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REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII  

Actualitatea şi importanţa problemei abordate. La etapa actuală, reuşita procesului de 

consolidare a statului de drept şi de asigurare a funcţionării unei societăţi civile viabile este 

condiţionată de optimizarea şi perfecţionarea activităţii organelor de drept în domeniul luptei 

cu criminalitatea, în general, şi cu criminalitatea latentă, în particular. De fapt, extinderea 

masivă a criminalităţii latente mărturiseşte despre eficienţa scăzută a structurilor abilitate cu 

atribuţii şi competenţe de contracarare a fenomenului infracţional, anumite lacune în cadrul 

sistemului de drept, creşterea nihilismului juridic în rândul cetăţenilor, diminuarea nivelului de 

cultură generală şi juridică a acestora etc. Astfel de tendinţe sunt extrem de nedorite pentru 

societate, deoarece fiecare caz de comitere a unei infracţiuni nu este doar o încălcare a ordinii 

de drept şi a principiului legalităţii, ci şi o afectare gravă a principiului echităţii. Aceasta, la 

rândul său, generează mai multe dubii referitoare la capacitatea organelor statului de a asigura 

ordinea de drept, echitatea şi protecţia reală a drepturilor şi libertăţilor omului. Tolerarea unei 

asemenea stări de lucruri favorizează elementele criminale şi sporeşte considerabil nivelul 

criminalităţii.  

Problema criminalităţii latente se referă la una din cele mai importante şi puţin 

cercetate în criminologie. Actualitatea acestui subiect este determinat de un şir de factori 

corelaţionali, şi anume:  

a) latenţa criminalităţii nu permite aprecierea corectă a stării generale a criminalităţii şi, 

ca urmare, organizarea eficientă şi concentrarea eforturilor necesare în lupta cu aceasta;  

b) criminalitatea latentă denaturează tabloul real al structurii criminalităţii, fapt care 

împiedică contracararea eficientă a unor tipuri de criminalitate;  

c) existenţa fenomenului criminalităţii latente influenţează dezvoltarea celor mai 

periculoase tipuri de criminalitate, cum ar fi cea organizată, recidivă şi profesională;  

d) din cauza criminalităţii latente scade considerabil nivelul de încredere al populaţiei 

în organele de drept, se dezvoltă nihilismul juridic, se reduce gradul de conştiinţă juridică al 

cetăţenilor etc. 

Actualitatea problemei examinate mai este determinată de lipsa unei concepţii general 

acceptată cu privire la noţiunea şi caracteristicile criminalităţii latente. Programele actuale ale 

luptei cu criminalitatea nu prevăd măsuri orientate spre prevenirea latenţei unor categorii 

distincte de infracţiuni, ceea ce diminuează considerabil coeficientul utilităţii acestora. 
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Extinderea continuă a fenomenului criminalităţii latente are drept urmare denaturarea 

cunoştinţelor despre tendinţele reale ale dezvoltării unor tipuri distincte de infracţiuni, precum 

şi a criminalităţii în ansamblu. 

Necesitatea studierii fenomenului în cauză se mai explică prin prelucrarea ştiinţifică 

insuficientă a chestiunilor legate de latenţa criminalităţii atât în literatura de specialitate 

autohtonă, cât şi în cea străină. Astfel, necesitatea perfecţionării sistemului prevenirii 

criminalităţii  latente, prin prisma elaborării complexului de măsuri corespunzătoare în 

domeniul de referinţă, au determinat actualitatea acestui studiu. 

Încadrarea temei în preocupările internaţionale. Pe parcursul mai multor ani 

relevarea criminalităţii latente şi a manifestărilor acesteia rămâne a fi una din cele mai actuale 

probleme în întreaga lume. În acelaşi timp, se constată anumite diferenţe ce se referă la 

metodele de determinare a cazurilor de comitere a infracţiunilor latente în diferite ţări.  

Compararea indicatorilor absoluţi ai statisticii penale din diverse ţări se confruntă, după 

cum se cunoaşte, cu anumite dificultăţi şi restricţii, deoarece sistemele lor de drept operează cu 

noţiuni şi interpretări distincte ale unor infracţiuni. Din aceste considerente, există o mare 

diversitate, iar uneori şi o incompatibilitate a indicatorilor criminalităţii înregistrate în diferite 

ţări. Particularităţile criminalizării anumitor fapte pot fi condiţionate şi de specificul practicii 

de înregistrare a acestora în statisticile penale naţionale.  

Încadrarea temei în preocupările naţionale şi zonale. Pe parcursul mai multor ani, 

problemele examinate în lucrare au constituit obiect de cercetare al diferitor autori, în special 

al celor străini. Astfel, printre autorii din Federaţia Rusă care şi-au adus contribuţia în 

cercetarea fenomenului criminalităţii latente se înscriu: R. Acutaev, Z. Bahmudov, M. Krupin, 

A. Smirnov, Z. Isaev, Iu. Şahaev ş.a. De asemenea, problemei respective îi sunt consacrate 

tezele de doctorat ale autorilor: A. Konev; N. Sazonova; B. Muslov; A. Sanin; Iu. Toropin. 

În contextul analizei literaturii ştiinţifice autohtone şi a celei din România, menţionăm 

că practic lipsesc cercetări monografice consacrate cercetării particularităţilor criminalităţii 

latente. Totuşi, mai mulţi autori ai manualelor de criminologie încearcă să abordeze tangenţial 

problematica respectivă (Gh. Gladchi, V. Bujor, M. Bîrgău, Iu. Larii, I. Oancea, N. Giurgiu 

ş.a.). 

Încadrarea temei în context inter şi transdisciplinar. Principalele idei, concluzii şi 

recomandări expuse în lucrare pot contribui la dezvoltarea altor ştiinţe, precum sociologia,  
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victimologia, dreptul penal etc.  În  special,  pot  fi  furnizate  concepţii  şi  orientări  

importante  în dezvoltarea statisticii criminologice.   

Scopul şi obiectivele tezei.  Scopul de bază al lucrării constă în cercetarea 

criminologică complexă a criminalităţii latente în vederea elaborării unor recomandări 

argumentate ştiinţific, orientate spre perfecţionarea reglementărilor juridice şi eficientizarea 

practicii de prevenire a fenomenului investigat. 

În baza dezideratului teoretic materializat prin prisma analizei legislaţiei în vigoare, a 

studiului literaturii de specialitate naţională şi străină, precum şi a cercetării variatelor aspecte 

teoretice şi practice, pentru realizarea scopului propus au fost stabilite următoarele obiective: 

–  relevarea aspectelor evolutive privind cercetarea criminalităţii latente; 

–  analiza materialelor ştiinţifice referitoare la criminalitatea latentă; 

–  elucidarea conceptului şi caracteristicilor criminalităţii latente; 

–  realizarea unei clasificări a criminalităţii latente; 

–  evidenţierea consecinţelor criminalităţii latente;  

–  identificarea cauzelor şi condiţiilor criminalităţii latente; 

–  precizarea metodologiei de estimare a criminalităţii latente; 

–  identificarea măsurilor de prevenire a criminalităţii latente; 

–  elaborarea unor propuneri şi recomandări în vederea perfecţionării sistemului de 

măsuri orientat spre prevenirea fenomenului criminalităţii latente. 

Ipoteza cercetării este bazată pe presupunerea, conform căreia: 

– problema criminalităţii latente devine deosebit de acută în momentul în care apare 

necesitatea corelării concepţiei teoretice privind starea, evoluţia şi manifestările acesteia cu 

elaborarea metodologiei de cercetare şi măsurare a parametrilor corespunzători ai părţii de 

conţinut al fenomenului vizat; 

– în prezent există mai multe clasificări ale criminalităţii latente, fiecare din ele fiind 

orientată atât spre relevarea diferitor legităţi ale respectivului fenomen în ansamblu, cât şi ale 

unor tipuri distincte ale acestuia; 

– nivelul înalt al latenţei face dificilă prognozarea evoluţiei situaţiei criminogene atât 

într-o perioadă de timp concretă, cât şi în ansamblu, pe unele tipuri de infracţiuni. Faptul dat 

se răsfrânge negativ asupra strategiei de prevenire şi combatere a criminalităţii; 
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– cauzele manifestării latenţei au un caracter obiectiv-subiectiv, condiţionat de un 

complex de circumstanţe cu caracter economic, ideologic, politic, juridic etc.; 

– utilizarea diverselor metode de estimare a latenţei oferă temei de a afirma că, în 

prezent, organele de drept posedă doar o treime din totalitatea informaţiei cu privire la 

infracţiunile comise. 

