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ROLUL ŞI IMPORTANŢA CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE A INSTITUŢIEI OMBUDSMANULUI ÎN 

EVOLUŢIA DOCTRINEI JURIDICE 

 
BĂNĂRESCU Maia

 

 
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,  

MD-2012, or. Chişinău, str. 31 August 1989, 82. 
 

THE ROLE AND IMPORTANCE OF SCIENTIFIC RESEARCH OF THE 

INSTITUTION OF THE OMBUDSMAN IN THE EVOLUTION OF LEGAL 

DOCTRINE 

 

The institution of the Ombudsman obtains an active role in the national systems 

for the protection of human rights and freedoms, given that human rights have become 

an indispensable component of the citizen's relationship with the State. 

Formed in 1809 as an institution, as a result of its provision in the Constitution of 

Sweden, it rapidly spread internationally after World War I. Currently, the institution of 

the Ombudsman is not just a mediator, it is an essential institution, with vast powers in 

the protection of human rights. The institution of the Ombudsman in the Republic of 

Moldova is represented by the so called institution of „parliamentary advocate”, created 

in 1997. 

We note that 15 years from its formation, the institution of ombudsmen in the 

Republic of Moldova is experiencing problems at the level of assertion as a fundamental 

institution for the defense of human rights and freedoms. This situation is a result of 

several circumstances, one being the lack of scientific and doctrinaire support. In the 

national legal literature we find conclusions on the origin of the concept of the 

Ombudsman, the legal status of the ombudsmen, and the analysis of its competence, 

tasks, etc. We reiterate that the fragmentary and narrow scientific research of the 

institution of ombudsman is insufficient. The research of the institution must be complex, 

by addressing and developing the concept of a national institution for the protection of 

human rights and by ensuring a guarantee from the State, that the fundamental rights 

and freedoms declared will be respected. 

 

Lumea contemporană se dezvoltă într-un ritm rapid, se produc schimbări, practic, 

în toate domeniile vieţii: social, economic, politic şi juridic. Adaptarea la exigenţele 

timpului reprezintă cheia succesului şi obţinerea beneficiului pentru cetăţean. În opinia 

                                                           

 BĂNĂRESCU Maia – Doctorandă la Institutul de Istorie, Stat și Drept al AȘM, şeful Secţiei 

protocol şi relaţii externe, Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova. 
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noastră, una din cea mai mare şi importantă realizare a secolului XX, poate fi considerată 

dezvoltarea conceptului drepturilor omului în forma sa modernă, care s-a configurat 

după al doilea război mondial în urma adoptării actelor internaţionale în domeniul 

drepturilor omului, constituirii organizaţiilor internaţionale cu competenţă de control 

asupra îndeplinirii de către state a obligaţiilor asumate în acest domeniu, dezvoltării 

sistemului naţional privind apărarea drepturilor şi libertăţilor omului, etc. 

Actualmente, este incontestabil, că drepturile omului aparţin tuturor fiinţelor 

umane indiferent de statutul lor social şi reprezintă un component indispensabil al 

raporturilor cetăţeanului cu statul. Stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor dintre stat şi cetăţean 

a fost mereu un proces anevoios axat prioritar şi progresiv pe recunoaşterea libertăţii 

individuale a persoanei şi limitarea puterii statului. 

Este relevant faptul, că instituţia ombudsmanului obţine un rol activ în sistemele 

naţionale de apărare a drepturilor şi libertăţilor omului. 

Apărută ca şi instituţie în 1809, în urma consfinţirii ei în Constituţia Suediei, 

capătă o răspândire rapidă după primul război mondial. Practic, în multe ţări din aproape 

toate continentele, s-a statuat instituţia ombudsmanului, la nivel naţional şi regional, 

având la bază modelul suedez. Este important de menţionat că nu este pur şi simplu o 

copierea a modelului, ci dimpotrivă statele îl introduc în ordinea lor juridică profund 

modificat, fapt demonstrat prin diferite denumiri atribuite instituţiei ombudsmanului, 

denumirea de ombudsman considerându-se denumirea clasică. Astfel, în Olanda, 

instituţia ombudsmanului se numeşte: naţional ombudsman; Franţa – le mediateur de la 

repiublic; Canada (Quebec) - le protecteur du citoyen; în Spania – difensor del pueblo; 

Insulele canare – disputata del comun; Catalonia – siudic de greuges; Cipru– 

commissioner for administration; Portugalia – provedor de justica; Marea Britanie – 

parliamentary commissioner for administration; Australia – volksanwalţschaft; Italia – 

difensore civico; Polonia – apărător al drepturilor civile; Slovenia – ombudsman pentru 

drepturile omului; România – avocatul poporului; Federaţia Rusă – împuternicit pentru 

drepturile omului, Ucraina – împuternicit pentru drepturile al Radei, Republica Moldova 

– avocatul parlamentar, etc. Uniunea Europeană a oferit o denumire clasică simplă – 

ombudsmanul european
1
. 

Ţinem să menţionăm, că instituţia ombudsmanului de model suedez este prima 

instituţie lipsită de orice rigoare ştiinţifică, implementată în dreptul naţional, 

conducându-se doar de principiul cutumei, ținând cont de existenţa instituţiilor 

asemănătoare încă din antichitate. 

Această afirmaţie poate fi argumentată prin lipsa de lucrări ştiinţifice în acest 

domeniu pe plan internaţional şi naţional, în perioada postbelică. 

Încă Egiptul antic cunoştea autorităţi asemănătoare desemnate de faraoni în scopul 

investigării plângerilor la curţile lor. Grecia antică, la fel cunoştea o procedură prin care 

orice cetăţean putea acuza funcţionarii publici pentru abuzurile lor. Republicii Romane îi 

                                                           
1
 C. Manda O. Predescu I. Popescu Slăniceanu C. C. Manda. Ombudsmanul, instituţie fundamentală 

a statului de drept. Bucureşti: Limina Lex, 1997, p. 14.  
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este proprie numirea a doi cenzori, care înregistrau acţiunile administrative şi plângerile 

împotriva lor. Foarte des se face analogie între persoana ombudsmanului şi cea a lui 

plebis  tribunus roman, creat de către Împăratul Valentinian în timpul dominatului, 

atribuţiile căruia constau în apărarea cetăţenilor împotriva abuzurilor funcţionarilor 

imperiali. Plebis tribunus se bucura de mare autoritate, aceasta este confirmat de 

procedura numirii sale: el se numără printre honoraţi şi era confirmat în funcţie de către 

prefectul pretorian sau de către însăşi împăratul. Mandatul lui era de doi ani şi îl 

îndreptăţea să înştiinţeze autorităţile superioare despre abuzurile funcţionarilor practicate 

împotriva humilioresilor. El era un adevărat apărător al celor lipsiţi de securitate 

materială, intervenind în favoarea acestora în proces, apărându-i împotriva pretenţiilor 

militare a diferitor injustiţii fiscale sau a torturii. La fel era demonstrată autoritatea lui şi 

prin faptul, că nimeni nu putea fi încarcerat, fără permisiunea sa precum şi de titularul 

acestei instituţii care, cel mai adesea era episcopul. Autoritatea acestei instituţii este 

compromisă în anul 425, când în funcţie este numit un „potentat‖, pentru că această 

formă de control social devenise prea incomodă pentru cei puternici. Mai târziu această 

instituţie se regăseşte în imperiul bizantin, în timpul lui Iustinian, sub denumirea de 

„vindex‖ (conducătorul oraşului)
1
. 

În evul mediu, continentul african avea să cunoască un ombudsman colegial, care 

se prezenta de obicei sub forma unui sfat al bătrânilor. În Nigeria funcţionarul însărcinat 

cu puteri similare avea aceeaşi denumire, fiind conducătorul instituţiei denumite Hisbah.
2
 

În civilizaţia musulmană, instituţiile cele mai semnificative sunt cunoscute sub 

aspectul asemănării lor cu ombudsmanul actual, cele mai cunoscute în Turcia şi Arabia 

Saudită. Exemplul, care se bucură de o deosebită autoritate în Turcia, se leagă de numele 

profetului Mohomed care obişnuia însuşi să asculte plângerile cetăţenilor în moscheea 

din Medina, pentru a-i determina pe califi să facă la fel. Alături de această autoritate 

divină exista şi un cetăţean obişnuit, desemnat pentru a circula prin oraşe în scopul de a 

convinge de îndeplinirea obligaţiilor funcţionăreşti, şi care era numit mohtaşib. El avea 

dreptul să aprecieze ordinele executive care contraveneau moralei religioase, fiind în 

consecinţă, îndreptăţit să le anuleze. În Arabia Saudită, ombudsmanul este tot organ 

colegial, având denumirea sugestivă: comitetul pentru plângeri. 

Un alt exemplu este Moise, conducătorul poporului evreiesc, care ar fi ales un 

responsabil pentru a lua cunoştinţă de nemulţumirile evreilor. În China dinastia han 

instituie controlul yuan, cu atribuţii similare, preluate mai târziu de către cenzurat. 

Funcţia justiciatului în aragon crea un judecător, numit pe viaţă de către rege, care să 

protejeze cetăţenii de posibilele abuzuri ale funcţionarilor publici.  

Spania oferă şi ea numeroase alte exemple de instituţii asemănătoare 

ombudsmanului, având cele mai diverse denumiri: sahib-al-mazaim, el personero del 

pieblo, el consul del mar. Începând cu anul 1503, ţara basca a cunoscut un funcţionar 

                                                           
1
 Vlad M. Ombudsmanul în dreptul comparat. Arad: Servo-Sat, 1998, p. 9. 

2
 Pop V. Avocatul poporului, instituţie fundamentală a statului de drept. Timişoara: Editura Perenia, 

1995, p. 8. 
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numit abogado de ios pobres (avocat al săracilor ), care este considerat drept posibil 

precursor al actualului ombudsman basc
1
. 

În Suedia, prima instituţie asemănătoare ombudsmanului parlamentar este 

senechalul, în secolul 15. Funcţionând sub autoritatea regelui, supraveghea administrarea 

regatului din acea perioadă. Având astfel esenţiale atribuţii judiciare, Senechalul nu avea, 

însă, competenţa de a acuza funcţionarii în faţa tribunalelor. Această atribuţie i-a fost 

conferită în 1605 unui acuzator al coroanei, numit riksfiskalen.
2
 

Este evident, că asemănarea acestor organe cu instituţia actuală nu poate prezenta 

decât interes istoric. Ele au luat naştere în alte tipuri de societate şi în alte timpuri, însă 

sesizăm o trăsătură comună care se desprinde din etimologia noţiunii şi anume statutul 

de mandatar, de persoana care acţionează în baza unei împuterniciri.  

Odată cu creşterea semnificativă a sarcinilor puterii legislative şi implicit a 

administraţiei publice, datorită complexităţii din ce în ce mai accentuate a vieţii 

economice şi sociale, cetăţeanul intră în raport cu diferite autorităţi publice şi structuri 

administrative, raport care nu întotdeauna satisface cerinţele şi aşteptările cetăţeanului. 

Cetăţeanul intră în conflict cu autorităţile publice, îşi pierde încrederea în aceste structuri 

sau se resemnează, ori chiar manifestă dezinteres faţă de ele. 

În acest context, numeroase state au recunoscut, că instituţiile tradiţionale de 

protecţie juridică a cetăţenilor şi de control a autorităţilor administraţiei publice nu erau 

în măsură să mai rezolve aceste conflicte. 

Prin urmare, apare stringenta necesitate de a fi constituită o instituţie independentă 

de orice putere publică din stat, care ar reprezenta interesele cetăţenilor în raport cu 

autorităţile publice - mediator. 

Apărută iniţial ca stringenta necesitate de existenţă a unui mediator pentru 

soluţionarea conflictelor apărute dintre administraţie şi cei administraţi pe parcurs îşi 

dezvoltă competenţa. Aceasta devine posibil datorită creşterii nivelului de cercetare, 

având în vedere că este o instituţie relativ nouă în sistemul de drept al statelor. 

În a doua jumătate a secolului XX apar primele lucrări, articole şi opinii ale 

ombudsmanilor, cum ar fi lucrările fostului apărător al poporului Spaniei, José María 

Gil-Robles y Quiñones, savanţilor europeni şi americani Giddings P., Gregory R., 

Jacoby D., Reif L.C, Rowat D., OostingM., Hertogh M. ş.a. 

Mai târziu, în perioada anilor 90, odată cu căderea sistemului socialist din Europa 

şi Uniunii Sovietice, cât şi formarea instituţiilor de tip ombudsman apare lucrarea 

primului ombudsman al Republicii Polone, Eva Lentovschi, avocatului poporului Ioan 

Muraru, lucrările savanţilor români V. Pop, C. Manda, Tănăsescu C., O. Predescu, T. 

Drăganu, I. Popescu- Slăniceanu, C. C. Manda, M. Vlad, C. Brânzan, I. Murau, Ionescu 

C., Uglean Gh., C. Ionescu, etc.  

Un interes deosebit prezintă lucrările apărute în Federaţia Rusă, care are un sistem 

                                                           
1
 Pop V. Avocatul poporului, instituţie fundamentală a statului de drept. Timişoara: Editura Perenia, 

1995, p. 10. 
2
 Vlad M. Op. cit., p. 11. 
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foarte dezvoltat al instituţiei ombudsmanului, la nivel central şi regional. În anii 90 în 

cadrul schimbărilor democratice care au loc în Federaţia Rusă unii cercetători din 

domeniul juridic s-au cointeresat de funcţionalitatea instituţiei ombudsmanului în 

sistemele de drept al statelor democratice din est, studiindu-se activitatea acestora în 

aspect comparat. Remarcăm aşa savanţi ca G. Murasin, Iu. Şemşucenco, unii dintre 

primii care au remarcat instituţia ombudsmanului ca instituţie naţională de apărare a 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale, încă în 1971, S. Vlasova, V.V. Boiţov, E.I. 

Lucaşeva, N.M. Casatchina,B.A. Kikoti, B.B. Maclacov, B.A. Sraşun, N.Iu. Hamaneva, 

O. Mironova, V. Cartaşchina, L. Lazari
1
 ş.a. 

În Republica Moldova instituţia ombudsmanului este reprezentată prin avocatul 

parlamentar, instituţie constituită în 1997, la recomandarea Programul Naţiunilor Unite 

pentru Dezvoltare din Moldova, încă în anul 1995.  

Misiunile Centrului pentru Drepturile Omului şi Înaltului Comisar pentru refugiaţi 

ale O.N.U. au observat că Republica Moldova a dezvoltat un cadru constituţional 

puternic pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor omului, dar ca şi în alte ţări aflate în 

tranziţie, există dificultate în realizarea cadrului respectiv. 

În baza concluziilor misiunilor sus-numite a fost elaborat documentul de proiect 

„Sprijin iniţiativelor democratice în domeniul drepturilor omului în Republica 

Moldova‖, îndreptat spre acordarea ajutorului metodic şi financiar parlamentului şi 

guvernului Republicii Moldova în perioada de trei ani 1997 - 1999, în elaborarea 

legislaţiei naţionale privind instituţia în cauză, crearea şi dezvoltarea ei în perspectivă.  

În martie 1997 Biroul Înaltului Comisar pentru drepturile omului ONU. a semnat 

cu Guvernul Republicii Moldova documentul de proiect nominalizat, care are ca scop 

înfiinţarea unei instituţii naţionale pentru promovarea şi apărarea drepturilor omului cu 

mandat de reflectare a tratatelor şi convenţiilor internaţionale, la care Republica Moldova 

a aderat, a elementelor din Constituţie referitor la drepturile omului, precum şi facilitatea 

implementării eficiente a proiectului. Din momentul semnării acestui document s-a 

început activitatea de analiză a legislaţiei internaţionale în scopul perfectării legislaţiei 

naţionale, privind constituirea instituţiei ombudsmanului, punând accentul pe legislaţia 

de reglementare a activităţii instituţiei „clasice‖. A fost studiată legislaţia ţărilor 

scandinave, a Suediei, cât şi a ombudsmanului Uniunii Europene. La fel, a fost studiată 

amănunţit şi legislaţia Poloniei, fiind una din ţările fostului lagăr socialist, care avea la 

acel moment o experienţă de patru ani. Activitatea grupului s-a finisat cu prezentarea în 

parlament a proiectului Legii cu privire la avocaţii parlamentari, adoptată la 17 

octombrie 1997. 

La 15 ani de existenţă a instituţiei avocatului parlamentar constatăm, că se 

confruntă cu probleme la nivel de afirmare ca o instituţie fundamentală de apărare a 

drepturilor şi libertăţilor omului. 

Unul din motivele principale, o considerăm lipsa unui suport ştiinţific, având în 

                                                           
1
 Лазарь Л.К. Роль и функционирование омбудсменов (комиссаров) в международной 

защите прав человека. Москва, 2004, с. 5. 
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vedere lipsa cercetărilor ştiinţifice complexe a instituţiei avocatului parlamentar. 

În literatura juridică din Republica Moldova putem enumera doar câteva nume 

care s-au ocupat de studierea acestei instituţii. În primul rând ne referim la avocaţii 

parlamentari, Alexei Potîngă, Constantin Lazari, Anatolie Munteanu, Aurelia Grigoriu şi 

Tudor Lazăr, cercetătorul ştiinţific Teo Cîrnaţ, Gh. Costachi, S. Cobîneanu ş.a.  

În literatura juridică naţională găsim concluzii asupra etimologiei noţiunii 

ombudsmanului, competenţei şi atribuţiilor, instituirii în Republica Moldova a instituţiei 

avocatului parlamentar. Există câteva lucrări ştiinţifice în care este analizată instituţia 

ombudsmanului în aspect comparat, activitatea avocatului parlamentar privind 

asigurarea respectării unor anumite drepturi şi libertăţi constituţionale, etc. 

Ţinem să credem, că numărul mic de cercetări ştiinţifice se datorează faptului, că 

instituţia avocatului parlamentar este o instituţie nouă în sistemul de drept naţional al 

Republicii Moldova. Cu toate că, în ultima perioadă, constatăm ameliorarea situaţiei, 

problemele se menţin destul de serioase, spre exemplu: a) avocatul parlamentar ca şi 

instituţie  şi-a găsit locul şi rolul în sistemul de protecţie a drepturilor omului, dar nu este 

consfinţită în Constituţia Republicii Moldova; b) a devenit o disciplină de studiu 

interdisciplinară în învăţământul superior, dar nu în toate instituţiile este o disciplină 

obligatorie; c) este obiect de cercetare ştiinţifică la specialitatea 12.00.02 – drept public, 

cu specializarea organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept, dar constatăm, cu 

regret, că este un subiect puţin atractiv pentru cercetători, iar cercetarea este fragmentară 

şi segmentară, lipsind cercetarea complexă a instituţiei avocatului parlamentar; d) 

lipseşte literatura juridico-metodică contemporană ce priveşte activitatea avocatului 

parlamentar, statutul juridic şi rolul avocatului parlamentar în ordinea juridică. Situaţia la 

acest capitol s-ar putea soluţiona prin generalizarea, publicarea şi popularizarea 

materialelor conferinţelor, meselor rotunde în cadrul cărora au fost discutate problemele 

respectării drepturilor omului, instituţiei avocatului parlamentar cu participarea savanţilor 

jurişti, reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale şi statale preocupate de 

domeniul drepturilor omului, având în vedere că prezintă valoare ştiinţifică şi practică. 

Nu mai puţin importante sunt Rapoartele anuale ale avocatului parlamentar privind 

respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în Republica Moldova.  

Este necesar de ţinut cont că cercetarea ştiinţifică complexă a instituţiei 

ombudsmanului trebuie efectuată având în vedere unele componente doctrinare: 

a) caracteristicile clasice ale instituţiei ombudsmanului, preluate de avocatul 

parlamentar: instituţia este creată printr-un act al puterilor (autorităţilor) pentru apărarea 

drepturilor fundamentale; are misiunea de a supraveghea activitatea administraţiilor 

publice; are sarcina de a inspecta, demasca, de a recomanda şi a da publicităţii rezultatele 

cercetărilor sale; este o instituţie nejudiciară; 

b) funcţiile pe care trebuie sa le exercite şi sa le dezvolte, şi anume: de 

supraveghere a respectării drepturilor fundamentale şi a legităţii; cercetare şi control a 

administraţiei publice; mediere sau de sugerare a unor noi măsuri legale; sancţionare şi 

penalizare a autorităţilor care îngreunează activitatea. Funcţia principală a 

ombudsmanului constă astfel în constatarea formala a corectitudinii sau incorectitudinii 
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acţiunilor administraţiei. 

c) un ombudsman: nu poate fi legiuitor, nu poate aproba măsuri cu forţă de lege; 

nu este organism de guvernare capabil să i-a decizii în politica ţării; nu este avocat cu 

competenţe de a apăra cetăţenii în instanţe judecătoreşti sau în interese personale;  

d) un ombudsman este: un împuternicit al parlamentului cu autonomie deplina, 

însărcinat de legislativ cu controlul executivului în probleme referitoare numai la 

activitatea administraţiei publice, fără a putea să le înlocuiască imediat sau să le modifice 

direct acţiunile. 

e) este o instituţie care se constituie într-o garanţie proprie statului de drept, care 

completează alte forme de control asupra administraţiei ca şi contenciosul administrativ 

sau cel constituţional, cu unicul scop de a proteja cetăţeanul împotriva abuzurilor 

statului; 

f) căile prin care acţionează serviciile ombudsmanului: persuasiune şi influenţare, 

valoarea unei magistraturi de opinie, superiorizarea bazată pe o cunoaştere imparţială a 

faptelor sau situaţiilor, prudenţa diplomatică constând în punerea de acord a părţilor în 

litigiu, simţ al echilibrului şi pe echitate în vederea detectării actelor incorecte săvârşite în 

administraţie. 

În acest context, cercetarea ştiinţifică a instituţiei avocatului parlamentar trebuie de 

efectuat într-un aspect larg, complex, studiată practica şi teoria internaţionala, conceptul 

unei instituţii naţionale de apărare a drepturilor omului şi asigurarea garanţiei din partea 

statului că drepturile şi libertăţile fundamentale declarate vor fi respectate. 

Este foarte important, ca şi avocaţii parlamentari să i-a atitudine faţă de această 

situaţie şi să vină cu propuneri de colaborare cu instituţiile de învăţământ şi cercetare, în 

vederea organizării discuţiilor publice, conferinţelor etc., cât şi instituirii în cadrul 

instituţiei a unei subdiviziuni care s-ar preocupa de cercetarea instituţiei avocatului 

parlamentar şi lărgirii competenţei consiliului consultativ creat în scopul acordării de 

consultanţă şi de asistenţă în exercitarea atribuţiilor avocaţilor parlamentari în calitate de 

mecanism naţional de prevenire a torturii.  

Cercetătorii naţionali au înaintat un şir de propuneri de lege ferenda, cum ar fi 

întroducerea instituţiei avocatului parlamantar în Constituţia Republicii, perfecţionarea 

cadrului normativ –legislativ, condiţii clare pentru numirea avocatului parlamentar, 

exercitarea mandatului, etc.  
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ANALIZA INVESTIGAŢIILOR ŞTIINŢIFICE ÎN 

MATERIA EFECTELOR NULITĂŢII ACTULUI 

JURIDIC CIVIL ÎN DOCTRINA STATELOR STRĂINE 
 

BOCA Sergiu

 

 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, str. Puşkin 38. 

 

ANALYSIS OF SCIENTIFIC RESEARCH IN THE SUBJECT OF 

EFFECTS OF CIVIL JURIDICAL ACT WITHIN THE DOCTRINE OF 

FOREIGN STATES  

 

The institution of civil juridical act nullity always presented a special interest for 

the juridical doctrine. The issue of nullity and its specific effects constituted the object of 

multiple scientific researches, which can be externalized in a series of monographic 

studies, books, PhD thesis, scientific articles etc. Emerging from this we have proposed 

to ourselves to conduct an ample analysis of the scientific researches in the subject of 

effects of civil juridical act within the doctrine of foreign states. The theoretical basis of 

the current study integrated the researches in the area of juridical act nullity which were 

conducted in Romanian, Russian and French doctrines. Within this article we have also 

outlined the view on the nullity as seen in the Common Law system, by analysing the 

related concepts in the doctrine of Great Britain, USA, New Zealand and Japan. It is 

noteworthy that throughout this study special focus was given to both classic researches, 

carried out at the beginning of the XX century, and the most recent doctrinal approaches 

in the subject of civil juridical act nullity. Having systematized the most valuable 

researches in the area of the effects of civil juridical act nullity it will be possible to 

consolidate the view over this important institution of civil law.  

 

Majoritatea legislaţiilor civile ale statelor străine nu consacră o definiţie expresă a 

nulităţii actului juridic, din care cauză misiunea definirii ei şi-a asumat-o literatura de 

specialitate.  

În doctrina românească s-au exprimat variate opinii consacrate problematicii 

definirii conceptului nulității. Astfel, autorii Tr. Ionaşcu şi E. Barasch au remarcat că 

nulitatea este sancţiunea încălcării prin act juridic – încălcare la data când actul a fost 

făcut – a unei dispoziţii a legii
1
.  

                                                           

 BOCA Sergiu - Magistru în drept, doctorand la Institutul de Istorie, Stat și Drept al AȘM, lector 

universitar la Catedra de Drept Privat a Facultăţii de Drept, Universitatea de Stat „Alecu Russo‖ din Bălţi, 

doctorand la Institutul de Istorie, Stat și Drept al AȘM. 
1
 Ionaşcu Tr., Barasch E. Tratat de drept civil. Vol. 1. Partea generală. Bucureşti: Ed. Academiei 

R.S.R., 1967, p. 320; Ionaşcu Tr., Barasch E. La conception de la nullité des actes juridiques dans le droit 
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Această definiţie a fost criticată de Gh. Beleiu, care a susţinut că ea este deficitară, 

deoarece nu menţionează normele a căror încălcare se sancţionează cu nulitate, şi anume 

normele ce reglementează condiţiile de validitate
1
. Precizarea acestora este necesară, 

subliniază autorul, deoarece la încheierea actului pot fi încălcate şi alte dispoziţii legale, 

sancţiunea nefiind, însă, nulitatea (spre exemplu, nu se respectă forma cerută ad 

probationem sau cea pentru opozabilitate faţă de terţi). 

Într-o altă opinie, autorul român P. Cosmovici a afirmat că prin nulitate se înţelege 

o sancţiune de drept civil, care suprimă, în măsura stabilită prin hotărâre judecătorească, 

efectele actului juridic potrivnice scopului urmărit de dispoziţiile legale referitoare la 

condiţiile sale de validitate
2
. 

Această definiție la fel nu a rămas la adăpost de anumite critici. Astfel, Gh. Beleiu 

a remarcat că nu trebuie reținută în definiție mențiunea „în măsura stabilită prin hotărâre 

judecătorească‖, din două motive: pe de o parte, ea lasă impresia caracterului judiciar al 

sancțiunii, când, în realitate, este o sancțiune legală – fiind opera legii – și, pe de altă 

parte, ea nu corespunde realității în cazul nulității relative, neaplicată – judiciar – în 

cadrul termenului de prescripție extinctivă; ori, și în această ipoteză, există sancțiunea 

nulității
3
.  

Autorul român D. Cosma a exprimat părerea, potrivit căreia nulitatea este 

sancţiunea îndreptată împotriva acelor efecte ale actului juridic care contravin scopului 

urmărit prin stabilirea, de către legiuitor sau de către părţi, a condiţiilor de validitate a 

actului juridic
4
. 

În opinia autorilor I. Reghini, Ș. Diaconescu şi P. Vasilescu, nulitatea este o 

sancțiune care constă în desființarea retroactivă a efectelor unui act juridic, pe motiv că 

nu s-au respectat condițiile sale legale de formare
5
. 

Autorii francezi Ph. Malaurie, L. Aynѐs şi Ph. Stoffel-Munck au definit nulitatea 

în termeni simpli, susţinând că nulitatea unui contract înseamnă dispariţia sa; ea ţine de 

iregularitatea sau de absenţa condiţiilor sale de formare
6
. 

În spațiul doctrinei civile ruse la fel întâlnim o serie de tentative de definire a 

noțiunii nulității actului juridic. Astfel, autorul E.A. Suhanov a remarcat că nulitatea 

                                                                                                                                                                 
socialiste roumain, avec une étude de la conception qui se fait de la nullité des actes juridiques dans le droit 

civil français contemporain. București: Editura Academiei, Paris: Librairie Générale de Droit et 

Jurisprudence, 1978, p. 116 - 124. 
1
 Beleiu Gh. Drept civil român: Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil. Bucureşti: 

Universul juridic, 2004, p. 214. 
2
 Cosmovici P. Tratat de drept civil. Vol.1. Partea generală. Bucureşti: Ed. Academiei R.S.R., 1989, 

p. 212. 
3
 Beleiu Gh. Op. cit., p. 214. 

4
 Cosma D. Teoria generală a actului juridic civil. Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1969, p. 293. 

5
 Reghini I., Diaconescu Ș., Vasilescu P. Introducere în dreptul civil. Cluj-Napoca: Sfera Juridică, 

2008, p. 514. 
6
 Malaurie Ph., Aynѐs L., Stoffel-Munck Ph. Drept civil. Obligaţiile. (traducere de D. Dănişor). 

Bucureşti: Wolters Kluwer, 2009, p. 349. 
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actului juridic presupune că acţiunea săvârşită nu posedă calităţile faptului juridic capabil 

să genereze acele consecinţe juridice, pe care le-au urmărit subiectele
1
. 

În opinia lui O.V. Gutnicov, nulitatea actului juridic presupune negarea, într-o 

măsură sau alta, a efectelor juridice pe temeiurile existente în momentul încheierii actului 

juridic
2
. 

Potrivit autorilor A.G. Kalpin şi A.I. Masleaev, nulitatea actului juridic presupune 

că acţiunea săvârşită nu produce efecte juridice, în afara celor legate de nulitatea 

acestuia
3
. 

Mai mulți autori, printre care şi Gh. Beleiu şi G. Boroi, au definit nulitatea ca fiind 

acea sancţiune care lipseşte actul juridic de efectele contrarii normelor juridice edictate 

pentru încheierea sa valabilă
4
.  

Deși această definiție poate fi reținută, O. Ungureanu i-a reproșat acesteia că ea 

circumscrie conținutul noțiunii de nulitate prin caracteristici negative („efectele contrarii 

normelor juridice‖) și nu pozitive, afirmative. De altă parte, definiția reprodusă lasă 

impresia că în urma sancțiunii nulității actul juridic există în continuare, că acesta ar 

supraviețui, ceea ce evident nu este exact. Ceea ce rămâne dintr-un act juridic lovit de 

nulitate este doar existența sa materială, nu și efectele juridice, conchide autorul
5
.  

Rezumând opiniile prezentate mai sus și luând în considerare criticile aduse 

acestora, reținem definiția propusă de O. Ungureanu, potrivit căreia nulitatea este 

sancțiunea de drept civil care desființează actul juridic atunci când a fost încheiat cu 

nesocotirea condițiilor sale de validitate – de fond sau de formă – impuse de lege
6
. 

După cum se poate observa din analiza acestor definiții, toate scot în evidență 

faptul că nulitatea este o sancțiune civilă, care intervine atunci când se încalcă o 

dispoziție legală referitoare la condițiile pentru încheierea valabilă a actului și care îl 

lipsește de eficiență. 

Elementele esenţiale ale definiţiilor enunțate pun în evidenţă următoarele trăsături 

caracteristice ale nulităţii: 

1) nulitatea este o sancţiune de drept civil. Această trăsătură precizează ce este 

nulitatea actului juridic civil; totodată, prin folosirea expresiei „acea sancţiune‖ se relevă 

faptul că nulitatea este numai una din sancţiunile dreptului civil, care asigură respectarea 

normelor sale. 

Din acest punct de vedere, dispozițiile legale care prevăd condițiile de validitate 

ale actului juridic civil ar fi ineficiente, dacă nu ar exista și o sancțiune care să intervină 

                                                           
1
 Суханов Е.А. Гражданское право: учебник. Том I. Москва: БЕК, 2000, c. 356. 

2
 Гутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве (теория и практика 

оспаривания). Москва: Статут, 2007, c. 23. 
3
 Калпин А.Г., Масляев А.И. Гражданское право. Часть первая. Москва: Юристъ, 1997, c. 

174. 
4
 Beleiu Gh. op. cit., p. 215; Boroi G. Drept civil. Partea generală. Persoanele. Bucureşti: ALL 

BECK, 2001, p. 221. 
5
 Ungureanu O. Drept civil. Introducere. Bucureşti: ALL BECK, 2000, p. 180. 

6
 Ungureanu O. Manual de drept civil. Partea generală. Bucureşti: ALL BECK, 1999, p. 160. 
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în cazul nerespectării lor. Această sancțiune este nulitatea, care se înfățișează drept un 

mijloc tehnic prevăzut de lege pentru a asigura respectarea condițiilor de valabilitate a 

actului juridic. În consecinţă, autorul D. Cosma subliniază că în măsura în care un act 

juridic concret nesocotește aceste condiții, el este lipsit de efectele sale prin mijlocirea 

nulității
1
. 

2) nulitatea lipseşte actul juridic de efecte. Prin această trăsătură se precizează 

două caracteristici ale nulităţii: 

- sfera de acţiune a nulităţii este circumscrisă la actele juridice; în acest sens, M. 

Rudăreanu precizează că nulitatea nu priveşte fapte juridice stricto sensu
2
; 

- conţinutul acestei sancţiuni: lipsirea de efecte a actului juridic (ineficacitatea lui); 

se precizează deci, în ce constă nulitatea; 

3) nulitatea lipseşte actul juridic de acele efecte care contravin normelor juridice. 

Se evidenţiază în acest fel încă două aspecte: 

- nulitatea nu vizează actul juridic ca atare, în întregul său, ci numai efectele sale; 

- nulitatea nu vizează orice efecte ale actului, ci numai pe acelea care contravin 

normelor juridice (legii); se indică astfel întinderea acestei sancţiuni, a efectelor sale; 

4) nulitatea lipseşte actul juridic de acele efecte care contravin normelor juridice 

edictate în scopul asigurării încheierii valabile a actului juridic civil. Prin această 

trăsătură, susţin autorii A. Pop şi Gh. Beleiu, se pun în lumină alte aspecte importante: 

- normele juridice cu care contravin efectele actului trebuie să fie dintre cele 

menite să asigure încheierea valabilă a actului juridic; e vorba, deci, de normele dreptului 

civil care reglementează condiţiile de valabilitate, condiţiile esenţiale ale actului juridic 

civil; se determină astfel sfera normelor juridice a căror nerespectare atrage lipsirea de 

efecte; 

- în aprecierea neconcordanţei cu legea a efectelor actului criteriul este cel al 

scopului, al finalităţii legii; efectele de care este lipsit actul sunt numai acelea care vin în 

conflict cu scopul legii
3
; 

5) nulitatea actului juridic priveşte încheierea acestuia. Această trăsătură determină 

momentul (data) în raport cu care se apreciază conformitatea sau neconformitatea cu 

scopul legii, a efectelor la care actul urmează să dea naştere. 

Autorii A. Pop şi Gh. Beleiu mai precizează că, în conturarea ultimelor două 

elemente ale definiţiei, trebuie ţinut în seamă şi următorul aspect: la aprecierea încheierii 

valabile a actului juridic civil se va avea în vedere concordanţa nu numai cu normele 

juridice, ci şi cu regulile de convieţuire socială şi cu cele stabilite de părţi pentru 

validitatea actului. Cu alte cuvinte, consideră ei, trebuie observate – în ce priveşte 

                                                           
1
 Cosma D. Op. cit., p. 293. 

2
 Rudăreanu M. Nulitatea actului juridic civil. București: Ed. Fundației „România de Mâine‖, 2004, 

p. 30. 
3
 Pop A., Beleiu Gh. Drept civil. Teoria generală a dreptului civil. Bucureşti: Universitatea din 

Bucureşti, 1980, p. 350. 



Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a doctoranzilor                                   

și tinerilor cercetători. Vol. II. Ediţia a VI-a, 12 aprilie 2012, Chişinău 

 
 

19 

 

respectarea lor la încheierea actului juridic – atât condiţiile de validitate legale, cât şi cele 

voluntare (intrinseci şi extrinseci; de fond şi de formă; generale şi speciale)
1
. 

În acest context considerăm binevenită invocarea unor aspecte de drept comparat 

în ce priveşte sediul materiei nulității actului juridic în perimetrul unor legislaţii civile ale 

statelor străine. 

Astfel, spre deosebire de legislația civilă a Republicii Moldova, în Codul civil 

român din 1864
2
 nu exista o reglementare unitară a nulității actului juridic civil, ci 

normele juridice care formau această instituție erau răspândite în tot cuprinsul acestuia, 

precum și în alte acte normative în domeniul vizat. 

În noul Cod civil român din 2011
3
 este consacrată nulității Secțiunea a 4-a 

„Nulitatea contractelor‖ din Capitolul I „Contractul‖, Titlul II „Izvoarele obligațiilor‖, 

Cartea V „Despre obligații‖, art. 1259 - 1278. 

În Codul civil al Federației Ruse
4
 instituția nulității este reglementată distinct în 

Partea I, Titlul I „Dispoziții generale‖, Subtitlul IV „Actele juridice și reprezentarea‖, 

Capitolul 9 „Actele juridice‖, § 2 „Nulitatea actelor juridice‖, art. 166-181. 

Sediul materiei nulității actului juridic în Codul civil al Ucrainei
5
 se găsește în 

Cartea I „Dispoziții generale‖, Titlul IV „Actele juridice. Reprezentarea‖, Capitolul 16 

„Actele juridice‖, §2 „Consecințele juridice ale nerespectării de către părți a cerințelor 

legii la încheierea actului juridic‖, art. 215-236.  

În Proiectul Codului European al Contractelor, nulitatea este reglementată în 

Titlul 11, intitulat „Alte anomalii şi remedii ale contractului‖, în art. 137-152, alături de 

inexistenţă, caducitate, ineficacitate, inopozabilitate, simulaţie şi rezervă mintală. Din 

plasarea nulităţii în categoria anomaliilor şi a remediilor contractuale şi nu între 

problemele generale rezultă dorinţa autorilor Proiectului de a pune pe primul plan ideea 

de salvare a contractului prin eradicarea, eliminarea, purificarea acestuia de vicii, 

nimicirea totală a actului fiind numai o soluţie finală. De altfel, această idee reiese şi din 

obligaţia ce incumbă părţilor de a purta negocieri prealabile pentru a rezolva problemele 

pe plan extrajudiciar, indiferent că e vorba de nulitate absolută, relativă, totală sau 

parţială.  

Pentru a imprima un contur mai amplu conceptului nulității actului juridic civil 

considerăm necesară analiza acestuia prin prisma funcțiilor specifice pe care nulitatea le 

exercită pe tărâmul dreptului civil, lucru menit să întregească viziunea asupra acestei 

noțiuni. Funcţiile nulităţii sunt de natură a explica succint necesitatea constituirii acestei 

instituţii, importanţa sa, dar nu în ultimul rând relaţia acesteia cu norma juridică. Astfel, 

                                                           
1
 Ibidem, p. 351. 

2
 Codul civil român din 26 noiembrie 1864. În: Monitorul Oficial, 04.12.1864, nr. 271. Intrat în 

vigoare: 01.12.1865, abrogat: 01.10.2011. 
3
 Codul civil al României. Nr. 287 din 17 iulie 2009. În: Monitorul Oficial, 15.07.2011, nr. 505. 

Intrat în vigoare: 01.10.2011. 
4
 Codul civil al Federaţiei Ruse. Partea I. Nr. 51-ФЗ din 30 noiembrie 1994. 

5
 Codul civil al Ucrainei. Nr. 435-IV din 16 ianuarie 2003. În: Ведомости Верховной Рады 

Украины. 2003, №. 40-44. 
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ca una din importantele instituţii ale dreptului civil, nulitatea îndeplineşte următoarele 

funcţii juridice. 

Funcţia preventivă, care constă în atenţionarea asupra consecinţelor pe care le 

atrage nesocotirea legii şi regulilor de convieţuire socială la încheierea actului juridic, 

lipsirea de efectele în vederea cărora a fost făcut.  

Autorii români V. Stoica, N. Puşcaş şi P. Truşcă consideră că perspectiva 

ineficienţei actului încheiat cu nerespectarea condiţiilor de validitate este de natură să 

creeze un efect inhibitoriu asupra celor care ar voi să încheie actul juridic în aceste 

condiţii
1
. Această funcţie este asigurată, în realizarea sa, cu deplină eficienţă, în cazul 

actelor juridice care se încheie în faţa organelor notariale şi a celor jurisdicţionale.  

Cu alte cuvinte, subliniază M. Rudăreanu, ameninţarea pe care o prezintă nulitatea, 

că actele care au eludat reglementările în vigoare nu vor produce efecte juridice, joacă un 

rol preventiv, în sensul că părţile, în cele mai multe cazuri, vor avea o preocupare 

permanentă ca actele pe care le încheie să respecte toate condiţiile de validitate, pentru ca 

acestea să poată produce efectele ce au fost avute în vedere
2
. 

Ameninţând cu nimicirea orice încercare de eludare a reglementărilor în vigoare, 

nulitatea frânează de la sine eventualele abuzuri. P. Cosmovici susţine că, practic, ca „o 

sabie a lui Damocles‖, ea preîntâmpină în imensa majoritate a cazurilor, prin inhibiţia pe 

care o exercită asupra părţilor, tentaţia de a contraveni dispoziţiilor normative la 

constituirea actului juridic
3
.  

În opinia autoarei G. Răducan, instituirea sancţiunii nulităţii are, deci, şi un rol 

profilactic, de natură să evite încheierea unor acte nule sau susceptibile de anulabilitate. 

Funcţia operează la nivel mental, de regulă individual, prin opoziţie, în oglindă. Practic, 

se pleacă de la premisa că, de principiu, partea care doreşte să emită un act juridic sau 

părţile care încheie un contract vor încerca să nu încalce cerinţele de valabilitate tocmai 

pentru a nu suporta rigorile sancţiunilor curative ale legii, desfiinţarea actului
4
. 

Funcția preventivă a nulității o regăsim în lucrările unor autori sub altă denumire, 

dar cu aceeași încărcătură semantică. Astfel, în viziunea autorilor I. Reghini, Ș. 

Diaconescu şi P. Vasilescu, funcția disuasivă a nulității se concretizează în atenționarea 

și descurajarea participanților la circuitul civil de a încheia acte juridice care contravin 

ordinii juridice, prin nerespectarea condițiilor de formare a operațiunii juridice
5
. Această 

funcție, menţionează ei, se realizează prin intimidarea subiecților de drept civil, în cazul 

în care le trece prin cap să nu respecte legea, prin amenințarea cu iminența sancțiunii, 

care lasă fără efecte un act invalid. Cheltuiala de timp și resurse, precum și eventuala 

aplicare a sancțiunii desființării operațiunii juridice neregulat încheiate, ar putea să îi 

                                                           
1
 Stoica V., Puşcaş N., Truşcă P. Drept civil. Instituţii de drept civil. Bucureşti: Universul juridic, 

2004, p. 134. 
2
 Rudăreanu M. Op. cit., p. 31. 

3
 Cosmovici P. Op. cit., p. 213. 

4
 Răducan G. Nulitatea actului juridic civil. Bucureşti: Hamangiu, 2009, p. 84. 

5
 Reghini I., Diaconescu Ș., Vasilescu P. Op. cit., p. 517. 
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determine pe cei care participă la încheierea actului juridic să nu se abată de la 

prescripțiile legale imperative. 

A. Pop şi Gh. Beleiu susţin că dacă funcția preventivă nu-și dovedește eficiența, și 

se săvârșește un act juridic în sfidarea legii, intră în acțiune funcţia represivă sau 

sancţionatorie, care constă tocmai în lipsirea de efecte a actului atunci când el a fost 

încheiat în pofida regulilor statornicite de colectivitate prin normele de drept şi cele de 

convieţuire socială; cu alte cuvinte, voinţa individului este înfrântă atunci când aceasta a 

nesocotit voinţa colectivităţii; se asigură, astfel, restabilirea raportului optim ce trebuie să 

lege pe individ de colectivitate
1
. 

Funcţia sancţionatorie este de esența nulității, consideră P. Vasilescu, deoarece 

prin aceasta se asigură atât respectul legii, cât și garantarea libertății contractuale. Cauza 

de nulitate este întotdeauna încălcarea unei norme juridice imperative sau, mai 

cuprinzător, a sfidării ordinii juridice existente. Din aceasta nu trebuie dedus că nulitatea 

apără doar interesul public, deci interesul care privește esențial funcționarea instituției 

statului. Sancțiunea nulității se va abate și asupra actului juridic care nesocotește interesul 

privat, înțeles și apărat ca element al ordinii juridice generale. Aceasta deoarece ordinea 

juridică nu trebuie redusă doar la organizarea etatică, circuitul civil fiind și el demn de a 

fi inclus în această ordine juridică, chiar dacă circuitul civil este animat eminamente de 

interesul particularilor. Consecința este că interesul particular va fi ocrotit și el. Altfel nici 

nu s-ar putea, deoarece actul juridic este rezultatul întâlnirii unor voințe particulare, 

animate de interese private, ce concretizează circuitul civil, care, la rândul lui, constituie 

parte componentă a ordinii juridice generale, concluzionează autorul
2
. 

P. Cosmovici mai adaugă la acestea că funcţia sancţionatoare a nulităţii, departe de 

a conduce la desfiinţarea globală a actului juridic, se defineşte prin caracterul limitat al 

rezultatelor pe care le generează. Ea nu ţinteşte la reprimare în sine, ci urmăreşte să 

asigure realizarea scopului în vederea căruia legea a instituit condiţia de validitate 

nesocotită. În consecinţă, apreciază autorul, nulitatea infirmă acele efecte ale operaţiunii 

care contravin unei dispoziţii legale imperative, explicite sau tacite, lăsându-le, de regulă, 

în fiinţă pe cât posibil pe celelalte. Numai în situaţii de excepţie nimicirea afectează actul 

în totalitate
3
. 

Autorii români A. Pop şi Gh. Beleiu susţin că nulitatea mai îndeplinește funcţia de 

mijloc de asigurare a înfăptuirii principiului libertăţii încheierii actelor juridice civile, în 

dublul său aspect: pe de o parte, se creează certitudinea respectării acelor clauze stabilite 

de autorii actului juridic, la rangul de elemente esenţiale (sub sancţiunea nulităţii) şi, pe 

de altă parte, se creează mijlocul de asigurare a respectării limitelor libertăţii încheierii 

actelor juridice (normele imperative, regulile de convieţuire socială, ordinea politică, 

economică şi socială)
4
. 
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Astfel, menţionează în acest context P. Vasilescu, dacă libertatea contractuală 

poate fi înțeleasă în manieră negativă, de a nu face ce este interzis sau deranjează pe 

ceilalți, nulitatea vine să tragă hotarul între ceea ce se poate și ceea ce nu se poate juridic. 

Libertatea de voință este apărată de nulitate, deoarece aceasta sancționează orice atingere 

adusă caracterului liber și conștient al consimțământului. În consecință, libertatea 

contractuală nu este absolută, iar limita ei este păzită de sancțiunea nulității, care lovește 

în orice act prin care se urmărește, în fond, deranjul ordinii de drept. Din aceste 

considerente, argumentează autorul, nulitatea apare ca singura sancțiune cu vocație de a 

asigura eficiența actului juridic, prin armonizarea acestuia cu interesul celorlalți
1
.  

O altă funcție a nulităţii, în opinia autoarei M. Rudăreanu, este funcţia de mijloc de 

garanţie a principiului legalităţii în domeniul actelor juridice, care reprezintă de fapt o 

sinteză a celorlalte funcții și constă în faptul că prin funcţia preventivă şi cea 

sancţionatorie se asigură respectarea normelor de drept care reglementează condiţiile de 

validitate a actului juridic
2
. 

Potrivit părerii autorului O. Ungureanu, nulitatea, ca sancţiune de drept civil, 

îndeplineşte şi o funcţie reparatorie, prin care se asigură, pe de o parte, restabilirea 

ordinii de drept încălcate, iar pe de altă parte, repararea prejudiciului cauzat prin 

încălcarea sancţionată şi, uneori, în măsura prevăzută de lege, adaptarea sau refacerea 

actului juridic prin înlocuirea de drept a clauzei ilegale cu clauza conformă dispoziţiei 

legale imperative
3
. 

În opinia lui P. Cosmovici, se distinge între funcţia potenţială şi funcţia operativă 

a nulităţii
4
. Astfel, în argumentarea poziției sale, autorul menționează că nulitatea, 

inseparabilă de statutul actului juridic deficitar, subzistă latent până la data hotărârii 

judecătorești menită să-l desființeze în parte sau în totalitate. Perioada interimară, de 

provizorat, ce începe concomitent cu nașterea operațiunii imperfecte, este urmată în mod 

obișnuit de intervenția organului de jurisdicție, care dispune anularea. Rezultă, astfel, că 

acțiunea nulității constă inițial în efecte potențiale; ea produce consecințe operative, 

radicale, abia în faza contencioasă. 

