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Rezumat: Evoluţia impetuoasă a relaţiilor de piaţă a determinat necesitatea unei 
reglementări juridice corespunzătoare a mai multor aspecte ale vieţii economice, 
inclusiv a celor care se referă la insolvabilitate şi la infracţiunile din acest domeniu. 
Or, insolvabilitatea şi specificul ei, ca instituţie juridică complexă, include norme din 
domeniul dreptului civil, contravenţional, dreptului muncii etc. În final, toate acestea 
au o legătură directă cu domeniul relaţiilor economice din sânul societăţii. La început 
de mileniu s-a constatat că problemele legate de insolvabilitate nu pot fi soluţionate 
doar în aria legislaţiei civile în această materie. Redistribuirea intensivă a 
proprietăţii a dus la apariţia unor noi forme şi modalităţi de sustragere. 
Sistematizarea practicii judiciare din domeniul insolvabilităţii pune în evidenţă o 
aplicare largă a acestei instituţii, inclusiv din motive de profit, de câştig. Gradul înalt 
de periculozitate şi răspândirea largă a acestor fapte au impus operarea unor 
intervenţii în materia sancţionării corespunzătoare a infracţiunilor legate de 
insolvabilitate. Toate aceste circumstanţe au determinat necesitatea identificării 
unor pârghii eficiente în lupta cu actele ilegale de insolvabilitate. Recunoaştem şi 
faptul că organele de drept nu au o pregătire suficientă pentru a preveni şi combate 
eficient infracţiunile din domeniul insolvabilităţii. În aceste circumstanţe, constatăm 
că până la momentul de faţă ştiinţa criminalisticii nu a elaborat o metodică 
corespunzătoare în domeniul cercetării infracţiunilor legate de insolvabilitate. 
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Abstract: The impetuous evolution of market relations has led to the need for proper 
legal regulation of several aspects of economic life, including those relating to 
insolvency and crime in this area. However, the insolvency and its specificity, as a 
complex legal institution, include norms in the field of civil law, contravention, labor 
law, etc. Finally, all this has a direct link with the field of economic relations within 
society. At the beginning of the millennium, it was found that insolvency issues could 
not be solved only in the area of civil law in this matter. Intensive redistribution of 
property has led to the emergence of new forms and ways of evasion. The 
systematization of judicial practice in the field of insolvency highlights a wide 
application of this institution, including for reasons of profit or gain. The high degree 
of danger and the wide spread of these deeds have necessitated the operation of 
interventions in the matter of the appropriate sanctioning of the crimes related to 
insolvency. All these circumstances have determined the need to identify effective 
levers in the fight against illegal insolvency. We also recognize that law enforcement 
agencies are not adequately trained to effectively prevent and combat insolvency 
offenses. In these circumstances, we find that so far the forensic science has not 
developed an appropriate methodology in the field of investigation of insolvency 
offences. 

Keywords: offence, investigation, insolvency, economy, market relations, 
methodology, tactical features, creditor, debtor, crime, forensic feature, criminal 
prosecution, forensic model, version, planning, special knowledge, criminal 
prosecution actions 

1. Introducere 
Odată cu trecerea economiei la relaţiile de piaţă au avut loc schimbări 

substanţiale şi în domeniul antreprenoriatului. Una dintre particularităţile 
acestor schimbări se referă la apariţia unui spectru larg de probleme legate 
de insolvabilitatea întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor. Iniţierea 
reformelor în domeniul relaţiilor economice de piaţă a ridicat problema 
creării unui mecanism de reglementare juridică în domeniul insolvabilităţii, 
inclusiv cea a includerii răspunderii penale pentru faptele de insolvabilitate 
fictivă şi insolvabilitate intenţionată. 

Cercetarea infracţiunilor economice (la care se atribuie şi 
infracţiunile de insolvabilitate fictivă şi insolvabilitate intenţională) este o 
sarcină destul de complicată, deoarece aceste fapte se referă, de obicei, la 
activitatea ilicită a aşa-numitelor „gulere albe”, care se reliefează prin 
profesionalism şi intelect înalt al infractorilor, precum şi asigurare tehnică 
corespunzătoare. Aceste infracţiuni, de asemenea, au un caracter combinat 
destul de complicat. Investigarea lor necesită nu doar cunoştinţe profunde 
juridice, ci şi economice, financiare, contabile, precum şi din domeniul bancar, 
fiscal etc.3. 

 
3 M. Gheorghiță, Tratat de metodic! criminalistic!, CEP USM, Chișinău, 2015, p. 

311. 
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Rezultatele activităţii organelor de urmărire penală pe fondul unui 
număr substanţial de cazuri de insolvabilitate ne vorbeşte despre existenţa 
unor probleme atât în cadrul mecanismului reglementării juridice din 
domeniul insolvabilităţii, cât şi în practica investigării infracţiunilor din 
categoria vizată. În rând cu aspectele juridice ale activităţii organelor de 
drept, această stare de lucruri este determinată şi de creşterea „fisurilor” şi 
prezenţa discordanţelor între ştiinţa criminalisticii şi practica de cercetare a 
infracţiunilor legate de insolvabilitate. Or, trebuie să recunoaştem caracterul 
obiectiv al acestor discordanţe – pentru aplicarea cunoştinţelor noi este 
nevoie de un anumit timp, pe durata căruia trebuie să fie asigurată 
perceperea şi prelucrarea lor metodologică, selectarea mijloacelor 
corespunzătoare privind aplicarea lor în practică etc. Totodată, putem 
identifica şi alte cauze ale discordanţei între criminalistică şi practica 
cercetării infracţiunilor legate de insolvabilitate, din care una se referă la 
nivelul nesatisfăcător al asigurării criminalistice a investigării acestor 
categorii de infracţiuni. 

Deci, investigarea penală în domeniul afacerilor este caracterizată de 
complexitate, ea trebuind să fie efectuată cu hotărâre, cu multă răbdare, tena-
citate, perspicacitate şi curaj. Nici unul dintre aceste atribute nu trebuie să 
lipsească, dacă se doreşte restabilirea echilibrului între dispoziţiile penale şi 
abilitarea criminalilor din lumea afacerilor, unii deţinând poziţii sociale, 
politice, economice sau având relaţii deosebite4. 

2. Situa!iile de urm"rire penal" la etapa ini!ial" a investig"rii 
infrac!iunilor legate de insolvabilitate 

Dacă analizăm tendinţa consolidării cunoştinţelor criminalistice 
privind situaţiile de urmărire penală din cadrul etapei iniţiale a investigării 
infracţiunilor legate de insolvabilitate, apoi pot fi evidenţiate unele 
particularităţi şi tendinţe puţin îmbucurătoare. Până la momentul de faţă nici 
unul dintre cercetătorii criminalişti nu a propus un sistem necontradictoriu al 
situaţiilor de urmărire penală din cadrul etapei iniţiale privind investigarea 
infracţiunilor de insolvabilitate. Erorile în cadrul tipizării situaţiilor de 
urmărire penală se datorează, pe de o parte, absenţei cunoştinţelor 
corespunzătoare în materia metodologiei clasificării criminalistice, iar pe de 
altă parte – insuficienţei cercetării practicii organelor de urmărire penală pe 
categoria respectivă de infracţiuni. Or, se creează impresia că studierea 
practicii judiciare din domeniu se realizează, în cel mai bun caz, în temeiul 
unor acte procesuale separate din cauzele penale (rechizitorii, sentinţe etc.). 
Nu de puţine ori se recurge şi la modelare, fapt despre care ne vorbeşte 
absenţa datelor statistice referitoare la răspândirea şi aplicarea unor anumite 

 
4 A. C. Moise, Em. Stancu, Criminalistica. Elemente metodologice de investigare a 

infrac"iunilor, Editura Universul Juridic, București, 2017, pp. 63-64. 



Vitalie Rusu, Natalia Janu 

144 

situaţii specifice legate de urmărirea penală în cauzele legate de insolva-
bilitate. 

Pentru a asigura consolidarea cunoştinţelor criminalistice din punct 
de vedere sistemic în cadrul etapei iniţiale a cercetării este necesar să ne 
ghidăm, ca minimum, de următoarele reguli: 

1) Determinarea componentelor constitutive ale grupurilor situaţiilor 
tipice de urmărire penală; 

2) Clarificarea locului anumitor grupuri ale situaţiilor tipice ale 
activităţii de urmărire penală în cadrul sistemului unde se regăsesc; 

3) Identificarea nivelurilor ierarhice şi de subsistem ale situaţiilor 
tipice de urmărire penală şi stabilirea legăturilor existente între ele. 

Conducându-ne după aceste reguli referitoare la situaţiile tipice ale 
urmăririi penale în cadrul etapei iniţiale a cercetării infracţiunilor legate de 
insolvabilitate, le putem diferenţia în baza următoarelor temeiuri: 

a) după subiectul care a iniţiat începerea urmăririi penale – organele 
de control (organul fiscal etc.), administratorii autorizaţi, creditorii, alte 
persoane. Aceste situaţii, legate de administratorii autorizaţi şi creditori, pot 
fi diferenţiate în baza implicării lor la comiterea infracţiunii (prezenţa sau 
lipsa temeiurilor de a-i bănui de comiterea infracţiunii); 

b) după locul de aflare a bănuitului – locul de aflare al bănuitului este 
cunoscut sau este necunoscut. Cel dintâi grup poate fi diferenţiat în 
următoarele subgrupe: bănuitul poate participa la efectuarea urmăririi penale 
sau nu are o asemenea posibilitate. Pentru cel de-al doilea grup este 
caracteristic faptul că bănuitul se ascunde intenţionat de organul de urmărire 
penală; bănuitul nu ştie despre începerea urmăririi penale în privinţa sa; 
bănuitul lipseşte temporar de la domiciliul său, sau acesta a decedat; 

c) după comportamentul bănuitului în cadrul urmăririi penale – 
bănuitul recunoaşte implicarea sa în comiterea infracţiunii; bănuitul nu 
recunoaşte fapta incriminată; bănuitul refuză să facă declaraţii. Totodată, cel 
dintâi grup poate fi împărţit în următoarele subgrupe: bănuitul colaborează 
activ cu organul de urmărire penală, acordându-i ajutorul necesar pentru 
stabilirea circumstanţelor infracţiunii comise; bănuitul nu acordă niciun 
ajutor organului de urmărire penală. Al doilea şi al treilea grup sunt 
clasificate în următoarele subgrupe: bănuitul se împotriveşte urmăririi 
penale; bănuitul nu întreprinde acţiuni prin care s-ar împotrivi desfăşurării 
urmăririi penale5. 

 
5 !. ". #оманова, #$%&%'()%*+%,-*./- /0-*1-,-'%- $(**)-2/3('%4 

1$-*+51)-'%6, *347(''89 * 0('.$/+*+3/&. $иссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук, %осква, 2009, pp. 132-133. (E. S. 
Romanova. Criminalisticescoe obespecenie rassledovania prestuplenii, sveazannîh s 
bancrotstvom. Dissertația na soiscanie uceonoi stepeni canditata iuridiceschih nauc, 
Moscova, 2009, pp. 132-133). 
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De asemenea, o importanţă deosebită o are şi clasificarea situaţiilor 
tipice de urmărire penală în cadrul etapei iniţiale a cercetării infracţiunilor 
legate de insolvabilitate, în baza modalităţii de comitere a faptei. 

3. Planificarea cercet"rii infrac!iunilor  
legate de insolvabilitate 

Vom reţine că unul din mijloacele metodicii criminalistice de 
investigare este planificarea cercetării. În literatura de specialitate s-au 
întreprins încercări referitoare la procesul de planificare a cercetării 
infracţiunilor legate de insolvabilitate. Astfel, autorul P. Vlasov susţine că 
planificarea cercetării acestor infracţiuni este constituită din cinci etape. 

Prima etapă a planificării este clarificarea situaţiei de urmărire 
penală. La etapa a doua este necesar să identificăm acţiunile imediate de 
urmărire penală, măsurile operativ-investigative şi alte măsuri. A treia etapă 
presupune clarificarea şi stabilirea consecutivităţii efectuării acţiunilor de 
urmărire penală, a măsurilor speciale de investigaţii şi a altor măsuri. Etapa a 
patra constă în planificarea de către ofiţerii de urmărire penală şi ofiţerii de 
investigaţii a acţiunilor concrete de urmărire penală, operativ-investigative şi 
a altor măsuri. La etapa a cincea are loc întocmirea planurilor scrise şi/sau 
grafice6. 

Totodată, această încercare nu este, în opinia noastră, destul de 
reuşită. În primul rând, etapa a treia şi a patra a planificării se suprapun. În al 
doilea rând, în varianta propusă lipseşte o asemenea variantă importantă ca 
elaborarea versiunilor de urmărire penală şi identificarea căilor şi 
modalităţilor de verificare a acestor versiuni (soluţionarea sarcinilor trasate). 

În conţinutul altor cercetări putem observa legităţile formării cunoş-
tinţelor privind planificarea cercetării infracţiunilor legate de insolvabilitate. 
În general, formarea acestor cunoştinţe merge pe calea identificării direcţiilor 
şi particularităţilor planificării. Astfel, P. Rezvan susţine că planificarea 
cercetărilor în baza materialelor controalelor preliminare are anumite 
particularităţi determinate de semnele componenţelor de infracţiune de 
insolvabilitate fictivă şi insolvabilitate intenţionată, care se conţin în anumite 
documente legate de evidenţa contabilă, declaraţiile fiscale şi documentele de 
serviciu. Autorul susţine, de asemenea, pe bună dreptate, că pentru 
planificarea eficientă a cercetării pe această categorie de dosare este necesar 

 
6 &. !. 'ласов, :(**)-2/3('%- '-7(./''89 0('.$/+*+3 % '-1$(3/&-$'89 2-6*+3%6 

1$% 0('.$/+*+3-. $иссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук, %осква, 2004, рр. 121-126. (P. E. Vlasov, Rassledovanie 
nezaconnîh bancrotstv i nepravomernîh deistvii pri bancrotstve, Dissertația na soiscanie 
uceonoi stepeni canditata iuridiceschih nauc, Moscova, 2004, pp. 121-126). 
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să stabilim iniţial circumstanţele care urmează a fi stabilite în cauza penală 
investigată7. 

Autorul S. Achimov formulează concluzia că planificarea activităţii 
operativ-investigative în cadrul fiecărei cauze penale trebuie să fie 
individuală. Or, în conţinutul acestui plan trebuie să se regăsească multiple 
acţiuni de acelaşi tip, orientate spre stabilirea obiectului destinat pentru 
documentare, determinând, totodată, şi limitele lui. Caracterul individual al 
planului în cauzele penale concrete nu exclude elementele generale ale 
planificării8. 

Acelaşi cercetător mai declară că este raţional să folosim la fiecare 
etapă scheme ale analizelor criminalistice pentru a completa, din contul 
acţiunilor de urmărire penală şi măsurilor speciale de investigaţii planificate, 
lacunele din cadrul etapelor premergătoare. O altă particularitate ţine de 
faptul că planul nu poate conţine o enumerare simplă a acţiunilor de 
urmărire penală între care nu există o legătură logică. Consecutivitatea lor nu 
doar că trebuie să fie determinată şi justificată de către situaţia de urmărire 
penală, ci urmează să fie unificate într-un complex ce conţine diverse 
operaţiuni tactice9. 

Cercetătorii S. Juravliov şi P. Cotelinicov susţin că planificarea la 
etapa iniţială a cercetării trebuie să asigure: 

1) Descoperirea, fixarea şi păstrarea informaţiilor probatorii, precum şi a 
documentelor care ar putea fi distruse de către persoanele 
cointeresate sau care ar putea să-şi piardă parţial valoarea 
informaţională în virtutea unor factori obiectivi; 

2) Identificarea şi audierea oportună a martorilor; 
3) Luarea măsurilor în vederea identificării şi căutării persoanelor care 

au luat în stăpânire bunurile sau mijloacele băneşti ale întreprinderii 
falimentate; 

4) Efectuarea cercetărilor de specialitate, cu antrenarea experţilor, 
pentru a verifica corespunderea calculelor economice ale stării faptice 
a lucrurilor; corespunderea datelor din documentele de evidenţă 
contabilă stării faptice de la întreprindere; 

 
7 &. (. #езван, ;-+/2%.( $(**)-2/3('%4 .$%&%'()<'89 0('.$/+*+3. 

$иссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, 
'олгоград, 2004, p. 94. (P. A. Rezvan. Metodica rassledovania criminalinîh bancrotstv. 
Dissertația na soiscanie uceonoi stepeni canditata iuridiceschih nauc. Volgograd, 
2004, p. 94). 

8 P. C. (кимов, #$%&%'()%*+%,-*./- /0-*1-,-'%- $(**)-2/3('%4 .$%&%'()<'89 
0('.$/+*+3. $иссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук, )юмень, 2006, p. 114. (R. S. Achimov. Criminalisticescoe obespecenie 
rassledovania criminalinîh bancrotstv. Dissertația na soiscanie uceonoi stepeni 
canditata iuridiceschih nauc. Tiumeni, 2006, p. 114. 

9 Idem, pp. 139-140. 
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5) Verificarea persoanelor bănuite şi a bunurilor în baza evidenţelor 
operativ-informative şi criminalistice10. 
Cercetătoarea L. Poseliscaia identifică scopurile planificării 

activităţilor referitoare la verificarea versiunilor: stabilirea faptului 
insolvabilităţii; cauzele care au determinat incapacitatea de plată a 
întreprinderii creditor; sursele din care sunt obţinute probele relevante şi 
alte informaţii de importanţă criminalistică; locul de aflare a bunurilor şi a 
mijloacelor active; locul de aflare a documentelor privind activitatea 
economic-financiară, a contractelor şi actelor privind executarea lor; 
caracterul şi mărimea prejudiciului cauzat de pe urma activităţilor 
infracţionale. 

Autoarea menţionează că, în cadrul etapei iniţiale a cercetării, este 
întocmit un plan general al cauzei penale şi că planificarea poate avea loc în 
temeiul direcţiilor în care se derulează investigarea, legate de stabilirea stării 
financiare a debitorului, locului de aflare a bunurilor şi a mijloacelor active, 
identificarea tuturor creditorilor şi a prejudiciului care le-a fost adus. Luând 
în calcul complexitatea organizării şi efectuării acţiunilor de urmărire penală 
la investigarea infracţiunilor legate de insolvabilitate, este raţională şi 
planificarea aparte a unor acţiuni de urmărire penală11. 

Astfel, putem formula următoarele concluzii. În primul rând, 
formarea cunoştinţelor criminalistice privind investigarea infracţiunilor 
legate de insolvabilitate nu are, la momentul de faţă, o finalitate. Situaţia din 
ştiinţa criminalisticii în acest domeniu este una începătoare, primară. 

În al doilea rând, în raport cu necesitatea de a lua în calcul 
circumstanţele care urmează a fi stabilite în cauzele penale în cadrul 
planificării, se trece cu vederea importanţa caracteristicii criminalistice a 
infracţiunilor legate de insolvabilitate. Or, ea are importanţă nu doar pentru 
întregul proces de cercetare a infracţiunilor de insolvabilitate, ci şi pentru 
planificarea investigaţiilor pe această categorie de dosare. 

În al treilea rând, determinând direcţiile de planificare a etapei iniţiale 
de investigare a infracţiunilor legate de insolvabilitate, cercetătorii nu iau în 
calcul faptul că această etapă începe cu pornirea urmăririi penale şi se 
finalizează odată cu punerea sub învinuire şi audierea învinuitului. 

 
10 ". *. +уравлев, &. (. ,отельников, :(**)-2/3('%- .$%&%'()<'89 

0('.$/+*+3. // #$%&%'()%*+%.(: =,-0'%. 2)4 357/3. / &од редакцией (. -. 
'олынского и '. &. .аврова, %осква, 2008, р. 745. (S. Iu. Juravliov, P. A. 
Cotelinicov, Rassledovanie criminalinîh bancrotstv. // Criminalistica: Ucebnic dlea vuzov. / 
Pod redacției A. F. Volînscogo i V. P. Lavrova, Moscova, 2008, p. 745). 

11 .. /. &осельская, :(**)-2/3('%- .$%&%'()<'89 0('.$/+*+3 // 
#$%&%'()%*+%.(: =,-0'%. 2)4 357/3. / &од редакцией (. -. 'олынского и '. &. 
.аврова. %осква, 2008, р. 745. (L. N. Poseliscaia, Rassledovanie criminalnîh 
bancrotstv. // Criminalistica: Ucebnic dlea vuzov. / Pod redacției A. F. Volînscogo i V. P. 
Lavrova, Moscova, 2008, p. 745). 
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În al patrulea rând, materializarea cunoştinţelor criminalistice în lite-
ratura de specialitate referitoare la planificarea cercetării ca unul din 
mijloacele metodicii de investigare a infracţiunilor legate de insolvabilitate nu 
răspunde cerinţelor şi sarcinilor investigării infracţiunilor de acest gen. Or, 
deşi în literatura de specialitate se vorbeşte despre necesitatea şi importanţa 
planificării investigaţiilor, aceasta priveşte doar stabilirea direcţiilor în care 
urmează să se efectueze cercetările. 

Actualmente, în vederea eficientizării asigurării criminalistice a 
investigării infracţiunilor legate de insolvabilitate, trebuie continuată 
elaborarea şi perfecţionarea chestiunilor legate de planificarea cercetărilor 
axate pe etapele acestui proces (analiza informaţiilor iniţiale, interne şi din 
exterior); elaborarea versiunilor de urmărire penală şi identificarea sarcinilor 
cercetării; determinarea căilor şi modalităţilor soluţionării sarcinilor trasate; 
elaborarea planurilor scrise (programelor) de investigare a infracţiunilor 
legate de insolvabilitate12.  

Totodată, planul de cercetare trebuie să corespundă etapelor 
planificate, având următoarea structură: 

1) Denumirea documentului – planul în cauza penală cu indicarea 
numărului ei; 

2) Locul şi data întocmirii planului; 
3) Data la care a început urmărirea penală; 
4) Data la care a fost finalizată urmărirea penală; 
5) Fabula succintă a cauzei penale; 
6) Versiunile de urmărire penală şi sarcinile cercetării; 
7) Acţiunile de urmărire penală şi măsurile operativ-investigative, 

luate aparte sau în complex, iar în caz de necesitate şi procedeele 
tactice aplicate la efectuarea lor; 

8) Executorii; 
9) Termenul de executare; 
10) Rezultatele executării. 

În vederea completării planului de bază, iar de frecvente ori chiar şi 
până la elaborarea lui, organul de urmărire penală, în special în cauzele 
complicate sau cu multe episoade legate de insolvabilitate, trebuie să 
elaboreze şi să aibă la dispoziţie şi documente auxiliare legate de planificare, 
şi anume: 

1) Cartele informative în privinţa bănuiţilor, învinuiţilor; 
2) Diverse scheme care reflectă legăturile infracţionale între bănuiţi, 

învinuiţi, circuitul bunurilor materiale, al mijloacelor băneşti şi al 

 
12 !. ". #оманова, op. cit., pp. 136-137. 
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documentelor, structura organizatorică a întreprinderii, instituţiei, 
amplasarea în teritoriu a întreprinderilor, instituţiilor etc.13. 

Aceste forme suplimentare ale planificării asigură orientarea mai 
bună în materialele cauzei penale, oferă aspect convingător şi concret 
probelor acumulate şi acţiunilor preconizate, reprezintă un fond specific de 
acumulare a bazelor informaţionale pentru cercetare, în general, şi pentru 
planificarea ei, în particular. 

4. Elaborarea versiunilor de urm"rire penal" #i clasificarea 
situa!iilor tipice de urm"rire penal", caracteristice pentru 
infrac!iunile legate de insolvabilitate 

Elaborarea versiunilor de urmărire penală trebuie să se bazeze, ca şi 
întregul proces de planificare al urmăririi, pe situaţiile de urmărire penală la 
un anumit moment al cercetării cu luarea în calcul a circumstanţelor care 
urmează a fi stabilite, a elementelor caracteristicii criminalistice a 
infracţiunilor de insolvabilitate. 

În al doilea rând, elaborarea versiunilor de urmărire penală trebuie să 
se bazeze pe divizarea nivelurilor de clasificare la temelia căreia trebuie 
plasată componenta funcţională (versiunile descriptive şi explicative), 
circumstanţele care urmează a fi stabilite (versiunile generale şi particulare) 
şi nivelul de certitudine (versiunile tipice şi concrete)14. 

În al treilea rând, elaborarea versiunilor de urmărire penală trebuie 
să cuprindă trei etape: analiza circumstanţelor separate şi a raporturilor 
dintre ele; sinteza şi generalizarea acestor circumstanţe; formularea 
presupunerilor. 

În calitate de ipoteză putem propune următoarele clasificări ale 
situaţiilor tipice de urmărire penală caracteristice pentru infracţiunile legate 
de insolvabilitate. La versiunile generale în cauzele din categoria vizată pot fi 
atribuite următoarele: 

1) fapta cercetată nu constituie infracţiune, fiind vorba despre relaţii 
de ordin civil sau circumstanţe de forţă majoră; 

2) fapta investigată reprezintă o varietate a infracţiunilor legate de 
insolvabilitate; 

3) fapta cercetată constituie o altă infracţiune. 
Clasificarea versiunilor particulare, cu caracter general (care se 

atribuie la toate infracţiunile legate de insolvabilitate) poate fi efectuată în 

 
13 A. B. 0монин, ;-+/2%.( $(**)-2/3('%4 1$-*+51)-'%6, %осква, 2006, рр. 

296-297. (A. V. Șmonin. Metodica rassledovania prestuplenii, Moscova, 2006, pp. 
296-297). 

14 #. ". 1елкин, #5$* .$%&%'()%*+%.%. ' 3-х томах. )ом 2. 2здательство 
*ристъ, %осква, 1997, р. 373. (Belkin R. S. Curs criminalistichi. V. 3-h tomah. Tom 
2. Izdatelistvo Iurist, Moscova, 1997, p. 373). 
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baza mai multor criterii, conform situaţiile de urmărire penală: în dependenţă 
de atribuţia la infracţiunea comisă; după personalitatea infractorului; în 
dependenţă de statutul juridico-civil (persoană juridică sau antreprenor 
individual etc.). Astfel, în dependenţă de participarea bănuitului la comiterea 
infracţiunii, versiunile de urmărire penală pot fi diferenţiate în următoarele: 

a) bănuitul a participat la comiterea faptei; 
b) bănuitul nu are nici o atribuţie la infracţiunea cercetată. 
Totodată, acest grup al versiunilor de urmărire penală poate fi 

diferenţiat în dependenţă de participarea bănuitului la comiterea altor 
infracţiuni. Primul grup, în afară de aceasta, poate fi diferenţiat şi după 
versiunile de urmărire penală: bănuitul a comis infracţiunea legată de 
insolvabilitate de unul singur; bănuitul a comis infracţiunea de insolvabilitate 
în cadrul unui grup criminal organizat, prin înţelegere prealabilă. În cel din 
urmă caz, clasificarea poate include următoarele poziţii: bănuitul a acţionat în 
grup cu unul din creditori, cu administratorul autorizat sau cu alte 
persoane15. 

În cazul situaţiei de urmărire penală, când bănuitul lipseşte de la locul 
de trai, pot fi înaintate următoarele versiuni: 

1) bănuitul se ascunde, se eschivează de la urmărire penală (pe 
teritoriul ţării sau în afara ei); 

2) bănuitul a decedat; 
3) bănuitul lipseşte temporar, fără a cunoaşte despre faptul începerii 

urmăririi penale în privinţa sa.  
La investigarea unor varietăţi concrete ale infracţiunilor de 

insolvabilitate pot fi înaintate şi versiuni particulare de urmărire penală în 
baza modalităţii de comitere a infracţiunii şi a caracterului obiectului 
nemijlocit al infracţiunii. Pentru verificarea acestora conform planului 
coordonat de investigare al infracţiunilor de insolvabilitate trebuie 
determinate acţiunile de urmărire penală şi direcţia de efectuare a activităţii 
speciale de investigaţii. Ordinea lor este dependentă de circumstanţele 
externe în care se efectuează cercetarea – situaţiile de urmărire penală 
apărute la etapa iniţială a investigării infracţiunii. 

5. Ac!iunile ini!iale de urm"rire penal" în cauzele legate de 
insolvabilitate 

Formarea şi consolidarea cunoştinţelor criminalistice referitoare la 
acţiunile iniţiale de urmărire penală în cauzele legate de insolvabilitate se 
caracterizează prin lipsa unui sistem corespunzător al cercetărilor ştiinţifice 
în acest domeniu. O lacună din acest domeniu se datorează faptului că marea 
majoritate a autorilor nu-şi fundamentează cercetările ştiinţifice pe practica 
investigării acestei categorii de infracţiuni, nu încearcă să elaboreze 

 
15 !. ". #оманова, op. cit., pp. 140-141. 
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programe (algoritme) de investigare a lor în dependenţă de situaţiile 
concrete de urmărire penală16. 

Autoarea L. Poseliscaia susţine, de exemplu, că la etapa iniţială, de 
regulă, sunt efectuate acţiuni de urmărire penală orientate spre descoperirea, 
descrierea şi fixarea probelor. La categoria acţiunilor de urmărire penală 
efectuate la etapa iniţială a cercetării infracţiunilor vizate, ea atribuie 
percheziţia, ridicarea, cercetarea documentelor, cercetarea bunurilor şi a 
altor mijloace ale întreprinderii falimentate, audierea conducătorilor 
(proprietarilor) întreprinderii debitor, audierea bănuiţilor şi martorilor, 
aplicarea sechestrului pe bunuri17. 

Cercetătoarea E. Serova identifică următoarele acţiuni iniţiale de 
urmărire penală: 

1) ridicarea (percheziţia) în vederea obţinerii documentelor care 
conţin informaţii despre faptele infracţionale ale persoanelor participante la 
insolvabilitate; 

2) revizia documentară a activităţii financiar-economice a 
întreprinderii, instituţiei. În continuare, pot fi dispuse şi efectuate diferite 
categorii de expertize: contabile, financiare, economice, fiscale etc.; 

3) audierea persoanelor şi a reprezentanţilor persoanelor juridice, 
care au avut atribuţie la activitatea întreprinderii falimentate şi a persoanelor 
cărora li s-a cauzat un prejudiciu. 

Mai mult ca atât, la etapa iniţială a cercetării urmează a fi întreprinse 
măsuri pentru a asigura recuperarea prejudiciului cauzat prin infracţiune18. 

Autorul S. Pahomov menţionează că în procesul cercetării faptelor de 
insolvabilitate la etapa iniţială a investigării sunt efectuate următoarele 
acţiuni de urmărire penală: percheziţia, ridicarea, cercetarea la faţa locului, 
audierea, dispunerea şi efectuarea diferitor categorii de expertize judiciare 
(contabile, financiare, economice etc.)19. 

Alţi cercetători (S. Ampleev, B. Bolotschii şi Gh. Spirin), la acţiunile 
iniţiale de urmărire penală, efectuate în cazurile de insolvabilitate atribuie: 

1) percheziţia şi ridicarea; 
2) revizia documentară şi controlul de audit al activităţii organizaţiei; 

 
16 Idem, pp. 141-142. 
17 .. /. &осельская, op. cit., pp. 745-749. 
18 !. 1. "ерова, ;-+/2%.( $(**)-2/3('%4 .$%&%'()<'89 0('.$/+*+3. // #5$* 

.$%&%'()%*+%.%, "анкт-&етербург, 2004, pp. 400-401. (E. B. Serova. Metodica 
rassledovania criminalinîh bancrotstv. // Curs criminalistichi, Sanct-Peterburg, 2004, pp. 
400-401). 

19 ". '. &ахомов, :(**)-2/3('%- 1$-*+51)-'%6 3 *>-$- ?./'/&%,-*./6 
2-4+-)<'/*+%. =,-0'/- 1/*/0%-, ,раснодар, 2007, pp. 110-111. (S. V. Pahomov. 
Rassledovanie prestuplenii v sfere economicescoi deiatelinosti. Ucebnoe posobie, Crasnodar, 
2007, pp. 110-111). 
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3) audierea persoanelor fizice, a reprezentanţilor persoanelor juridice 
cărora li s-a cauzat un prejudiciu; 

4) audierea lucrătorilor angajaţi ai organizaţiei privind activitatea 
acesteia; 

5) audierea bănuiţilor conducători sau proprietari ai 
organizaţiei-debitor cu referire la circumstanţele care urmează a fi stabilite în 
cauza penală; 

6) luarea măsurilor pentru asigurarea recuperării prejudiciului 
cauzat: aplicarea sechestrului pe bunuri sau pe conturile bancare, ridicarea 
numitor bunuri şi valori de la persoanele bănuite; 

7) obţinerea actelor şi documentelor care confirmă starea de insolva-
bilitate a organizaţiei: hotărâri ale instanţelor de judecată, anunţuri din 
partea conducătorilor prin care se declară starea de insolvabilitate20. 

Autorul P. Vlasov consideră că la etapa iniţială a cercetării cauzelor 
penale referitoare la insolvabilitatea ilegală este necesar să se efectueze 
ridicarea tuturor documentelor care pot conţine informaţii privind activitatea 
economico-financiară a organizaţiei falimentate. De asemenea, în opinia 
acestui autor, în lista acţiunilor de urmărire penală trebuie să se regăsească: 
efectuarea reviziilor; controlul de audit; dispunerea şi efectuarea expertizelor 
judiciare; aplicarea sechestrului pe bunuri, audierile, confruntările etc.21. 

Următorul cercetător, O. Gariga, menţionează că în cazul începerii 
urmăririi penale în baza rezultatelor reviziilor documentare sau al controlului 
de audit al organizaţiei, când au fost descoperite semne de insolvabilitate 
fictivă sau intenţionată, sunt efectuate următoarele acţiuni de urmărire 
penală: ridicarea actelor necesare, percheziţii la locul de trai şi de muncă al 
bănuiţilor, cercetarea obiectelor, documentelor şi încăperilor, audierea 
martorilor, audierea bănuiţilor, dispunerea şi efectuarea expertizelor 
judiciare22. Autoarea E. Lojchina ne atrage atenţia la următoarele acţiuni de 

 
20 ". '. (мплеев, 1. ". 1олотский, 3. %. "пирин, :(**)-2/3('%- '-1$(3/&-$'89 

2-6*+3%6 1$% 0('.$/+*+3-, 1$-2'(&-$-''/& 0('.$/+*+3- )%0/ >%.+%3'/& 
0('.$/+*+3-. // :(**)-2/3('%- 1$-*+51)-'%6 3 *>-$- 0('.$/+*+3(. %осква, 1999, 
рр. 369-370. (S. V. Ampleev, B. S. Bolotschii, G. M. Spirin, Rassledovanie 
nepravomernîh deistvii pri bancrotstve, prednamerennom bancrotstve libo fictivnom 
bancrotstve. // Rassledovanie prestuplenii v sfere bancrotstva, Moscova. 1999, pp. 
369-370). 

21 &. !. 'ласов, !. 2. .ожкина, '. '. 4лейчик, ". &. 5ерба, :(**)-2/3('%- 
1$-*+51)-'%6, *347(''89 * 0('.$/+*+3/&. // :(**)-2/3('%- 1$-*+51)-'%6 3 *>-$- 
?./'/&%.%, %осква, 2005, рр. 14-21. (P. E. Vlasov, E. I. Lojchina, V. V. Uleicic, S. 
P, Șcerba, Rassledovanie prestuplenii, sveazannîh s bancrotstvom. // Rassledovanie 
prestuplenii v sfere economichi, Moscova, 2005, pp. 14-21). 

22 6. (. 3арига, ;-+/2%.( $(**)-2/3('%4 '-1$(3/&-$'89 2-6*+3%6 1$% 
0('.$/+*+3-, 1$-2'(&-$-''/@/ % >%.+%3'/@/ 0('.$/+*+3(. // :(**)-2/3('%- 
1$-*+51)-'%6, */3-$A(-&89 3 *>-$- ?./'/&%,-*./6 2-4+-)<'/*+%. =,-0'/- 1/*/0%-. / 
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urmărire penală, efectuate la etapa iniţială a cercetării faptelor ilegale de 
insolvabilitate: aplicarea sechestrului pe bunuri şi pe mijloacele băneşti din 
conturile organizaţiilor de creditare, pe valorile mobiliare, percheziţia, 
ridicarea, declaraţiile martorilor şi ale bănuiţilor23. 

6. Concluzii #i recomand"ri 
Dacă vom încerca să generalizăm toate aceste opinii referitoare la 

lista acţiunilor iniţiale de urmărire penală, observăm că aici se regăsesc: 
percheziţia, ridicarea, cercetarea documentelor, audierea martorilor şi 
bănuiţilor, revizia documentară a activităţii economico-financiare a 
organizaţiei, controlul de audit al activităţii organizaţiei, dispunerea şi 
efectuarea expertizelor judiciare (contabile, financiare, economice, fiscale 
etc.), aplicarea sechestrului pe bunuri, pe conturile bancare şi titlurile de 
valoare, confruntările. 

Planificarea cercetării infracţiunilor legate de insolvabilitate trebuie 
realizată în dependenţă de etapele acestui proces (analiza informaţiilor 
iniţiale, interne şi externe); elaborarea versiunilor de urmărire penală şi 
stabilirea sarcinilor cercetării; identificarea căilor şi modalităţilor de realizare 
a obiectivelor trasate; întocmirea unui plan în scris privind investigarea 
infracţiunilor legate de insolvabilitate. 

De asemenea, dispunerea şi efectuarea controlului documentar al 
activităţii economico-financiare a organizaţiei la etapa iniţială a cercetării 
reprezintă, mai degrabă, o excepţie, decât o activitate tipică. Or, de regulă, 
controlul documentelor este efectuat în cadrul verificărilor şi cercetărilor 
prealabile. 
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