Sinteza metodologiei de cercetare şi justificarea metodelor de cercetare alese. În procesul 

de realizare a studiului au fost aplicate cele mai importante metode de cercetare precum: metoda 

istorică, care se regăseşte în conţinutul tezei prin prezentarea evoluţiei cercetărilor în domeniul 

criminalităţii latente; metoda logică; metoda comparativă; metoda statistică; metoda studiului de 

caz; metodele de diagnostic; metoda prospectivă. 

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în elaborarea cadrului conceptual 

privind particularităţile criminologice ale criminalităţii latente la etapa actuală, precum şi 

fundamentarea unor concluzii şi propuneri care permit de a realiza o abordare complexă în 

procesul perfecţionării practicii de prevenire a tipului respectiv de criminalitate. 

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Valoarea teoretică a lucrării 

este determinată de noutatea ştiinţifică, actualitatea şi concluziile formulate. Informaţiile 

conţinute în teză lărgesc cunoştinţele în domeniul investigat şi pot fi utilizate pentru studierea 

în continuare a respectivului fenomen negativ. Concomitent,  importanţa  teoretică  a  lucrării  

constă  în  faptul că ideile, concluziile şi recomandările evidenţiate completează fundamentele 

teoretice ale  prevenirii criminalităţii latente.  

Semnificaţia aplicativă a tezei constă în faptul că ideile ştiinţifice şi concluziile 

cuprinse în conţinutul tezei pot fi utilizate în procesul de studii din cadrul instituţiilor de 

învăţământ cu profil juridic şi, în plan doctrinar-teoretic, ca material iniţial pentru o abordare 

mai profundă a criminalităţii latente. 

Suportul teoretico-ştiinţific a fost constituit preponderent din lucrările autorilor din 

Republica Moldova, România şi Federaţia Rusă. 

Aprobarea rezultatelor. Tema supusă cercetării a fost dezvoltată prin intermediul a opt 

publicaţii în reviste ştiinţifice,  dintre  care: Legea şi viaţa nr. 7, 2019; Legea şi viaţa nr. 8, 

2019; ISCIENCE.IN.UA Журнал «Актуальные научные исследования в современном 

мире». Выпуск 5(49) Часть 6. Переяслав-Хмельницкий, 2019; Anale ştiinţifice ale 



8 

 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, Ştiinţe socioumane, Ediţia a XIX-a, nr. 1. Chişinău, 

2019). 

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost aprobate în cadrul conferinţei ştiinţifice 

internaţionale cu genericul „Criminalitatea transnaţională: tendinţe şi forme actuale de 

manifestare, probleme de prevenire şi combatere”, desfăşurată în cadrul Academiei „Ştefan cel 

Mare”, la 26 iunie 2018, precum şi în cadrul conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul 

„Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte 

organe de drept”,  desfăşurată în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” la 4 decembrie 2020. 

 

 

CONŢINUTUL TEZEI  

În Introducere este argumentată cercetarea temei supuse studierii cu referire  la  

importanţa  temei  investigate,  gradul  de  cercetare  a  temei,  scopul  şi obiectivele propuse 

spre realizare, noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute, importanţa teoretică şi valoarea  

aplicativă  a lucrării, ipoteza de cercetare, baza metodologică, aprobarea rezultatelor cercetării. 

Capitolul 1, Analiza situaţiei în domeniul criminalităţii latente, conţine 4 secţiuni în cadrul 

cărora este abordată problematica respectivă, ultima secţiune prezintă concluziile relevate pe 

marginea cercetării realizate în acest capitol. 

1.1. Evoluţia cercetărilor cu privire la fenomenul criminalităţii latente. Despre faptul că în 

câmpul de vedere al cercetătorilor nu apare întregul masiv al infracţiunilor comise, ci doar 

partea sa vizibilă, savanţii bănuiau cu multe secole în urmă.  

Cei dintâi care au stabilit o legitate criminologică valabilă până în prezent, care constă în 

faptul că criminalitatea reală depăşeşte de câteva ori criminalitatea înregistrată, au fost A. 

Quetelet, F. Zaharevici, iar mai apoi şi E. Ferri. Totuşi, aceştia nu au reuşit la acel moment să 

formuleze o noţiune ştiinţifică completă a criminalităţii latente. 

În pofida faptului că natura infracţiunilor ascunse în acea perioadă (începutul sec. XX) 

nu era studiată suficient, oricum savanţii erau interesaţi de problemele legate de starea 

criminalităţii reale. Indicatorii criminalităţii reale erau calculaţi prin stabilirea infracţiunilor 

necunoscute (latente) şi al sumării lor cu numărul infracţiunilor înregistrate. 

În literatura juridică sovietică, problema criminalităţii latente a început a fi cercetată 

multiaspectual abia în anii `60-70 ai sec. XX. Atenţia savanţilor şi practicienilor era focalizată 
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pe reflectarea statistică veridică a criminalităţii. După cum menţiona A. Gherţenzon, „cea mai 

dificilă problemă este cea a reprezentativităţii datelor juridico-statistice, ţinându-se cont de 

existenţa criminalităţii ascunse (latente)” [17, p. 51]. Anume în această perioadă de timp au 

fost întreprinse încercări de a fundamenta din punct de vedere ştiinţific noţiunea criminalităţii 

latente. 

În general, procesul de cercetare a fenomenului criminalităţii latente în perioada 

sovietică nu era încurajat. În pofida faptului dat, logica şi firul cercetărilor ştiinţifice 

conduceau la necesitatea studierii criminalităţii latente de către mai mulţi savanţi notorii. 

La sfârşitul anilor ’90 ai sec. XX, studierea criminalităţii latente s-a intensificat în aşa 

măsură, încât spre sfârşitul secolului s-a acumulat un volum semnificativ de material ştiinţific 

cu referire la problematica respectivă. În procesul cercetărilor desfăşurate a fost soluţionată 

pozitiv problema metodologică de bază, şi anume faptul că criminalitatea latentă este un 

fenomen cognoscibil. Totuşi, urmează de menţionat că în Republica Moldova cercetări de 

amploare ale criminalităţii latente nu au fost întreprinse. 

1.2. Analiza materialelor ştiinţifice referitoare la tema tezei publicate în Republica 

Moldova, România şi Federaţia Rusă. Gradul de studiere a problemei ne dovedeşte că, de fapt, 

toate studiile autohtone şi din România efectuate până la momentul actual în materia 

criminalităţii latente (îndeosebi este vorba despre autorii manualelor de criminologie) au 

abordat fragmentar tema în cauză şi nu au urmărit scopul cercetării multiaspectuale a 

subiectului vizat. 

Astfel, un manual de Criminologie (Chişinău, 2001) care invocă anumite problematici 

în raport cu criminalitatea latentă aparţine profesorului Gh. Gladchi. Potrivit autorului, 

„…criminalitatea înregistrată (aparentă) reprezintă, de regulă, numai o parte a criminalităţii 

săvârşite în societate, partea necunoscută fiind constituită din „cifra neagră” a fenomenului 

criminalităţii [2, p. 157]. 

Printre publicaţiile autohtone care abordează criminalitatea latentă se înscrie şi manualul 

de Criminologie (Chişinău, 2020), elaborat de profesorul Iu. Larii. În contextul problemei 

examinate, autorul menţionează că criminalitatea reală, deseori, depăşeşte în mare măsură 

criminalitatea cunoscută organelor de drept. Diferenţa dintre criminalitatea înregistrată şi cea 

reală formează fenomenul criminalităţii latente [4, p. 101]. 



10 

 

Un alt autor care abordează problema criminalităţii latente este profesorul M. Bîrgău. 

Astfel, în Cursul universitar de criminologie (Chişinău, 2010) elaborat de autor, criminalitatea 

latentă este definită ca „fiind totalitatea faptelor criminale care, de fapt, sunt săvârşite, dar nu 

sunt înregistrate de organele de drept şi, respectiv, nu sunt reflectate în statistica oficială” [1, 

p. 62]. 

În acelaşi context se înscrie şi lucrarea autorului Tudor Amza – Criminologie. Tratat de 

teorie şi politică criminologică (Bucureşti, 2002). Autorul lucrării menţionează că „diferenţa 

dintre criminalitatea reală şi criminalitatea aparentă poartă numele de cifra neagră a 

criminalităţii şi ea se referă la acea proporţie considerabilă de infracţiuni care, din diferite 

motive, rămâne necunoscută”. 