Cu referire la funcţia potenţială, autorul susţine că în perioada interimară, de 

provizorat, actul juridic imperfect dăinuie cu titlu exterior. Deşi viciat, el produce în fapt 

efectele normale, care îi sunt inerente, ca şi cum ar fi pe deplin valabil. Ca atare, nimic 

nu împiedică un început de executare sau chiar îndeplinirea integrală de către părţi a 

obligaţiilor asumate. 

Totodată, operaţiunea încheiată, fie ea o manifestare de voinţă unilaterală, fie o 

convenţie, se bucură media tempora de prezumţia de validitate. Desigur, numai o 

aparenţă de existenţă legală, totuşi îndestulătoare pentru a o înscrie, prin materialitatea şi 

prin consecinţele ei, în circuitul civil, mai adaugă autorul. 

                                                           
1
 Reghini I., Diaconescu Ș., Vasilescu P. Op. cit., p. 518. 

2
 Rudăreanu M. Op. cit., p. 32. 

3
 Ungureanu O. Manual de drept civil. Partea generală. Bucureşti: ALL BECK, 1999, p. 162. 

4
 Cosmovici P. Op. cit., p. 212 - 213. 
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În fine, în faza interimară este cu putinţă ca părţile să procedeze, din proprie 

iniţiativă, la validarea actului juridic. Intrarea subsecventă în legalitate are ca rezultat să 

preîntâmpine o eventuală nimicire, pe care nulitatea latentă o prevesteşte. Mai mult decât 

atât, sancţiunea potenţială a desfiinţării poate, uneori, să devină ineficientă, rămânând 

fără obiect, prin însăşi prelungirea existenţei actului juridic deficitar până la împlinirea 

termenului de prescripţie extinctivă. 

Efectele interimare ce decurg în perioada de aşteptare din existenţa potenţială a 

nulităţii, deşi atrag atenţia într-o măsură mai redusă, prezintă, în realitate, o deosebită 

însemnătate în fapt şi în drept, făcând de multe ori inutilă desfiinţarea operaţiunii, 

conchide autorul. 

În ceea ce privește funcția potențială a nulității, această opinie a fost criticată de 

unii autori, precum Gh. Beleiu şi G. Boroi, susținându-se că în realitate nu este o 

„funcție‖, ci starea legală a actului juridic în perioada cuprinsă între momentul încheierii 

și momentul anulării lui, perioadă în care actul juridic lovit de nulitate se bucură totuși de 

o prezumție de validitate
1
.  

Analizând funcţia operativă a nulităţii, P. Cosmovici subliniază că, potrivit 

finalităţii care o defineşte, nulitatea intervine eficient şi radical în faza judiciară, pentru a 

restabili preeminenţa legii temporar încălcate prin manifestarea de voinţă a subiectului de 

drept
2
. 

Funcţiile pe care le-am arătat constituie, până la urmă, însăşi raţiunea de a fi 

(fundamentul) a instituţiei nulităţii actului juridic.  

În urma analizei principalelor concepții expuse în doctrină în materia funcțiilor 

nulității actului juridic civil, constatăm că nulitatea exercită o influență amplă asupra 

întregului traseu pe care îl parcurge un act juridic în existența sa materială. Astfel, 

acțiunea specifică a nulității începe din chiar momentul luării hotărârii de a încheia un act 

juridic civil, unde prin concursul funcției preventive subiecții de drept civil sunt 

descurajați de a încheia acte juridice cu eludarea normelor imperative edictate pentru 

încheierea valabilă a acestora, având deplina reprezentare a lipsirii de efecte, total sau 

parțial, a acelor acte care au nesocotit prescripțiile legale. Aceste rațiuni ne fac să credem 

că anume funcției preventive îi revine rolul major de a avea un impact educativ asupra 

comportamentului subiectelor raporturilor juridice civile, promovând spiritul respectului 

necondiționat al ordinii juridice existente în societate.  

Dacă însă obiectivele prevenției generale nu au fost atinse, și se săvârșește un act 

juridic în sfidarea legii, își va spune cuvântul funcția sancționatorie, care va pedepsi cu 

ineficiență operațiunea juridică neregulamentară. În consecință, actul nevalid va fi lipsit 

de efectele contrare dispozițiilor legale imperative, prin aceasta restabilindu-se echilibrul 

necesar al circuitului civil. 

În lumina celor expuse, concluzionăm că fiecărei funcții analizate mai sus îi revine 

un rol aparte în efortul conjugat al nulității de a asigura triumful legalității și echității în 

                                                           
1
 Beleiu Gh. Op. cit., p. 216; Boroi G. Op. cit., p. 223. 

2
 Cosmovici P. Op. cit., p. 213. 
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sfera raporturilor de drept privat. Pe cale de consecință, considerăm inutil și nerațional 

exercițiul de ierarhizare a funcțiilor nulității, datorită faptului că anume prin acțiunea 

consolidată a tuturor funcțiilor nulitatea și-a adjudecat un loc de frunte în pleiada 

sancțiunilor de drept civil, menite să asigure securitatea ordinii de drept.  

În ceea ce priveşte studiile monografice în materia nulităţii actului juridic civil, una 

din cele mai recente şi valoroase abordări este lucrarea „Nulitatea actului juridic civil‖, 

semnată de autoarea G. Răducan. Astfel, în prima parte a lucrării autoarea prezintă 

evoluţia conceptului de nulitate, oscilând între inexistenţă, invaliditate şi ineficacitate, 

reglementarea nulităţii în anumite coduri europene şi evoluţia doctrinelor privind 

nulitatea, elementele de teorie generală a nulităţii (clasificare, funcţii, delimitarea nulităţii 

de alte cauze de ineficacitate etc.). Mai apoi autoarea analizează cauzele nulităţii absolute 

şi ale nulităţii relative, precum şi regimul juridic aplicabil acestor feluri de nulitate.  

Capitolul VI al lucrării autoarei G. Răducan este consacrat în întregime analizei 

efectelor nulităţii actului juridic civil şi principiilor ce guvernează aceste efecte. Într-o 

manieră detaliată autoarea prezintă principiile efectelor nulităţii şi evidenţiază excepţiile 

de la aceste principii, precum sunt: principiul retroactivităţii efectelor nulităţii, principiul 

repunerii în situaţia anterioară (restitutio in integrum), principiul anulării actului 

subsecvent ca urmare a anulării actului iniţial (resoluto jure dantis, resolvitur jus 

accipientis). Analizând aspectele clasice ale efectelor nulităţii, autoarea lansează o 

propunere novatorie în ce priveşte divizarea efectelor nulităţii în funcţie de buna-credinţă 

a unei părţi
1
  

Un alt studiu monografic recent în domeniul de care ne preocupăm aparţine 

autoarei române G. Florescu şi este intitulat „Nulitatea actului juridic civil‖. În capitolul 

X al lucrării, consacrat în întregime problemei efectelor nulităţii actului juridic, autoarea 

stabileşte cadrul legal al efectelor nulităţii, scoate în relief principiile ce guvernează 

efectele nulităţii şi stabileşte corelaţia dintre acestea. Mai apoi autoarea supune unei 

analize minuţioase fiecare principiu al efectelor nulităţii, evidenţiind diferite cazuri de 

excepţii de la aplicarea acestor principii. De asemenea, autoarea reliefează şi abordează 

principiile care înlătură regula quod nullum est, nullum producit effectum
2
. 

În acest context, prezintă un interes deosebit şi monografia „Nulitatea actului 

juridic civil‖ semnată de autoarea M. Rudăreanu. În capitolul IV al lucrării, analizând 

efectele nulităţii actului juridic civil, autoarea abordează principiul retroactivităţii 

efectelor nulităţii, evidenţiind următoarele excepţii de la acest principiu: cazul căsătoriei 

putative, cazul recăsătoririi soţului celui ce fusese declarat mort, păstrarea de către 

dobânditorul de bună-credinţă a fructelor ş.a. Mai apoi autoarea analizează principiul 

repunerii în situaţia anterioară ca efect al nulităţii, precum şi principiul anulării actului 

subsecvent ca urmare a anulării actului iniţial, reliefând în ambele cazuri excepţiile de la 

aplicarea acestor principii
3
. 

                                                           
1
 Răducan G. Op. cit., p. 369. 

2
 Florescu G. Nulitatea actului juridic civil. București: Hamangiu, 2008, p. 297 - 323. 

3
 Rudăreanu M. Op. cit., p. 115 - 145. 
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Un studiu valoros asupra nulităţii actului juridic a fost realizat de autorul român I. 

Reghini în teza sa de doctorat cu titlul „Nulitatea actului juridic‖
1
. Fiind structurată în 

cinci capitole, în capitolul I al tezei autorul analizează conceptul nulităţii în contextul 

altor cauze de ineficacitate a actului juridic, precum şi reliefează evoluţia istorică a 

nulităţii. Capitolul II este consacrat cercetării concepţiei dreptului civil român asupra 

nulităţii actului juridic, autorul argumentând natura de sancţiune juridică a nulităţii, 

precum şi evidenţiind prezumţia caracterului parţial al nulităţii şi caracterul ei judiciar. În 

capitolul III autorul abordează detaliat principalele cazuri de nulitate relativă şi nulitate 

absolută, iar în capitolul IV prezintă regimul juridic al acestor feluri de nulităţi. În 

capitolul V este analizată confirmarea ca modalitate de validare a actelor nule, autorul 

prezentând formele confirmării, efectele pe care le produce, precum şi cazurile de 

inadmisibilitate a confirmării actelor juridice nule. 

Un studiu monografic adiacent, consacrat cercetării instituţiei nulităţii în dreptul 

procesual civil, a fost efectuat de autorul român M. Popa în lucrarea „Teoria generală a 

nulităţii actelor de procedură civilă‖
2
. Astfel, în prima parte a lucrării autorul abordează 

regimul juridic al actelor de procedură civilă, condiţiile legale privind actele de 

procedură civilă, precum şi rolul şi importanţa normelor de procedură civilă. Partea a 

doua a monografiei este consacrată nulităţii actelor de procedură civilă, unde autorul 

analizează cazurile de nulitate reglementate de legislaţia procesuală civilă, regimul 

juridic al nulităţii actelor de procedură civilă şi sistemele de nulităţi cunoscute ale actelor 

de procedură civilă. 

Dintre studiile recente în materia nulităţii actului juridic realizate în doctrina rusă 

un loc aparte revine lucrării lui D.O. Tuzov, intitulată „Теория недействительности 

сделок: опыт российского права в контексте европейской правовой традиции‖
3
. 

În partea întâi a lucrării autorul abordează aspectele conceptuale legate de natura juridică 

a nulităţii, analizează corelaţia dintre nulitate şi inexistenţă, prezintă viziunile doctrinare 

şi soluţiile elaborate de practica judiciară în materia nulităţii actului juridic. Partea a doua 

este consacrată delimitării dintre nulitatea absolută şi nulitatea relativă, autorul 

prezentând concepţiile din dreptul roman, din doctrina bazată pe pandecte, precum şi 

viziunea actuală asupra acestei probleme. În partea a treia autorul analizează efectele 

nulităţii actului juridic civil sub aspectul raporturilor de restituţie ce apar între părţi ca 

urmare a declarării nulităţii unui act juridic. 

Un alt studiu valoros al lui D.O. Tuzov în domeniul efectelor nulităţii actului 

juridic civil îl constituie lucrarea monografică „Реституция при недействительности 

сделок и защита добросовестного приобретателя в российском гражданском 

                                                           
1
 Reghini I. Nulitatea actului juridic. Teză de doctorat. Cluj-Napoca: Universitatea „Babeş-Bolyai‖, 

1983. 202 p. 
2
 Popa M. Teoria generală a nulităţii actelor de procedură civilă. Bucureşti: ALL BECK, 2003. 234 

p. 
3
 Тузов Д.О. Теория недействительности сделок: опыт российского права в контексте 

европейской правовой традиции. Москва: Статут, 2007. 602 p. 



Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a doctoranzilor                                    

și tinerilor cercetători. Vol. II. Ediţia a VI-a, 12 aprilie 2012, Chişinău 

 
 

26 

 

праве‖
1
. În conţinutul acestei lucrări autorul abordează problema restituţiei prin prisma 

dreptului roman, invocă aspecte de drept comparat vizând reglementarea restituţiei în 

legislaţiile altor state, prezintă evoluţia istorică şi starea actuală a restituţiei în dreptul rus, 

precum şi efectuează o analiză detaliată a raporturilor de restituţie ce se stabilesc între 

părţile actului declarat nul. 

Problema nulităţii actului juridic a primit o dezvoltare multidimensională în 

lucrarea „Недействительные сделки в гражданском праве (теория и практика 

оспаривания)‖, semnată de O.V. Gutnicov
2
. Astfel, autorul pune un accent deosebit pe 

cercetarea aspectelor legate de: temeiurile declarării nulităţii actului juridic civil, criteriile 

materiale şi formale de delimitare a nulităţii absolute şi a nulităţii relative, cauzele 

nulităţii absolute şi relative. Foarte minuţios autorul abordează problema restituţiei 

bilaterale şi unilaterale ca efect al nulităţii actului juridic, precum şi aspectele legate de 

repararea prejudiciului cauzat prin încheierea actului lovit de nulitate. 

Sub aspectul determinării naturii juridice a nulităţii prezintă un interes deosebit 

lucrarea lui I.V. Matveev, intitulată „Правовая природа недействительных сделок‖
3
, 

în conţinutul căreia autorul încearcă o soluţionare a disputei doctrinare în ce priveşte 

stabilirea locului instituţiei nulităţii în contextul altor sancţiuni de drept civil şi 

delimitarea ei de alte instituţii adiacente. 

Un alt studiu monografic consacrat problemei nulităţii actului juridic a fost 

efectuat de autorul rus F.S. Heifeţ, intitulat „Недействительность сделок по 

российскому гражданскому праву‖
4
, în cadrul căruia autorul abordează amplu cauzele 

nulităţii absolute şi a nulităţii relative prin prisma cadrului legal de reglementare, a 

concepţiilor doctrinare şi a practicii judiciare în domeniu. 

Dacă ne referim la lucrările clasicilor civilisticii ruse, putem remarca un studiu 

valoros în materia nulităţii actului juridic efectuat de N.G. Rastereaev, intitulat 

„Недействительность юридических сделок по русскому праву. Часть Общая и 

Особенная. Догматическое исследование‖. Nulitatea, în opinia acestuia, reprezintă un 

viciu al actului juridic, este incapacitatea lui de a produce vreun efect juridic, în legătură 

cu ce actul trebuie înţeles ca unul făcut juridic incorect
5
. Abordând problema efectelor 

nulităţii, autorul susţine că regula fundamentală pentru un jurist constă în menţinerea 

actului prin toate mijloacele posibile, deoarece nu se poate admite că părţile actului au 

acţionat în gol, ci, dimpotrivă, trebuie să existe presupunerea că ele au dorit să 

                                                           
1
 Тузов Д.О. Реституция при недействительности сделок и защита добросовестного 

приобретателя в российском гражданском праве. Москва: Статут, 2007. 206 p. 
2
 Гутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве (теория и практика 

оспаривания). Москва: Статут, 2007. 491 p. 
3
 Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок. Москва: Юрлитинформ, 2004. 

176 p. 
4
 Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву. Москва: 

Юрайт, 2000. 176 p. 
5
 Растеряев Н.Г. Недействительность юридических сделок по русскому праву. Часть Общая 

и Особенная. Догматическое исследование. Санкт-Петербург, 1900, c. 6 
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stabilească ceva valabil. Referindu-se la efectele nulităţii faţă de terţi, autorul 

menţionează că drepturile dobândite de terţi în temeiul actului juridic lovit de nulitate 

absolută trebuie desfiinţate fără rezerve. În ce priveşte drepturile dobândite de terţi în 

temeiul actului lovit de nulitate relativă, el consideră că acestea trebuie desfiinţate doar în 

cazurile în care a fost dovedită reaua-credinţă a terţului în momentul dobândirii dreptului 

respectiv
1
.  

O altă lucrare clasică consacrată nulităţii actului juridic aparţine autoarei ruse N.V. 

Rabinovici, intitulată „Недействительность сделок и ее последствия‖. Ea consideră 

că actele juridice nule sunt, indubitabil, acţiuni ilicite. Ele sunt declarate nule anume 

datorită faptului că vin în contradicţie cu normele juridice. Anume caracterul ilicit al 

actului nul condiţionează desfiinţarea lui şi determină acele consecinţe, pe care le 

produce declararea nulităţii lui
2
. Autoarea susţine că primul efect al declarării nulităţii 

actului, indiferent de temeiul desfiinţării, constă în încetarea existenţei lui juridice, ceea 

ce înseamnă că actul devine inexistent şi nu mai poate fi executat. Declararea nulităţii 

actului juridic presupune nu numai lipsirea lui de efecte pe viitor, dar şi desfiinţarea lui 

din momentul încheierii. Acţiunea retroactivă a hotărârii judecătoreşti lipseşte de temei 

juridic toate prestaţiile pe care le-au efectuat părţile în baza actului nul. De aceea, tot ce 

au primit părţile în temeiul actului lovit de nulitate este supus restituirii, subliniază 

autoarea
3
. 

În ce priveşte doctrina franceză, unul din studiile recente în materia nulităţii şi a 

efectelor ei a fost efectuat de autorii Ph. Malaurie, L. Aynѐs şi Ph. Stoffel-Munck
4
. 

Aceştia menţionează că atunci când un contract este nul, trebuie trase consecinţe practice 

din nulitate pentru a suprima situaţia de fapt care rezultă din el. Trei chestiuni sunt puse 

atunci, subliniază autorii. Mai întâi, retroactivitatea: totul trebuie să se facă ca şi cum 

contractul nu existase niciodată, ceea ce ridică dificultăţi faţă de terţi. Apoi, restituirile: 

de fiecare dată când contractul a fost executat, lucrurile trebuie să fie repuse în starea 

iniţială. În fine, răspunderea, cu scopul de a repara prejudiciul cauzat prin nulitate
5
. 

În opinia autorilor francezi J. Flour, J.L. Aubert şi É. Savaux, exprimată în lucrarea 

„Droit civil. Les obligation. Tome I. Lʼacte juridique‖
6
, nulitatea se caracterizează prin 

două trăsături fundamentale. În ce priveşte cauzele care o provoacă, ea sancţionează 

neobservarea uneia dintre condiţiile prescrise de lege pentru formarea valabilă a 

contractului: deci, o iregularitate comisă chiar în momentul formării acestuia. Cu referire 

la efectele care îi sunt ataşate, ea antrenează desfiinţarea retroactivă a contractului: totul 

                                                           
1
 Ibidem, p. 31 - 32. 

2
 Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. Ленинград: Издательство 

Ленинградского университета, 1960, p. 11. 
3
 Ibidem, p. 112 - 114. 

4
 Malaurie Ph., Aynѐs L., Stoffel-Munck Ph. Drept civil. Obligaţiile. (traducere de D. Dănişor). 

Bucureşti: Wolters Kluwer, 2009. 910 p. 
5
 Ibidem, p. 372. 

6
 Flour J., Aubert J.L., Savaux É. Droit civil. Les obligations. Tome I. L’acte juridique. Paris: Édition 

Dalloz, 2004. 418 p. 
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se produce de parcă acesta nici nu ar fi existat vreodată. Primul din aceste caractere, 

susţin autorii, permite de a o distinge de rezoluţiune; al doilea – faţă de inopozabilitate
1
.  

În lucrarea „Droit civil. Les obligation‖
2
, autorii francezi Fr. Terré, Ph. Simpler şi 

Y. Lequette subliniază faptul că, făcându-se aplicaţia adagiului quod nullum est, nullum 

producit effectum, ceea ce este nul nu produce nici un efect. Dacă această formulă ar 

exprima plenitudinea realităţii, consideră ei, problema efectelor nulităţii s-ar reduce doar 

la acest enunţ, ceea ce nu este întotdeauna aşa, realitatea fiind mult mai complexă. 

Hotărârea judecătorească poate, desigur, să priveze instantaneu actul viciat de eficacitate 

juridică. Ea nu poate, însă, atât de uşor să înlăture situaţia de fapt care rezultă din 

anulare
3
.  

În viziunea autorului A. Bénabent, nulitatea constituie sancţiunea specifică aplicată 

în cazul nerespectării condiţiilor de validitate: este nul contractul care nu a fost format 

valabil. Aplicarea principiului „ceea ce este nul nu produce nici un efect‖, menţionează 

autorul, este simplă pentru viitor: atât timp cât contractul încă nu a fost executat sau a 

fost executat doar parţial, părţile nu mai pot reclama executarea obligaţiilor stabilite. Dar 

atunci când contractul a fost deja executat, în tot sau în parte, jocul acestui principiu 

implică o întoarcere în trecut a efectelor lui: este ceea ce rezultă din noţiunea de efect 

retroactiv al nulităţii
4
.  

Abordând problema efectelor nulităţii, autorul francez Fr. Ameli apreciază că 

nulitatea, odată pronunţată, comportă aneantizarea retroactivă a contractului. Totul se 

petrece de parcă contractul nu ar fi existat niciodată şi nu a putut să producă nici un efect. 

Dacă acest principiu este simplu de enunţat, subliniază autorul, punerea lui în practică 

poate să provoace importante obstacole datorită executării parţiale care ar fi putut să aibă 

loc între momentul încheierii contractului şi momentul constatării efective a nulităţii de 

către judecător. Aceste obstacole practice pot fi grupate în două categorii, care 

înglobează ansamblul de dificultăţi întâmpinate în aplicarea efectelor nulităţii: acea de 

întindere a efectelor nulităţii şi alta ce ţine de natura acestor efecte
5
.  

Autorul francez Ph. Malinvaud în lucrarea „Droit des obligations‖ susţine că 

nulitatea unui contract poate rezulta numai dintr-o hotărâre judecătorească, indiferent de 

gravitatea viciului care îl afectează. Atât timp cât ea nu este pronunţată, contractul este 

valabil şi obligatoriu, în afară de cazul invocării excepţiei de nulitate. Se poate întâmpla, 

deci, ca unele contractele anulabile să fie duse la bun sfârşit pentru că nimeni nu a cerut 

niciodată nulitatea lor. Odată pronunţată prin hotărâre judiciară, menţionează autorul, 

anularea produce acelaşi efect ca şi nulitatea, fie relativă sau absolută: aneantizarea 

contractului, în principiu total şi retroactiv
6
.  
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 Ibidem, p. 239. 

2
 Terré Fr., Simpler Ph., Lequette Y. Droit civil. Les obligations. Paris: Édition Dalloz, 1999. 1295 p. 

3
 Ibidem, p. 381. 

4
 Bénabent A. Droit civil. Les obligations. Paris: Montchrestien, 2001, p. 158. 

5
 Ameli Fr. Droit civil. Les obligations. Paris: Montchrestien, 1997, p.116. 

6
 Malinvaud Ph. Droit des obligations. Paris: Juris-Classeur, 2003, p. 273. 
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Analizând efectele nulităţii, autorii francezi H. Mazeaud, J. Mazeaud şi Fr. Chabas 

în lucrarea „Leçons de droit civil. Tome I. Introduction à lʼétude du droit‖ menţionează 

că nulitatea absolută şi nulitatea relativă nu diferă deloc în ce priveşte efectele pe care le 

produc
1
. Orice nulitate trebuie pronunţată de către judecător, subliniază autorii. Atât timp 

cât judecătorul nu s-a pronunţat asupra nulităţii lui, actul trebuie prezumat a fi valabil şi 

eficace. În toate cazurile când există o hotărâre de declarare a nulităţii unui act, nulitatea 

operează retroactiv: ea distruge pentru trecut actul şi toate efectele acestuia; totul se 

petrece ca şi cum actul nu a existat niciodată, concluzionează autorii
2
. 

Un studiu de mare anvergură, consacrat analizei comparative a conceptului 

nulităţii actului juridic în dreptul civil român şi în dreptul civil francez, a fost efectuat de 

savanţii Tr. Ionaşcu şi E. Barasch în lucrarea „La conception de la nullité des actes 

juridiques dans le droit socialiste roumain, avec une étude de la conception qui se fait de 

la nullité des actes juridiques dans le droit civil français contemporain‖
3
. În prima parte 

a lucrării autorii analizează instituţia nulităţii în dreptul civil francez contemporan, 

prezentând aspectele legate de fundamentul şi raţiunile nulităţii, caracteristicile şi cauzele 

nulităţii. Abordând amplu problema efectelor nulităţii, autorii cercetează efectele pe care 

le produce nulitatea faţă de părţi şi faţă de terţi, evidenţiază cazurile de excepţii de la 

principiile efectelor nulităţii, invocând multiple exemple sugestive. Autorii apreciază că 

efectele nulităţii – fără a distinge între nulitatea absolută şi nulitatea relativă – se exprimă 

în regula potrivit căreia actul nul este considerat a nu fi existat niciodată, nulitatea 

operând retroactiv (quod nullum est, nullum producit effectum). În consecinţă, în privinţa 

raporturilor faţă de părţi, dacă contractul a fost executat, urmează să fie restituite toate 

prestaţiile efectuate. În ce priveşte raporturile cu terţii, principiul resoluto jure dantis, 

resolvitur jus accipientis va fi aplicat plenar, subliniază autorii
4
. 

În ce priveşte doctrina franceză clasică, un studiu valoros în materia nulităţii 

actelor juridice civile a fost realizat de savantul M. Solon în lucrarea „Traité des nullités 

des conventions et des actes en matiѐre civile‖
5
. Nulitatea actului este inexistenţa lui în 

faţa legii, susţine autorul. Fiind nul, el nu produce efectele pe care era destinat să le 

producă. Aceasta înseamnă că actul, fiind chemat să probeze convenţia, nu mai poate 

face dovada respectivă. Este cert faptul că, în principiu, legea nu-i imprimă o autoritate 

suficientă pentru a face dovada conţinutului său, decât atunci când actul va fi 
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Paris: Montchrestien, 1996, p. 476 - 477. 
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regulamentar încheiat; din moment ce această regularitate nu există, privilegiul încetează 

iar actul nu mai are forţă probantă, conchide autorul
1
. 

O cercetare amplă a nulităţii căsătoriei a fost efectuată de Pr. Rambaud în teza sa 

de doctorat, intitulată „Des nullités du mariage en droit romain et en droit français‖
2
. 

Autorul menţionează că în debutul studiului materiei nulităţii căsătoriei trebuie făcută 

distincţia dintre nulitatea căsătoriei şi anulabilitatea acesteia, adică între nulitatea absolută 

şi nulitatea relativă a căsătoriei. Căsătoria nulă este aceea care creează aparenţa că s-a 

încheiat, însă în realitate ea nu are nici o existenţă legală; ea nu este numai o căsătorie 

imperfectă, ci una inexistentă. Căsătoria anulabilă, dimpotrivă, este acea căsătorie care 

realmente s-a încheiat, dar, fiind afectată de un viciu, poate antrena anulabilitatea. În 

consecinţă, reţine autorul, căsătoria nulă este aceea căreia îi lipseşte o condiţie necesară 

pentru existenţa ei; căsătoria anulabilă este aceea căreia îi lipseşte o condiţie necesară 

pentru valabilitatea ei
3
. 

Un studiu redutabil asupra distincţiei între actele inexistente şi actele anulabile a 

fost realizat de E. Hartemann în lucrarea „Étude sur la distinction des actes inexistants et 

des actes annulables‖
4
. Autorul subliniază că dacă în elementele necesare pentru 

formarea actului totul este absolut conform cerinţelor legii, actul va fi fără îndoială 

valabil şi va produce imediat şi irevocabil toate efectele pe care legea le ataşează 

încheierii sale. În cazul în care elementele necesare pentru formarea actului nu satisfac 

completamente exigențele legii, aceasta nu poate să neglijeze sancţionarea lui. Însă 

problema nu va fi rezolvată în toate cazurile în aceeaşi manieră. Astfel, legea poate să 

refuze într-un mod absolut şi imediat orişice sancţiune a actului. În acest caz, 

menţionează autorul, actul este mort din punct de vedere juridic, el este inexistent
5
. 

Marele civilist francez M. Planiol, în lucrarea sa „Curs de drept civil francez‖, 

menţionează că nulitatea trebuie să împiedice actul juridic să-şi producă efectele de la 

bun început: qui contra legem agit nihil agit
6
. El consideră că principalul efect al nulităţii 

este foarte simplu: totul trebuie restabilit în acea situaţie ca şi cum contractul nu ar fi fost 

încheiat. În acest sens, susţine autorul, trebuie luate în considerare două cazuri: a) dacă 

executarea contractului încă nu a început, părţile sunt eliberate de obligaţii şi nu mai 

există nici creditor, nici debitor; b) dacă contractul a fost în întregime sau parţial 

executat, părţile sunt obligate să-şi restituie reciproc tot ceea ce au primit. În consecinţă, 
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 Rambaud Pr. Des nullités du mariage en droit romain et en droit français. Thèse pour le doctorat. 

Paris: Pichon-Lamy, 1868. 148 p. 
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 Ibidem, p. 63. 

4
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rezumă autorul, executarea i-a eliberat de obligaţii, însă nulitatea contractului impune 

părţilor obligaţii noi
1
.  

Renumiţii savanţi francezi C. Aubry şi C. Rau menţionează, în lucrarea „Cours de 

droit civil français‖, că nulitatea este invaliditatea sau ineficacitatea de care un act este 

lovit în cazul în care contravine unui comandament sau unei interdicţii a legii
2
. Orice 

nulitate, ca regulă generală, trebuie pronunţată de către instanţa de judecată. Consecinţa 

oricărei hotărâri care anulează un act constă în considerarea lui ca neavând existenţă 

juridică. Actul declarat nul, susţin autorii, nu poate prin sine însăşi să producă nici un 

efect juridic, afară de cazul în care printr-o excepţie legiuitorul n-a statuat altfel
3
. 

Concepţii despre nulitate în sistemul Common Law. În dreptul englez, autorii L. 

Willmott, Sh. Christensen şi D. Butler afirmă în lucrarea „Contract Law‖ că un contract 

poate fi format „ilegal‖ pe două căi: el poate fi interzis de către statut sau poate fi contrar 

politicilor publice ale dreptului comun. Totuşi nu toate contractele care contravin 

statutului sau care sunt contrarii politicilor publice sunt considerate ilegale. Aceste 

contracte se referă la categoria contractelor „nule‖ (void)
4
.  

Dificultăţile în distingerea diferitor tipuri de contracte viciate pot consta în 

utilizarea neadecvată a termenilor „ineficacitate‖ (unenforceable), „nulitate‖ (void) şi 

„ilegalitate‖ (illegal). Contractele ilegale pot fi deosebite de celelalte prin aceea că în caz 

de ilegalitate instanţa de judecată va refuza acordarea protecţiei pentru o parte sau 

ambele părţi ale contractului. Categoria contractelor nule poate fi considerată acea care 

se referă la nulitatea izvorâtă din statut sau din necorespunderea politicilor publice
5
.  

În dreptul Noii Zeelande există un act normativ special în materia nulităţii 

contractelor, şi anume Illegal Contracts Act
6
, care în pct. 3 statuează: „Termenul de 

contract ilegal semnifică orice contract guvernat de legea Noii Zeelande care este ilegal 

în temeiul legii sau echităţii, indiferent dacă ilegalitatea rezultă din încheierea sau 

executarea contractului, şi presupune un contract care conţine o clauză ilegală, fie ea 

separabilă sau nu‖. 

Pct. 6 al Illegal Contracts Act, care reglementează efectele contractelor ilegale, 

prevede: „Orice contract ilegal este lipsit de efecte şi nici o persoană nu va fi îndreptăţită 

la o prestaţie care rezultă din clauzele contractului‖. 

În dreptul SUA se recunoaşte că un contract poate fi afectat de o prohibiţie legală 

sau poate veni în contradicţie cu politicile publice. Totuşi, instanţele de judecată 

americane preferă să evite utilizarea termenului „nulitate‖, deoarece instanţa nu va 

desfiinţa neapărat contractul în întregime, putând dispune menţinerea valabilă a 
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 Ibidem, p. 114. 
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contractului numai în privinţa uneia din părţi, sau poate menţine ca valabile doar unele 

clauze contractuale. 

În dreptul Japoniei legalitatea contractului este reglementată în două nivele. La cel 

mai abstract nivel, contractele nu trebuie să contravină politicilor publice sau bunelor 

moravuri. Consecinţa ignorării acestei prevederi imperative a legislaţiei civile este 

nulitatea contractului. Aceasta înseamnă că contractele care tradiţional sunt considerate 

ilegale în common law, precum sunt contractele de prostituare sau contractele privind 

omorul unei persoane, sunt de asemenea lovite de nulitate în dreptul japonez
1
. 

Categoria contractelor nule şi a efectelor pe care le produce nulitatea a fost 

abordată de autorul englez P.S. Atiyah în lucrarea „An introduction to the Law of 

Contract‖. Astfel, acesta afirmă că atunci când condiţiile de formare valabilă a 

contractului au fost respectate întocmai, acordul rezultat este considerat a fi un contract 

legal. În cazul în care vreuna din aceste condiţii lipseşte contractul poate fi „nul‖ (void), 

dar strict vorbind aceasta înseamnă că aşa-numitul „contract‖ în realitate nu este un 

contract propriu-zis
2
. 

Efectele unui contract ilegal (illegal contract) sunt drastice, apreciază autorul. În 

primul rând, este evident că contractul nu poate fi executat de nici o parte. Afirmaţia este 

destul de rezonabilă, dar în practică acest lucru este uneori dificil de realizat, susţine 

autorul. Dacă contractul este ilegal, nu este relevant faptul că părţile nu au cunoscut 

ilegalitatea acestuia. Un alt efect al contractului ilegal (sau a unui contract afectat de 

ilegalitate) constă în restituirea (recovery) banilor sau a bunurilor obţinute în baza acestui 

contract
3
.  

După ce am prezentat cercetările monografice în domeniul de care ne ocupăm, în 

continuare vom trece în revistă cele mai relevante investigaţii în materia efectelor 

nulităţii realizate în cadrul articolelor ştiinţifice.  

Nulitatea condiţiilor potestative ce pot afecta un act juridic civil a fost pe larg 

abordată în articolul ştiinţific semnat de W. Dross
4
, care evidenţiază cazurile de nulitate a 

actului juridic afectat de o condiţie pur potestativă suspensivă şi de o condiţie pur 

potestativă rezolutorie. 

Aspectele ce ţin de specificul nulităţii şi a efectelor ei în dreptul comercial au fost 

abordate în articolul ştiinţific semnat de C. Gheorghe
5
. Astfel, autorul apreciază că 

nulitatea este una dintre instituţiile juridice cel mai vădit modificate şi redimensionate în 

câmpul comercial. La nivel de principii, susţine el, se afirmă din ce în ce mai tranşant 

faptul că nulităţile comerciale sunt nulităţi speciale cu efecte mult diferite faţă de 

instituţia civilă a nulităţii. De fapt, într-o anumită viziune ce-şi revendică o orientare 
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modernă şi îmbibată de spirit comercial, principiile de bază ale efectelor nulităţii clasice, 

retroactivitatea şi repunerea în situaţia anterioară, sunt înlăturate în numele asigurării 

securităţii circuitului comercial, mult mai dinamic şi neîngrădit de restricţii decât 

circuitul civil. Atenuarea efectelor clasice ale nulităţii este afirmată constant în contextul 

protecţiei raporturilor juridice comerciale. Înlăturarea cvasitotală însă a principiilor 

efectelor nulităţii în raporturile comerciale trasează o nulitate nouă, specială, care mai 

păstrează din instituţia originală doar premisele şi câmpul de acţiune, conchide autorul
1
. 

Într-un alt articol ştiinţific, V. Abramovici evidenţiază greşelile tipice ale juriştilor 

în ce priveşte invocarea nulităţii în instanţa de judecată, formulează unele recomandări 

vizând corectitudinea întocmirii cererii de chemare în judecată în vederea declarării 

nulităţii unui act juridic, precum şi face unele precizări cu privire la efectele pe care le 

produce nulitatea
2
. 

I. Dobre în articolul său ştiinţific încearcă o clarificare a controversei privitoare la 

nulitatea absolută a actelor juridice prin care asociaţiile de proprietari dobândesc terenuri 

destinate a fi folosite ca parcări sau drumuri de acces. Acesta susţine că pentru a dobândi 

folosinţa terenurilor cu destinaţie locuri de parcare pentru autoturisme sau drum de acces 

la unităţile locative individuale, proprietarii dintr-un condominiu trebuie să încheie actele 

de dobândire în nume propriu, acestea neputând fi încheiate de asociaţia de proprietari
3
.  

Problema nulităţii absolute a actului juridic a fost dezvoltată în articolul ştiinţific 

semnat de I. Kovaleova
4
. Astfel, autoarea reliefează particularităţile nulităţii absolute în 

opoziţie cu cea relativă, determină cercul de persoane care pot invoca nulitatea absolută 

în instanţă, analizează cauzele nulităţii absolute, efectele pe care ea le produce, 

prezentând multiple exemple din practică. 

O abordare a instituţiei nulităţii prin prisma practicii judiciare este realizată în 

articolul ştiinţific al autorului S. Demiancic
5
, care subliniază că numărul cauzelor civile 

cu privire la declararea nulităţii actului juridic în practica judiciară a Republicii Belarus 

este în continuă creştere. Autorul atrage atenţia participanţilor la circuitul civil asupra 

necesităţii cunoaşterii prevederilor legale în materia condiţiilor de valabilitate a actului 

juridic ce urmează a fi încheiat, ceea ce va constitui o garanţie a încheierii lui 

regulamentare.   
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Într-un alt articol ştiinţific, autorul rus D.O. Tuzov
1
 tratează aspectele ce vizează 

reglementarea legală a instituţiei nulităţii prin prisma proiectului Concepţiei de 

perfecţionare a Codului civil al Federaţiei Ruse
2
. Autorul formulează o serie de obiecţii 

temeinic argumentate asupra modificărilor ce sunt propuse în proiectul vizat, invocând 

experienţa legislativă a statelor europene. Prezintă un interes deosebit argumentarea 

autorului în vederea excluderii art. 169 din Codul civil al Federaţiei Ruse, care prevede 

nulitatea actului juridic ce contravine ordinii publice şi bunelor moravuri. Astfel, autorul 

consideră că acest fapt nu va avea implicaţii negative asupra ordinii publice, ci, 

dimpotrivă, excluderea acestui temei de nulitate vag va contribui la sporirea clarităţii 

juridice a textelor legale
3
.  

Una din modalităţile de îndreptare a cauzelor de nulitate, şi anume validarea 

actelor juridice lovite de nulitate absolută, este abordată într-un alt articol semnat de D.O. 

Tuzov
4
. Definind validarea drept o modalitate de atribuire a forţei juridice unui act lovit 

de nulitate absolută, autorul consideră că astfel este soluţionată problema practică de 

reîntoarcere în domeniul dreptului a unor relaţii sociale ce nu s-au format regulamentar, 

dar care merită o protecţie din partea legii civile.  

Particularităţile de aplicare a efectelor nulităţii actelor juridice în cadrul procesului 

de insolvabilitate au fost analizate în articolul ştiinţific semnat de I. Kondratiuc
5
. 

Interpretând prevederile legislaţiei civile a Republicii Belarus în materia nulităţii, autorul 

evidenţiază specificul declarării nulităţii actelor juridice încheiate în procesul de 

insolvabilitate a persoanei juridice şi problematica aplicării efectelor ei. 

Un alt studiu asupra efectelor nulităţii actului juridic a fost realizat în articolul 

ştiinţific al autorului Iu. Egorov
6
. Acesta menţionează că practica judiciară atestă 

aplicarea neuniformă a legislaţiei în domeniul nulităţii actelor juridice, fapt ce determină 

necesitatea cercetării acestei instituţii, mai ales din perspectiva efectelor nulităţii, care, 

susţine autorul, pot fi materiale şi procesuale. În categoria efectelor materiale ale nulităţii 

autorul include restituţia, compensarea valorii bunului şi repararea prejudiciului. La 

categoria efectelor procesuale ale nulităţii autorul atribuie determinarea cercului de 
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persoane care pot invoca nulitatea în instanţa de judecată, aplicarea şi calculul termenelor 

de prescripţie în privinţa înaintării acţiunii privind declararea nulităţii unui act juridic. 

Autorul V. Kostiukevici în articolul său ştiinţific
1
 abordează unele aspecte 

terminologice de controversă în ce priveşte nulitatea actului juridic, invocând alături de 

concepţii doctrinare şi exemple din practica judiciară. Constatând că în urma declarării 

nulităţii unui act juridic pot surveni anumite consecinţe pecuniare negative pentru părţile 

acestuia, autorul atenţionează participanţii la circuitul civil să respecte condiţiile de 

valabilitate a actului juridic stabilite de lege, pentru a nu se pomeni în astfel de situaţii 

defavorabile.  

Într-un alt articol, autoarea N. Sarnavskaia
2
 analizează unul din principalele efecte 

ale nulităţii actului juridic, şi anume problema aplicării restituţiei în cazul nulităţii 

absolute a contractului de închiriere a spaţiului locativ, prin prisma prevederilor 

legislaţiei civile şi locative a Republicii Belarus. 

O privire generală asupra nulităţii actului juridic realizează în articolul său N. 

Madulin
3
. Astfel, autorul tratează succint condiţiile de validitate a actului juridic, 

stabileşte consecinţele nerespectării acestor condiţii, mai apoi analizează cauzele nulităţii 

absolute şi a nulităţii relative în temeiul legislaţiei civile a Republicii Belarus, iar în final 

abordează aspectele legate de aplicarea prescripţiei extinctive în materia nulităţii. 

Anumite probleme legate de practica aplicării legislaţiei ce reglementează 

nulitatea actului juridic au fost scoase în relief de V. Kurilo
4
. Acesta menţionează că 

practica judiciară pune în evidenţă faptul că subiectele raporturilor juridice nu 

întotdeauna iau în considerare prevederile legislaţiei civile care stabilesc cercul de 

persoane îndreptăţite să invoce nulitatea în instanţa de judecată. Astfel, apreciază autorul, 

dacă acţiunea în nulitatea absolută a actului juridic este introdusă nu de o parte a actului, 

ci de o terţă persoană, aceasta va trebui să prezinte dovezi care ar proba că actul respectiv 

i-a lezat drepturile şi interesele sale, altfel instanţa va dispune respingerea acţiunii. 

Una din cauzele nulităţii relative, şi anume nulitatea actului juridic încheiat de o 

persoană fără discernământ sau care nu-şi putea dirija acţiunile, este abordată în articolul 

semnat de A. Kiseleov
5
. Autorul subliniază că în această ipoteză este vorba de anumite 

stări, în care se află o persoană pe deplin capabilă, care o privează de posibilitatea de a-şi 

exprima conştient voinţa. Astfel, aflându-se într-o stare maladivă, de somnolenţă sau în 

stare de afect, persoana nu poate conştientiza deplin caracterul şi consecinţele faptelor pe 
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care le săvârşeşte şi nu-şi poate dirija acţiunile în conformitate cu voinţa internă. În astfel 

de cazuri, apreciază autorul, consimţământul la încheierea actului juridic fie lipseşte cu 

desăvârşire, fie nu corespunde voinţei reale pe care ar fi exprimat-o persoana dacă s-ar 

afla în deplină conștiință. 

Problema declarării nulităţii actelor juridice încheiate cu aşa-zisele „firme-

fantome‖ este tratată în articolul autorului R. Kolbasov
1
. Acesta menţionează că organele 

abilitate cu funcţii de control al activităţii persoanelor juridice depistează tot mai des 

cazuri de încheiere a actelor juridice cu „firme-fantome‖, ceea ce impune organele 

specializate să se adreseze în instanţa de judecată cu acţiuni în nulitatea acestor acte 

pentru a dovedi faptele de practicare ilegală a activităţii şi a determina regimul aplicabil 

al obligaţiei fiscale în astfel de situaţii.  

Autorii L. Novoseolova şi A. Erş abordează în articolul său
2
 nulitatea contractului 

de constituire a societăţii pe acţiuni, invocând argumente pro şi contra în ce priveşte 

efectele nulităţii acestui contract asupra existenţei în continuare a societăţii pe acţiuni. 

Astfel, autorii ajung la concluzia că dacă încălcările săvârşite la momentul încheierii 

contractului de constituire au fost depistate după înregistrarea de stat a societăţii pe 

acţiuni, aceasta va avea drept consecinţă lichidarea societăţii doar în cazul când aceste 

încălcări nu pot fi înlăturate. 

Autorul N. Saprîkin în articolul său
3
 evidenţiază particularităţile reglementării 

juridice a cauzelor şi efectelor nulităţii căsătoriei şi reliefează diferenţele ce există, în 

opinia sa, între nulitatea căsătoriei şi nulitatea de drept comun. Astfel, autorul apreciază 

drept particularităţi ale nulităţii căsătoriei următoarele: nulitatea căsătoriei priveşte 

preponderent relaţiile personale nepatrimoniale, nulitatea căsătoriei nu produce efecte în 

privinţa copiilor rezultaţi din aceasta, precum şi asupra soţului care a fost de bună-

credinţă la încheierea căsătoriei.  

Concluzionând asupra studiului efectuat, apreciem că realizarea unei analize 

ample a investigaţiilor ştiinţifice în materia efectelor nulităţii actului juridic civil în 

doctrina statelor străine prezintă o importanţă deosebită, contribuind substanţial la 

determinarea gradului de investigare a problemei efectelor nulităţii şi la clarificarea 

imaginii asupra acestei importante instituţii de drept civil. 
 

Bibliografie: 
 

1. Codul civil al României. Nr. 287 din 17 iulie 2009. În: Monitorul Oficial, 15.07.2011, 

nr. 505. Intrat în vigoare: 01.10.2011. 

                                                           
1
 Колбасов Р. Недействительность сделок или представительство „мертвых душ‖? В: 

Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. 2005, № 19, с. 43 - 49. 
2
 Новоселова Л., Ерш А. О признании недействительным договора о создании акционерного 

общества. В: Хозяйство и право. 2005, № 1, с. 122 - 128. 
3
 Сапрыкин Н. Недействительность брака: некоторые проблемы теории и практики. В: 

Российский судья. 2005, № 8, с. 28 - 35. 



Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a doctoranzilor                                   

și tinerilor cercetători. Vol. II. Ediţia a VI-a, 12 aprilie 2012, Chişinău 

 
 

37 

 

2. Codul civil român din 26 noiembrie 1864. În: Monitorul Oficial, 04.12.1864, nr. 271. 

Intrat în vigoare: 01.12.1865, abrogat: 01.10.2011. 

3. Codul civil al Federaţiei Ruse. Partea I. Nr. 51-ФЗ din 30 noiembrie 1994. 

4. Codul civil al Ucrainei. Nr. 435-IV din 16 ianuarie 2003. B: Ведомости Верховной 

Рады Украины. 2003, Nr. 40-44. 

5. Beleiu Gh. Drept civil român: Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil. 

Bucureşti: Universul juridic, 2004. 606 p. 

6. Boroi G. Drept civil. Partea generală. Persoanele. Bucureşti: ALL BECK, 2001. 

420 p. 

7. Cosma D. Teoria generală a actului juridic civil. Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 

1969. 472 p. 

8. Cosmovici P. Tratat de drept civil. Vol.1. Partea generală. Bucureşti: Ed. Academiei 

R.S.R., 1989. 360 p. 

9. Dobre I. Controversă privitoare la nulitatea absolută a actelor juridice prin care 

asociaţiile de proprietari dobândesc terenuri destinate a fi folosite ca parcări sau drumuri de acces. 

În: Dreptul. 2011, nr. 3, p. 116 - 121. 

10. Florescu G. Nulitatea actului juridic civil. București: Hamangiu, 2008. 410 p. 

11. Gheorghe C. Nulităţi de drept comercial. În: Revista română de Drept al afacerilor. 

2008, nr. 1, p. 13 - 24. 

12. Ionaşcu Tr., Barasch E. Tratat de drept civil. Vol. 1. Partea generală. Bucureşti: Ed. 

Academiei R.S.R., 1967. 492 p. 

13. Malaurie Ph., Aynѐs L., Stoffel-Munck Ph. Drept civil. Obligaţiile. (traducere de D. 

Dănişor). Bucureşti: Wolters Kluwer, 2009. 910 p. 

14. Popa M. Teoria generală a nulităţii actelor de procedură civilă. Bucureşti: ALL 

BECK, 2003. 234 p. 

15. Pop A., Beleiu Gh. Drept civil. Teoria generală a dreptului civil. Bucureşti: 

Universitatea din Bucureşti, 1980. 551 p. 

16. Răducan G. Nulitatea actului juridic civil. Bucureşti: Hamangiu, 2009. 500 p. 

17. Reghini I., Diaconescu Ș., Vasilescu P. Introducere în dreptul civil. Cluj-Napoca: 

Sfera Juridică, 2008. 692 p. 

18. Reghini I. Nulitatea actului juridic. Teză de doctorat. Cluj-Napoca: Universitatea 

„Babeş-Bolyai‖, 1983. 202 p. 

19. Rudăreanu M. Nulitatea actului juridic civil. București: Ed. Fundației „România de 

Mâine‖, 2004. 172 p. 

20. Stoica V., Puşcaş N., Truşcă P. Drept civil. Instituţii de drept civil. Bucureşti: 

Universul juridic, 2004. 608 p. 

21. Ungureanu O. Drept civil. Introducere. Bucureşti: ALL BECK, 2000. 252 p. 

22. Ungureanu O. Manual de drept civil. Partea generală. Bucureşti: ALL BECK, 1999. 

230 p. 

23. Абрамович В. Ничтожность сделок: типичные ошибки юристов и некоторые 

рекомендации. В: Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. 2011, 

№4, с. 92 - 97. 

24. Гутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве (теория и 

практика оспаривания). Москва: Статут, 2007. 491 с. 

25. Демьянчик С. Из судебной практики о недействительности сделок. В: Вестник 

Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. 2009, № 21, с. 38 - 42. 



Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a doctoranzilor                                    

și tinerilor cercetători. Vol. II. Ediţia a VI-a, 12 aprilie 2012, Chişinău 

 
 

38 

 

26. Егоров Ю. К вопросу о последствиях недействительности сделок. В: 

Российский судья. 2006, № 10, с. 28 - 34. 

27. Калпин А.Г., Масляев А.И. Гражданское право. Часть первая. Москва: 

Юристъ, 1997. 472 с. 

28. Ковалева И. Ничтожность сделок: теория и практика. В: Вестник Высшего 

Хозяйственного Суда Республики Беларусь. 2009, № 18, с. 44 - 49. 

29. Колбасов Р. Недействительность сделок или представительство „мертвых 

душ‖? В: Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. 2005, № 19, с. 43 

- 49. 

30. Кондратюк И. Как применять последствия недействительности сделок в 

процедуре банкротства? В: Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. 

2006, № 24, с. 73 - 77. 

31. Концепция совершенствования общих положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации // Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 

18.07.2008. В: Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009, №. 4, 

c. 3 - 124. 

32. Костюкевич В. Теоретические аспекты и судебная практика признания сделок 

недействительными. В: Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. 

2006, № 10, с. 7 - 14. 

33. Курило В. Практика применения законодательства о недействительности 

сделок. В: Вестник. 2003, № 8, с. 73-78. 

34. Мадулин Н. Недействительность сделок. В: Вестник. 2003, №. 14, с. 99 - 106. 

35. Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок. Москва: 

Юрлитинформ, 2004. 176 с. 

36. Новоселова Л., Ерш А. О признании недействительным договора о создании 

акционерного общества. В: Хозяйство и право. 2005, № 1, с. 122 - 128. 

37. Пляниоль М. Курс французского гражданского права. Часть 1. Теория об 

обязательствах. Выпуск третий. / Пер. с фр. В.Ю. Гартмана. Петроков, 1911. 170 с. 

38. Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. Ленинград: 

Издательство Ленинградского университета, 1960. 174 с. 

39. Растеряев Н.Г. Недействительность юридических сделок по русскому праву. 

Часть Общая и Особенная. Догматическое исследование. Санкт-Петербург, 1900. 382 с. 

40. Сапрыкин Н. Недействительность брака: некоторые проблемы теории и 

практики. În: Российский судья. 2005, № 8, с. 28 - 35. 

41. Сарнавская Н. Взгляд на проблему применения реституции в случае 

ничтожности договора аренды жилого помещения. В: Вестник Высшего Хозяйственного 

Суда Республики Беларусь. 2006, № 4, с. 42-45. 

42. Суханов Е.А. Гражданское право: учебник. Том I. Москва: БЕК, 2000. 816 с. 

43. Тузов Д.O. Конвалидация ничтожных сделок в российском гражданском праве. 

B: Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2004, № 7, с. 145 - 156. 

44. Тузов Д.O. Общие вопросы недействительности сделок в проекте Концепции 

совершенствования Гражданского кодекса Российской Федерации. В: Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, 2009, № 6, с. 6 - 35. 

45. Тузов Д.О. Реституция при недействительности сделок и защита 

добросовестного приобретателя в российском гражданском праве. Москва: Статут, 2007. 

206 c. 



Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a doctoranzilor                                   

și tinerilor cercetători. Vol. II. Ediţia a VI-a, 12 aprilie 2012, Chişinău 

 
 

39 

 

46. Тузов Д.О. Теория недействительности сделок: опыт российского права в 

контексте европейской правовой традиции. Москва: Статут, 2007. 602 с. 

47. Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву. 

Москва: Юрайт, 2000. 164 с. 

48. Ameli Fr. Droit civil. Les obligation. Paris: Montchrestien, 1997. 329 p. 

49. Atiyah P.S. An introduction to the Law of Contract. Oxford: Clarendon Press, 2000. 

479 p. 

50. Aubry C., Rau C. Cours de droit civil français. Tome premier. Paris: Imprimerie et 

Librairie Générale de Jurisprudence, 1856. 602 p. 

51. Bénabent A. Droit civil. Les obligation. Paris: Montchrestien, 2001. 625 p. 

52. Dross W. Lʼintrouvable nullité des conditions potestatives. În: Revue trimestrielle de 

droit civilю 2007, nr. 4, p. 701 - 721. 

53. Flour J., Aubert J.L., Savaux É. Droit civil. Les obligations. Tome I. L’acte juridique. 

Paris: Édition Dalloz, 2004. 418 p. 

54. Hartemann E. Étude sur la distinction des actes inexistants et des actes annulables. 

Nancy: Typographie de G. Crépin-Leblond, 1889. 369 p. 

55. Ionaşcu Tr., Barasch E. La conception de la nullité des actes juridiques dans le droit 

socialiste roumain, avec une étude de la conception qui se fait de la nullité des actes juridiques 

dans le droit civil français contemporain. București: Editura Academiei, Paris: Librairie Générale 

de Droit et Jurisprudence, 1978. 307 p. 

56. Malinvaud Ph. Droit des obligations. Paris: Juris-Classeur, 2003. 638 p. 

57. Mazeaud H., Mazeaud J., Chabas Fr. Leçons de droit civil. Tome I. Introduction à 

l’étude du droit. Paris: Montchrestien, 1996. 628 p. 

58. Rambaud Pr. Des nullités du mariage en droit romain et en droit français. Thѐse pour 

le doctorat. Paris: Pichon-Lamy, 1868. 148 p. 

59. Solon M. Traité des nullités des conventions et des actes en matière civile. Bruxelles: 

Librairie de Jurisprudence de H. Tarlier, 1836. 341 p. 

60. Terré Fr., Simpler Ph., Lequette Y. Droit civil. Les obligations. Paris: Édition Dalloz, 

1999. 1295 p. 

61. Willmott L., Christensen Sh., Butler D. Contract Law. Oxford: University Press, 

2001. 855 p. 

 

Copyright© BOCA Sergiu, 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a doctoranzilor                                    

și tinerilor cercetători. Vol. II. Ediţia a VI-a, 12 aprilie 2012, Chişinău 

 
 

40 

 

 

CONCEPTUL ŞI IMPORTANŢA CĂILOR DE ATAC 

LA ÎNFĂPTUIREA ACTULUI DE JUSTIŢIE 
 

BOTNARU Natalia

 

 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,  

Chişinău, 2012, str. Vlaicu Pârcălab, 52. 

 
THE CONCEPT AND THE IMPORTANCE OF MEANS OF ATTACKS 

ON THE ADMINISTRATION OF JUSTICE 

 

The great importance of the judgment in the trial jury was remarked by all authors 

who, with no doubt, recognized the central place of the judgement in the trial jury. At the 

same time, they do not undermine the importance of the criminal prosecution, but 

accentuates that the court has the exclusive prerogative to hold a person quality or not 

quality of any penal offence. 

The deliberation of the sentence is the stage when the judge gives an appreciation 

to the evidences examined in the court and decides which of them proves the quality or 

not quality of the person, and also decides on admissibility of the evidences. The purpose 

of the trial jury is to protect the person, society and state of the offences. 

One of the basic tasks of the criminal justice is to respect the rights and interests of 

the persons. And this can be made only by pronouncing legal and founded sentences, 

and the punishments should be equitable in co-report with the prejudicial facts. 

A criminal trial may contribute to the growth of several errors. They are 

following: errors of facts (for example incorrect assessment of evidences), or errors of 

law, when the criminal law and procedural criminal are applied and interpreted wrong 

by the judge.  

 

Importanţa deosebită pe care o are faza de judecată în desfăşurarea procesului 

penal a fost remarcată de toţi autorii de specialitate care, fără echivoc, au recunoscut 

judecăţii locul central pe care îl deţine în înfăptuirea justiţiei penale. Dar totodată nu se 

subminează importanţa urmăririi penale, dar se accentuează faptul că instanţa de judecată 

are prerogativa exclusivă de a se expune asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei persoanei. 

Deliberarea sentinţei este etapa la care judecătorul dă o apreciere probelor 

examinate în cadrul cercetării judecătoreşti, expunându-se asupra faptului care dintre ele 

confirmă vinovăţia sau nevinovăţia persoanei, cât şi asupra forţei juridice-probatorii a 

acestora. Scopul procesului penal fiind protejarea persoanei, societăţii şi a statului de 
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infracţiuni, astfel ca orice persoană care a comis o infracţiune să fie pedepsită conform 

legii şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală şi condamnată.  

Una din sarcinile de bază la înfăptuirea actului de justiţie este respectarea 

drepturilor şi intereselor persoanelor. Iar acest lucru poate fi realizat prin pronunţarea 

unor hotărâri judecătoreşti întemeiate, legale, iar pedepsele fiind echitabile în coraport cu 

faptele prejudiciabile. 

La examinarea judiciară a cauzelor penale în fond este posibilă admiterea unor 

erori ce se referă atât la circumstanţe de fapt (ex. aprecierea incorectă a probelor) precum 

şi erori de drept, cum ar fi interpretarea şi aplicarea greşită a normelor materiale sau 

procesual penale. 

Astfel, căile de atac sunt nişte mijloace prin care pot fi corectate aceste erori 

judiciare, fiind totodată şi o garanţie suplimentară pentru persoane că la examinarea 

cauzei de către instanţa superioară în grad, va fi pronunțată o hotărâre ce va fi în 

corespundere cu normele de drept. În literatura de specialitate căile de atac mai sunt 

considerate nişte „remedii procesuale‖. Finalitatea oricărei căi de atac fiind soluţionarea 

temeinică si legală a cauzei, adică conformă cu realitatea faptelor şi cu prevederile legii.
1
 

O dată cu înfăptuirea reformei judecătoreşti din 1864, sistemul judiciar era 

constituit din judecătorii locale (judecătoriile de pace şi congresul judecătorilor de pace) 

şi judecătoriile generale (judecătoriile districtuale, tribunalele penale, senatul).
2
 

Sentinţele nedefinitive pronunţate de către judecătoriile de pace pronunţate la 

examinarea cauzelor penale erau contestate cu apel la congresul judecătorilor de pace, iar 

sentinţele definitive erau contestate cu recurs care se examina de a asemenea de 

congresul judecătorilor de pace. Tribunalele fiind a doua instanţă după judecătoriile 

districtuale. 

Senatul ca instanţă de recurs examina doar chestiunile de drept, activitatea acestuia 

fiind orientată spre interpretarea şi aplicarea uniformă a legislaţiei de către toate 

instanţele de judecată.
3
  

Instituţia căilor de atac este reglementată atât în statele cu sisteme de drept 

continental (de exemplu Franţa, Germania), precum şi în statele cu sisteme de drept 

anglo-saxon, cum ar fi Anglia, Statele Unite ale Americii. În toate aceste sisteme de 

drept, procesul penal se desfăşoară cu respectarea principiului contradictorialităţii, 

legalităţii, egalităţii părţilor în proces, prezumţiei nevinovăţiei.
4
 Dreptul persoanei 

condamnate de a contesta sentinţa, în unele state precum Federaţia Rusă, este prevăzut 

nu doar în Codul de procedură penală, dar se reglementează şi de art. 50 alin. (3) al 

Constituţiei Federaţiei Ruse conform căruia orice persoană recunoscută vinovată de 

                                                           
1
 Mircea Iuga. Căile legale de atac în procesul penal. Chişinău: Garuda-Art, 2000, p. 7.  

2
 Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М.: 

Высшая школа, 1968, с. 186.  
3
 A. Борщевский. Общая характеристика уголовного и гражданского судопроизводства в 

мировых судах Бессарабии (к 60-х – 70-х гг. XIX в.). В: Закон и жизнь. 2009, № 9, с. 53. 
4
 Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. М.: 

Зерцало-М, 2001, с. 23. 
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comiterea unei infracţiuni are dreptul la reexaminarea hotărârii judecătoreşti de către o 

instanţă superioară, în ordinea stabilită de legislaţia federală, precum şi are dreptul de a 

cere graţierea sau stabilirea unei pedepse mai puţin severe.
1
 

Legislaţia procesual penală existentă consacră 2 căi ordinare de atac, apelul şi 

recursul ordinar. O astfel de reglementare se întâlnește şi în legislaţiile procesual penale 

occidentale actuale, precum cele din Franţa, Belgia, Germania şi alte state. 

În sistemul de drept german sunt 2 căi de atac ordinare, şi anume apelul şi 

revizuirea. Deosebirea constă în aceea că conform normelor procesuale penale germane 

pot fi contestate în ordine de revizuire atât sentinţele nedefinitive pronunţate de instanţele 

de fond, cât şi de instanţele de apel,
2
 comparativ cu legislaţia naţională unde revizuirea 

este o cale de atac extraordinară şi poate fi utilizată doar împotriva sentinţelor 

irevocabile.
 
 Prin urmare, revizuirea din dreptul german corespunde recursului ordinar 

din legislaţia naţională. 

Apelul constituie o cale de atac ordinară ce poate fi folosită împotriva hotărârilor 

nedefinitive pronunţate de către o instanţă inferioară, cauza fiind supusă unui control 

judecătoresc complex, verificând hotărârea atacată sub toate aspectele - asupra 

chestiunilor cu privire la faptă, cât şi a celor cu privire la respectarea şi aplicarea corectă 

a legii.
3 
 

O definiţie a recursului a fost dată în Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie 

care, prin Hotărârea nr. 27 din 26 decembrie 2000 cu privire la practica examinării 

cauzelor penale în ordine de recurs, defineşte recursul ca o cale ordinară de atac cu efect 

devolutiv, suspensiv şi extensiv destinat pentru a repara erorile de drept comise de către 

instanţele de fond (prima instanţă şi instanţa de apel) înaintat unei instanţe judecătoreşti 

superioare. 

Hotărârile judecătoreşti pot fi contestate în ordine de apel sau recurs în termen de 

15 zile. Potrivit art. 343 alin. (1) Cod procedură penală sentinţa se redactează integral în 

termen de 10 zile, de la data pronunţării dispozitivului sentinţei. În practica judiciară 

existentă se întâlnesc cazuri de încălcare a termenului de redactare a hotărârilor 

judecătoreşti, de la câteva zile până la câteva luni.  

Încălcarea termenului de redactare a sentinţelor afectează întregul procesul penal, 

întrucât duce implicit la încălcarea termenului rezonabil de examinare a cauzei, şi crearea 

de premise pentru adresarea ulterioară a persoanelor fizice sau juridice pentru 

recuperarea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în 

termen rezonabil a cauzei.
4
  

                                                           
1
 Constituţia Federaţiei Ruse, adoptată la 12.12.1993 şi publicată în: «Российская газета» la 

25.12.1993. 
4
 Разинкина А.Н. Апелляция в уголовном судопроизводстве. М.: Юрлитинформ, 2004, с. 47.  

3
 Igor Dolea. Drept procesual penal. Partea specială, vol. II. Chişinău: Cartdidact, 2006, p. 158.  

4
 Art. 2 alin. (1) al Legii nr.87 din 21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat 

prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen 

rezonabil a hotărârii judecătoreşti. [On-line]: 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=339023. (Vizitat la: 02.03.2012). 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=339023
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Termenul de declarare a apelului este de 15 zile de la data pronunţării sentinţei 

integrale sau, în cazul înaintării cererii în condiţiile art. 399 alin. (2), de la data înmânării 

copiei de pe sentinţa redactată, dacă legea nu prevede altfel. Iar în cazul în care partea nu 

a fost prezentă la pronunţarea sentinţei, de la data comunicării în scris despre redactarea 

sentinţei. (art. 402 alin. (1), (2) Cod procedură penală) 

În practica judiciară s-au întâlnit situaţii când inculpatul fiind în stare de arest a fost 

informat despre redactarea integrală a sentinţei, iar în baza apelului declarat de acesta 

cauza penală s-a examinat în ordine de apel. Peste câteva luni a fost informat procurorul 

care a reprezentat acuzarea de stat în instanţa de fond, cauza penală fiind reexaminată în 

ordine de apel, deja în baza apelului declarat de către acuzatorul de stat. Ulterior, cauza 

penală fiind examinată de 2 ori în ordine de recurs, mai întâi în baza recursului declarat 

de către avocatul inculpatului, iar a doua oară în baza recursului ordinar declarat de către 

procuror. (cauza penală nr. 1ra 215/12 de învinuire a cet. Creţu I. în comiterea 

infracţiunii prevăzute de art. 145 alin. (2) lit. a), h) Cod penal.)
 1
 Ori, pentru evitarea unor 

atare situaţii este necesară ridicarea nivelului de organizare a activităţii instanţelor 

judecătoreşti. Totodată, conform prevederilor art. 399 Cod procedură penală, în cazul 

când se pronunţă doar dispozitivul sentinţei, în termen de 3 zile doar inculpatului i se 

înmânează o copie a dispozitivului sentinţei. Partea acuzării este lipsită de dreptul de a 

solicita o copie a dispozitivului sentinței, întrucât lipseşte temeiul juridic. Astfel, partea 

apărării contestă sentinţa în decursul termenului de 15 zile, în timp ce partea acuzării este 

doar informată despre redactarea integrală a sentinței. Şi doar după o adresare 

suplimentară către instanţa de judecată i se înmânează o copie a sentinţei.  

Dacă ne referim la hotărârile judecătoreşti împotriva cărora poate fi declarat apel 

sau recurs atunci potrivit art. 400, 420 Cod procedură penală pot fi contestate 3 feluri de 

hotărâri, şi anume sentinţe, decizii şi încheieri. Deşi procesul penal se desfăşoară cu 

respectarea principiului egalităţii în faţa legii, în unele cazuri observăm o inegalitate în 

drepturi a părţilor. Potrivit art. 329 alin. (2) Cod procedură penală în cazul aplicării 

arestului preventiv, hotărârea instanţei poate fi atacată cu recurs în instanţa ierarhic 

superioară în termen de 3 zile. Iar în cazul refuzului de a aplica arestul preventiv sau 

arestul la domiciliu în privinţa inculpatului, ori de eliberare, ori de refuz de eliberare de 

sub control judiciar sau cauţiune, încheierea instanţei de judecată nu este susceptibilă de 

atac. 

Prin urmare, în caz de respingere neîntemeiată a demersului de aplicare a arestului 

preventiv sau arestului la domiciliu, hotărârea nu poate fi contestată de către procuror şi 

există riscul ca inculpatul aflându-se în stare de libertate să se eschiveze de la instanţa de 

judecată sau să comită alte infracţiuni. Iar potrivit aceleaşi norme o nouă cerere de 

aplicare, înlocuire a măsurii preventive poate fi depusă dacă au apărut temeiuri pentru 

                                                           
1
 [On-line]: 

http://www.csj.md/admin/public/uploads/Dosarul%20nr.%201%20ra%20215%2012%20Cretu%20Il.%20a

rt.%20145%20CP.doc.pdf. (Vizitat la: 02.03.2012). 

http://www.csj.md/admin/public/uploads/Dosarul%20nr.%201%20ra%20215%2012%20Cretu%20Il.%20art.%20145%20CP.doc.pdf
http://www.csj.md/admin/public/uploads/Dosarul%20nr.%201%20ra%20215%2012%20Cretu%20Il.%20art.%20145%20CP.doc.pdf
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aceasta, dar nu mai devreme decât peste o lună după ce încheierea precedentă a intrat în 

vigoare sau dacă nu au intervenit noi împrejurări care condiţionează noua cerere. 

Analizând datele statistice privind contestarea şi examinarea cauzelor penale în 

ordine de apel sau recurs pe parcursul semestrului I al anului 2008 arătate în Hotărârea 

Plenului Curţii Supreme de Justiţie referitoare la efectuarea justiţiei de către curţile de 

apel şi sarcinile prioritare ale acestora din 14 noiembrie 2008
 
în perioada indicată curţile 

de apel au examinat 1190 cauze penale în ordine de apel. 
1
  

Potrivit aceleaşi Hotărâri ale Plenului CSJ, din numărul total de cauze penale 

examinate în ordine de apel, 766 apeluri au fost admise, 721 de apeluri au fost respinse, 

iar în privinţa la 93 persoane procesul penal a fost încetat. 

Reieşind din datele prezentate constatăm că numărul apelurilor admise este mai 

mare decât numărul apelurilor respinse, şi anume cu 138 de apeluri. Preponderent fiind 

admise, cu remiterea cauzelor la o nouă rejudecare într-un alt complet de judecată, ceea 

ce denotă calitatea actului de justiţie înfăptuit de către instanţele judecătoreşti.  

La examinarea cauzei de către instanţa de apel pot fi soluţionate atât chestiuni ce 

se referă la fondul cauzei, în baza apelurilor declarate de către procuror şi alte părţi, 

precum şi chestiuni adiacente fondului cauzei ce pot fi invocate de către martor, interpret, 

experţi şi alte persoane cu referire la cheltuielile judiciare, aplicarea amenzii judiciare etc. 

Apelul ca şi recursul ordinar, are efect devolutiv ce presupune că instanţa de apel 

judecă apelul numai cu privire la persoana care l-a declarat şi la persoana la care se referă 

declaraţia de apel şi numai în raport cu calitatea pe care o are apelantul în proces. Astfel, 

apelul inculpatului devoluează doar asupra chestiunilor de fapt şi de drept ce se referă la 

faptele imputate lui. Inculpatul nu poate face referire vinovăţia sau nevinovăţia altui 

inculpat. Totodată, apelul are şi efect extensiv conform căruia instanţa de apel prin 

extindere soluţionează cauza şi cu privire la părţile care nu au declarat apel sau la care 

acesta nu se referă, având dreptul de a hotărî şi în privinţa lor, fără să creeze acestor părţi 

o situaţie mai grea. 

Apelul părţii vătămate devoluează în partea ce se referă la prejudiciul care i-a fost 

cauzat prin infracţiune. Apelul părţii civile şi părţii civilmente responsabile devoluează 

doar în latura civilă.  

Conform art. 410 Cod procedură penală instanţa de apel soluționând cauza nu 

poate agrava situaţia în propriul apel. O situaţie distinctă este în cazul în care apelul a fost 

declarat de către procuror. Întrucât procurorul reprezintă învinuirea în numele statului în 

procesul penal, iar apelul are efect devolutiv integral sau parţial, atât în latura penală cât 

şi în latura civilă. În procedurile altor state, precum Franţa, apelul procurorului 

devoluează doar în latura penală.
2
 

                                                           
1
 Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 19 privind mersul executării Hotărârii Plenului 

Curţii Supreme de Justiţie nr. 8 din 20 aprilie 2007 referitoare la efectuarea justiţiei de către curţile de apel şi 

sarcinile prioritare ale acestora din 14.11.2008. 
2
 Gaston Stefani; Georges Levasseur; Bernard Bouloc. Procédure pénale. Paris: Ed. Dalloz, 1993, p. 

746. 
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Instanţele de apel la judecarea cauzelor penale pot da o nouă apreciere a probelor 

examinate de către instanţa de fond. Părţile pot solicita administrarea de noi probe, 

totodată trebuie să indice care sunt motivele ce au împiedicat prezentarea lor în prima 

instanţă ori din care motiv nu s-a solicitat administrarea probei date în instanţa de fond. 

În corespundere cu prevederile art. 414 alin. (3) Cod procedură penală instanţa de 

apel este obligată să se expună asupra tuturor argumentelor invocate în apel, iar în cazul 

în care se invocă încălcarea termenului rezonabil de examinare a cauzei atunci se expune 

şi asupra nerespectării acestui termen. Necesitatea motivării deciziilor de către instanţa 

de apel este determinată de faptul că instanţa de apel urmează să stabilească dacă 

hotărârea judecătorească este în corespundere cu circumstanţele de fapt şi normele de 

drept. Totodată, este o garanţie pentru justiţiabili de a cunoaşte motivele pentru care 

instanţa a pronunţat soluţia, pentru a le putea combate dacă le consideră nefondate, iar în 

felul acesta motivarea deciziei înlătură arbitrariul judecătoresc. 

Reieşind din practica judecătorească existentă constat că la examinarea cauzelor 

penale în ordine de apel, drept temeiuri de casare a hotărârilor judecătoreşti pronunţate 

de instanţele de fond se invocă interpretarea şi aplicarea eronată a prevederilor normelor 

penale.  

La moment nu există o practică uniformă de interpretare şi aplicare a prevederilor 

art. 55 Cod penal, prevederile căruia sunt interpretate în mod diferit. Unii judecători 

consideră că pot fi liberate de răspundere penală cu tragerea la răspundere 

contravenţională şi persoanele care anterior au fost condamnate, dar cu antecedente 

penale stinse, făcând referire la art. 111 alin. (3) Cod penal conform căruia stingerea 

antecedentelor penale anulează toate incapacităţile şi decăderile din drepturi legate de 

antecedentele penale. Astfel, persoana considerându-se reabilitată.  

Nu putem fi de acord cu o aşa interpretare întrucât legea stabileşte că pot fi liberate 

de răspundere penală şi trase la răspundere administrativă persoanele care au săvârșit 

pentru prima oară o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă. Chiar dacă antecedentele 

penale sunt stinse, nu putem considera că persoana anterior nu a mai comis infracţiuni.  

Instanţele de judecată fac interpretări diferite şi a prevederilor art.109 Cod penal. 

În practica judiciară s-au întâlnit cazuri de încetare a procesului penal în baza art. 109 

Cod penal pentru infracţiuni prevăzute de art. 264 alin. (1) şi alin. (3) Cod penal, deşi 

conform art. 109 alin. (1) Cod penal împăcarea este actul de înlăturarea răspunderii 

penale pentru o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă, iar în cazul minorilor, şi pentru o 

infracţiune gravă, infracţiuni prevăzute la capitolele II-VI din Partea Specială, precum şi 

în cazurile prevăzute de procedura penală. Deşi infracţiunile prevăzute la alin. (1) şi (3) 

ale art. 264 Cod penal sunt infracţiuni mai puţin grave şi grave, articolul indicat este 

prevăzut în Capitolul XII Cod penal. Prin urmare, prevederile art. 109 Cod penal nu sunt 

aplicabile în cazul infracţiunilor prevăzute de art. 264 alin. (1) şi (3) Cod penal. Şi în 

cazurile date instanţa de apel a admis apelurile procurorilor cu casarea sentinţelor şi 

remiterea cauzelor penale la rejudecare în instanţa de fond. 

Importanţa şi necesitatea reglementării instituţiei căilor ordinare de atac rezidă 

tocmai în evitarea cazurilor de rămânere definitivă a unor hotărâri judecătoreşti ilegale, 
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precum şi formarea unei practici uniforme de aplicare a normelor materiale şi 

procesuale. Fiind nişte mijloace procesuale indispensabile pentru garantarea drepturilor 

individuale ale persoanelor împotriva unor hotărâri judecătoreşti ilegale. De aceea căile 

ordinare de atac sunt considerate căi de reformare, întrucât în cazul admiterii apelului sau 

recursului, hotărârea judecătorească este desfiinţată parţial sau în totalitate. 

Spre deosebire de apel, recursul ordinar este o cale de atac unde se examinează 

doar chestiunile de drept şi poate fi declarat doar în cazul existenţei unuia din temeiurile 

prevăzute de lege. 

Recursul ordinar este o cale de atac prevăzută atât pentru hotărârile instanţelor de 

apel, cât şi împotriva hotărârilor pentru care nu este prevăzută calea de atac apelul. Unii 

doctrinari consideră că recursul nu poate fi considerat un alt grad de jurisdicţie, întrucât 

nu se reexaminează cauza în fond, ci este doar un mijloc de a repara ilegalităţile, pentru 

ca hotărârea judecătorească să fie conformă normelor de drept, întrucât instanţa de recurs 

nu se expune asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei persoanei ci doar se dă o apreciere a 

respectării normelor procesuale sau materiale la examinarea judiciară a cauzei. 

Reieşind din datele statistice înregistrate în perioada anilor 2009 - 2011 constatăm 

o descreştere a numărului de decizii ale curţilor de apel contestate în ordine de recurs 

ordinar. Astfel, dacă în anul 2009 de către Colegiul penal al Curţii Supreme de justiţie au 

fost judecate 1138 cauze în privinţa la 1444 persoane, atunci în anul 2010 au fost 

examinate 1093 cauze în privinţa la 1310 persoane, iar în anul 2011 – 968 cauze în 

privinţa la 1155 persoane.  

Examinarea cauzei în ordine de recurs are loc în limitele temeiurilor prevăzute de 

art. 427 Cod procedură penală. Totodată, instanţa poate să examineze şi în baza 

temeiurilor neinvocate, dar fără a agrava situaţia în propriul recurs. Prin urmare, dacă în 

cadrul examinării judiciare a cauzei instanţa stabileşte şi alte erori decât cele invocate, 

aceste erori nu pot fi corectate dacă prin aceasta se agravează situaţia părţii care a 

declarat recurs. 

Unul din cele mai frecvente temeiuri de casare a deciziilor curţilor de apel de către 

instanţa de recurs este că instanţa de apel nu s-a pronunţat asupra tuturor motivelor 

invocate în apel sau hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluţia 

ori motivarea soluţiei contrazice dispozitivul hotărârii sau acesta este expus neclar, sau 

dispozitivul hotărârii redactate nu corespunde cu dispozitivul pronunţat după deliberare. 

(art. 427 alin. (1) pct. 6), 444 alin. (1) pct. 6) Cod procedură penală). Numărul de 

deciziilor casate din acest motiv fiind în creştere de la 36 decizii casate pe parcursul 

anului 2010 până la 100 decizii casate în anul 2011.  

Astfel, instanţele de apel sunt obligate să se pronunţe asupra tuturor motivelor 

invocate în apel, iar nepronunţarea instanţei de apel asupra tuturor motivelor invocate se 

echivalează cu nerezolvarea fondului apelului, iar decizia urmează a fi casată cu 
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rejudecarea cauzei în apel întrucât asemenea erori judiciare nu pot fi corectate în 

instanţele de recurs.
1
 

De asemenea, în cazul în care instanţa de apel nu este de acord cu aprecierea 

probelor de către procuror şi a ajuns la concluzia de achitare a persoanei, urmează să 

dezvăluie această concluzie, expunându-și punctul său de vedere asupra fiecărei probe 

indicate de apelant. 

Destul de frecvente sunt cazurile de casare a deciziilor curţilor de apel la 

examinarea cauzelor în recurs ordinar în temeiul prevederilor art. 427 alin. (1) pct. 4), 

444 alin. (1) pct. 4) Cod procedură penală judecata a avut loc fără participarea 

procurorului, inculpatului, precum şi a apărătorului, interpretului şi traducătorului, când 

participarea lor era obligatorie potrivit legii, de la 14 decizii casate în anul 2010 la 17 

decizii casate în anul 2011. 

Un alt temei de casare a deciziilor fiind că cauza a fost examinată în prima instanţă 

sau în apel fără citarea legală a unei părţi, sau care fiind legal citată a fost în 

imposibilitate de a se prezenta sau de a informa despre motivele neprezentării. Pentru a 

putea considera că o persoană a fost legal citată, este necesar ca instanţa sau procurorul 

să deţină dovada de primire a citaţiei. În practica judecătorească au fost mai multe cazuri 

când instanţele de fond făceau interpretări greşite ale normelor procesual penale la 

examinarea cauzelor penale în procedura specială a acordului de recunoaştere a 

vinovăţiei. Cauzele penale fiind examinate în lipsa părţilor vătămate sau a succesorilor 

părţilor vătămate. Fiind examinate recursurile părţilor vătămate şi succesorilor părţilor 

vătămate au fost casate sentinţele, pe motivul că nu au fost legal citate părţile, întrucât 

şedinţa preliminară urma să aibă loc cu participarea tuturor părţilor. Comparativ cu anul 

2010 când au fost casate 13 decizii, în anul 2011 au fost casate 3 decizii în baza acestui 

temei. 

Se menţine constant numărul de decizii casate în temeiul prevederilor art. 427 alin. 

(1) pct. 12), 444 alin. (1) pct. 12) Cod procedură penală (a. 2010, 2011 – 12 ) temei ce 

constă în aceea că faptei săvârșite i s-a dat o încadrare juridică greşită, şi aici ne referim 

la cazurile de recalificare a acţiunilor inculpatului de către instanţele de judecată. In unele 

cazuri instanţele de judecată nu respectă prevederile art. 101 alin. (1) Cod procedură 

penală conform căruia fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al 

pertinenţei, concludenţei, utilităţii şi veridicităţii, iar toate probele în ansamblu din punct 

de vedere al coroborării lor. Fiind puse la baza sentinţei probe care nu sunt în coroborare 

cu celelalte probe examinate în cadrul şedinţei de judecată, drept urmare acţiunile 

inculpatului fiind recalificate în baza unei norme mai blânde.  

Este în descreştere numărul de hotărâri judecătoreşti casate în temeiul prevederilor 

art. 427 alin. (1) pct. 10), 444 alin. (1) pct. 9) al Codului de procedură penală (a. 2010 - 

                                                           
1
 Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a R. Moldova din 12.12.2005, nr. 22 „Cu privire la 

practica judecării cauzelor penale în ordine de apel‖. [On-line]: 

http://www.csj.md/admin/public/uploads/HOT%C4%82R%C3%8EREA%20%20nr.%2022%20(2005)Cu

%20privire%20la%20practica%20judec%C4%83rii%20cauzelor%20penale%20%C3%AEn%20ordine%2

0de%20apel.pdf. (Vizitat la: 02.03.2012). 

http://www.csj.md/admin/public/uploads/HOT%C4%82R%C3%8EREA%20%20nr.%2022%20(2005)Cu%20privire%20la%20practica%20judec%C4%83rii%20cauzelor%20penale%20%C3%AEn%20ordine%20de%20apel.pdf
http://www.csj.md/admin/public/uploads/HOT%C4%82R%C3%8EREA%20%20nr.%2022%20(2005)Cu%20privire%20la%20practica%20judec%C4%83rii%20cauzelor%20penale%20%C3%AEn%20ordine%20de%20apel.pdf
http://www.csj.md/admin/public/uploads/HOT%C4%82R%C3%8EREA%20%20nr.%2022%20(2005)Cu%20privire%20la%20practica%20judec%C4%83rii%20cauzelor%20penale%20%C3%AEn%20ordine%20de%20apel.pdf
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12, an. 2011 - 8) şi anume s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege 

sau greşit individualizate în raport cu prevederile capitolului VII din Partea Generală a 

Codului Penal. Categoriile de pedepse care pot fi aplicate persoanelor fizice sunt 

prevăzute de art. 62 Cod penal, iar persoanelor juridice de art. 63 Cod penal. Totodată, 

sunt prevăzute limitele în care pot fi aplicate pedepsele principale, cât şi pedepsele 

complementare. Nerespectarea limitelor minime şi maxime prevăzute de lege este un 

temei de casare a sentinţelor. Cât priveşte erorile admise la individualizarea pedepselor în 

practica judiciară s-au întâlnit cazuri de interpretare şi aplicare eronată a prevederilor art. 

79 Cod penal, care sunt aplicate în mod diferit atât de instanţele de fond, cât şi de 

instanţele de apel, fiind aplicate atât în privinţa pedepsei principale, cât şi în privinţa 

pedepsei complementare, deşi conform art. 79 alin. (1) Cod penal instanţa de judecată 

poate aplica o pedeapsă sub limita minimă, prevăzută de legea penală pentru infracţiunea 

respectivă, sau una mai blândă, de altă categorie, ori poate să nu aplice pedeapsa 

complementară obligatorie. 

Un exemplu în acest sens este cauza penală de învinuire a cet. Ţepordei S.A de 

comiterea infracţiunii prevăzute de art. 328 alin. (3) lit. d) Cod penal. Prin sentinţa 

instanţei de fond a fost condamnat la pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 

9 ani cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice şi de a exercita activitatea legată 

de folosirea armei de foc pe un termen de 4 ani. Curtea de apel a admis apelul 

inculpatului, a casat sentinţa în partea aplicării pedepsei, a rejudecat cauza şi a pronunţat 

o nouă hotărâre cu aplicarea prevederilor art. 79 Cod penal, stabilindu-i pedeapsă sub 

formă de amendă în mărime de 800 u. c. Curtea Supremă de Justiţie a casat decizia curţii 

de apel cu menţinerea sentinţei, constatând că instanţa de apel a aplicat incorect 

prevederile art. 79 Cod penal, deoarece în cauza dată nu erau prezente circumstanţe 

excepţionale, mai mult partea vătămată a rămas invalid pe viaţă (nr. 1ra-22/08). 

Un alt exemplu de aplicare a pedepselor în alte limite decât cele stabilite de lege 

este cauza penală de învinuire a lui L.Eu.L., R.Gh.Il., C.A.A. - instanţa de fond i-a 

recunoscut culpabili de comiterea infracţiunii prevăzute de art. 220 alin. (1) Cod penal şi 

în temeiul prevederilor art. 55 Cod penal i-a liberat de răspundere penală cu tragerea la 

răspundere contravenţională stabilindu-i fiecăruia o sancţiune contravenţională sub 

formă de amendă în mărime de 100 u. c. Curtea de apel a respins apelul procurorului ca 

nefondat cu menţinerea sentinţei, motivând că instanţa de fond corect le-a stabilit 

pedeapsa inculpaţilor. Constatând încălcarea prevederilor art. 427 alin. (1) pct. 10) Cod 

procedură penală – s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege şi 

faptul că nu s-a acordat deplină eficienţă prevederilor art. 55,61 Cod penal, Curtea 

Supremă de Justiţie a admis recursul procurorului, a casat decizia şi a dispus rejudecarea 

cauzei (nr. 1ra-156/08). 

Se întâlnesc tot mai puţine cazuri de casare a hotărârilor judecătoreşti în temeiul 

prevederilor art. 427 alin. (1) pct. (11), 444 alin. (1) pct. 10) Cod procedură penală 

persoana condamnată a fost judecată anterior în mod definitiv pentru aceeaşi faptă sau 

există o cauză de înlăturare a răspunderii penale, sau aplicarea pedepsei a fost înlăturată 

de o nouă lege sau anulată de un act de amnistie, a intervenit decesul inculpatului ori a 
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intervenit împăcarea părţilor în cazul prevăzut de lege, de la 3 decizii casate pe parcursul 

anului 2010 la 1 decizie casată în anul 2011.  

Pe parcursul anului 2011 nu au fost casate decizii pe motivul nerespectării 

dispoziţiilor privind competenţa după materie sau după calitatea persoanei, a intervenit o 

lege mai favorabilă condamnatului, şedinţa de judecată nu a fost publică în afară de 

cazurile când legea prevede altfel; nu au fost întrunite elementele infracţiunii sau instanţa 

a pronunţat o hotărâre pentru o altă faptă decât pentru cea pentru care condamnatul a fost 

pus sub învinuire, cu excepţia cazurilor de reîncadrare juridică a acţiunilor lui în baza 

unei legi mai blânde; Curtea Constituţională a recunoscut neconstituţională prevederea 

legii indicate în cauza respectivă; instanţa de judecată internaţională, prin hotărâre pe un 

alt caz, a constatat o încălcare la nivel naţional a drepturilor şi libertăţilor omului care 

poate fi reparată şi în această cauză; norma de drept aplicată în hotărârea atacată 

contravine unei hotărâri de aplicare a aceleaşi norme date anterior de către Curtea 

Supremă de Justiţie. Pe parcursul anului 2010 au fost înregistrate un număr 

nesemnificativ de decizii casate în baza acestor temeiuri. Drept urmare a casării 

deciziilor de către instanţele de recurs cu evidenţierea erorilor admise la examinarea 

judiciară a cauzelor, pe parcursul anului 2011 nu s-au înregistrat asemenea erori la 

examinarea cauzelor de către instanţele de fond sau apel. 

În contextul celor expuse, constatăm că scopul recursului este prevenirea rămânerii 

definitive a unor hotărâri judecătoreşti ilegale, formarea unei practici judiciare uniforme, 

precum şi ridicarea nivelului calităţii înfăptuirii justiţiei de către instanţele judecătoreşti 

inferioare.  

Prin urmare căile de atac sunt absolut necesare, întrucât şi în domeniul 

jurisprudenţei, la fel ca şi în alte domenii este posibil comiterea unor erori. Erori care 

într-un final lezează drepturile şi interesele persoanelor. De calitatea examinării cauzelor 

penale în fond, depinde şi numărul de hotărâri judecătoreşti contestate, ceea ce 

presupune examinarea cauzei într-un termen mai mare, precum şi suportarea unor 

cheltuieli suplimentare din partea statului. 

Cele expuse mai sus fiind valabile şi pentru instanţele de apel, întrucât nu toate 

erorile pot fi corectate de către instanţele ierarhic superioare, iar cauzele penale sunt 

remise spre rejudecare. În unele cazuri chiar de câteva ori sunt rejudecate, iar acest fapt 

se datorează nerespectării prevederilor art.436 alin. (2) Cod procedură penală de către 

instanţele de apel sau de fond conform căruia pentru instanţa de rejudecare, indicaţiile 

instanţei de recurs sunt obligatorii în măsura în care situaţia de fapt rămâne cea care a 

existat la soluţionarea recursului.  

Pentru o justiţie eficientă este necesară examinarea cauzelor în termeni rezonabili, 

sub toate aspectele în vederea pronunţării unor hotărâri legale, întemeiate şi echitabile în 

coraport cu fapta prejudiciabilă. 
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AN ACTIVE SUBJECT OF THE CRIME OF EUTHANASIA 

 

It should be strongly emphasized that the issue of euthanasia „silent death, a 

voluntary withdrawal of life of terminally ill person has been widely discussed in the 

West since the late 50's. 

At the establishment of the subject of the euthanasia crime, it has to be taken into 

consideration the peculiarities of that crime and categories of victims specific to that, 

because euthanasia is an illegal and harmful act and implies some medical and legal 

criteria that influence the determination of the persons that are criminally liable. The 

doctrine, examining the problem of establishment of the subject of that crime encloses 

several opinions that vary from one author to another, related to the notion that is 

offered to euthanasia and participation of another category of persons (medic, relatives, 

and third persons) to the privation of life. The Criminal code of the Republic of Moldova 

(art. 148) and the aboriginal doctrine establish as a subject of the crime the natural 

person, liable, that in the time of committing the crime is 16 years old, fact that can be 

justified by the way of formulation of the legal norm (art. 148 of the Criminal Code), that 

does not imply a special subject and also by the mitigating character of that fact. 

 

La stabilirea subiectului infracţiunii de eutanasie urmează a fi luate în consideraţie 

particularităţile faptei respective şi categoriile de victime specifice acesteia, deoarece 

eutanasia, fiind o faptă ilegală şi prejudiciabilă, implică anumite criterii juridice şi 

medicale, care influenţează la determinarea cercului de persoane pasibile de răspundere 

penală. Nu în zadar doctrina, examinând problema stabilirii subiectului unei asemenea 

fapte, cuprinde o serie de opinii care variază de la un autor la altul, în funcţie de noţiunea 

oferită faptei de eutanasie şi participarea anumitor categorii de persoane (medic, rude, 

persoane terţe) la lipsirea de viaţă. Atât Codul penal al Republicii Moldova (art. 148 CP 

RM), cât şi literatura de specialitate autohtonă stabilesc în calitate de subiect al unei 

asemenea infracţiuni persoana fizică, responsabilă, care, la momentul comiterii 

infracţiunii, a atins vârsta de 16 ani, fapt care poate fi justificat prin modul de formulare a 

                                                           

 BRUS Valeriu - Doctorand la Institutul de Istorie, Stat și Drept al AȘM. 
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dispoziţiei normei penale (art. 148 CP RM), care nu cere un subiect special, şi prin 

caracterul atenuat al acestei fapte. 

În acest context, cercetătorul O.S. Kapinus consemnează că subiectul normei 

respective este unul general – persoana fizică, responsabilă, care a atins vârsta de 16 ani. 

El poate fi medic, felcer, soră medicală sau rudele apropiate, fie altă persoană. În acest 

sens apare următoarea întrebare: dacă lipsirea de viaţă este efectuată de un alt subiect, nu 

de medic, poate el aprecia adecvat caracterul incurabil al bolii, prezenţa suferinţelor 

fizice insuportabile, de asemenea imposibilitatea înlăturării lor cu ajutorul analgezicelor 

eficiente? Dacă ar fi vorba despre dezincriminarea acestei fapte, adică despre legalizarea 

juridică şi faptică a eutanasiei, atunci în acest caz unica persoană învestită cu dreptul de a 

efectua eutanasia ar fi medicul
1
. Dar, deoarece este vorba despre răspunderea penală 

pentru eutanasie, considerăm că, în calitate de persoane care pot efectua eutanasia, pot 

apărea nu doar lucrătorii medicali. Acest lucru este confirmat şi de practica judiciară
2
.  

Suntem de acord cu opinia exprimată, deoarece justificarea comportamentului 

altor persoane, în afară de medic, în raport cu efectuarea eutanasiei riscă să nu găsească o 

acoperire legală şi ar atrage anumite probleme la stabilirea răspunderii penale pentru 

aceste persoane, începând cu unele greutăţi de încadrare juridică a faptei lor până la 

imposibilitatea atenuării răspunderii penale, datorită existenţei unui subiect special, 

expres prevăzut de legea penală pentru o asemenea faptă. 

Acelaşi autor specifică în continuare că, analizând relaţiile sociale cu privire la 

eutanasie, este necesar a lua în consideraţie că acestea întotdeauna se prezintă ca un 

sistem unic. În sistemul relaţiilor sociale cu privire la efectuarea eutanasiei pot fi 

evidenţiate trei categorii de subiecţi: bolnavul incurabil (la rugămintea insistentă a căruia 

se efectuează eutanasia), lucrătorul medical care aplică eutanasia (subiect special), o altă 

persoană terţă care realizează eutanasia (subiect general) şi, de asemenea, subiectul 

colectiv – statul în persoana organelor competente ale justiţiei penale. În acest fel, la 

efectuarea eutanasiei subiectul special sau general se află în poziţie orizontală şi 

nemijlocit interacţionează cu bolnavul incurabil aflat în poziţie verticală, care îşi exprimă 

rugămintea cu privire la eutanasie, şi cu subiectul colectiv – organele de ocrotire a 

normelor de drept
3
.  

De fapt, această interpretare a subiecţilor participanţi la infracţiunea de eutanasie 

este una amplă, care include nu doar subiecţii răspunderii penale pentru o asemenea 

faptă, ci şi categoriile de persoane care pot fi considerate victime, precum şi organele 

care efectuează controlul respectării normelor de drept. Astfel, O.S. Kapinus a încercat să 

evidenţieze subiecţii specifici nu doar răspunderii penale în cazul infracţiunii de 

                                                           
1
 Veronesi U. Il diritto di morire. La libertа del laico di fronte alla sofferenza. Milano: Mondadori, 

2005, p. 83. 
2
 Капинус О.С. Эвтаназия как социально-правовое явление уголовно-правовые проблемы: 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва: 

Буквовед, 2006, с. 11 - 12. 
3
Veronesi U. Op. cit., p. 308 – 309. 
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eutanasie, dar şi persoanele, care au un rol sau altul în cazul în care o asemenea faptă este 

comisă
1
.  

Cu toate acestea, subiectul general, acceptat de legislaţia penală a Republicii 

Moldova, impune unele critici din partea unor autori. Astfel, G.B. Romanovski consideră 

că eutanasia este doar o varietate a activităţii medicale şi realizarea ei este posibilă numai 

de către personalul medical sau cu sancţiunea personalului medical. Esenţa constă în 

faptul că lucrătorul medical, conştientizând suferinţele chinuitoare şi lente ale bolnavului 

incurabil, îi oferă acesteia o „moarte uşoară‖. Respectiv, lipsirea intenţionată de viaţă 

trebuie să fie precedată de un examen medical, care ar constata incurabilitatea bolii. Este 

necesară o observaţie medicală îndelungată, care trebuie să fixeze prezenţa suferinţelor 

permanente, acestea urmând a fi destul de mari, insuportabile pentru bolnav. Indubitabil, 

eutanasia este o măsură excepţională, care se foloseşte, în cazul în care orice alte 

mijloace de diminuare a stării bolnavului nu pot fi rezultative. În caz contrar rezultă un 

omor simplu. Dacă lipsirea de viaţă este săvârşită de un alt subiect, care nu este medic, 

atunci cum poate acesta evalua caracterul incurabil al bolii, prezenţa suferinţelor 

chinuitoare, care nu pot fi suportate, dar nici nu pot fi excluse cu ajutorul anestezicelor? 

Dacă însuşi medicul poate comite o eroare profesională, atunci cum i se poate încredinţa 

nespecialistului să pronunţe verdictul final?
2
 

Alţi autori, datorită specificului exercitării profesiunii de medic, acordă acestuia 

drepturi mult mai vaste, inclusiv de a dispune de viaţa bolnavului. În literatura medicală 

străină se exprimă opinia că medicul poate lua singur decizia cu privire la refuzarea 

reanimării, întreprinse pentru preîntâmpinarea morţii bolnavului – oprirea inimii sau a 

respiraţiei. Unica justificare a unei asemenea decizii este părerea întemeiată a medicului 

despre faptul că bolnavul se află într-o stare avansată şi ireversibilă a unei boli şi trebuie 

să moară într-un termen foarte scurt. Dacă bolnavul este conştient, lui i se aduce la 

cunoştinţă această hotărâre cu temeiurile de rigoare; în cazul în care el totuşi cere 

reanimarea, medicul este obligat să încerce să-i salveze viaţa. Dacă bolnavul este 

inconştient, hotărârea trebuie să se ia de medic personal, despre care fapt se face o 

înscriere în cartela medicală. Cu excepţia cazului când bolnavul se află la întreţinerea 

rudelor, consimţământul ultimelor la refuzul de la reanimare nu este obligatoriu. În 

continuare autorul consemnează că un asemenea punct de vedere are adepţi în alte ţări. 

Unii prin concluziile lor ajung la extremităţi, afirmând reanimarea pacientului într-o stare 

incurabilă, capabil să iasă din ea inconştientă, este inadmisibilă. Pentru încălcarea 

interdicţiei de reanimare, vinovatul poate fi atras la răspundere penală pentru torturarea 

persoanei aflate sub îngrijirea sa. Situaţia absurdă când medicul poate fi pedepsit pentru 

salvarea vieţii (cu toate acestea, lipseşte vreo menţiune despre rugămintea bolnavului cu 

privire la aplicarea eutanasiei pasive) este aprofundată prin faptul că asemenea idei apar 

                                                           
1
Vidaicu Mihaela. Aspectele juridico-penale ale eutanasiei. Chişinău: Sirius, 2009, p. 143 – 144. 

2
 Кальченко Н.В. Права человека на жизнь (вопросы теории и практики). Волгоград: 

Академия МВД России, 2003, с. 72. 
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în legătură cu posibilitatea potenţială de a folosi un bolnav concret în calitate de donator 

pentru prelevarea post mortem a organelor cu scopul transplantării unei alte persoane.  

Este clar că o asemenea abordare a rolului medicului la efectuarea eutanasiei este 

inacceptabilă, iar interpretarea extensivă a capacităţilor şi abilităţilor sale profesionale 

(care ar include şi luarea deciziei în numele bolnavului) nu poate fi considerată una 

legală, întrucât medicul poate să se pronunţe doar asupra stării de sănătate a bolnavului, 

fără a decide în locul acestuia de a continua sau a culmina viaţa (conform art. 3 lit. b) şi 

d) al Legii cu privire la exercitarea profesiunii de medic, nr. 264-XVI din 27.09.2005
1
, 

printre principiile generale de exercitare a profesiunii de medic se include şi competenţa, 

responsabilitatea profesională a medicului şi înzestrarea lui cu calităţi etico-morale, 

respectarea principiului „nu dăuna‖; respectarea primatului vieţii şi a dreptului inerent la 

viaţă al fiinţei umane. Astfel, art. 6 pct. l prevede în continuare că profesiunea de medic 

are un caracter uman prin faptul că orice act medical se exercită exclusiv în interesul 

conservării, restabilirii şi fortificării sănătăţii individului şi în interesul societăţii, iar art. 7 

pct. 2 stabileşte că medicul este obligat, prin utilizarea tuturor capacităţilor şi 

cunoştinţelor profesionale, să contribuie la protejarea sănătăţii populaţiei, să combată 

orice formă de cruzime şi de umilire a demnităţii umane, păstrând respectul faţă de fiinţa 

umană. 

În acelaşi timp, legislaţiile unor state, care acordă eutanasiei un statut special sau 

chiar unul legal, atribuie medicului rolul de persoană calificată în efectuarea eutanasiei, 

fapt justificat prin procedura specială prevăzută în acest sens. În timp ce legislaţiile 

Australiei, Olandei şi cea a SUA reduc eutanasia la participarea personalului medical, 

practica judiciară a Elveţiei nu stabileşte un subiect special pentru efectuarea ei. După 

procedura tradiţională de luare şi confirmare a deciziei, poate fi invitată orice persoană 

interesată să acţioneze uman. Cel mai des, este invitat membrul celei mai renumite 

organizaţii din Elveţia „EXIT‖. De la înfiinţarea organizaţiei nici-unul dintre membrii ei 

nu a fost atras la răspundere penală.
2
  

Medicul este în drept să ofere moarte pacientului ca un tratament medical şi 

pacientul trebuie să decidă dacă-1 acceptă sau nu. Deoarece se cere consimţământul 

pacientului, prevederile acestui act stabilesc că legalitatea unei astfel de practici rezultă, 

mai degrabă, din logica medicală decât din autonomia pacientului.
3
  

Participarea obligatorie a medicului la efectuarea eutanasiei, în cazul în care 

aceasta este privită ca o practică medicală legală, poate fi explicată şi prin stabilirea unui 

anumit control al acestei activităţi, precum şi prin faptul că, în acest caz, nu mai există 

necesitatea efectuării eutanasiei de alte persoane, în timp ce ea este o măsură de 

tratament prestată în instituţiile medicale. Din acest considerent, când vorbim despre 

                                                           
1
 Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic, Nr. 264-XVI, adoptată de Parlamentul 

Republicii Moldova la 27.09.2005. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2005, nr. 172-175. 
2
Маляева Е.О. Уголовно-правовые проблемы медицины. Нижний Новгород: Изд. 

Нижегородского Госуниверситета, 2004, с. 116. 
3
 Shai Joshua Lavi. The modern Art of Dying. A history of euthanasia in the United States. 

Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2005, p. 94.  
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eutanasia legală (ne referim la eutanasia care a căpătat un statut juridic legal în baza unor 

legi speciale), participarea medicului nu poate fi considerată doar obligatorie, dar este 

una necesară, pentru asigurarea rezultatului urmărit. 

Trebuie de menţionat că practica occidentală reiese deseori din participarea 

obligatorie a rudelor apropiate la luarea deciziei cu privire la deconectarea aparaturii de 

menţinere a vieţii. Personalul medical în acest mod se eliberează de potenţialele cereri de 

chemare în judecată din partea anume a rudelor apropiate. În consecinţă, dându-şi 

consimţământul, ele nu mai pot cere compensaţii în instanţa de judecată făcând trimitere 

la faptul încălcării drepturilor lor. De facto, evenimentele derulează în felul următor. 

Rudele apropiate se adresează în instanţa de judecată ca să fie numit un tutore investit cu 

dreptul de a hotărî întreruperea acordării ajutorului medical. În acest caz, instanţa de 

judecată îşi declină răspunderea, întrucât nu a obligat instituţia medicală să întrerupă 

acordarea ajutorului de menţinere a vieţii, ea doar a numit un tutore pe această problemă. 

Instituţia medicală la fel nu a participat la luarea hotărârii. În cazul existenţei unor situaţii 

extreme nu poate fi învinuit nimeni în afară de rudele apropiate. În 1976, în cazul In 

Quinlan, Curtea Supremă a statului New Jersey „a dedus dreptul de întrerupere a 

procedurilor medicale persoanelor aflate în stare „vegetativă‖ persistentă; acest drept 

urma să fie realizat de tutorii numiţi în cazul respectiv şi de familia pacientului, deoarece 

el nu era în stare să-l realizeze‖.
1
  

Starea vegetativă (iniţial persistent, iar apoi permanent) reprezintă o condiţie 

clinică, rezultatul tehnologiei medicale moderne care s-a dotat cu utilaj şi dispozitive 

terapeutice funcţionale de control asupra morţii. Cu instaurarea unei astfel de condiţii 

clinice, în majoritatea cazurilor este frecvent efectul colateral, nedorit de recurgere în 

contextul medicinii de urgenţă şi a terapiei intensive, la tratamentele de reanimare şi de 

suport vital în scopul recuperării funcţiilor vitale compromiţate de pe urma suportării 

traumelor (trauma cranială) sau postanoxice (colaps cardiorespirator), sau a unei 

hemoragii, encefalite şi intoxicaţii. În alte cazuri, cantitativ inferioare, statul vegetativ 

poate fi cauzat de către malformările ereditate, printre care anencefalia, patologii 

degeneratoare cerebrale, precum maladia Alzheimer.
2
  

Starea vegetativă persistentă se va avea în cazul în care corpul pacientului nu 

reuşeşte să se recupereze în decursul a 30 de zile, stare vegetativă permanentă se va avea 

de pe urma unei evaluări de pronostic, când starea vegetativă devine ireversibilă. 

Când starea vegetativă devine permanentă, se configurează drept o condiţie clinică 

„suspendată‖ între viaţă şi moarte, care este destinată să se prelungească un timp 

îndelungat (pacientul în stare vegetativă permanentă nu este în sens restrâns terminal), în 

care procesul de moarte, iniţiat în momentul în care s-a produs leziunea cerebrală, 

continuă a fi prelungită prin intervenţii de susţinere a vieţii cu un grad înalt tehnologic. 

Deci, nu rezidă nimic „normal‖, de „natural‖, de „fiziologic‖ în starea vegetativă 

                                                           
1
 Романовский Г.Б. Право на жизнь. Архангельск: Изд. Поморского Государственного 

Университета им. М.В. Ломоносова, 2002, с. 31. 
2
 Borsellino P. Bioetica tra ,,morali‖ e diritto. Milano: Raffaello Cortina Editore, 2009, p. 291. 
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permanentă, care de altfel reprezintă rodul muncii insistente al personalului medical, sau 

mai bine spus, al furor-ului terapeutic.
1
  

Astfel, din cele menţionate, în funcţie, de persoana care poate apărea în calitate de 

subiect al infracţiunii de eutanasie, doctrina clasifică eutanasia în două categorii: 

medicală şi nemedicală, ceea ce înseamnă că eutanasia medicală poate fi efectuată doar 

de lucrătorul medical, iar eutanasia nemedicală poate fi comisă de oricare altă persoană, 

de exemplu, de rude, o persoană terţă, prieten etc.
2
  

Dacă ne referim la dispoziţia actuală a legii penale, subiectul infracţiunii de 

eutanasie este unul general. Deci, această clasificare are o importanţă mai mult doctrinară 

decât practică, întrucât în acest caz sunt considerate ca infracţiuni ambele forme 

menţionate mai sus şi nu prezintă un impediment la calificarea faptei date. 

Dacă în cazul stabilirii subiectului infracţiunii de eutanasie opiniile variază între 

acceptarea unui subiect special sau a unui subiect general, atunci în cazul determinării 

persoanelor care pot fi supuse eutanasiei, victime ale infracţiunii, considerăm că acestea 

urmează să se determine în baza stabilirii conţinutului noţiunii de boală incurabilă sau 

suferinţe fizice insuportabile, fapt ce prezintă unele dificultăţi datorită sensului destul de 

abstract al criteriilor de determinare. 

De cele mai dese ori, victimă a infracţiunii de eutanasie este considerat pacientul, 

care, în acelaşi timp, se bucură şi de anumite privilegii, drepturi la o moarte demnă. 

Legislaţia Republicii Moldova stabileşte că principiile de bază ale realizării drepturilor 

pacientului includ şi recunoaşterea vieţii umane, a sănătăţii omului ca valoare supremă, 

orientarea spre menţinerea vieţii, a sănătăţii fizice şi a pacientului în procesul prestării 

serviciilor de sănătate.
3
  

Pacientul are dreptul la reducerea suferinţei şi la atenuarea durerii, provocate de o 

îmbolnăvire şi/sau intervenţie medicală, prin toate metodele şi mijloacele legale 

disponibile, determinate de nivelul existent al ştiinţei medicale şi de posibilităţile reale 

ale prestatorului de servicii de sănătate, precum şi la informaţii exhaustive cu privire la 

sănătate, metodele de diagnostic, tratament şi recuperare, profilaxie, precum şi la riscul 

potenţial şi eficienţa terapeutică a acestora. Pacientul are dreptul la o îngrijire paliativă 

(îngrijirea acordată unui pacient în cazul în care, prin metode de tratament disponibile, 

nu este posibilă o îmbunătăţire a prognozei fatale, precum şi îngrijirea acordată 

pacientului nemijlocit înainte de deces) demnă de o fiinţă umană. Dreptul de a muri 

demn este proclamat şi în Declaraţia Asociaţiei Medicale Mondiale privind drepturile 

bolnavilor de la Lisabona din 1981. În toate cazurile urmează să se ţină cont de interesele 

pacientului şi să i se respecte decizia cu privire la un anumit tratament şi dreptul de a 

                                                           
1
 Ibidem, p. 293. 

2
Красиков A.H. Преступления против права человека на жизнь в аспектах de lege lata и lege 

ferenda. Саратов: Изд. Саратовского Государственного Университета, 1999, с. 195. 
3
Legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului, Nr. 263-XVI, adoptată de 

Parlamentul Republicii Moldova la 27.10.2005. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2005, nr. 176 - 

181. 
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muri demn. Cu toate acestea, întrucât pacientul este persoana care necesită, utilizează sau 

solicită servicii de sănătate, indiferent de starea sa de sănătate, nu putem impune 

noţiunea de „pacient‖ ca victimă absolut determinată a infracţiunii de eutanasie, chiar 

dacă am interpreta în sens extins această noţiune. Considerăm oportună folosirea 

termenului de „persoană‖, care suferă de o boală incurabilă şi suferinţe fizice 

insuportabile.
1
  

Considerăm a fi corectă utilizarea termenului de „muribund”, prin care şi se 

subînţelege inechivocabil persoana care suferă de o maladie incurabilă şi suferinţe 

insuportabile, dar care prezumă şi un alt moment semnificativ care posedă o importanţă 

juridică şi deontologică – pacient în stadiul terminal al maladiei incurabile posedate, 

apogeu al patologiei, acutizarea durerilor şi suferinţelor cauzate de maladie, limitare 

definitivă a facultăţilor medicului de a interveni etc. 

Partea medico-biologică a problemei eutanasiei constă în faptul determinării 

categoriei pacienţilor faţă de care este posibilă aplicarea eutanasiei. Aceştia sunt, întâi de 

toate, pacienţii care, murind, încearcă suferinţe fizice grele. Altă categorie – bolnavii care 

se află în stare vegetativă stabilă. În acest context, aspectul medical constă în 

determinarea gravităţii bolii, tratarea acesteia, atingerea unui anumit nivel in procesul de 

tratament când toate mijloacele medicale posibile s-au epuizat.
2
  

John A. Behnke consideră ca în categoria persoanelor care pot fi supuse eutanasiei 

se includ: idioţii, senilii şi imbecilii, psihopaţii de ambele categorii, criminalii şi 

delicvenţii, persoanele cu defecte, bolnavii incurabili, senilii epuizaţi. Mulţi dintre aceştia 

nu sunt utili pentru societate. Ei au nevoie de îngrijire şi majoritatea nu au speranţe de 

ameliorare.
3
 Conform proiectului juriştilor, în categoria persoanelor ameninţate de 

eutanasie se includ persoanele grav bolnave la sfârşitul letal inevitabil al cărora este strict 

determinat. Dar cine poate garanta că această categorie nu se va extinde? M.N. Maleina 

extinde cercul persoanelor ameninţate de eutanasie şi asupra „personalităţilor adate‖ (cu 

toate că un asemenea concept în medicină nu există), deoarece in perioada degradaţiei 

personalităţii asemenea persoane nu pot face nimic conştient, astfel şi dorinţa lor de a fi 

supuse eutanasiei la fel este considerată contradictorie.
4
  

Observăm că doctrina atribuie la categoria de victime ale eutanasiei bolnavii 

incurabili, precum şi criminalii, persoanele cu defecte. Opiniile respective acordă 

eutanasiei un statut uman pentru societate, nu doar pentru pacientul supus unei asemenea 

fapte, punct de vedere pe care îl considerăm incorect în raport cu scopul efectuării 

eutanasiei şi caracterul atenuat al acesteia. Pe lângă bolnavii incurabili, sunt menţionate 

                                                           
1
 Vidaicu Mihaela. Op. cit., p. 148. 

2
 Маляева Е.О. Op. cit., p. 93. 

3
 John A Behnke; Sissela Bok. The dilemmas of euthanasia. Garden City, N.Y.: Anchor Press, 1975, 

p. 43. 
4
Рыбин A. Эвтаназия, медицина, культура: философские основания современного 

социокультурного кризиса в медико-антропологическом аспекте. Челябинск: Изд. Челябинского 

Государственного Университета, 2006, с. 51. 
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unele categorii de persoane care nu pot constitui victime ale eutanasiei (de exemplu, 

criminalii şi delincvenţii, persoanele cu deficienţe antropologice etc.). 

Autorul A.P. Zilberg consideră însă că pot fi supuşi eutanasiei doar bolnavii care 

întrunesc următoarele criterii: 

1) bolnavul, a cărui incurabilitate a bolii este dovedită de cercetări obiective 

veridice şi nu trezesc dubii la un grup de medici, bine cunoscuţi cu situaţia ştiinţifică a 

problemei date;  

2)  bolnavul nu pur şi simplu este incurabil: el suferă de dureri provocate de 

dereglări ale căilor respiratorii, dispeptice sau alte dereglări care nu pot fi înlăturate decât 

prin deconectarea permanentă a conştiinţei;  

3)  bolnavul nu pur şi simplu este incurabil şi suferă chinuri fizice, dar el 

inevitabil va muri în zilele sau săptămânile apropiate, şi nu există nici-o speranţă că într-

o perioadă atât de scurtă în medicină vor apărea mijloace de tratare a bolii respective.
1
  

Unele legislaţii, care acordau la un moment dat eutanasiei un statut legal, 

prevedeau şi categoriile de persoane care pot fi supuse eutanasiei, pe lângă criteriile de 

stabilire a stării pacientului. Ohio Bill din 1906 prevedea că eutanasia poate fi aplicată 

faţă de următoarele categorii de persoane: 1) persoane care sunt prejudiciate fatal (de 

exemplu, în urma unui accident), 2) pacienţii care nu se mai pot recupera din cauza unei 

boli, 3) orice persoană care suferă de vreo durere fără speranţă de recuperare. Pentru 

toate trei categorii este comună noţiunea de ireversibilitate, starea fatală de suferinţă. 

Cele două dimensiuni – de incurabilitate şi suferinţă – discutate în propunerea precedentă 

a lui Williams sunt repetate aici drept condiţii sine qua non.
2
 Legea din Ohio prevedea că 

dacă un adult conştient a fost fatal prejudiciat sau era aşa de bolnav încât recuperarea era 

imposibilă sau dacă el suferă de o durere fizică extremă, fără vreo speranţă de recuperare, 

medicul său, dacă nu este o rudă a acestuia sau nu este în alt mod interesat în starea sa, 

poate să îl întrebe, în prezenţa a trei martori, dacă el vrea să moară. Dacă el indica că 

vrea, atunci alţi trei medici urmau să fie implicaţi în consultarea cazului; dacă aceştia 

erau de acord că pacientul este disperat, ei urmau să asigure condiţiile pentru a scuti 

persoana de suferinţe şi dureri şi un disconfort cât mai puţin posibil.
3
 The Wright of 

Terminal Will Act 1995 (Australia) prevedea că bolile suportate de o persoană, care 

poate fi supusă eutanasiei, includ prejudicierea sau degenerarea facultăţilor fizice sau 

mintale. 

Atitudinea instanţelor de judecată islamice cu privire la stabilirea categoriilor de 

pacienţi care pot fi supuşi eutanasiei pasive este una specială, datorită abordării 

legislative particulare, precum şi atitudinii sociale. Astfel, instanţele de judecată sunt 

împuternicite de comunitate şi legile Şariatului să decidă asupra terminării măsurilor de 

menţinere a vieţii pentru pacienţii incurabili, ca în cazul prejudicierii creierului. Pentru 

                                                           
1
 Зильберг А.П. Трактат об эвтаназии. Петрозаводск: Изд. Петрозаводского 

Государственного Университета, 1998, с. 360. 
2
 Shai Joshua Lavi. Op. cit., p. 94.  

3
 O. Ruth Russell. Freedom to die. Moral of euthanasia and legal aspects. New York: Human 

Sciences Press, 1975, p. 60. 
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aceasta trebuie să se ia în consideraţie câţiva factori. Primul: lucrătorii medicali trebuie să 

stabilească starea pacientului şi şansele lui pentru recuperare. Instanţele de judecată pe 

parcursul istoriei sale utilizează opiniile experţilor ştiinţifici şi ale profesioniştilor în 

multe ramuri. Doi sau mai mulţi experţi recunoscuţi vor prezenta probele şi vor depune 

mărturii. În baza mărturiilor, instanţa poate determina şansele de recuperare a 

pacientului. Instanţa ia, de asemenea, in consideraţie suferinţele şi bunăstarea familiei. 

Poverile financiare pe care le suportă familia sunt factorii-cheie, deoarece importul 

familiei este esenţial pentru tratarea pacientului. Cu toate acestea, instanţa nu trebuie să 

fie influenţată de apelurile emoţionale ale membrilor familiei de a sfârşi viaţa umană din 

cauza suferinţelor pacientului. Instanţa trebuie să cântărească cerinţele financiare şi de 

altă natură impuse de stat. Deoarece extinderea vieţii pacientului cere o parte substanţială 

a resurselor statului, instanţa trebuie să echilibreze această necesitate cu cuantumul 

acelor resurse de oferire a îngrijirii medicale a pacientului care dau cele mai bune şanse 

de recuperare. Obligaţia principală a instanţelor islamice este de a asigura securitatea şi 

bunăstarea întregului stat islamic mai mult decât a unui individ.
1
  

O categorie specială de persoane care pot constitui victime ale infracţiunii de 

eutanasie, inclusiv conform Codului penal al Republicii Moldova sunt minorii. Este 

foarte greu a hotărî definitiv problema posibilităţii acceptării eutanasiei la minori – 

persoane care nu au capacitate de exerciţiu deplină. Din nefericire, copiii, ca şi maturii, 

suferă de boli incurabile. Au oare maturii dreptul moral să satisfacă dorinţa minorilor cu 

privire la plecarea nedureroasă din viaţa plină de suferinţă? Va avea rugămintea lor 

putere juridică? N.V. Kalicenko consideră că până la vârsta de 14 ani, problema 

întreruperii vieţii nu trebuie să se discute, deoarece minorul nu conştientizează deplin 

însemnătatea acţiunilor sale şi nu poate să le dirijeze. La vârsta de 14 - 18 ani, minorul de 

sine stătător hotărăşte problema privind întreruperea vieţii sale cu luarea în consideraţie a 

criteriilor generale, care se aplică la pacienţii maturi, cu acordul scris al părinţilor. 

Subiecţii care sancţionează eutanasia legală (consiliul medical, instanţa de judecată, 

procuratura) trebuie să posede dreptul de a tergiversa hotărârea acestei probleme până la 

atingerea vârstei de 18 ani a bolnavului.
2
 Legea Olandei face distincţie între diferite 

categorii de vârstă ale minorilor care cer aplicarea eutanasiei. Copiii în vârstă de 12 - 15 

ani pot cere efectuarea actului de eutanasie, însă pentru realizarea în fapt şi în drept a 

acesteia este necesar şi consimţământul părinţilor sau al tutorelui. Cei având vârsta de 16 

- 17 ani, pot lua o asemenea decizie de sine stătător. Şi în cazurile de eutanasie a 

minorilor se cere respectarea cu stricteţe a prevederilor legii.
3
  

Precedentul judiciar, care în literatura de specialitate poartă denumirea „cazul baby 

Doy‖, are drept temei adresarea în instanţa de judecată a lucrătorilor medicali ai unei 

                                                           
1
 Berger S., Berger J. To die or not to die? Cross-disciplinary, cultural, and legal perspectives on the 

right to choose death. New York: Greenwood Publishing Group Inc., 1990, p. 64. 
2
Кальченко Н.В. Права человека на жизнь (вопросы теории и практики). Волгоград: 

Академия МВД России, 2003, с. 57. 
3
 Barbăneagră A. Comentariu la legea Olandei cu privire la eutanasie. Chişinău: ULIM, Symposia 

Professorum. Seria Drept, 2002, p. 114. 
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instituţii medicale din SUA. Părinţii unui copil nou-născut au refuzat efectuarea unei 

intervenţii chirurgicale, cu toate că li s-a explicat că acesta este unicul mijloc de evitare a 

patologiei fizice (ocluzie intestinală) pe care o poate avea fiica lor şi unica cale medicală 

de a-i salva viaţa. Refuzul părinţilor a fost motivat prin faptul că, pe lângă defectul fizic, 

copilul mai suferă, conform concluziei medicilor, şi de o boală psihică incurabilă. Justiţia 

americană, la care s-au adresat medicii, încercând să recunoască în sens larg drepturile 

părinţilor de a hotărî soarta copilului lor, a recunoscut motivele părinţilor întemeiate.
1
  

Cazul Kadijk (ginecologul a efectuat eutanasia unui copil nou-născut de 3 zile, cu 

acordul părinţilor acestuia, din cauza că el suferea de unele defecţiuni serioase) a 

demonstrat încă o dată poziţia Curţii olandeze. Prins a invocat justificarea de necesitate. 

Curtea districtuală a acceptat acest argument, deoarece: 

1) suferinţele copilului erau insuportabile şi nu exista altă cale medicală de a le 

diminua; 

2) atât luarea deciziei cu privire la întreruperea vieţii, cât şi procesul de executare a 

acesteia satisfăceau cerinţele unei practici atente; 

3) comportamentul medicului era în conformitate cu hotărârea medicală ştiinţific 

întemeiată şi cu normele eticii medicale; 

Întreruperea vieţii a avut loc la cererea expresă şi repetată a părinţilor ca 

reprezentanţi legali ai copilului nou-născut.
2
 O atitudine diferită faţă de această problemă 

este exprimată de Codul pentru reformarea legislaţiei din Canada, care stipulează că, 

dacă un copil este născut cu sindromul Down sau mongoloism şi, suferă de atrezia 

tractului digestiv, el trebuie tratat de maladie. A abandona copilul şi a-1 lăsa să moară de 

foame este inacceptabil şi contrar normelor dreptului penal. O decizie de a nu efectua un 

tratament în acest caz nu este bazată pe speranţa de ameliorare, ci, pe faptul că 

tratamentul nu va schimba handicapul mintal al copilului. Dacă acest copil suferă de alte 

defecte serioase pentru care tratamentul este ineficient din cauza unor circumstanţe 

particulare, decizia de a întrerupe tratamentul trebuie considerată legală. În acest caz, 

decizia nu este bazată pe prezenţa acestei boli, ci pe decizia de a nu prelungi procesul 

morţii deja declanşat.
3
  

Autorii E.Verhagen şi P.J.J. Sauer menţionează că minorii şi nou-născuţii pentru 

care o asemenea decizie de sfârşire a vieţii poate fi luată pot fi clasificaţi în trei categorii: 

1) minorii care nu au nici-o şansă de supravieţuire, această categorie include 

copiii care vor muri imediat după naştere în pofida îngrijirii corespunzătoare conform 

tuturor metodelor accesibile;  

2) minorii faţă de care există prognoze slabe şi care sunt dependenţi de o 

îngrijire medicală intensivă. Aceşti pacienţi pot supravieţui după o lungă perioadă de 

tratament intensiv, dar aşteptările cu privire la viitorul lor sunt foarte sinistre;  

                                                           
1
 Кальченко Н.В. Op. cit., p. 57. 

2
 Griffiths J., Boad A., Weyes H. Euthanasia and Law in the Netherland. In: Amsterdam: University 

Press, 1998, p. 83. 
3
 Law Reform Commission of Canada. Working Paper 28. Euthanasia, aiding suicide and cessation 

of treatment. Ottawa, 1982, p. 61. 



Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a doctoranzilor                                   

și tinerilor cercetători. Vol. II. Ediţia a VI-a, 12 aprilie 2012, Chişinău 

 
 

61 

 

3) această categorie include pacienţii care nu sunt dependenţi de un tratament 

intensiv, dar pentru care este prognozată o calitate a vieţii destul de redusă, plină de 

suferinţe.
1
  

Legislaţia penală a Republicii Moldova nu stabileşte unele criterii suplimentare cu 

privire la eutanasia minorilor, în afară de consimţământul rudelor, nu face nici-o referire 

la vârstă sau categoria acestora. Astfel, ei sunt plasaţi pe picior de egalitate cu toate 

persoanele care pot constitui victime ale infracţiunii de eutanasie, conform regulilor 

generale, fiind considerate persoane care nu au atins vârsta de 18 ani. Aceasta deoarece 

nu poate fi stabilit un cerc exhaustiv de persoane care pot fi supuse eutanasiei, nici la 

nivel legislativ, nici la nivel doctrinar sau practic. 

În concluzie putem consemna că subiectul infracţiunii de eutanasie este persoana 

fizică, responsabilă, care a atins vârsta de 16 ani, iar victimă a infracţiunii de eutanasie 

este considerată persoana bolnavă incurabil, fapt care urmează a fi determinat în funcţie 

de criteriile de stabilire a acestei noţiuni. 

Dar dacă într-adevăr evoluţia maladiei şi-a atins apogeul (pacientul este în stadiu 

terminal, durerile şi suferinţele fizico-psihice s-au acutizat), iar terapia de susţinere a 

pacientului deja nu mai răspunde exigenţelor de conformare a stării generale a acestuia, 

de ce să nu fie reglementată o astfel de cauză excepţională care ar permite personalului 

medical să sisteze aparatele de menţinere artificială a vieţii muribundului. De altfel 

această viaţă rezidă nu reprezintă altceva decât o agonie alimentată de către aceste utilaje 

sofisticate. Iar continuarea terapiei intensive nu ar semnifica altceva decât un refuz de a 

recunoaşte inferioritatea utilităţii acestora în coraport cu natura patologiei, neglijând în 

esenţă valoarea persoanei umane.  

Nu ar fi mai umană atitudinea de sistare a suferinţei devenite fără control, 

abandonarea unei persoane muribunde singură în faţa maladiei sale nu i-ar cauza altceva 

decât diminuarea personalităţii sale. 

Conform opiniei autorului David Lamb,
2
 întreruperea sau negarea terapiei care s-a 

demonstrat a fi inutilă la prezenţa unui pronostic de inevitabilitate a efectului letal, a fost 

întotdeauna considerată aspectul unei „practici medical-pozitive‖. O circumstanţă care 

pare a nu fi în contradicţie atât cu principiile deontologiei medicale universale, cât şi cu 

reglementările juridico-penale actuale şi care suplimentar, rezultă a răspunde exigenţelor 

persoanelor muribunde. 

Credem că ar fi necesară stabilirea, în acest context, a unei facultăţi speciale 

atribuită excluziv personalului medical statal ad hoc pentru astfel de cazuri nu numai în 

vederea acordării asistenţei pacienţilor în stadiu terminal, dar şi pentru o reglementare 

normativă coerentă, care, de fapt, ar exclude nu numai divergenţele existente în 

domeniul juridico-medical, dar ar răspunde a priori acelor necesităţi ale viitorului 

                                                           
1
 Verhagen P.J.J. Sauer. The Groningen Protocol-Euthanasia in Severely 111 Newborns. Оn: The 

New England Journal of Medicine, Vl. 352:959-962, nr. 10. [On-line]: http://content.nejm.org. (Vizitat la: 

01.02.2012). 
2
 Lecaldano E. Eutanasia. In: ID. Dizionario di bioetica. Roma-Bari: Laterza, 2002, p. 37 - 38. 

http://content.nejm.org/
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apropiat. Evident o atare competenţă nu va fi atribuită altor categorii de persoane 

(incompetente), iar prin aceasta s-ar asigura nu doar un control efectiv al aplicării acestei 

proceduri speciale, dar şi ar condiţiona nemijlocit diminuarea cazurilor de suicid. 

Ţinând cont de cele expuse anterior, considerăm necesară includerea următorului 

aliniat suplimentar articolului spre discuţie (148 CP RM): „alin. 1: Nu constituie 

eutanasie faptul abţinerii de la terapie, dacă aceasta va rezulta ineficientă în vederea 

anihilării durerilor pacientului în stadiul terminal al maladiei incurabile, iar 

posibilităţile de intervenţie terapeutică rezultă consumate, abţinere de la intervenţie care 

rezultă inechivocabil din alegerea liberă şi conştientă a bolnavului sau a 

reprezentantului său legal.  

Sistarea terapiei urmează a fi efectuată excluziv în cadrul unei instituţii medicale 

de stat cu respectarea cerinţelor de realizare a acesteia”. 
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TAX EVASION: SOCIOLOGICAL, TECHNICAL AND NORMATIVE 

ASPECTS 

 

In recent years, there is a significant spread of the facts of tax evasion, which 

previously had one-off character. 

Tax evasion represents a phenomenon with a wide range of dissemination from 

the geographical point of view, being different from one area to another if speaking 

about the quantity of the phenomenon and its means of implementation. The tax evasion 

represents a reality that cannot be contested. The only oscillating thing is the amplitude 

of its manifestation and of course the regulation of normative framework. There are 

revealed the sociological, technical and normative manifestations of tax evasion in 

theory, which characteristics and varieties are represented according to the 

macroeconomic level, to the influence of the tenebrous economy and also to the policy 

on sanctioning of the tax evasion phenomenon.  

The notion „evasion‖ should be understood as an illegal (violation of the 

legislation on taxes and fees) conscious and desired use, ownership and disposition of 

funds that should have been listed in the state budget to the fixed period. The term 

„evasion‖ means not only the action (inaction), but its result. The tax crime is precisely 

the actual tax evasion; moreover, the result has led to the achievement of his actions 

(inaction). 

 

Evaziunea fiscală reprezintă un fenomen cu o largă arie de răspândire, care diferă 

însă de la o zonă la alta atât din punct de vedere al mărimii fenomenului, al mijloacelor 

de realizare, cât și după nivelul de percepere și tolerare în societate, în funcție de climatul 

economic, social şi politic. Evaziunea fiscală reprezintă o realitate care nu poate fi 

contestată, diferind doar amplitudinea de manifestare a acesteia (care este invers 

proporţională, de regulă, cu gradul de dezvoltare economico-socială a unei comunităţi). 

În literatura de specialitate, autorul Nicolae Hoanţă a lansat chiar teoria persistenţei 
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evaziunii fiscale
1
, conform căreia, în analiza fenomenului, trebuie să disociem interesul 

la nivel individual de cel general al comunităţii. Există însă o diferenţiere între categoriile 

socio-profesionale privind posibilităţile de eludare a obligaţiilor fiscale ale acestora, în 

funcţie de modul de dobândire şi însuşire a veniturilor sau averii supuse impozitării, cât 

şi a modului de stabilire şi evaluare a materiei impozabile. Pot fi identificate, astfel, de 

manifestările sociologice ale evaziunii fiscale care au la bază condiţia umană şi 

atitudinea egoistă a contribuabilului, care de cele mai multe ori, pune pe primul plan 

interesul particular şi nu cel al colectivităţii din care face parte. În acest context, apare 

rezistenţa la impozite şi taxe, manifestată de contribuabili fie în etapa aşezării acestora, 

fie în cea a decontării sau controlului. în funcţie de intensitatea prelevării, această 

rezistenţă poate dobândi un caracter organizat sau instituţionalizat, fiind percepută ca o 

reacţie de adversitate a contribuabililor. În perioadele cu dificultăţi economice, în mod 

inevitabil, această rezistenţă se exacerbează, iar contribuabilii refuză făţiş să reprezinte 

un catalizator al resurselor financiare către stat, ale cărui instituţii sunt percepute ca 

având o activitate ineficientă şi incoerentă. Deşi toleranţa la impozite a contribuabilului 

diferă în funcţie de o serie de factori, această obligativitate este percepută, de cele mai 

multe ori, ca o confiscare a veniturilor, şi nu ca o obligaţie legitimă şi morală a fiecăruia 

de a participa la formarea resurselor financiare la dispoziţia statului. Nu puţine sunt 

vocile care afirmă că spiritul evazionist are la bază stimulul interesului personal care 

primează, de cele mai multe ori, interesului general, indiferent care ar fi cota impozitului 

aflat în discuţie. 

Din perspectiva celor afirmate anterior, nu ar fi lipsită de interes identificarea 

beneficiarilor evaziunii fiscale. În principal, aceştia sunt asociaţii sau acţionarii (după 

caz) care urmăresc să obţină un profit maxim în urma activităţii desfăşurate, cu o 

impunere minimă a veniturilor lor. O altă categorie este reprezentată de salariaţi, care 

urmăresc redimensionarea câştigurilor salariale nete, chiar prin intermediul unor sume 

băneşti sustrase de la impozitare şi de la plata asigurărilor sociale şi de sănătate. Chiar şi 

firma în sine (ca entitate juridică) poate constitui un beneficiar al efectelor „pozitive‖ ale 

practicilor evazioniste prin avantajul comparativ pe care şi-1 creează faţă de ceilalţi 

competitori de pe piaţă (deşi, în urma unei competiţii economice incorecte şi inegale). În 

principiu, fenomenul evaziunii fiscale presupune implicarea a trei actori: doi cu un rol 

activ (statul şi evazionistul, aflaţi într-un evident conflict de interese deoarece se regăsesc 

în poziţii antagonice, fiecare căutând să-şi maximizeze veniturile) şi un al treilea cu un 

rol pasiv (neevazionistul, care, doar aparent, nici nu câştigă, nici nu pierde de pe urma 

manifestării acestui fenomen, deoarece pe termen lung acesta este lipsit de satisfacţia 

utilizării bunurilor sau serviciilor publice, pe care statul se află în imposibilitate să le mai 

furnizeze din lipsă de resurse financiare publice)
2
.  

                                                           
1
 Citat după Cuşnir V., Berliba V. Aspecte juridico-penale ale evaziunii fiscale a întreprinderilor, 

instituţiilor şi organizaţiilor. Chişinău: 2002, p. 25. 
2
 Masaki Flynn, Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue. Economics. New York: Kindle Edition, 

1990, p. 117.  
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Referitor la manifestările tehnice ale evaziunii fiscale, acestea se referă la 

procedeele şi modalităţile de realizare cele mai des întâlnite şi practicate; de regulă sunt 

generate de vidul legislativ, precum şi de raporturile şi incidenţele dintre fiscalitate şi 

contabilitate. O serie de specialişti în domeniu s-au întrebat, pe bună dreptate, dacă în 

condiţiile prezentelor incidenţe dintre contabilitate şi fiscalitate, informaţia contabilă nu 

este cumva alterată şi golită de conţinutul său economic. Cum se manifestă aceste 

raporturi în domeniul impozitului pe profit. Fiscalitatea se subordonează sau este 

subordonată regulilor contabile. Altfel spus, principiile fiscalităţii domină principiile 

contabilităţii. În mod cert, incidenţele dintre fiscalitate şi contabilitate pot induce 

distorsiuni la nivelul conţinutului informaţiei economico-financiare, deoarece evaluarea 

raporturilor între acestea se realizează prin intermediul preţurilor şi tarifelor. 

Contabilitatea şi fiscalitatea degajă, uneori, informaţii contradictorii, prima fiind 

subordonată întreprinderii, iar cea de-a doua reprezentând un atribut al autorităţii fiscale, 

existând chiar şi situaţii conflictuale între acestea, cu repercusiuni negative la nivel 

managerial. 

Manifestarea cea mai elocventă a antagonismului dintre regulile contabile şi cele 

fiscale este sugerată de diferenţele care există, de regulă, între rezultatul contabil şi 

rezultatul fiscal.  

Pornind de la analiza critică a informaţiei contabile corespunzătoare obligaţiilor 

fiscale aferente impozitului pe profit, precum şi de la faptul că fiscalitatea şi 

contabilitatea conduc la informaţii uneori divergente, putem aprecia că în etapa 

premergătoare unei eventuale modificări a impozitului pe profit este absolut necesară 

armonizarea contabilităţii şi fiscalităţii în vederea asigurării unui randament fiscal ridicat 

al acestui tip de impozit. 

În vederea armonizării dintre contabilitate şi fiscalitate, trebuie să avem în vedere 

elementele care conferă contabilităţii acurateţe informaţională, mai ales în condiţii de 

inflaţie: practicarea amortizării accelerate, aplicarea metodelor contabile în evaluarea 

stocurilor, evaluarea elementelor patrimoniale de activ la valoarea justă a acestora 

(reglementată de standardele internaţionale de contabilitate) etc. 

Credibilitatea informaţiei financiar-contabile va conduce la structurarea unor noi 

repere privind aportul contabilităţii în procesul managerial, iar ameliorarea calităţii 

informaţiilor contabile va genera noi coordonate ale funcţiei de comunicare a 

contabilităţii. Prelucrarea contabilă a materiei prime de natură informaţională are la bază 

un set de reguli şi principii contabile şi de audit; cu cât acestea sunt mai riguros definite 

şi lipsite de ambiguitate, reflectarea activităţii economice a unei entităţi, prin intermediul 

informaţiei contabile, va oglindi mai fidel realitatea în fapt. Ulterior, în măsura în care şi 

canalele de difuzare a informaţiei contabile prelucrate vor funcţiona eficient, 

contabilitatea poate fi abordată şi ca un instrument de intermediere socială, în special din 

perspectiva valenţelor sale asupra mediului socioeconomic. 

Indiferent de modalitatea de procurare a resurselor financiare publice, sub forma 

impozitării directe sau indirecte, veniturile fiscale, denumite generic „impozite‖, 

reprezintă principalul mijloc de formare a resurselor financiare ale bugetului de stat. 
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Aceste resurse băneşti sunt redistribuite ulterior pentru finanţarea serviciilor de bază, a 

căror realizare constituie obligaţiile esenţiale ale statului şi consideraţia pentru 

„contractul social‖. Altfel spus, contribuabilii finanţează statul prin totalitatea impozitelor 

pe care le plătesc şi influenţează indirect asupra modului de administrare a acestor 

fonduri prin votul pe care îl acordă unei formaţiuni politice şi se aşteaptă să obţină 

maximum de utilitate şi satisfacţie pentru sumele achitate. Din această perspectivă, 

evaziunea fiscală poate fi privită şi interpretată ca o ameninţare directă şi periculoasă 

pentru stabilitatea „contractului social‖ şi ducerea la îndeplinire a tuturor obiectivelor 

formulate în programul de guvernare. În acest sens, aparatul de stat, prin structurile sale 

coercitive, are obligaţia de a identifica şi a constrânge pe toţi contribuabilii să-şi 

îndeplinească obligaţia firească către bugetul de stat prin plata impozitelor datorate. 

Legislaţia Uniunii Europene consideră prevenirea sustragerii fiscale drept o 

componentă esenţială şi distinctă a capitolului de impozitare, iar lupta de prevenire a 

fraudei fiscale reprezintă un obiectiv esenţial al politicii fiscale a Uniunii Europene, 

motiv pentru care în acest sens s-a înfiinţat o structură specializată a Comisiei Europene, 

respectiv Oficiul European Anti-Fraudă
1
. 

Pentru a spori posibilităţile de identificare şi eficienţa luptei de combatere a 

evaziunii fiscale, statele membre ar trebui să-şi transmită informaţii - printr-un schimb 

structurat şi automat - în unele situaţii, ca de exemplu: 

• vânzările de la distanţă, efectuate de regulă prin internet, netaxabile în statul de 

origine şi unde efectuarea impozitării se realizează în statul membru de 

destinaţie,deoarece eficienţa exercitării controlului depinde în mod esenţial de informaţia 

furnizată de statul membru de origine. Extinderea comerţului electronic amplifică 

tranzacţiile cu bunuri intangibile, între rezidenţii unei ţări şi restul lumii,oferind 

posibilitatea ca bunurile în cauză să tranziteze graniţele naţionale fără să se supună 

controalelor vamale şi fiscale. Acest fapt presupune operarea pe un spaţiu „deschis‖, care 

nu este supus gestionării integrale, din partea autorităţilor fiscale, a unui anume stat şi, 

tocmai de aceea, se poate sustrage (cel puţin parţial) punităţii unui regim fiscal; 

• discrepanţele între oferte şi achiziţii, în special în domeniul serviciilor, în cazul în 

care acestea diferă semnificativ de valoarea declarată a achiziţiilor intracomunitare; 

 la descoperirea unor cazuri de fraudă pe teritoriul unui stat membru,  care ar 

putea avea repercusiuni în alt stat membru ca, de exemplu, în cazul unor companii 

fantomă care au făcut tranzacţii intracomunitare. 

În toate exemplele de mai sus, stabilirea unor modalităţi de asistenţă 

administrativă, în materie fiscală, între autorităţile fiscale ale mai multor state, poate 

determina geneza şi securizarea fluxului informaţional de date, în vederea asigurării 

cooperării pe plan internaţional. Acest demers poate conduce la legitimitatea acţiunilor 

(şi aici, avem în vedere caracterul confidenţial al informaţiilor fiscale) şi armonizarea 

intereselor de acţiune ale eventualelor state membre ale unui astfel de acord, cu un real 

                                                           
1
 Horia Dorobanţu. Tranzacţii comerciale. Bucureşti: Lumina Lex, 1998, p. 364 - 365. 
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efect descurajant asupra acestor forme ale evaziunii fiscale (să recunoaştem, destul de 

subtile şi ingenioase). 

În economia de piaţă, acţionează tipuri specifice de impozite care au fost 

reglementate şi perfecţionate şi în Republica Moldova. Fiecare dintre aceste impozite 

îndeplineşte o anumită funcţie şi are un anumit rol, iar toate împreună alcătuiesc un 

sistem de impozite care reflectă atât capacitatea contributivă a plătitorilor, cât şi stadiul 

de dezvoltare a unei societăţi pe plan economic.
1
 

În perioada actuală, când economia Republicii Moldova este în tranziţie spre 

economia de piaţă, se impune un sistem fiscal coerent şi eficient, prin introducerea şi 

aplicarea unor impozite devenite operaţionale, adaptat dezvoltării economice în cadrul 

unui sistem elastic, chemat să răspundă la creşterea economică.
2
 În cadrul reformei 

fiscale trebuie reglementate acele forme de impunere care pot stimula activităţile 

agenţilor economici şi ale populaţiei în scopul investirii, precum şi cele privind 

stimularea producţiei şi protejarea exportului şi importului. Ca urmare, reforma fiscală 

presupune administrarea fiscală capabilă să elimine evaziunea fiscală, precum şi crearea 

unui sistem de protecţie socială reală. Ideea de justiţie joacă un rol esenţial în cadrul 

impozitelor. 

Atunci când se stabilesc impozitele, este necesar ca acesta să se facă cu 

competenţă şi profesionalism, cu spiritul de echitate şi justiţie pentru a nu lovi în 

contribuabil, fie prin natura sau cuantumul impozitului, fie prin modul arbitrar de 

percepere. Principiul echităţii fiscale şi justeţea impunerii au cele mai multe premise de a 

se înfăptui într-un stat de drept. 

Manifestările normative ale evaziunii fiscale vizează faptele pasibile de 

sancționare. Cu toate aceste, perspectivele privind acest fenomen nu s-a schimbat de-a 

lungul timpului. El persistă în toate ţările şi în toate perioadele, în ciuda  sancţiunilor.  

Statele formal independente în prima jumătate a sec. XX-lea, precum China ş.a. 

unde străinii se bucurau de drepturi deosebite şi deţineau controlul asupra câtorva dintre 

funcţiile centrale ale statelor suverane, aşa cum ar fi colectarea impozitelor (fiscale), au 

cunoscut şi fenomenul corupţiei şi a evaziunii fiscale.
3
 

Economia subterană sau tenebră, sau „economia neagră‖ (black economy), ca 

formă de manifestare a evaziunii fiscale (munca la negru, vânzarea ilegală de droguri, 

prostituţie, jocuri de noroc, etc.), e estimată a fi 8% din P.N.B. în Marea Britanie, 13% - 

în Suedia, 12%-în Belgia, 11,5% - în Italia, 9% - în Franţa, Olanda, Canada şi Germania, 

8,5% - în SUA şi 5%în Japonia. Semnificaţia problemei e mai mare în ţările mai puţin 

dezvoltate unde guvernele pot întâmpina mari dificultăţi în supravegherea tranzacţiilor 

care au loc în economie. N. Kaldar estima frauda fiscală în ţările lumii a treia, între 4/5 şi 

                                                           
1
 Vremea I. Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor. Chişinău: CE USM 

2003, p. 17. 
2
 Cuşnir V., Berliba V. