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CZU 343.1

REFLECŢII PRIVIND SUBIECŢII CARE EFECTUEAZĂ 
ACTIVITATEA SPECIALĂ DE INVESTIGAŢII*

Articolul este consacrat domeniului de cercetare al activităţii speciale de investigaţii şi are ca 
obiect de studiu subiecţii care efectuează acest gen de activitate. Scopul prezentului studiu constă în 
determinarea şi analiza prin prisma literaturii de specialitate şi a cadrului juridic naţional a proble-
maticii cu privire la subiecţii care efectuează activitatea specială de investigaţii. În lucrare sunt expu-
se şi analizate diferite concepte ale subiecţilor care efectuează activitatea specială de investigaţii şi 
sunt expuse propriile viziuni ale autorului vizavi de acest subiect de cercetare. Concluzia finală, axată 
pe actualele prevederi legislative ale Republicii Moldova, este că noţiunea de „subiect al activităţii 
speciale de investigaţii” nu se identifică cu cea de „subiect care efectuează activitatea specială de 
investigaţii” şi nici cu cea de „subiect care efectuează măsuri speciale de investigaţii”; prima noţiune, 
având un conţinut mai larg, le include pe ultimele. Singurul subiect care efectuează măsuri speciale 
de investigaţii este ofiţerul de investigaţii. 

Cuvinte-cheie: activitate specială de investigaţii, măsuri speciale de investigaţii, ofiţer de 
investigaţii, subiecţi, participanţi, confident.

REFLECTIONS ON SUBJECTS CARRYING OUT THE SPECIAL 
INVESTIGATION ACTIVITY

This article is devoted to the research field of special investigative activity and has as its ob-
ject of study the subjects who perform this kind of activity. The purpose of this study is to determine 
and analyze through the lens of specialized literature and the national legal framework the issue 
regarding the subjects that perform the special investigative activity. In the work, different con-
cepts of the subjects that carry out the special investigative activity are exposed and analyzed, and 
the author’s own visions regarding this research subject are exposed. The final conclusion, focused 
on the current legislative provisions of the Republic of Moldova, is that the notion of „subject of spe-
cial investigative activity” is not identified with that of „subject carrying out special investigative 
activity” nor with that of „subject carrying out special investigative measures”, the first notion, hav-
ing a broader content, includes the last ones. The only subject who carries out special investigative 
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Introducere. Dezvoltarea actuală a ome-
nirii, în general, și a societății moldovenești, 
în special, se caracterizată prin multitudinea 
transformărilor fundamentale înregistrate în 
toate sferele activității umane. Pe lângă benefi-
ciile oferite de noile progrese tehnico-științifice 
care ne modernizează substanțial viața, din pă-
cate ne surprind și efectele negative ale aces-
tor reforme, fiind vorba despre dezvoltarea 
calitativă a fenomenului criminal. Pericolul 
criminalizării relațiilor sociale apărute în pro-
cesul de reformare a structurilor socio-politice 
și a activităților economice devine deosebit de 
acut. Crima organizată în ultimii ani a înregis-
trat cote foarte periculoase pentru securitatea 
națională, crescând consistent nivelul de orga-
nizare și profesionalism criminal. Infractorii, 
dispunând de fonduri semnificative, deseori 
recurg la coruperea funcționarilor statului, in-
clusiv a celor de rang înalt, construind astfel o 
rețea de angajați compromiși și șantajabili la 
toate nivelurile aparatului de stat, asigurând 
protecție activității criminale și creând obsta-
cole pentru funcționarea normală a organelor 
de ocrotire a normelor de drept. 

Printre principalii factori care contri-
buie la creșterea criminalității, mai ales a for-
melor sale organizate, este imperfecțiunea ca-
drului legal, mai cu seamă fiind vorba despre 
cel care reglementează activitatea specială 
de investigații. Se știe că activitatea specială 
de investigații este unul dintre cele mai efici-
ente instrumente ale statului în combaterea 
criminalității. Prin aplicarea mijloacelor și 
metodelor sale specifice, aceasta are menirea 
să asigurare protecția vieții, sănătății, drep-
turilor, libertăților și intereselor legitime ale 
cetățenilor Republicii Moldova, cetățenilor 
străini, apatrizilor, instituțiilor și organizațiilor 
contra infracțiunilor și amenințărilor care sub-
minează existențialitatea acestor valori. 

În același timp, îndeplinirea cu succes și 
de înaltă calitate a sarcinilor activității speciale 
de investigații ține de competența subiecților 
antrenați să desfășoare activitate specială de 
investigații. Or, problema subiecților activității 
speciale de investigații rămâne una dintre ce-
le mai importante în domeniu, nefiind sufici-
ent de clar locul și rolul acestora în rezolvarea 
scopurilor și obiectivelor stabilite – avem în 
vedere atribuțiile lor funcționale, statutul juri-
dic, modelele de dezvoltare și rolul acestora în 
procesul de îmbunătățire a activității practice.

Metodologia studiului cuprinde meto-
dele tradiționale de cercetare: logică, grama-
ticală, analiză și sinteză, deducție și inducție, 
observație și comparație. În baza analizei ma-
terialelor pertinente (legislația națională, lite-
ratura de specialitate) sunt formulate concluzi-
ile și recomandările corespunzătoare.

Rezultate obținute şi discuții. Activita-
tea specială de investigații prin natura sa impli-
că o gamă foarte largă de participanți: organe 
ale statului prevăzute de lege, servicii speci-
alizate (operative) ale acestora, funcționarii 
acestora, cetățenii individuali atrași spre cola-
borare etc. Ca și în cazul altor genuri de acti-
vitate juridică, astfel de participanți (persoane 
juridice și fizice) de obicei sunt numiți generic 
subiecţi ai respectivelor relații juridice.

Deși s-ar părea la prima vedere că proble-
ma subiecților activității speciale de investigații 
este simplă, totuși constatăm că aceasta rămâ-
ne până în prezent una din cele mai discutabile 
probleme ale materiei investigațiilor speciale, 
fapt la care s-a și atras atenția în literatura de 
specialitate [23, p.477; 26, p.65; 29, p.384; 33, 
p.49; 30, p.38]. 

Se știe că „subiectul” în domeniul dreptu-
lui este o persoană înzestrată, în primul rând, cu 
anumite competențe, acestea, la rândul lor, fiind 
definite în interpretarea doctrinară ca un set de 

measures is the investigating officer.

Keywords: special investigative activity, special investigative measures, investigative officer, 
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sarcini, funcții, drepturi și obligații (competențe) 
ale organelor de stat, funcționarilor, 
organizațiilor publice, organizațiilor comerciale 
și non-profit stabilite prin acte de reglementare 
juridică [38, p.422; 10, p.186]. Profesorul Vinti-
lă Dongoroz definea competența ca fiind „sfera 
atribuțiunilor pe care le are de îndeplinit, po-
trivit legii, fiecare categorie de organe în cadrul 
procesului penal” [4, p.43]. 

Explicații asemănătoare ale termenu-
lui „competență” sunt reflectate și în doctrina 
activității operative/speciale de investigații 
[39], aceasta presupunând totalitatea dreptu-
rilor și obligațiilor organelor care exercită ac-
tivitate specială de investigații ce decurg din 
sarcinile și funcțiile respectivelor organe, deter-
minate prin legi și reglementări departamenta-
le relevante [18, p.281; 25]. Prin competența 
angajaților organelor în domeniul activității 
speciale de investigații se are în vedere ansam-
blul de drepturi și obligații individuale care le 
sunt acordate acestora, derivate, la rândul lor, 
din competența subdiviziunilor și a organelor 
(autorităților) speciale de investigații. Aceste 
drepturi și obligații în doctrină sunt conside-
rate drepturi și obligații juridice subiective, 
prin intermediul cărora se influențează asupra 
relațiilor sociale [33, p.50].  

În interpretarea doctrinară autohtonă, 
conceptul subiecţilor (s.n.) activității speciale 
de investigații se referă la participanții acestei 
activități (persoane fizice și/sau juridice), căro-
ra legiuitorul le-a atribuit drepturi și obligații 
ce vizează activitatea specială de investigații și 
răspunderea derivată din exercitarea acesto-
ra, incluzând organele care exercită activitate 
operativă de investigații (organe investigativ-
operative), funcționarii acestor organe și alte 
persoane abilitate prin lege cu atribuții în acest 
domeniu [3, p.189; 9, p.37]. 

Într-o interpretare puțin diferită reflecta-
tă în doctrina de specialitate rusească, subiecții 
activității operative/speciale de investigații 
formează o totalitate formată din două grupuri 
principale de persoane fizice și juridice, legate 
într-o oarecare măsură de realizarea activității 

operative/speciale de investigații: 
 – subiecții activității operative de 

investigație sau participanții acesteia; 
 – subiecții care influențează din extern 

asupra activității operative de investigații [40, 
p.76]. 

Conform interpretărilor de mai sus se 
poate spune că o persoană poate fi recunoscută 
ca subiect al activității speciale de investigații 
indiferent dacă participă personal la efectu-
area unei măsuri speciale de investigații sau 
nu (ca și ofițer de investigații, ca și confident 
[8; 11] etc.), principalul lucru, în acest caz, fi-
ind învestirea unor persoane de către legiu-
itor cu unele atribuții și drepturi relevante 
domeniului activității speciale de investigații. 
Astfel, conceptul de subiect al activității spe-
ciale de investigații unește conceptele atât de 
participanți direcți la această activitate, cât 
și de alte persoane care influențează natura 
și cursul activității speciale de investigații, în 
același timp, nefiind participanții săi direcți 
[40, p.79].

În doctrină se discută și viziunea conform 
căreia nu toate persoanele implicate în activita-
tea specială de investigații însușesc statutul de 
subiect al acestei activități [20; 35]. Astfel, unii 
cercetători tratează subiecții activității operati-
ve/speciale de investigații doar din perspectiva 
organelor de stat competente să practice acest 
gen de activitate și subdiviziunile operative ale 
acestora incluse nemijlocit în lista legală [37, 
p.153-171]. Alții analizează subiecții activității 
operative/speciale de investigații doar prin 
prisma funcționarilor și confidenților, special 
selectați și instruiți pentru a desfășura astfel 
de lucrări, precum și subdiviziunile operati-
ve ale organelor de stat cărora li s-a acordat 
dreptul de a desfășura activitate specială de 
investigații [27]. În alte surse se discută doar 
despre subiecții care desfășoară nemijlocit ac-
tivitatea specială de investigații, la categoria 
acestora fiind raportate subdiviziunile specia-
lizate și angajații acestora, care fac parte din or-
ganele de stat abilitate în acest sens prin legea 
privind activitatea specială de investigații [22, 
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p.106; 24, p.106-131]. Cercetând semantica 
termenului „ofițer operativ”, V. F. Lugovik ajun-
ge la concluzia că „este un subiect independent 
al măsurilor operative/speciale de investigații, 
deținând competențe care îl deosebesc de alți 
subiecți și participanți în activitatea operativă/
specială de investigații, acționând ca inițiatorul 
și executorul direct al măsurilor speciale de 
investigații, responsabil pentru acțiunile și de-
ciziile luate” [21, p.18]. 

