cerinţelor creditorilor şi achitarea sumelor obligatorii. 

De asemenea, exprimând dezacordul cu poziţia lui L. Mojaiskaia, I. A. 
Condraşina declară că nu susţine opinia conform căreia pentru satisfacerea 
cerinţelor creditorilor în privinţa obligaţiilor financiare, este necesară hotărârea 
instanţei privind recunoaşterea debitorului ca fiind insolvabil şi că anume această 
circumstanţă (lipsa hotărârii instanţei de judecată) îl plasează pe debitor în poziţia 
de imposibilitate să execute solicitarea creditorilor12. O poziţie similară cu cea a 
autoarei L. Mojaiskaia este expusă şi de cercetătorul A. V. Igoşin13. 

 
10 И. А. Кондрашина. Ответственность за преднамеренное и фиктивное 

банкротство по уголовному законодательству России и зарубежных стран. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Казань, 
2006, pp. 49-50. (I. A, Condrașina Otvetstvennosti za prednamerennoe i fictivnoe bancrotstvo 
po ugolovnomu zaconodatelistvu Rossii i zarubejnâh stran. Dissertaţia na soiscanie ucenoi 
stepeni candidata iuridiceschis nauc. Cazani, 2006, pp. 49-50.) 

11 Л. Можайская. Какие действия свидетельствуют о преднамеренном 
банкротстве? // Российская юстиция, №6/2001, p. 34. (L. Mojaiscaia. Cacie deistvia 
svidetelistvuiut o prednamerennom bancrotstve? Rossiiscaia iustiţia, №6/2001, p. 34. 

12 И. А. Кондрашина, op. cit., p. 50. 
13 А. В. Игошин. Уголовно-правовые проблемы квалификации преступлений, 

связанных с банкротством. Автореферат диссертации кандидата юридических 
наук. Екатеринбург, 2004, p. 10. (A. V. Igoșin. Ugolovno-pravovâe problemî cvalificații 
prestuplenii cveazannîh s bancrotstvom. Avtoreferat dissertaţii candidata iuridiceschis nauc. 
Ecaterinburg, 2004, p. 10). 
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Exprimând o opinie contradictorie în raport cu cea a autorilor vizaţi supra, 
susţinem că dispoziţia art. 252 din Codul penal al Republicii Moldova este expusă 
astfel încât nu leagă acţiunile intenţionate ale făptuitorului de recunoaşterea 
obligatorie de către instanţa de judecată a falimentării lui. Momentul comiterii 
acestei infracţiuni nu este legat de recunoaşterea antreprenorului ca fiind 
insolvabil14. 

Crearea incapacităţii de a satisface solicitarea creditorilor în sensul normei 
care incriminează insolvabilitatea intenţionată se realizează în procesul activităţii 
de producţie, în afara recunoaşterii debitorului ca fiind insolvabil. Or, în aceste 
condiţii, îşi face loc următoarea întrebare firească: de ce dispoziţia acestei norme 
penale începe cu sintagma „insolvabilitatea intenţionată”? Pentru a identifica un 
răspuns la această întrebare, autoarea Condraşina I. A. ne propune să ne punem în 
locul făptuitorului. Prejudiciul pe care acesta îl aduce creditorilor este unul real. 
Prin propriile acţiuni, făptuitorul demonstrează creditorilor că întreprinderea pe 
care o conduce este deznădăjduit incapabilă de plată, adică falimentată, ceea ce şi 
reprezintă, de fapt, o stare de insolvabilitate. Acţiunile făptuitorului privind adu-
cerea întreprinderii la o asemenea stare, însoţită de cauzarea daunelor în proporţii 
mari, se transformă într-o insolvabilitate intenţionată, adică se recunoaşte ca 
infracţiune indiferent de faptul dacă întreprinderea debitor va fi sau nu 
recunoscută ulterior insolvabilă prin hotărârea instanţei de judecată. În acest fel, 
concluzionăm că nu există o legătură obligatorie între cauzarea de daune în 
proporţii mari creditorilor şi recunoaşterea debitorului ca insolvabil în ordine 
judecătorească. În atribuţiile organelor de drept antrenate în cercetarea şi exami-
narea cauzelor penale nu se regăseşte luarea hotărârilor privind recunoaşterea 
debitorilor ca falimentaţi conform prevederilor Legii privind insolvabilitatea. Or, 
recunoaşterea lor ca falimentaţi nu este prevăzută de norma penală ce incriminează 
fapta de insolvabilitate intenţionată. E necesar să fie luat în calcul şi faptul că după 
recunoaşterea falimentului debitorului, nu apare posibilitatea acestuia de a-şi 
onora pe deplin şi corespunzător obligaţiile. În acest fel, concluzionăm că hotărârea 
judecătorească nu influenţează asupra diminuării sau creşterii gradului de pericol 
social al consecinţelor sub forma de cauzare a daunelor în proporţii mari15. 

2. Noţiunile de „insolvabilitate” şi „faliment” 

În ceea ce priveşte noţiunile de „insolvabilitate” şi „faliment”, folosite în 
textul legii cu privire la insolvabilitate, ele au doar o importanţă juridico-civilă, a 
cărei sens constă în faptul că debitorul este recunoscut de către instanţa de judecată 
ca insolvabil, falimentat. Anume această circumstanţă permite debitorului să 
realizeze lichidarea propriei organizaţii în limitele prevederilor Legii cu privire la 
insolvabilitate. 

 
14 М. В. Талан. Преступления в cфере экономической деятельности. Казань, 1997, p. 

251. (M. V. Talan. Prestuplenia v sfere economicescoi deiateliniscti. Cazani, 1997, p. 251). 
15 И. А. Кондрашина, op. cit., pp. 51-52. 
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Din acest motiv, considerăm că iniţierea procedurii de insolvabilitate nu 
poate împiedica organele de drept să ia o hotărâre în privinţa începerii urmăririi 
penale în cazurile de insolvabilitate intenţionată. La rândul său, începerea urmăririi 
penale conform semnelor infracţiunii de insolvabilitate intenţionată, reprezintă un 
temei suficient pentru iniţierea investigaţiilor în privinţa recunoaşterii debitorului 
ca insolvabil (falimentat). 

În final, acţiunile (inacţiunile) ilegale ale făptuitorului trebuie să genereze 
incapacitatea de plată a persoanei juridice. Or, este corectă opinia că 
insolvabilitatea este o noţiune mai largă în raport cu incapacitatea de plată, 
incluzând atât incapacitatea de a satisface cerinţele creditorilor din motive de 
insuficienţă a mijloacelor financiare, cât şi lipsa unui volum suficient de mijloace 
active, a căror înstrăinare (realizare) ar permite acoperirea cerinţelor financiare ale 
creditorilor. 

Prezenţa patrimoniului suficient şi lipsa măsurilor privind înstrăinarea lui 
fără prejudicierea procesului de producţie în vederea stingerii obligaţiilor faţă de 
creditori reprezintă unul din semnele laturii obiective ale infracţiunii de 
insolvabilitate intenţionată – crearea incapacităţii de plată sau a incapacităţii de a 
satisface cerinţele creditorilor în raport cu obligaţiile financiare sau privind obli-
gaţiile de achitare a plăţilor necesare. Cu referire la această componenţă de infracţi-
une, insolvabilitatea este percepută ca una creată cu bună-ştiinţă sau declarată fals, 
însoţită de cauzarea unor daune în proporţii mari. Lichidarea întreprinderii, în 
acest caz, nu este un semn obligatoriu al noţiunii juridico-penale a insolvabilităţii. 
Procedura de lichidare poate să urmeze după începerea urmăririi penale, după 
finalizarea cercetărilor sau chiar în procesul examinării dosarului penal în instanţa 
de judecată, adică în dependenţă de adresarea în instanţa competentă de a examina 
insolvabilitatea din partea persoanelor care au acest drept16. 