Urmează de menţionat că în Federaţia Rusă, pe parcursul ultimelor decenii au fost 

elaborate mai multe lucrări care abordează problema criminalităţii latente, având o valoare 

ştiinţifică incontestabilă. 

În prezent, atenţia principală este orientată asupra problemelor elaborării metodelor de 

măsurare a criminalităţii latente în ansamblu, inclusiv asupra gradului de latenţă a unor 

infracţiuni distincte. Problemele criminalităţii latente au fost reflectate pe larg în lucrările 

monografice ale autorilor: V. Luneev, A. Dolgova, I. Karpeţ, K. Goreainov, A. Konev, V. 

Kudreavţev, E. Pobegailo. Chestiunile ce ţin de politica penală şi influenţa asupra 

criminalităţii latente au fost examinate în lucrările autorilor: A. Alexandrov, A. Alexeev, V. 

Ovciniski, B. Gavrilov etc. 

Tezele de doctorat ale unor autori (A. Akaev, P. Akutaev, F. Aniurov, G. Sceglova, V. 

Şihanov) sunt dedicate unor probleme distincte ale criminalităţii latente, înregistrării şi 

evidenţei infracţiunilor.  

Astfel, savanţii din diferite ţări au contribuit esenţial la studierea criminalităţii latente, 

însă până în prezent în ştiinţa criminologică rămân un şir întreg de probleme care necesită a fi 

cercetate în continuare, şi anume: o delimitare mai exactă a criteriilor latenţei şi a noţiunii 

criminalităţii latente; sistematizarea, clasificarea şi cercetarea de mai departe a metodelor de 

relevare şi măsurare a acesteia etc.  

1.3. Cercetarea criminalităţii latente în doctrina de specialitate a altor state. 

Compararea indicatorilor absoluţi reflectaţi în statistica penală din diferite ţări se confruntă, 

după cum este bine ştiut, cu anumite dificultăţi şi restricţii, deoarece în diverse sisteme de 
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drept există noţiuni şi interpretări distincte ale unor infracţiuni. Particularităţile criminalizării 

unor fapte mai ţin şi de specificul practicii de înregistrare a lor în statisticile penale naţionale. 

Despre aceasta mărturiseşte experienţa în domeniul cercetării aspectelor ce se referă la 

latentitatea criminalităţii în unele state precum Marea Britanie, SUA şi Japonia. 

În Marea Britanie, cercetarea problemei respective a început şi continuă activ din anii 

’70 ai sec. XX. Tinzând să stabilească proporţiile reale ale criminalităţii, criminologii britanici 

încearcă să identifice metodele şi procedeele corespunzătoare. Astfel, printre primele metode 

utilizate a fost metoda chestionării, când cu ajutorul chestionării populaţiei a fost relevat 

numărul infracţiunilor comise de către diferite categorii de cetăţeni.  

În scopul intensificării procesului de contracarare a infracţiunilor latente, pentru prima 

oară au fost cercetate aspectele ce se referă la victimizarea populaţiei. Astfel, primele 

investigaţii în acest domeniu erau de proporţii mici şi aveau caracter experimental. De 

exemplu cercetarea acestei probleme desfăşurată la începutul anilor ’70 ai sec. XX cuprindea 

doar trei sectoare ale Londrei [29]. În rezultatul acestor investigaţii a fost stabilit că numărul 

real al infracţiunilor comise depăşeşte de 3,5 ori datele statistice oficiale [13]. Totodată, aceste 

constatări au atras atenţia societăţii faţă de problema criminalităţii latente şi au impus 

autorităţile să-i acorde o atenţie sporită [19, p. 839]. 

În SUA, cercetarea problemelor criminalităţii latente a fost actualizată după cel de al 

Doilea Război Mondial. Aceasta s-a întâmplat datorită eforturilor depuse de savanţii 

americani, discuţiile fiind iniţiate preponderent de curentul instituţionalist şi cel realist. 

În SUA sunt aplicate două programe de relevare şi de luptă cu criminalitatea, inclusiv cu 

criminalitatea latentă, şi anume: 1) evidenţa unică a criminalităţii şi 2) trecerea în revistă a 

victimizării penale. Cu ajutorul acestora este posibil de obţinut informaţii importante atât 

despre nivelul real al criminalităţii per ansamblu, cât şi separat pentru fiecare tip de infracţiuni. 

Programele de evidenţă unică a criminalităţii şi de trecere în revistă a victimizării penale sunt 

utilizate pentru soluţionarea diferitor sarcini, pentru realizarea acestora fiind utilizate diferite 

metode. Diversitatea metodelor permite de a fixa şi a obţine o informaţie amplă despre nivelul 

criminalităţii. 

Urmează de menţionat că, comparativ cu Marea Britanie, în SUA, nu doar că este 

monitorizată procedura victimizării în paralel cu evidenţa infracţiunilor înregistrate, ci şi 
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consecinţele victimizării populaţiei în comun cu statistica penală oficială, ceea ce constituie un 

complex unic de relevare şi de contracarare a infracţiunilor latente [21, p. 58-59]. 

Japonia. Cea mai serioasă problemă pentru aprecierea criminologică a criminalităţii în 

Japonia o reprezintă cifra neagră (valoarea criminalităţii latente) care denaturează indicatorii 

statisticii. Încă în anii ’70 ai secolului trecut, Direcţia generală a poliţiei din Japonia a ajuns la 

concluzia că, ţinând cont de numărul infracţiunilor latente, volumul real al criminalităţii 

depăşeşte de cel puţin două ori datele statisticii oficiale [33, p. 22-24]. Particularitatea 

Japoniei, comparativ cu cea a Republicii Moldova, constă în faptul că victimele nu se 

adresează poliţiei din motiv că nu au încredere în ea, ci în mare parte, din cauza prejudiciului 

nesemnificativ suportat şi a disconfortului de ordin procedural. 

Cu referire la cercetarea latenţei unor tipuri distincte de infracţiuni, urmează de 

menţionat că în Japonia o atenţie deosebită este acordată infracţiunii de viol. În acest sens, 

merită atenţie lucrările autorilor O. Nakata [26, p. 22] şi S. Oda [28, p. 34], precum şi datele 

statisticii oficiale preluate din „Cartea albă a criminalităţii”. De asemenea, anumite investigaţii 

ale tipului respectiv de infracţiuni au fost realizate de D. Djon, Eshico Fudhivara şi Sami 

Saghisaca [18, p. 12-15]. 

Aşadar, calitatea şi nivelul de înregistrare a infracţiunilor, precum şi tabloul 

criminalităţii dintr-o anumită ţară sunt influenţate de mai mulţi factori de ordin economic, 

politic şi social-psihologic. 

Capitolul 2, Dimensiuni criminologice ale criminalităţii latente, conţine 6 secţiuni în 

cadrul cărora este abordată problematica respectivă, ultima secţiune prezintă concluziile relevate pe 

marginea cercetării realizate în acest capitol. 

2.1. Conceptul şi caracteristicile criminalităţii latente.  În prezent, criminalitatea latentă 

este examinată sub două aspecte: 1) în complex şi 2) pe anumite tipuri de infracţiuni. Autorii 

care şi-au consacrat lucrările studierii complexe a criminalităţii latente acordă o atenţie sporită 

noţiunii şi naturii acesteia (N. Sazonova; V. Luneev; A. Dolgova; A. Şleapocinikova şi G. 

Zabreanski; V. Pankratova; V. Kudreavţev; S. Inşakov). 

Reieşind din obiectul cercetării, pot fi evidenţiate diverse tipuri de latenţă, după cum 

urmează: 1) latenţa criminalităţii în general; 2) latenţa unor tipuri de criminalitate (de 

exemplu, contra patrimoniului, ecologice etc.); 3) latenţa unor infracţiuni concrete 



13 

 

(infracţiunilor de omor, de furt etc.); 4) latenţa infractorilor (persoanelor care au comis 

infracţiuni)” [10, p. 485]. 

În baza analizei opiniilor expuse în literatura de specialitate, considerăm corectă poziţia, 

potrivit căreia „cifra neagră” a criminalităţii poate fi definită ca un ansamblu de infracţiuni 

care se comit efectiv, dar nu sunt incluse în statistica oficială. „Cifra neagră” a criminalităţii 

cuprinde infracţiunile necunoscute şi tăinuite (ascunse) [22, p. 157]. 

Până în prezent nu s-a ajuns la o formulă unică cu privire la definirea noţiunii de 

criminalitate latentă. Totodată, pot fi evidenţiate următoarele ipoteze importante: 

criminalitatea latentă reprezintă o parte a criminalităţii; ea posedă caracteristici cantitative şi 

calitative proprii; de regulă, dinamica acestui fenomen este opusă dinamicii criminalităţii 

înregistrate; structura criminalităţii latente este deosebită de structura criminalităţii 

înregistrate. 

Astfel, criminalitatea latentă, ca element distinct al criminalităţii înregistrate, poate fi 

definită ca fiind un fenomen social-juridic negativ, variabil în timp şi spaţiu, care este 

constituit din totalitatea infracţiunilor nereflectate în sistemul oficial de evidenţă statistică, 

caracterizându-se prin indicatori cantitativi-calitativi şi prin particularităţi specifice de apariţie 

şi evoluţie. 

2.2. Clasificări ale criminalităţii latente. Actualmente, în literatura de specialitate există 

mai multe clasificări ale criminalităţii latente, fiecare în parte fiind orientată atât spre relevarea 

unor legităţi ale criminalităţii latente în general, cât şi ale unor tipuri separate ale ei. În acest 

sens, este important de a evidenţia criteriile în baza cărora are loc formarea criminalităţii 

latente: 1) mecanismul formării latenţei; 2) nivelul (gradul) latenţei unor tipuri de 

criminalitate; 3) cauzele (factorii) latenţei unor tipuri de infracţiuni; 4) gradul de flagranţă a 

infracţiunilor; 5) nivelul de informare (sau neinformare) despre infracţiuni al unui anumit cerc 

de persoane (martori, victime, funcţionari ai organelor de drept etc.). 

De menţionat că există unele clasificări realizate în baza mai multor criterii. Însă, de 

multe ori acestea nu sunt reuşite din cauza neconcordanţei sau chiar a contradictorialităţii unor 

elemente structurale.  

O clasificare a infracţiunilor latente este propusă de autorii N. Alicperov şi R. Rasulov 

[15, p. 12], care divizează diferite tipuri de infracţiuni în funcţie de nivelul latenţei lor. O 

clasificare detaliată a infracţiunilor latente a fost propusă de A. Alexeev şi A. Roşa [14, p. 40-
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41]. O clasificare analogică a criminalităţii latente este făcută de autorul autohton Iu. Larii [4, 

p. 102], care, de asemenea, pune accent pe mecanismul de formare a acesteia.  Încă o 

clasificare este realizată de N. Sazonova, care divizează criminalitatea latentă, în funcţie de 

cauzele apariţiei latenţei, în criminalitate obiectiv-latentă şi subiectiv-latentă [30, p.41]. 

2.3. Consecinţele criminalităţii latente. În opinia unor autori, „consecinţele criminalităţii 

latente urmează a fi examinate ca fiind una din caracteristicile ei de bază. În acelaşi timp, 

acestea reprezintă una din cele mai puţin cercetate direcţii ale criminalităţii latente. Totodată, 

prejudiciul social-politic, economic şi moral, provocat de partea latentă a criminalităţii, după 

proporţiile sale, nu cedează, ba chiar probabil depăşeşte consecinţele părţii înregistrate a 

criminalităţii [11, p. 20]. Faptul dat este condiţionat, în primul rând, de caracteristicile 

calitative, care diferenţiază criminalitatea latentă de cea înregistrată. În majoritatea cazurilor, 

consecinţele criminalităţii sunt ascunse şi, corespunzător, aprecierea lor de către organele de 

drept este dificilă sau chiar imposibilă. Deşi prejudiciul (atât material, cât şi moral-psihologic) 

cauzat de criminalitatea înregistrată este enorm, totuşi acesta nicidecum nu poate fi comparat 

cu daunele cauzate societăţii de criminalitatea latentă. 

De asemenea nivelul înalt al latenţei face dificilă prognozarea evoluţiei situaţiei 

criminogene atât într-o perioadă de timp concretă, cât şi în ansamblu, pe unele tipuri de 

infracţiuni. Faptul dat se răsfrânge negativ asupra strategiilor de contracarare a criminalităţii, 

ceea ce se confirmă prin diferite date, inclusiv statistice. La rândul său, această situaţie nu 

permite statului să asigure o acoperire adecvată a necesităţilor organelor de drept cu resurse 

umane şi materiale, precum şi realizării unor măsuri reale de luptă cu criminalitatea în scopul 

menţinerii ei la un nivel social acceptabil. 

Astfel, cu cât mai extinse sunt dimensiunile criminalităţii latente, cu atât mai redus este 

nivelul protecţiei populaţiei faţă de criminalitate din partea organelor de drept, iar nivelul 

autodeterminării criminalităţii în astfel de condiţii este unul destul de alarmant.  

2.4. Cauzele şi condiţiile criminalităţii latente. Prin cauze care provoacă latenţa 

infracţiunilor urmează de avut în vedere ansamblul circumstanţelor (factorilor) cu caracter 

social, juridic şi de altă natură care împiedică constatarea, înregistrarea şi evidenţa 

infracţiunilor, precum şi descoperirea completă a acestora. În cele din urmă, din şirul acestor 

factori mai fac parte anumite lacune în activitatea organelor de drept şi a celor de 

supraveghere şi control cu atribuţii şi competenţe specifice în domeniul investigării 
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infracţiunilor şi identificării persoanelor care le-au comis, înregistrării şi evidenţei acestora, 

exercitării justiţiei etc. 

Abordările teoretice consacrate cauzalităţii criminalităţii latente permit de a evidenţia 

cele mai răspândite cauze şi condiţii ale acestui fenomen. În context, este important de a 

efectua divizarea internă a respectivei categorii de cauze, fiind vorba despre două grupuri: 1) 

obiective, care nu depind de voinţa subiectului; 2) subiective, care depind de voinţa persoanei 

şi se reflectă în acţiunea sau inacţiunea acesteia.  

La cauzele obiective ale criminalităţii latente (cu referire la victimă) pot fi atribuite: 1) 

starea sănătăţii victimei sau a martorului infracţiunii, motiv pentru care nu a fost posibilă 

sesizarea organelor de drept cu privire la infracţiunea comisă; 2) se afla în locuri unde era 

dificil sau imposibil de a lua legătura cu reprezentanţii organelor de drept; 3) avea insuficientă 

informaţie despre infracţiune; 4) despre infracţiunea comisă nu cunoaşte nici infractorul şi nici 

victima; 5) decesul victimei. 

În calitate de cauze subiective ale criminalităţii latente pot fi evidenţiate: 1) lipsa 

încrederii din partea victimelor sau a martorilor în perspectiva descoperirii infracţiunii; 2) 

nihilismul juridic, în particular convingerea deplină în faptul că organele de drept nu vor 

reacţiona la informaţia privind infracţiunea comisă şi, din atare raţiuni, nu este oportun de a 

pierde timpul în zadar; 3) existenţa verosimilităţii descoperirii unor fapte reprobabile sau 

ilicite, comise cândva de  victimă sau de martor; 4) tendinţa „de a se răfui” cu infractorul cu 

propriile forţe; 5) frica faţă de infractori, care ar putea ulterior să se răzbune pe victimă sau pe 

membrii săi de familie; 6) compătimirea infractorului, în special dacă infracţiunea este comisă 

de către un minor,  o persoană în etate sau de o persoană bine cunoscută; 7) lipsa dorinţei de a 

da publicităţii unor aspecte intime care rezultă din conţinutul faptelor infracţionale săvârşite, 

mai ales în cazurile violurilor; 8) persoana consideră prejudiciul cauzat prin comiterea 

infracţiunii ca fiind nesemnificativ şi nu doreşte să piardă timpul pentru comunicarea cu 

reprezentanţii organelor de drept; 9) frica sau neîncrederea unor persoane, care în trecut au 

fost victime sau martori ai unei infracţiuni comise de reprezentanţii organelor de drept. 

2.5. Factorii care condiţionează apariţia şi evoluţia caracterului latent al unor tipuri 

de criminalitate.  În context sunt analizate cauzele latenţei unor tipuri distincte de criminalitate 

care se caracterizează printr-un grad sporit de latenţă (criminalitatea ecologică; criminalitatea 
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informatică; criminalitatea economică; infracţiunile de corupţie; circulaţia ilegală a 

substanţelor narcotice; criminalitatea penitenciară). 

Astfel, sunt prezentate argumentele autorilor care consideră că „infracţiunile ecologice 

sunt cel mai puţin înregistrate de către organele de drept” [20, p. 36-37]. 