În doctrina de specialitate belarusă se fa-
ce distincție cât se poate de clară între subiecții 
activității operative/speciale de investigații și 
participanții la această activitate [16; 31; 32; 33; 
34; 36]. Potrivit susținătorilor acestui concept, 
subiecți ai activității speciale de investigații nu 
pot fi numite toate persoanele care ar dispune 
de drepturi și obligații în acest domeniu de acti-
vitate, ci numai cele mai principale, fiind vorba 
despre autoritățile care desfășoară activitate 
specială de investigații, subdiviziunile speciali-
zate, șefii acestora, ofițerii de investigații. Ce-
lelalte persoane care participă în activitatea 
specială de investigații formează o grupă sepa-
rată, numită generic „participanți ai activității 
operative/speciale de investigații”, la aceasta 
fiind atribuite: persoanele care ajută subiecții 
activității speciale de investigații (experți, 
specialiști, translatori, persoane care oferă sau 
pun la dispoziția subiecților activității specia-
le de investigații anumite bunuri (apartament, 
mașină etc.)); confidenții; informatorii ano-
nimi; organele de urmărire penală; persoanele 
țintă (persoane supuse investigațiilor specia-
le); persoanele ale căror interese sunt apărate; 
persoanele verificate pentru acordarea acce-
sului corespunzător. În susținerea acestui con-
cept s-a spus că participanții la activitatea spe-
cială de investigații nu pot fi incluși în grupul 
subiecților acestei activități, deoarece, în pri-
mul rând, sunt persoane ale căror competență 
este legată în principal de funcții care nu sunt 
destinate să rezolve direct sarcinile activității 
speciale de investigații; în al doilea rând, activi-
tatea acestora se desfășoară pe bază de volun-
tariat, cu acordul persoanelor implicate, ceea 

ce nu se poate spune despre subiecții activității 
speciale de investigații, unde activitatea aces-
tora se află în planul îndeplinirii atribuțiilor de 
serviciu ale funcționarilor; în al treilea rând, 
statutul juridic al participanților nu este stabil 
și se poate schimba în cadrul relațiilor operati-
ve de investigații [30]. 

Considerăm că această viziune are 
dreptul la existență, mai ales că un astfel de 
sistem format din subiecți și participanți la 
activitatea operativă/specială de investigații 
urmărește îmbunătățirea reglementării lega-
le a activităților acestor persoane, rezolvarea 
problemelor de selectare a cetățenilor pentru a 
participa la activitatea specială de investigații, 
determinarea rolului fiecărui participant în im-
plementarea respectivei activități, realizarea 
unei serii de studii asupra aspectelor organiza-
torice și tactice ale activității unui anumit su-
biect și participant la activitatea în cauză.

Analiza literaturii de specialitate ne per-
mite totuși să constatăm faptul că, de cele mai 
multe ori, nu se face diferență între noțiunea 
de subiecți ai activității operative/speciale de 
investigații și cea de participanți la această acti-
vitate. Cercetătorii Dubonosov E.S. [19, p.147], 
Omelin, V.N. și Kvitko, A.V. [26, p.65], spre 
exemplu, consideră că între aceste două noțiuni 
nu există niciun fel de diferență și că acești doi 
termeni ar fi sinonimi, iar în cadrul conținutului 
termenului de subiecți (participanți), în funcție 
de diferite criterii de clasificare se pot distinge 
diferite grupe separate. 

Astfel, într-o interpretare, din categoria 
subiecților activității speciale de investigații 
fac parte: 

• organele care desfășoară activitate spe-
cială de investigații; 

• subdiviziunile operative ale acestor or-
gane; 

• funcționarii acestor organe și subdivi-
ziuni; 

• alte organe și subdiviziuni ale organe-
lor menționate și funcționarii acestora; 

• persoanele fizice care acordă asistență 
organelor care desfășoară activitate operativă/
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specială de investigații; 
• alți subiecți [13, p.12; 14, p.16-18].
Într-o altă interpretare, la temelia căreia 

se află criteriul apartenenței subiecților la ca-
tegoria angajaților de bază în organele care au 
competență să desfășoare activitate operativă/
specială de investigații – sau absența unei ase-
menea apartenențe – sunt deosebite două cate-
gorii de subiecți:  

1. funcționari ai acestor organe (salaria-
ții subdiviziunilor operative ale acestor orga-
ne și ale altor subdiviziuni (neoperative) ale 
acelorași organe); 

2. persoane care nu sunt salariate de 
aceste organe:

 – specialiștii care dispun de cunoștințe 
științifice, tehnice și alte cunoștințe speciale;

 – cetățenii individuali care oferă 
asistență organelor activității speciale de 
investigații în mod public și confidențial; 

 – alte persoane (ofițerul de urmărire pe-
nală, procurorul, judecătorul etc.) [17, p.16-17].