Dispoziţia art. 252 din Codul penal al Republicii Moldova cu conţine 
indicaţii în privinţa perioadei de crearea a incapacităţii persoanei juridice sau a 
antreprenorilor individuali de a satisface integral cerinţele creditorilor. Incapaci-
tatea lor, în acest sens, urmează a fi considerată ca survenită din momentul cauzării 
daunelor în proporţii mari creditorilor. 

3. Modalităţi de comitere a faptei de insolvabilitate intenţionată 

Modalităţile de comitere a acţiunilor (inacţiunilor) care determină 
intenţionat incapacitatea persoanei juridice sau a antreprenorului de a-şi onora 
obligaţiile în raport cu creditorii nu are importanţă pentru calificarea acestei 
infracţiuni. Ele se pot manifesta atât prin acţiune, cât şi prin inacţiune: micşorarea 
mijloacelor active, creşterea artificială a celor pasive17. Transferul mijloacelor 
băneşti, (în speţă, în proporţii mari) pentru achitarea anumitor contracte sau 
servicii, în locul plăţilor obligatorii al căror termen de restituire a expirat, 

 
16 Idem, pp. 52-53. 
17 М. В. Талан, op. cit., p. 251. 
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reprezintă un exemplu elocvent al acţiunilor orientate spre comiterea faptei de 
insolvabilitate intenţionată18. 

În literatura de specialitate, în calitate de modalităţi de creare artificială a 
incapacităţii de plată sunt nominalizate: crearea întreprinderilor „căpuşe” (fiice); 
încheierea tranzacţiilor nerentabile; transferul mijloacelor băneşte pe contul altor 
întreprinderi; fuziunea cu alte întreprinderi cu restanţe faţă de creditori etc. O 
modalitate foarte răspândită de creare a incapacităţii de plată este transferul 
comercianţilor la plăţi în numerar, în special în cazurile când organele fiscale aplică 
sechestru asupra conturilor debitorului. 

E necesar să ţinem cont de faptul că falimentat poate fi recunoscut nu doar 
subiectul care nu a achitat nimic debitorilor săi. Dacă debitorul a satisfăcut (sau 
este capabil să satisfacă) parţial cerinţele creditorilor, aceasta nu ne vorbeşte despre 
capacitatea lui de a-şi onora obligaţiile în volum deplin, Or, incapacitatea persoanei 
de a-şi îndeplini obligaţiile financiare nu exclude prezenţa patrimoniului care 
acoperă suma datoriilor, fiind suficientă, în condiţiile înstrăinării mijloacelor active 
deţinute. Însă, deţinerea de către debitor a altor bunuri, în lipsa surselor financiare, 
nu influenţează la calificarea infracţiunii19. 

Pe bună dreptate susţine autorul P.S. Iani că incapacitatea persoanei 
juridice de a-şi onora obligaţiile faţă de creditori este prezumată de însuşii faptul 
neîndeplinirii angajamentelor financiare în raport cu contragenţii şi bugetul. 
Respectiv, dacă nu achiţi, înseamnă că eşti falimentat, chiar şi dacă dispui de sursele 
financiare respective20 şi de mijloace active21. Susţinând această poziţie, I. A. 
Condraşina declară că există şi alte modalităţi ce pot fi folosite de întreprindere sau 
antreprenor pentru stingerea obligaţiilor faţă de creditori în lipsa surselor finan-
ciare: cesiunea unui drept; cesiunea de creanţă; achitările reciproce (взаимозачет); 
obţinerea de credite prin gajarea averii sau a drepturilor patrimoniale etc.22. 

Unii cercetători consideră că incapacitatea de plată trebuie caracterizată nu 
ca acţiune, ci ca o consecinţă a acesteia. Astfel, B.V. Iaţelenco scrie că astfel „crearea 
incapacităţii de plată reprezintă rezultatul încheierii tranzacţiilor nerentabile, a 
folosirii nejustificate şi iraţionale a mijloacelor băneşti”23. 

Însă, textul art. 252 din Codul penal al Republicii Moldova conţine indicaţii 
atât în privinţa acţiunii (inacţiunii), cât şi în raport cu urmările prejudiciabile. 
Aceste acţiuni (inacţiuni) nu sunt concretizate şi avem explicaţii logice în acest 

 
18 И. А. Кондрашина, op. cit., pp. 55-56. 
19 Idem, p. 57-58. 
20 П. С. Яни. Криминальное банкротство. Статья вторая. Банкротство 

преднамеренное и фиктивное. / Законодательство. №3/2000, p. 63. (Iani P. S. 
Criminalinoie bancrotstvo. Statia vtoraia. Bancrotstvo perednamerennoe i fictivnoe. / 
Zaconodatelistvo. №3/2000, p. 63). 

21 И. А. Кондрашина, op. cit., p. 58. 
22 Idem, p. 58. 
23 Уголовное право. Особенная часть: Учебник. / Под pед. А. И. Рарога. Издательство 

Юристъ. Москва, 2001, pp. 180-181. (Ugolovnoie pravo. Osobennaia ceasti. Ucebnic. / Pod 
redacţiei A. I. Raroga. Izdatelistvo Iurist. Moscva, 2001, pp. 180-181. 
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sens. Or, este imposibil a enumera în textul normei penale toate variantele posibile 
ale comportamentului ilegal al făptuitorului. Incapacitatea de a satisface integral 
cerinţele creditorului sau a executa obligaţiile de plată poate fi generată şi prin 
acţiunile de rea-voinţă a concurenţilor debitorului. Totodată, aceste acţiuni nu sunt 
reflectate în dispoziţia normei analizate.  

În virtutea acestui fapt, ar fi raţional ca în dispoziţia normei care 
incriminează fapta de insolvabilitate intenţionată să fie reflectată şi o asemenea 
urmare prejudiciabilă precum survenirea falimentului, prin completarea textului 
acestui articol, cu sintagma „sau au adus la starea de insolvabilitate”. 

Însuşi faptul cauzării de daune în proporţii mari nu este în stare de fiecare 
dată să falimenteze persoana juridică. În acelaşi timp, plasarea accentului pe 
survenirea insolvabilităţii, ca urmare a acţiunilor ilegale ale făptuitorului, ar cores-
punde conţinutului constitutiv al infracţiunii de insolvabilitatea intenţionată24. 

În acest caz, alin. 1 din art. 252 Cod penal al Republicii Moldova s-ar 
caracteriza prin cauzarea de daune în proporţii mari şi survenirea insolvabilităţii 
în urma creării incapacităţii persoanei juridice sau a antreprenorului de a satisface 
cerinţele creditorilor şi a-şi onora obligaţiile financiare în privinţa lor. 

În ceea ce priveşte fapta de insolvabilitate intenţionată, restanţele salariale 
ale angajaţilor debitorului urmează a fi luate, de asemenea, în calcul. Or, dacă 
legislaţia recunoaşte angajaţilor debitorului calitatea de creditori, atunci nu este 
logic a nu-i drept recunoaşte părţi vătămate în procesul cercetării cauzelor de 
insolvabilitate intenţionată.  

Crearea de către făptuitor a incapacităţii persoanei juridice sau a 
antreprenorului de a satisface în deplin volum cerinţele creditorilor este posibilă şi 
în perioada procedurii de supraveghere, deoarece la acest moment conducătorul 
debitorului continuă să-şi exercite, deşi cu anumite limite, obligaţiile sale. Acţiunile 
ilegale ale conducătorului debitorului se pot manifesta, în această perioadă, în 
neonorarea nejustificată a cerinţelor curente din partea creditorilor, în încălcarea 
ordinii şi consecutivităţii achitării datoriilor, în satisfacerea anumitor cerinţe din 
partea creditorilor, atunci când acest lucru este interzis (de exemplu, cesiunea de 
creanţă, transferul datoriei) etc. Asemenea acţiuni pot constitui, în anumite 
condiţii, conţinut constitutiv al infracţiunii de insolvabilitate intenţionată25. 

Or, în scop de prevenire a faptelor ilegale pentru perioada procedurii de 
supraveghere, ar fi binevenită indicarea tuturor acţiunilor interzise conducătorului 
debitorului, fără avizul administratorului, în textul încheierii instanţei de judecată, 
cu prevenirea acestuia despre răspunderea pe care o va purta în caz de abatere26. 

Autorul I. V. Igoşin propune a include în componenţa de infracţiune de 
insolvabilitate intenţionată răspunderea antreprenorului individual pentru crearea 
sau mărirea incapacităţii de plată, comisă după în circumstanţele în care „înscrisul 
privind înregistrarea de stat şi-a pierdut forţa juridică”27. În opinia altor cercetători, 

 
24 И. А. Кондрашина, op. cit., p. 59. 
25 Л. Можайская, op. cit., p. 35. 
26 И. А. Кондрашина, op. cit., p. 61. 
27 Игошин А. В, op. cit., p. 23. 
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asemenea acţiuni ale antreprenorului nu pot fi incriminate. Pentru asemenea fapte, 
făptuitorul urmează a fi atras la răspundere penală în calitate de cetăţean de rând28. 

4. Atragerea făptuitorului la răspundere penală pentru fapta de 
insolvabilitate intenţionată 

Atragerea făptuitorului la răspundere penală pentru fapta de insolvabilitate 
intenţionată este condiţionată de faptul că, în urma acţiunilor (inacţiunilor) acestuia, 
să fie cauzate daune în proporţii mari. Daunele cauzate persoanelor fizice sau juridice 
se determină prin prisma pagubelor şi prejudiciilor suportate. Or, în dreptul civil, prin 
pagubă şi prejudiciu este percepută dauna exprimată în formă bănească, cauzată uneia 
dintre persoane prin acţiunile ilegale ale celeilalte29. Pierderea patrimoniului de către 
creditor constituie un prejudiciu real. Totodată, în cazurile în care debitorul nu este 
capabil să-şi onoreze obligaţiile privind achitarea sumelor obligatorii, atunci este 
cauzat un prejudiciu sub forma venitului ratat. Astfel, în conţinutul pagubei se 
regăseşte prejudiciul real şi venitul ratat30. 

În opinia autoarei I. A. Condraşina, pentru determinarea prezenţei 
semnelor de insolvabilitate se ia în calcul mărimea obligaţiilor financiare, inclusiv 
sumele datorate pentru marfa furnizată, lucrările şi serviciile prestate, suma 
împrumuturilor, împreună cu rata dobânzii, care urmează a fi achitate creditorului, 
cuantumul sumelor datorate apărute de pe urma prejudicierii patrimoniului 
creditorului, cu excepţia obligaţiunilor în privinţa cetăţenilor faţă de care creditorul 
poartă răspundere pentru cauzarea de prejudicii vieţii şi sănătăţii, a celor privind 
achitarea sumelor datorate în baza contractelor individuale de muncă, a onorariilor 
achitate în baza contractelor privind drepturile de autor, precum şi a obligaţiunilor 
în raport cu fondatorii debitorului, în cadrul acestui raport juridic. La întrebarea 
dacă la stabilirea „daunei în proporţii mari” se iau în calcul amenzile, penalităţile 
şi alte sancţiuni financiare, autoarea I. A. Condraşina vine cu un răspuns pozitiv. 
În privinţa amenzilor, penalităţilor, procentelor, - ele vor fi stabilite de către 
instanţa de judecată în baza acţiunilor înaintate, după ce vor fi incluse în conţinutul 
prejudiciilor. În ceea ce ţine de organele de drept, se remarcă faptul că, în 
competenţa acestora, nu se regăseşte stabilirea de sine stătătoare (pe cale 
extrajudiciară) a sumelor (mărimii) amenzilor, penalităţilor, procentelor etc. 

La calificarea faptei comise urmează a fi luate în calcul nu doar sumele 
datorate de debitor creditorilor, ci şi obligaţiile creditorilor părţi-vătămate faţă de 
bugetul de stat şi fondurile statale extrabugetare31. 

Cu ajutorul administratorului, organele de urmărire penală pot aprecia 
actele financiar-contabile ale debitorului, rezultatele încheierii contractelor şi 

 
28 И. А. Кондрашина, op. cit., p. 62. 
29 Большой юридический словарь. / Под редакцией Сухарева А. Я., Зорькина В. Д., 

Крутских В. Е. Издательство ИНФРА-М. Москва, 1999, p. 712. (Bolișioi Iuridiceschii 
slovari. / Pod redacţiei Suhareva A. Ia., Zorikina V. D., Crutskih V. E. Izdatelistvo INFRA-
M. Moscva, 1999, p. 712. 

30 Л. Можайская, op. cit., p. 35. 
31 И. А. Кондрашина, op. cit., p. 64. 
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tranzacţiilor cu scopul identificării semnelor de insolvabilitate intenţionată în 
acţiunile conducătorilor organizaţiilor. 

În opinia lui A. H. Timerbulatov, atâta timp cât prejudiciile afectează 
nemijlocit doar antreprenorul, normele de drept penal nu sunt aplicabile. Or, în 
acest caz ar fi vorba numai despre antreprenorul individual nu şi despre 
antreprenorul persoană juridică, deoarece prejudiciile acestuia din urmă se pot 
reflecta şi asupra intereselor angajaţilor săi, a bugetului de stat etc.32. 

În ceea ce priveşte cauzarea de daune în proporţii mari bugetului prin 
neachitarea impozitelor, atunci organele de drept trebuie să deţină probe că partea 
vătămată a întreprins măsuri corespunzătoare pentru a obţine sumele datorate în 
ordinea stabilită de lege (de exemplu, înştiinţarea instituţiei bancare privind 
suspendarea plăţilor din considerente de neîncasare a sumelor datorate din partea 
debitorului şi lipsa, din aceste motive, a surselor financiare necesare pe cont). 

În activitatea practică, prejudiciul suportat de partea vătămată este stabilit 
în temeiul certificatelor, calculelor contabile, actelor reciproce de verificare a 
datoriilor, a informaţiilor reflectate în bilanţul de plăţi. Părţile vătămate pot 
determina dauna suportată reieşind din condiţiile contractelor sau al obligaţiilor 
neîndeplinite de către creditor. Or, obligaţiile financiare reciproce între creditor şi 
debitor trebuie apreciate în temeiul principiului calculelor reciproce (acte de 
verificare reciprocă a creanţelor). Nerespectarea acestui principiu poate duce la 
apariţia situaţiilor când creditorul debitorului poate avea datorii faţă de acesta din 
urmă într-o sumă cu mult mai mare decât cea a debitorului şi să acţioneze, în 
acelaşi timp, în calitate de parte vătămată33. 

O altă întrebare ce apare este aceea dacă prin cauzarea de daune în 
proporţii mari în cazurile de insolvabilitate intenţionată trebuie să subînţelegem 
prejudiciul adus doar unui singur creditor-parte vătămată, sau este vorba despre 
un prejudiciu comun, adus mai multor creditori şi angajaţilor? Dacă vom lua în 
calcul prejudiciul în proporţii mari cauzat doar unui singur creditor, vom crea 
temeiuri juridice pentru eliberarea făptuitorilor de răspundere penală pentru 
cauzarea, prin cumul, a daunelor în proporţii mari. Acest lucru va duce la 
identificarea unor „mecanisme” puse în aplicare de antreprenorii de rea-credinţă 
pentru a scăpa de răspundere penală. 

Este necesar să reţinem că dispoziţia infracţiunii de insolvabilitate 
intenţionată nu limitează calitativ numărul de persoane cărora le pot fi cauzate 
daune în proporţii mari. Această poziţie este susţinută de autorii L. D. Gauhman şi 
S. V. Maximov care declară că dauna în proporţii considerabile constă atât în 
prejudiciul cauzat unui creditor sau poate fi sumată din prejudiciul în cumul 
(comun) adus mai multor creditori. În acelaşi timp, la determinarea mărimii daunei 
în proporţii mari trebuie luat în calcul doar acel prejudiciu care a fost adus în 

 
32 А. Х Тимербулатов. Защита прав кредиторов в уголовном законодательстве 

Австрии, ФРГ и Швейцарии. Государство и Право, №3/1994, p. 95. (A. H. Timerbulatov. 
Zașita prav creditoriv v ugolovnom zaconodatelistve Avstrii, FRG i Șveițarii. Gasidarstvo i 
Pravo, №3/1994, p. 95). 

33 И. А. Кондрашина, op. cit., p. 66. 
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limitele termenului de prescripţie al răspunderii penale pentru insolvabilitatea 
incriminată de legea penală34. 

În conformitate cu prevederile legislaţiei civile, o varietate a prejudiciului 
suportat este cel de ordin moral. Acesta, de asemenea, urmează a fi restituit părţii 
vătămate. În caz de prejudiciu de ordin moral, sunt afectate drepturile nepatri-
moniale ale părţii vătămate. Spre deosebire de prejudiciul material, cel moral este 
determinat, în exclusivitate, de către instanţa de judecată, ţinându-se cont de 
gradul de suferinţe de ordin moral aduse părţii vătămate. Prejudiciul moral cauzat 
persoanei juridice este stabilit, de asemenea, de către instanţa de judecată. 
Autoarea I. A. Condraşina susţine că deoarece cuantumul compensării preju-
diciului moral nu este stabilit de către partea vătămată, ci de instanţa de judecată, 
la calculul daunelor în proporţii mari, comise prin fapta de insolvabilitate 
intenţionată, organele de drept urmează să includă şi compensarea prejudiciului 
moral, stabilit de instanţa de judecată în sumă bănească35. 

5. Consumarea faptei de insolvabilitate intenţionată 

O importanţă substanţială pentru calificarea faptei de insolvabilitate inten-
ţionată o are determinarea momentului consumării acestei fapte. La identificarea 
acestui moment, autorul A. V. Igoşin se conduce de ideea că insolvabilitatea trebuie 
percepută doar ca o stare de incapacitate de plată recunoscută de către instanţa de 
judecată şi că numai doar după constatarea acesteia putem vorbi despre 
răspunderea penală pentru fapta comisă36. În opinia savantei I. A. Condraşina o 
asemenea interpretare a consumării infracţiunii de insolvabilitate intenţionată este 
extensivă. Or, declară aceasta, semnele infracţiunii de insolvabilitate intenţionată 
sunt stabilite doar în limitele normelor de drept penal. Mai mult decât atât, declară 
ea, dispoziţia acestei norme de drept penal nu este de blanchetă şi nu face trimiteri, 
referiri în vederea determinării semnelor laturii obiective ale faptei de 
insolvabilitate intenţionată37. 

În viziunea autorilor L. D. Gauhman, S. V. Maximov şi I. A. Condraşina, 
fapta de insolvabilitate intenţionată se consideră consumată în momentul în care 
creditorului i-au fost cauzate daune în proporţii mari38. Acestui moment trebuie 
să-i fie premergătoare acţiunile (inacţiunile) care au determinat cu bună-ştiinţă 
incapacitatea persoanei juridice sau a antreprenorului individual de a satisface 
integral solicitarea creditorilor sau de a executa obligaţia de achitare a sumelor 
datorate39. 

 
34 Л. Д. Гаухман., С. В. Максимов. Преступления в сфере экономической 

деятельности. / Учебно-консультационный Центр ЮрИнфоР. Мoсква, 1998, p. 167. (L. 
D. Gauhman, S. V. Maximov. Prestuplenia v sfere economicescoi deiatelinosti. / Ucebno-
consultaţionnâi Centr IurInfoR. Moscva, 1998, p. 167). 

35 И. А. Кондрашина, op. cit., pp. 67-68. 
36 А. В. Игошин, op. cit., p. 17-18. 
37 И. А. Кондрашина, op. cit., p. 68. 
38 Л. Д., Гаухман, С. В. Максимов, op. cit., p. 167. 
39 И. А. Кондрашина, op. cit., p. 69. 



Natalia Janu 

274 

În acelaşi timp, poate să apară întrebarea cum vom aprecia acţiunile 
persoanei care în mod intenţionat a creat o situaţie de incapacitate de plată în 
proporţii mari, iar apoi a revenit la normalitate, înlăturând-o prin onorarea în 
volum deplin a obligaţiunilor sale în raport cu creditorii? În raport cu această 
ipoteză P. S. Iani susţine că restabilirea capacităţii de plată nu influenţează asupra 
recunoaşterii capacităţii de plată şi că ea nu are nici o importanţă asupra calificării 
insolvabilităţii intenţionate aşa cum şi restituirea bunurilor sustrase nu influen-
ţează în nici într-un fel calificarea faptei ca sustragere40. Cercetătoarea I. A. 
Condraşina intervine pentru a preciza această părere. Or, susţine ea, în caz de 
restituire a bunurilor sustrase, faptul cauzării daunelor este pe faţă. Prin restituirea 
bunurilor sustrase, făptuitorul recuperează prejudiciul cauzat. În speţă însă, 
restabilirea benevolă a capacităţii de plată exclude cauzarea faptică a unui daune 
în proporţii mari creditorilor41. 

Concluzii şi recomandări 

Pentru recunoaşterea insolvabilităţii intenţionate în calitate de faptă 
infracţională este necesară prezenţa unui semn important al laturii obiective – 
legătura cauzală între acţiunile infracţionale ale subiectului activităţii de 
întreprinzător şi urmările prejudiciabile, exprimate în daune în proporţii mari. 
Pentru aceasta este necesar ca: 1) în primul rând, acţiunile făptuitorului să fie 
legate, însoţite de crearea incapacităţii persoanei juridice sau a antreprenorului 
individual de a executa în volum deplin cererea creditorului în raport cu obligaţiile 
financiare sau de a achita sumele datorate; 2) în al doilea rând, anume aceste acţiuni 
au reprezentat circumstanţa ce a determinat cauzarea prejudiciului în proporţii 
mari creditorilor (părţilor vătămate). De asemenea, în procesul investigării faptelor 
de insolvabilitate intenţionată, organele de urmărire penală trebuie să răspundă la 
următoarele întrebări: este oare dauna cauzată în proporţii mari rezultatul 
acţiunilor ilegal-intenţionate ale făptuitorului?; coincide sau nu perioada cauzării 
daunelor în proporţii mari cu perioada în care făptuitorul şi-a exercitat atribuţiile 
funcţionale în cadrul activităţii comerciale şi de întreprinzător?; este sau nu 
confirmat prin documente acest fapt?; au fost sau nu intentate anterior procese 
civile de către părţile vătămate-creditori în privinţa debitorului? etc. 

De asemenea, de lege ferenda, optăm pentru expunerea dispoziţiei normei 
penale din alin. (1), art. 252 din Codul penal al Republicii Moldova – Insolvabilitatea 
intenţionată – în următoarea redacţie: 

(1) „Insolvabilitatea intenţionată, adică crearea sau creşterea (sporirea) 
intenţionată a incapacităţii de plată, săvârşită de conducătorul sau proprietarul 
organizaţiei comerciale sau de către antreprenor în interes personal sau în interesul 
altor persoane, care a cauzat creditorului daune în proporţii mari...”. 

 
40 П. С. Яни. Уголовно-правовые средства противодействия криминальному 

переделу собственности. // Закон, №8/2003, p. 134. (P. S. Iani. Ugolovno-pravovâe sredstva 
hrotivodeistvia criminalinomu peredelu sobstvennosti. // Zakon, №8/2003, p. 134.). 

41 И. А. Кондрашина, op. cit., p. 69. 
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