În condiţiile diversităţii formelor şi tipurilor de infracţiuni cu caracter economic, un 

pericol deosebit îl au infracţiunile comise în domeniul fiscal cărora le este atribuită o latenţă 

sporită [32, p. 398-399]. În literatura criminologică se constată că „partea latentă a 

criminalităţii organizate în domeniul economic o poate depăşi de 300 de ori pe cea 

înregistrată” [34, p. 23]. În opinia lui V. Luneev, „nivelul de latenţă a criminalităţii economice 

atinge cota de 85%” [25, p. 6-7]. 

Destul de actuală este şi problema latenţei criminalităţii informatice. Asupra latenţei 

înalte a criminalităţii informatice indică mai mulţi autori. Astfel, conform unor investigaţii în 

domeniu, „doar 10-15% din numărul total al infracţiunilor informatice ajung în vizorul 

organelor de drept” [31, p. 8]. 

Nivelul înalt de latentitate specific criminalităţii legate de circulaţia ilegală a drogurilor 

este influenţat de: „extinderea relaţiilor internaţionale, necorespunderea organizaţională a 

organelor de stat şi a celor publice domeniului de prevenire şi combatere a criminalităţii, 

inacţiunea legilor, lacunele în aprecierea juridico-penală a faptelor socialmente periculoase, 

lobbyismul ilicit etc.” [5, p. 76]. 

În opinia unor autori, „statistica oficială a criminalităţii în locurile de detenţie nu 

corespunde realităţii şi este mult diminuată. Latenţa înaltă a criminalităţii în instituţiile 

penitenciare se explică, mai întâi de toate, prin influenţa subculturii criminale asupra 

condamnaţilor în timpul executării pedepsei privative de libertate, care interzice colaborarea 

cu personalul instituţiei penitenciare (criminalitatea naturală)” [27, p. 24]. 

Aşadar, cauzele (factorii) latenţei diferitor tipuri de criminalitate se pot deosebi esenţial. 

Latenţa criminalităţii este determinată de diferiţi factori care constituie un sistem cauzal 

complex al acestui fenomen negativ. Nu există o cauză unică (de bază) a latenţei criminalităţi 

în ansamblu. Prin urmare, este important de a înţelege ce influenţează nemijlocit asupra 

mecanismului formării latenţei diferitor tipuri de criminalitate şi de ce un anumit tip de 

criminalitate capătă o latenţă sporită. Doar apreciind corect cauzele respective, putem vorbi 
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despre posibilităţi reale de implementare a unor măsuri menite să diminueze gradul de latenţă 

a diferitor tipuri de criminalitate. 

Capitolul 3, Prevenirea criminalităţii latente, conţine 5 secţiuni în cadrul cărora este 

abordată problematica respectivă, ultima secţiune prezintă concluziile relevate pe marginea cercetării 

realizate în acest capitol. 

3.1. Metode şi tehnici de estimare a criminalităţii latente. O problemă importantă pe 

care o evocă studiul criminalităţii latente este cunoaşterea metodelor şi tehnicilor de estimare a 

acestui fenomen. Anume stabilirea proporţiilor reale ale criminalităţii latente reprezintă una 

din sarcinile de bază ale criminologiei în cercetarea şi înţelegerea esenţei criminalităţii. 

Pentru analiza părţii latente a criminalităţii, ştiinţa criminologică utilizează un spectru 

vast de metode cu ajutorul cărora este obţinută informaţia despre starea aproximativă a 

fenomenului investigat. În funcţie de scopurile cercetării, toate metodele pot fi divizate în 

metode de apreciere a criminalităţii latente în general şi metode de apreciere a latenţei unor 

tipuri distincte de infracţiuni. Astfel, metodele generale de analiză a criminalităţii latente 

prezintă interes prin faptul că permit aprecierea preliminară a nivelului general al criminalităţii 

reale, ceea ce poate fi utilizat pentru soluţionarea nemijlocită a principalelor probleme legate 

de politica penală, inclusiv elaborarea strategiei şi tacticii activităţii organelor de drept.  

Un rol aparte în cazul studierii criminalităţii latente le revine metodelor statistice, 

sociologice şi speciale de investigații. Printre metodele statistice, pe lângă observare, 

centralizare, analiză şi prelucrare a informaţiei, se evidenţiază teoria modulară a sociumului 

care se bazează pe indicatorii dizarmoniei specifice organismului social ca sistem. Pentru 

evaluarea criminalităţii latente la nivel local este oportun de a utiliza metodele sociologice, 

acestea fiind destul de răspândite în cercetările fenomenelor cu caracter criminologic. Tendinţa 

respectivă se datorează faptului că ele permit, cu un grad anumit de verosimilitate, de a urmări 

criminalitatea latentă în ansamblu şi pe anumite categorii de infracţiuni, de a stabili tendinţele 

de bază ale evoluţiei fenomenului în trecut, prezent şi de a-l prognoza pentru viitor. Printre 

metodele sociologice de studiere a criminalităţii latente sunt: chestionările; analiza 

documentelor; metoda analizei content a materialelor mass-media; observaţia şi experimentul; 

metoda analizei modulare a criminalităţii. Destul de eficiente în cercetarea criminalităţii 

latente sunt metodele speciale, cum ar fi metoda analizei factoriale a criminalităţii latente, 

stratificarea criminologică etc.  
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3.2. Măsuri de prevenire a criminalităţii latente în contextul acţiunilor de prevenire a 

criminalităţii relevate. Semnificaţia măsurilor generale de prevenire a criminalităţii reale este 

condiţionată de faptul că realizarea lor presupune înfăptuirea unei politici economice la nivel 

guvernamental orientată spre minimizarea şi limitarea posibilităţilor elementului criminal. 

În ceea ce priveşte prevenirea special-criminologică a criminalităţii reale, se 

menţionează că la această categorie de măsuri se referă: a) monitorizarea persoanelor eliberate 

din detenţie; b) lupta cu alcoolismul şi narcomania; c) lupta cu circuitul ilegal al 

armamentului, muniţiilor şi substanţelor explozive; d) profilaxia social-psihiatrică” [7, p. 48]. 

Un alt tip de activitate preventivă în privinţa criminalităţii reale este prevenirea 

individuală. Urmează de menţionat că aceste măsuri sunt destul de bine studiate în literatura 

criminologică [3, p. 557-563; 4, p. 287-290; 16; 24; 23, p. 383-396] şi implementate în 

practică în privinţa diferitor categorii de infractori. 

Astfel, studiul realizat a demonstrat că este posibil de controlat criminalitatea reală, 

inclusiv partea sa latentă, dar şi a o influenţa prin intermediul unui complex de măsuri 

preventive cu caracter general, special şi individual. Din păcate, la momentul actual măsurile 

de prevenire a criminalităţii latente rămân a fi mai puţin eficiente. Astfel, pentru a eficientiza 

acest complex de măsuri este necesar de perfecţionat reglementarea juridică a relaţiilor sociale 

din diverse domenii, deoarece criminalitatea în ansamblu şi partea sa latentă se află într-o 

permanentă evoluţie, faptul dat urmând a fi luat în considerare de către subiecţii prevenirii 

criminalităţii reale în activitatea lor cotidiană.  

3.3. Direcţii prioritare de prevenire a criminalităţii latente. Prevenirea criminalităţii 

latente reprezintă un proces complex şi multidimensional care presupune realizarea diferitor 

măsuri. Aceste măsuri sunt orientate spre relevarea infracţiunilor, respectarea legislaţiei în 

procesul înregistrării lor, asigurarea legalităţii deciziilor procesual-penale privind existenţa sau 

lipsa componenţei de infracţiune, adică măsuri orientate spre obţinerea unor indicatori 

obiectivi ai criminalităţii, apropiindu-i de cei reali. În acelaşi timp, reducerea latenţei 

criminalităţii reprezintă o activitate desfăşurată în vederea relevării şi înlăturării (blocării şi 

neutralizării) cauzelor şi condiţiilor (factorilor) care influenţează asupra latentizării 

fenomenului infracţional. În calitate de obiect supus influenţării sunt cetăţenii care nu 

comunică despre infracţiunile comise contra lor sau contra altor persoane, pe de o parte, şi  
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funcţionarii organelor de drept care nu înregistrează şi tăinuiesc de la evidenţa oficială  

infracţiunile care ajung la cunoştinţa lor, pe de altă parte. 

Măsurile întreprinse în vederea prevenirii criminalităţii latente pot fi divizate în trei 

direcţii de bază: 1) măsuri generale de prevenire a latenţei criminalităţii în ansamblu; 2) 

măsuri orientate spre diminuarea latenţei naturale; 3) măsuri orientate spre diminuarea latenţei 

artificiale. Necesitatea unei astfel de divizări este condiţionată, înainte de toate, de diferenţa 

calitativă a mecanismului formării acestor tipuri de latenţă. În mod corespunzător trebuie să 

difere şi măsurile care urmează a fi întreprinse pentru reducerea şi înlăturarea acestora. Anume 

o astfel de divizare va permite crearea unui sistem de măsuri eficiente de prevenire a 

criminalităţii latente.  

Diminuarea criminalităţii latente, modificând coraportul în favoarea celei înregistrate, 

este posibilă prin următoarele căi şi metode: ridicarea nivelului general al conştiinţei juridice a 

populaţiei; implementarea măsurilor organizaţionale, informative şi administrative care vor 

favoriza procesele de formare a societăţii civile şi vor ridica nivelul activismului social al 

cetăţenilor; elaborarea unor metode şi forme de colaborare a cetăţenilor cu organele de drept;  

amplificarea controlului departamental şi al procuraturii asupra înregistrării şi soluţionării 

sesizărilor despre infracţiuni, în special privind legalitatea deciziilor procesuale luate în urma 

examinării acestora; elaborarea criteriilor de apreciere a eficienţei activităţii organelor de drept 

şi al sistemului corespunzător de indicatori. 

3.4. Măsuri orientate spre diminuarea latenţei unor tipuri de criminalitate. Pentru 

prevenirea eficientă a criminalităţii urmează a fi luat în considerare specificul latenţei diferitor 

tipuri de criminalitate. Astfel, măsurile de diminuare a latenţei infracţiunilor contra familiei se 

deosebesc esenţial de măsurile aplicate cu acelaşi scop în privinţa infracţiunilor de corupţie 

sau a infracţiunilor ecologice. Având în vedere cele menţionate, au fost analizate succint cele 

mai răspândite genuri de infracţionalitate care se caracterizează printr-o latenţă sporită. Este 

vorba despre: infracţiuni contra familiei; criminalitatea ecologică (în special, infracţiunile 

legate de poluarea mediului înconjurător şi de ameninţările la adresa securităţii ecologice);  

criminalitatea legată de circulaţia ilegală a substanţelor narcotice; infracţiunile de corupţie;  

criminalitatea în domeniul tehnologiilor informatice; criminalitatea economică; criminalitatea 

organizată. 
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În calitate de subiecţi ai prevenirii criminalităţii latente pot fi evidenţiate organele de 

stat şi organele administraţiei publice locale, organizaţiile neguvernamentale şi cetăţenii care 

au o anumită influenţă asupra obiectului în scopul prevenirii infracţiunilor. Totodată, organul 

central în activitatea de prevenire este Ministerul Afacerilor Interne, căruia îi revine un rol 

deosebit în acest proces complex, „…determinat de diversitatea competenţelor și atribuțiilor 

pe care le are, de spectrul larg al împuternicirilor care îi permit începerea și desfășurarea 

urmăririi penale, realizarea măsurilor speciale de investigație şi a altor activități 

antiinfracționale, precum şi de existenţa în structura acestuia a diferitor servicii şi subdiviziuni 

specializate în prevenirea criminologică a infracțiunilor și altor încălcări de lege” [4, p. 277]. 

Aşadar, demersurile ştiinţifice desfăşurate în vederea studierii criminalităţii latente 

demonstrează că asupra unui astfel de fenomen negativ şi constant este posibil şi necesar de 

influenţat. Criminalitatea latentă poate fi studiată şi apreciată la nivel statal, ceea ce în 

perspectivă oferă posibilitate de a corecta politica în domeniul contracarării acestui fenomen, 

luându-se în calcul aspectul latentităţii. Din păcate, în programele de luptă cu criminalitatea 

din Republica Moldova nu există până în prezent nici o menţiune despre partea latentă a 

fenomenului infracţional şi, din aceste considerente, nu sunt prevăzute măsuri axate pe 

diminuarea şi prevenirea infracţiunilor latente. 

 

 

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI  

 

Rezultatele obţinute în cadrul respectivei teze de doctorat sunt reflectate în 

următoarele: au fost clarificate aspectele evoluţiei cercetărilor în domeniul criminalităţii 

latente; a fost elucidat conceptul şi caracteristicile criminalităţii latente [9, p. 474-482; 10, p. 

483-490; 12, p. 22-26]; a fost realizată o clasificare a criminalităţii latente [11, p. 483-490]; au 

fost relevate consecinţele criminalităţii latente [11, p. 474-482]; au fost cercetate cauzele şi 

condiţiile criminalităţii latente [6, p. 606-613]; au fost identificate măsurile de prevenire a 

criminalităţii latente [8, p. 147-152; 7, p. 46-49].  

În urma abordării complexe a obiectului de cercetare, a fost soluţionată problema 

ştiinţifică de importanţă majoră, care constă în elaborarea cadrului conceptual privind 

particularităţile criminologice ale criminalităţii latente la etapa actuală, precum şi 
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fundamentarea unor concluzii şi propuneri care permit de a realiza o abordare complexă în 

procesul perfecţionării practicii de prevenire a tipului respectiv de criminalitate. 

I. Concluzii: 

1. Analiza literaturii de specialitate în relaţie cu tema de cercetare indică asupra 

faptului că în prezent rămân nesoluţionate un şir de probleme legate de noţiunea criminalităţii 

latente şi cauzele acesteia. De asemenea, lipsesc criterii clare de clasificare a tipurilor 

criminalităţii latente, nu sunt stabiliţi subiecţii şi nu sunt elaborate măsurile de prevenire a 

respectivului fenomen negativ. O problemă deosebit de acută apare în cazul corelării 

concepţiei teoretice privind starea, evoluţia şi manifestările criminalităţii latente cu 

metodologia de cercetare şi evaluare a parametrilor caracteristici fenomenului vizat.  

2. Criminalitatea latentă poate fi definită ca fiind un fenomen social-juridic negativ, 

variabil în timp şi spaţiu, care este constituit din totalitatea infracţiunilor nereflectate în 

sistemul oficial de evidenţă statistică, caracterizându-se prin indicatori cantitativi-calitativi şi 

prin particularităţi specifice de apariţie şi evoluţie. 

3. Actualmente, în literatura de specialitate există mai multe clasificări ale 

criminalităţii latente. Fiecare din aceste clasificări este orientată atât spre relevarea unor 

legităţi ale criminalităţii latente în general, cât şi ale unor tipuri separate ale acesteia. Astfel, 

principalele tipuri de criminalitate latentă au la bază următoarele criterii de formare: a) 

mecanismul formării latenţei; b) nivelul (gradul) latenţei unor tipuri de criminalitate; c) 

cauzele latenţei unor tipuri de infracţiuni; d) gradul de flagranţă a infracţiunilor; e) gradul de 

informare (sau neinformare) despre infracţiuni al unui anumit cerc de persoane (martori, 

victime, funcţionari ai organelor de drept etc.).  

4. Nivelul înalt al latenţei face dificilă prognozarea evoluţiei situaţiei criminogene atât 

într-o perioadă de timp concretă, cât şi în ansamblu, pe unele tipuri de infracţiuni. Faptul dat 

se răsfrânge negativ asupra strategiilor de contracarare a criminalităţii, ceea ce se confirmă 

prin diferite date, inclusiv statistice. La rândul său, această situaţie nu permite statului să 

asigure o acoperire adecvată a necesităţilor organelor de drept cu resurse umane şi materiale, 

precum şi realizării unor măsuri reale de luptă cu criminalitatea în scopul menţinerii ei la un 

nivel social acceptabil.  

5. Analiza cauzelor apariţiei criminalităţii latente a permis evidenţierea următoarelor 

concluzii: 1) cauzele manifestării latenţei au un caracter obiectiv-subiectiv, fiind condiţionate 

de un complex de factori cu caracter economic, ideologic, politic, juridic etc. Respectivele 

infracţiuni, la fel ca şi toate fenomenele tenebre, apar ca urmare a rolului diminuat al statului 
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în gestionarea relaţiilor sociale, fie în rezultatul unor erori ale unei astfel de gestionări; 2) 

cauzele respective apar de sine stătător, indiferent de fenomenele care determină criminalitatea 

în general.  

6. Aplicarea unor metodologii complexe (statistice, sociologice, evaluarea experţilor, 

studierea documentelor, monitorizarea şi analiza proceselor de victimizare a populaţiei etc.) în 

studierea criminalităţii latente poate avea ca finalitate cunoaşterea proporţiilor reale ale 

fenomenului investigat. Astfel, în prezent utilizarea diverselor metode de estimare a 

criminalităţii latente oferă temei de a afirma că organele de drept posedă doar o treime din 

informaţii privind infracţiunile comise, aproximativ două treimi din ele fiind latente.  

7. Prevenirea criminalităţii latente reprezintă un proces complex şi multidimensional 

care presupune realizarea diferitor măsuri orientate spre relevarea infracţiunilor, respectarea 

legislaţiei în procesul înregistrării lor, asigurarea legalităţii deciziilor procesual-penale privind 

constatarea existenţei sau lipsei componenţei de infracţiune. Prin urmare,  măsurile de 

prevenire a latenţei criminalităţii urmează a fi divizate în trei direcţii de bază: a) măsuri 

generale de prevenire a latenţei criminalităţii în ansamblu; b) măsuri orientate spre diminuarea 

latenţei naturale; c) măsuri orientate spre diminuarea latenţei artificiale.  

8. Diminuarea criminalităţii latente, modificând coraportul în favoarea celei 

înregistrate, este posibilă prin următoarele căi şi metode: ridicarea nivelului general al 

conştiinţei juridice a populaţiei; implementarea măsurilor organizaţionale, informative şi 

administrative care vor favoriza procesele de formare a societăţii civile şi vor ridica nivelul 

activismului social al cetăţenilor; elaborarea unor metode şi forme de colaborare a cetăţenilor 

cu organele de drept;  amplificarea controlului departamental şi al procuraturii asupra 

înregistrării şi soluţionării sesizărilor despre infracţiuni.  

II. Recomandări: 

1. Pericolul social al tăinuirii infracţiunilor de la evidenţă implică deseori comiterea 

repetată a infracţiunilor şi răspândirea masivă a acestora. Ineficienţa luptei cu fenomenul în 

cauză prin mijloacele juridice existente mărturiseşte despre prezenţa temeiurilor sociale şi 

criminologice de criminalizare a respectivelor categorii de fapte. Având în vedere cele 

menţionate, considerăm oportun de a completa CP al RM cu un articol nou (308¹), având 

următoarea redacţie: 

Art. 308¹ Tăinuirea de la înregistrare în documentele de evidenţă statistică a 

infracţiunilor şi a sesizărilor despre infracţiuni 

1) Tăinuirea de la înregistrare în documentele de evidenţă statistică a sesizărilor 

despre infracţiuni prin refuzul neîntemeiat de a primi sau de a înregistra sesizarea despre 
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infracţiuni, fie refuzul neîntemeiat de a înregistra o faptă care conţine semnele unei infracţiuni 

de către persoana abilitată cu astfel de atribuţii. 

Se pedepsesc  cu ... 

2) Tăinuirea de la înregistrare în documentele de evidenţă statistică a infracţiunilor 

prin refuzul neîntemeiat de a porni o cauză penală, fie încetarea procesului penal până la 

realizarea acţiunilor de urmărire penală în privinţa bănuitului sau învinuitului de către 

persoana abilitată cu astfel de atribuţii. 

Se pedepsesc cu ... 

3) Acţiunile prevăzute la alin. 2) legate de învinuirea de săvârşirea unor infracţiuni 

grave, deosebit de grave sau excepţional de grave. 

Se pedepsesc cu ... 

2. În scopul diminuării latenţei infracţiunilor de corupţie şi încurajării cetăţenilor de a 

comunica organelor de drept despre cazurile de corupţie care au avut loc, propunem 

următoarea redacţie a alin. (4) al art. 325 CP al RM: Persoana care a promis, a oferit sau a 

dat bunuri ori servicii enumerate la art. 324 este liberată de răspundere penală dacă ele i-au 

fost extorcate, fie iniţiativa a parvenit de la o persoană publică sau o persoană publică 

străină, cu condiţia că scopurile urmărite de făptuitor nu contravin legislaţiei în vigoare, 

sau dacă persoana s-a autodenunţat neştiind că organele de urmărire penală sunt la curent cu 

infracţiunea care au săvârşit-o. 

3. Considerăm necesar de a revizui criteriile de apreciere a activităţii organelor de 

drept care desfăşoară procesul de prevenire şi combatere a criminalităţii. Astfel, activitatea 

acestora nu ar trebui să fie apreciată în baza indicatorilor cantitativi, ci în baza calităţii 

organizării şi desfăşurării lor, potenţialul preventiv (eficienţa) al activităţii desfăşurate din 

punct de vedere al perspectivelor pe termen scurt şi lung al influenţei acestora asupra stării 

criminalităţii şi a situaţiei criminogene în ansamblu. 

4. Simpla informare a populaţiei despre necesitatea colaborării cu organele de drept 

este puţin eficientă, dacă aceasta nu este transformată în condiţii şi mecanisme concrete de 

colaborare. În acest sens, este important de stabilit o ordine mult mai accesibilă de informare 

din partea cetăţenilor cu privire la infracţiunile despre care aceştia cunosc, precum şi 

mecanismul stimulării morale şi materiale a lor în legătură cu activitatea respectivă. În vederea 

realizării acestui deziderat, urmează să fie elaborat un sistem de evidenţă a sesizărilor 

telefonice anonime, unde orice cetăţean poate culege un anumit număr de telefon şi comunica 

tot ce cunoaşte despre o infracţiune, fără a anunţa datele sale personale. În astfel de cazuri, 

poliţia urmează să-i stabilească un nume codificat, iar dacă informaţia s-a dovedit a fi utilă, 

persoana în cauză va primi o recompensă.  
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5. Potrivit art. 3 al Legii nr. 105-XVI din 16.05.2008 cu privire la protecţia martorilor 

şi altor participanţi la procesul penal, măsurile de protecţie pot fi aplicate doar în cazul 

infracţiunilor grave, deosebit de grave şi excepţional de grave. Astfel, participanţii la proces în 

legătură cu infracţiunile uşoare sau mai puţin grave nu pot beneficia de protecţie. În aceste 

condiţii, lipsa de protecţie a participanţilor la procesul penal faţă de influenţările din partea 

persoanelor care au comis infracţiuni poate condiţiona eschivarea de la îndeplinirea obligaţiei 

de a da declaraţii, fapt care constituie o piedică serioasă în activitatea de investigare a 

infracţiunilor.  

Luând în consideraţie faptul că declaraţiile participanţilor la procesul penal au o 

importanţă majoră pentru tragerea la răspunderea penală a făptuitorilor, propunem 

completarea art. 3 al Legii nr. 105 din 16.05.2008 cu privire la protecţia martorilor şi altor 

participanţi la procesul penal, astfel încât şi participanţii la proces care favorizează 

descoperirea infracţiunilor uşoare sau mai puţin grave să beneficieze de protecţie 

corespunzătoare. 

6. Este foarte important şi oportun elaborarea şi implementarea unui program de 

informare în masă a cetăţenilor privind existenţa şi funcţionarea sistemului de protecţie a 

participanţilor la procesul penal. Programul urmează a fi elaborat de către Guvernul Republicii 

Moldova, iar informarea cetăţenilor poate fi realizată prin intermediul surselor mass-media şi a 

campaniilor de informare a populaţiei în acest sens. 

7. Considerăm oportun ca în procesul pregătirii unui recensământ ordinar al populaţiei 

să fie incluse o serie de întrebări privind infracţiunile comise contra cetăţenilor. Rezultatul va 

fi mai eficient dacă întrebările vor fi expuse într-un chestionar separat. În baza rezultatelor 

recensământului va fi posibil planificarea unor cheltuieli legate de bugetul necesar activităţii 

organelor de drept în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii. În afară de aceasta, 

datele recensământului pot determina raioanele, sectoarele şi localităţile problematice în care 

numărul infracţiunilor latente este mai mare decât media pe ţară.  

8. Considerăm necesar a desfăşura chestionarea tuturor condamnaţilor care îşi ispăşesc 

pedeapsa în locurile de detenţie. În chestionar urmează a fi incluse întrebări privind activităţile 

ilegale ale persoanelor respective până la momentul reţinerii lor. Presupunem că majoritatea  

respondenţilor vor indica doar infracţiunile pentru care au fost condamnaţi. Însă nu este exclus 

faptul că unii din ei vor da mai multe informaţii despre activitatea lor infracţională, fiind 

convinşi în anonimatul complet al chestionării și prezentând astfel o informație mai completă. 
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Sugestii privind potenţialele direcţii viitoare legate de tema abordată. În baza 

rezultatelor obţinute în cadrul prezentei teze de doctorat sunt identificate şi direcţiile unor 

cercetări de perspectivă la care se atribuie: probleme ce ţin de latenţa criminalităţii ecologice; 

studiu privind latenţa criminalităţii legată de circulaţia substanţelor narcotice; latenţa 

criminalităţii în domeniul tehnologiilor informatice.  

Propuneri de utilizare a rezultatelor obţinute în domeniile socio-cultural şi 

economic: în procesul de instruire în cadrul instituţiilor de învăţământ mediu şi superior cu 

profil juridic; în practica de urmărire penală şi cea judiciară. 
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ADNOTARE 

Varvarici Gheorghii. „Criminalitatea latentă: analiză criminologică şi măsuri de 

prevenire”. Teză de doctor în drept. Specialitatea 554.02 – Criminologie. Chişinău, 2021. 

 

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie 

din 317 titluri, 7 anexe, 140 pagini text de bază, rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări 

ştiinţifice. 

Cuvinte-cheie: criminalitatea latentă; cercetarea criminalităţii latente; caracteristicile 

criminalităţii latente; clasificarea criminalităţii latente; consecinţele criminalităţii latente; 

estimarea criminalităţii latente; prevenirea criminalităţii latente. 

Scopul lucrării constă în cercetarea criminologică complexă a criminalităţii latente în 

vederea elaborării unor recomandări argumentate ştiinţific, orientate spre perfecţionarea 

reglementărilor juridice şi eficientizarea practicii de prevenire a fenomenului investigat. 

Obiectivele cercetării: analiza materialelor ştiinţifice referitoare la tema tezei; 

elucidarea dimensiunilor criminologice ale criminalităţii latente; identificarea măsurilor de 

prevenire a criminalităţii latente. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică derivă din abordarea complexă a fenomenului 

investigat la nivel de teză d doctorat. Pe acest suport, au fost formulate concluzii şi 

recomandări teoretice în vederea îmbunătăţirii măsurilor de prevenire a criminalităţii latente. 

Rezultatele obţinute care contribuie la soluţionarea unei probleme ştiinţifice 

importante rezidă în elaborarea cadrului conceptual privind particularităţile criminologice ale 

criminalităţii latente la etapa actuală, precum şi fundamentarea unor concluzii şi propuneri 

care permit de a realiza o abordare complexă în procesul perfecţionării practicii de prevenire a 

tipului respectiv de criminalitate. 

Semnificaţia teoretică: informaţiile conţinute în teză lărgesc cunoştinţele în domeniul 

investigat şi pot fi utilizate pentru studierea în continuare a fenomenului criminalităţii latente. 

Concomitent, importanţa teoretică a lucrării constă în faptul că ideile, concluziile şi recomandările 

evidenţiate completează fundamentele teoretice ale prevenirii acestui gen de criminalitate.  

Valoarea aplicativă constă în faptul că ideile ştiinţifice şi concluziile cuprinse în 

conţinutul tezei pot fi utilizate în procesul de studii din cadrul instituţiilor de învăţământ cu 

profil juridic şi, în plan doctrinar-teoretic, ca material iniţial pentru o abordare mai profundă a 

criminalităţii latente. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: analizele, concluziile şi recomandările 

formulate îşi găsesc aplicabilitatea în realizarea unor noi studii ştiinţifice, în procesul de 

elaborare a normelor juridice, în programele de studii ale instituţiilor de învăţământ, dar şi în 

activitatea organelor abilitate cu competenţe de prevenire şi combatere a criminalităţii. 
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ANNOTATION 

Varvarici Gheorghii. Latent criminality: criminological analysis and preventive 

measures. PhD thesis entitled to specialty 554.02 – Criminology. Chisinau, 2021. 

  

The structure of the work: introduction, 3 chapters, general conclusions and 

recommendations, bibliography consisting of 317 titles, 7 annexes, 140 basic text pages. The 

results obtained are published in 8 scientific papers. 

Keywords: latent criminality; latent criminality research; characteristics of latent 

criminality; classification of latent criminality; consequences of latent criminality; estimation 

of latent criminality; prevention of latent criminality. 

Goals of the work: The aim of the paper consists in the complex criminological 

research of latent criminality in order to elaborate some scientifically argued 

recommendations, oriented towards the improvement of the legal regulations and the 

efficiency of the practice of prevention of the investigated phenomenon. 

The research objectives: Analysis of scientific materials related to the thesis topic; 

explanation of criminological dimensions for latent criminality; identification of measures for 

latent criminality prevention. 

Novelty and scientific originality: derives from the complex approach of the 

investigated phenomenon at the level of scientific work. On this support, theoretical 

conclusions and recommendations have been formulated in order to improve the measures to 

prevent latent criminality. 

The obtained results that contribute to the solution of an important scientific 

problem: consist in the elaboration of the conceptual framework regarding the criminological 

particularities of latent criminality at present stage, as well as the foundation of some 

conclusions and proposals that allow to realize a complex approach in the process of 

improving the practice of preventing the respective type of crime. 

Theoretical significance: the information contained in the paper enlarges the knowledge 

in the investigated field and can be used for further study of the concerned social phenomenon. 

Simultaneously, the theoretical importance of the study is that the highlighted ideas, conclusions 

and recommendations supplement the theoretical foundations of the latent criminality prevention.   

Applicative value: consists in the fact that scientific ideas and conclusions in the content of 

the paper can be used in the process of studies within educational institutions with legal profile and 

in the theoretical doctrinal plan, as an initial material for a deeper approach to the latent 

criminality. 

Implementation of scientific results: analysis, conclusions and recommendations 

formulated find their applicability in carrying out of new scientific studies, in the process of 

legal norms elaboration, in the study programs of educational institutions, but also in the 

activity of the bodies responsible for criminality preventing and combating. 
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АННОТАЦИТЯ 

Варварич Георгий. Латентная преступность: криминологический анализ 

и меры предупреждения. Диссертация на соискание ученой степени доктора 

права по специальности 554.02 – Криминология. Кишинэу, 2021. 

 

Структура работы: введение, 3 главы, общие выводы и рекомендации, 

библиография из 317 наименования, 7 приложений, 140 основных текстовых страниц, 

приложения. Полученные результаты опубликованы в 8 научных работах.  

Ключевые слова: латентная преступность; исследование латентной 

преступности; характеристики латентной преступности; классификация латентной 

преступности; последствия латентной преступности; оценка латентной преступности; 

предотвращение латентной преступности. 

Целью работы является комплексное криминологическое исследование 

латентной преступности с целью выработки научно обоснованных рекомендаций, 

направленных на совершенствование нормативно-правовой базы и повышение 

эффективности практики предотвращения исследуемого явления. 

Задачи исследования: Анализ научных материалов, связанных с темой 

диссертации; разъяснение криминологических аспектов латентной преступности; 

определение мер по предотвращению латентной преступности. 

Научная новизна и оригинальность исследования: вытекает из комплексного 

подхода явления, исследуемого на уровне научной работы. На основании этого, были 

сформулированы теоретические выводы, и рекомендации для улучшения мер по 

предотвращению латентной преступности. 

Полученные результаты, способствующие решению важной научной 

проблемы: заключаются в разработке концептуальных основ криминологических 

особенностей латентной преступности на современном этапе, а также в обосновании 

некоторых выводов и предложений, позволяющих реализовать комплексный подход в 

процессе совершенствования практики предупреждения соответствующего вида 

преступлений. 

Теоретическая значимость: информация, содержащаяся в статье, расширяет 

знания в исследуемой области и может использоваться для дальнейшего изучения 

рассматриваемого социального явления. В то же время, теоретическая важность 

исследования заключается в том, что выдвинутые идеи, выводы и рекомендации 

дополняют теоретические основы предотвращения латентной преступности.  

Прикладное значение: заключается в том, что научные идеи и выводы, 

включенные в содержание статьи, могут быть использованы в образовательном 

процессе в учебных заведениях с правовым профилем и в доктринально-теоретической 

плоскости, в качестве исходного материала для более глубокого подхода к латентной 

преступности. 

Внедрение результатов исследования: сформулированные анализы, выводы и 

рекомендации находят свое применение при проведении новых научных исследований, 

в процессе разработки правовых норм, в образовательных программах учебных 

заведений, а также в деятельности органов, ответственных за предотвращение и борьбу 

с преступностью. 
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