Cercetătorul T.T. Mahmutov în urma 
elaborării lucrării de doctorat propune ur-
mătoarea clasificare a subiectelor raporturi-
lor juridice a activității operative/speciale de 
investigații, ale căror drepturi trebuie consa-
crate în Legea cu privire la activitățile operati-
vă de investigații:

 – angajații subdiviziunilor operative 
implicați direct în pregătirea și desfășurarea 
măsurilor operative de investigații;

 – persoanele care sunt protejate și care 
au declarat o încălcare sau amenințare cu leza-
rea drepturilor și intereselor lor legitime,

 – persoanele în privința cărora sunt efec-
tuate măsurile operative de investigații; 

 – persoanele (fizice, juridice) care asistă 
subdiviziunile specializate ale autorităților ce 
dispun de competență în domeniul activității 
speciale de investigații pentru relevarea, pre-
venirea și descoperirea infracțiunilor; 

 – alte persoane care nu au legătură cu 
măsurile speciale de investigații în desfășurare; 

 – funcționarii organelor de stat care 
exercită controlul și supravegherea asupra 

activității speciale de investigații [25, p.8]. 
Profesorii autohtoni V. Cușnir și V. Mora-

ru [3, p.190] clasifică subiecții activității ope-
rative/speciale de investigații în funcție de trei 
criterii: 

1. conținutul drepturilor și obligațiilor ai 
căror titulari sunt divizați în trei categorii:

a) subiecți care exercită (s.n.) nemijlocit 
activitate operativă/specială de investigații, la 
această categorie fiind menționate organele in-
vestigativ-operative ale autorităților (prevăzu-
te la acel moment în art.11 Legea nr.45/1994 
[6], iar astăzi în art.6 Legea nr.59/2012 [7]) 
Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului 
Apărării, Centrului Național Anticorupție, Ser-
viciului de Informații și Securitate, Serviciului 
de Protecție și Pază de Stat, Serviciului Va-
mal, Serviciului Fiscal de Stat și Administrației 
Naționale a Penitenciarelor;

b) subiecți care participă (s.n.) la activita-
tea operativă/specială de investigații; din aceas-
tă categorie fac parte persoanele care acordă 
ajutor la realizarea sarcinilor activității speciale 
de investigații, fiind vorba de persoane oficia-
le și specialiști din diferite domenii ale științei, 
precum și cetățenii care colaborează benevol, în 
mod public sau secret, cu organele care exercită 
activitatea specială de investigații; 

c) subiecți care controlează (s.n.) acti-
vitatea operativă/specială de investigații, din 
acest grup făcând parte Comisia securitate na-
țională, apărare și ordine publică a Parlamen-
tului Republicii Moldova, procurorul general, 
procurorii ierarhic superiori, judecătorii de in-
strucție, conducătorul organului ce efectuează 
activitatea specială de investigații (art.38-40 
Legea nr.59/2012) [7]. 

2. Statutul juridic al persoanei (persoane 
juridice și fizice):

a) Subiecți – persoane juridice:
 – organele (autoritățile) competente în 

activitatea operativă/specială de investigații;
 – subdiviziunile specializate ale autori-

tăților care efectuează activitatea specială de 
investigații.

b) Subiecți – persoane fizice:
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 – ofițerii de investigații;
 – alți funcționari;
 – alți participanți.

3. Volumul competenței (deplină și limi-
tată):

a) Subiecți care realizează activitate ope-
rativă de investigații în volum deplin (compe-
tență deplină):

 – Ministerul Afacerilor Interne;
 – Serviciul de Informații și Securitate;
 – Centrul pentru Combaterea Crimelor 

Economice și a Corupției.
b) Subiecți care realizează activitate ope-

rativă de investigații în volum limitat:
 – Ministerul Apărării;
 – Serviciul de Protecție și Pază de Stat;
 – Serviciul Vamal;
 – Serviciului Fiscal de Stat 
 – Administrația Națională a Penitencia-

relor.
În contextul opiniilor relatate este foar-

te dificilă aprecierea subiecților activității spe-
ciale de investigații. Încercările cercetătorilor 
de a identifica diferite criterii de clasificare în 
baza cărora sunt deosebite mai multe catego-
rii de subiecți ai activității operative/speciale 
de investigații pot fi doar salutate și bineveni-
te. Divizarea subiecților în grupuri într-adevăr 
oferă oportunitatea studierii lor aparte în con-
tinuare, ce ar permite înaintarea noilor propu-
neri de dezvoltare și perfecționare. Împărțirea 
subiecților în grupuri separate nu ar avea nicio 
relevanță în condițiile în care am admite că toți 
sunt la fel, adică ar avea aceleași atribuțiuni, 
responsabilități, drepturi și obligații. Pentru 
înțelegerea rolului fiecărui participant în cadrul 
activității speciale de investigații se caută dife-
rite criterii de divizare și deosebire a acestora. 

Din relatările expuse mai sus se observă 
tendința cercetătorilor de evidențiere, ca rol 
principal al activității speciale de investigații, 
a celor care efectuează acest gen de activita-
te, anume lor revenindu-le și atribuțiunea de 
îndeplinire a scopului și sarcinilor activității 
speciale de investigații. Atât cercetătorii care 
împărtășesc ideea neincluderii participanților 

la activitatea specială de investigații la con-
ceptul subiecților acestui gen de activitate, cât 
și cei care pledează pentru un concept unic al 
subiecților ce ar include diferite grupuri se-
parate, inclusiv cel al participanților, de fapt 
nu fac altceva decât să evidențieze categoria 
subiecților care efectuează investigații specia-
le. Problema care rămâne deocamdată neuna-
nim rezolvată este pe cine urmează să inclu-
dem în grupul celor care efectuează activitate 
specială de investigații. 

Rămâne deschisă problema cu privire la 
atribuirea la lista subiecților care efectuează 
activitate specială de investigații a judecătoru-
lui de instrucție[12], a procurorului[15] și a or-
ganului de urmărire penală, ori aceste organe 
au și ele anumite competențe pe acest segment 
de activitate. Discutabilă rămâne și chestiunea 
cu privire la atribuirea confidenților la cate-
goria celor care execută însărcinări în cadrul 
activității speciale de investigații speciale. Lu-
cruri similare se pot spune și în privința altor 
persoane (specialiști, persoanele fizice și ju-
ridice) implicate chiar la realizarea măsurilor 
speciale de investigații.

Se pare că singurul care poate să facă 
claritate în rezolvarea acestei probleme este le-
giuitorul, doar el fiind în măsură să stabilească 
competențele tuturor persoanelor implicate în 
activitatea specială de investigații.  

Capitolul II al Legii nr.59/2012 este inti-
tulat „Subiecții care efectuează activitate speci-
ală de investigații”, în cadrul căruia sunt stabili-
te competențele următoarelor structuri: 

1. Autorităților – Ministerului Afacerilor 
Interne, Ministerului Apărării, Centrului Națio-
nal Anticorupție, Serviciului de Informații și Se-
curitate, Serviciului de Protecție și Pază de Stat, 
Serviciului Vamal, Serviciului Fiscal de Stat și 
Administrației Naționale a Penitenciarelor;

2. Subdiviziunilor specializate și condu-
cătorilor acestora;

3. Ofițerilor de investigații;
4. Procurorului;
5. Colaboratorilor confidențiali;
6. Persoanelor fizice și juridice. 
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În virtutea competențelor atribuite prin 
lege, având în vedere prevederile Codului de pro-
cedură penală, această listă ar putea fi completată 
cu alți doi actori importanți, fiind vorba despre:

7. ofițerul de urmărire penală;
8. judecătorul de instrucție.
Cu toate acestea, în art.6 alin.(1) din Legea 

nr.59/2012 se menționează că „activitatea spe-
cială de investigații se efectuează (s.n.) de către 
ofițerii de investigații ai subdiviziunilor speciali-
zate din cadrul ori subordonate Ministerului Afa-
cerilor Interne, Ministerului Apărării, Centrului 
Național Anticorupție, Serviciului de Informații 
și Securitate, Serviciului de Protecție și Pază de 
Stat, Serviciului Vamal, Serviciului Fiscal de Stat 
și Administrației Naționale a Penitenciarelor”, 
ceea ce ar însemna că ofițerul de investigații este 
singurul subiect care efectuează activitatea spe-
cială de investigații, iar restul doar contribuie 
la efectuarea acesteia, în sensul că ar avea alte 
competențe – nu de efectuare, ci de organizare, 
supraveghere, control, ajutor etc. 

În acest context sunt relevante prevederi-
le art.1322 alin.(3) CPP [1], în care se specifică că 
„măsurile speciale de investigații se efectuează 
de către ofițerii de investigații ai subdiviziunilor 
specializate ale autorităților indicate în Legea 
privind activitatea specială de investigații”. 

Conform prevederilor art.6 alin.(2) din 
Legea nr.59/2012, este interzisă efectuarea 
măsurilor speciale de investigații de către alte 
autorități decât cele indicate la alin.(1), adi-
că doar ofițerii de investigații ai subdiviziuni-
lor specializate ale autorităților Ministerului 
Afacerilor Interne, Ministerului Apărării etc. 
sunt în drept să efectueze activitatea specială 
de investigații, în general, și măsurile speci-
ale de investigații, în particular. Totodată, în 
cadrul unor autorități cum ar fi Procuratura 
Anticorupție și Procuratura pentru Combate-
rea Criminalității Organizate și Cauze Speciale 
(PCCOCS) pot activa prin detașare ofițerii de 
investigații ai autorităților menționate, având 
competență legală [5, art.7] să efectueze mă-
surile speciale de investigații în cauzele penale 
aflate în gestiunea lor. 

În interpretarea literară, verbul „a efectua” 
are înțelesul de a „executa, face, realiza, săvârși, 
îndeplini, înfăptui” [2]. S-ar părea că ofițerul de 
investigații nu este singurul subiect care reali-
zează activitatea specială de investigații, pe lân-
gă acesta ar mai fi și alții (confidentul, cetățenii 
atrași să participe la efectuarea măsurilor speci-
ale de investigații, specialistul, translatorul etc.), 
aportul cărora, de asemenea, fiind îndreptat spre 
îndeplinirea misiunilor și sarcinilor activității 
speciale de investigații. Se pare totuși că legiuito-
rul a ținut să evidențieze ofițerul de investigații 
ca fiind figura responsabilă de succesul și insuc-
cesul îndeplinirii sarcinilor activității speciale 
de investigații; or, responsabilitatea pentru în-
deplinirea scopului și sarcinilor activității speci-
ale de investigații nu este și nici nu poate fi pusă 
pe seama persoanelor care contribuie la îndepli-
nirea acestora. Ofițerul de investigații este acto-
rul principal al activității speciale de investigații, 
el decide strategia, tactica efectuării măsurilor 
speciale de investigații, el apreciază situația ope-
rativă, la cine să apeleze după ajutor și pe cine 
să implice pentru a obține rezultatele scontate. 
Anume în acest sens ofițerului de investigații i 
s-a permis să atragă cetățeni spre colaborare, in-
clusiv confidențială și inclusiv cu plată. 

Ofițerul de investigații, dacă e să ne ex-
primăm plastic, este responsabil de proiec-
tul numit activitatea specială de investigații. 
Ceilalți subiecți implicați în cadrul acestui pro-
iect îndeplinesc roluri adiacente, cu atribuții 
secundare. Procurorul, de exemplu, nu efectu-
ează măsuri speciale de investigații, cel puțin 
în conformitate cu actualele prevederi ale 
legislației Republicii Moldova, ci supraveghea-
ză și controlează legalitatea lucrărilor efectua-
te de ofițerul de investigații. Chiar dacă aportul 
procurorului poate fi unul considerabil la rea-
lizarea activității speciale de investigații, de el 
depinzând, în mare parte, autorizarea și prelun-
girea măsurilor speciale de investigații, totuși 
responsabilitatea pentru îndeplinirea măsurii 
respective este pusă pe seama ofițerului de 
investigații. De la ofițerul de investigații se cer 
rezultate, adică informații care ulterior vor fi 
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verificate și valorificate, inclusiv în calitate de 
probe în procesul penal. Din punct de vedere 
procesual penal nu interesează atât de mult 
cum ofițerul de investigații se va descurca și 
va face rost de informațiile necesare, pe cine 
va implica la realizarea misiunii stabilite, im-
portant este ca în cadrul realizării respectivei 
misiuni să fie respectate drepturile persoanei 
supuse investigării, în caz contrar informațiile 
obținute nu vor putea fi apreciate ca probe. 

Lucruri similare pot fi spuse și în privința 
judecătorului de instrucție ca subiect al 
activității speciale de investigații. Precum pro-
curorul, judecătorul de instrucție nu efectuează, 
la propriu, măsuri speciale de investigații, ci au-
torizează măsurile atribuite în competența sa, le 
prelungește, le verifică legalitatea etc. În aceeași 
ordine de idei se poate spune că nici ceilalți 
participanți la înfăptuirea activității speciale de 
investigații, inclusiv la realizarea măsurilor spe-
ciale de investigații, nu fac parte din categoria 
subiecților care efectuează această activitate. 

Rezumând cele relatate, putem spu-
ne că noțiunea de „subiect al activității speci-
ale de investigații” nu se identifică cu cea de 
„subiect care efectuează activitatea specială 
de investigații” și nici cu cea de „subiect ca-
re efectuează măsuri speciale de investigații”, 
prima noțiune având un conținut mai larg, ce 
le include pe ultimele. Orice subiect care efec-
tuează măsuri speciale de investigații este în 
același timp și subiect al activității speciale de 
investigații, însă nu orice subiect al activității 
speciale de investigații este și subiect care efec-
tuează măsuri speciale de investigații. 

Reieșind din actualele prevederi legale, 

singurul subiect care efectuează măsuri speci-
ale de investigații este ofițerul de investigații, 
căruia legiuitorul i-a atribuit anumite compe-
tențe (drepturi și obligații) în vederea realiză-
rii scopurilor și sarcinilor activității speciale de 
investigații și care se face responsabil de succe-
sul sau insuccesul îndeplinirii acestora.

Totodată atragem atenția asupra fap-
tului că nu toate persoanele implicate în acti-
vitatea specială de investigații au un statut ju-
ridic oficial determinat, în special fiind vorba 
despre persoanele care participă la realizarea 
măsurilor speciale de investigații prin pune-
rea la dispoziție a anumitor bunuri materiale 
(mașină, apartament) subdiviziunilor specia-
lizate pentru rezolvarea sarcinilor activității 
speciale de investigații. În acest context, proce-
sul de studiere și dezvoltare a statutului unor 
astfel de persoane (implicate în sfera activității 
speciale de investigații) rămâne cam iluzoriu, 
aspect la care s-a atras atenția și în doctrina de 
specialitate[33, p.50]. 

Definirea mai exactă a categoriilor de 
subiecți ai activității speciale de investigații 
ar trebui să aibă o importanță strategică pen-
tru dezvoltarea ulterioară a științei și practicii 
activității speciale de investigații, lucru care ar 
face posibilă analizarea relațiilor juridice ce 
apar între acești subiecți, în sensul că s-ar ana-
liza un număr de persoane fizice și juridice ca 
purtători de drepturi și obligații implicate în 
activitatea specială de investigații. În cele din 
urmă, ar fi posibilă eliminarea lacunelor de or-
din juridic și organizatoric ce ar avea un impact 
negativ asupra implementării activității specia-
le de investigații. 
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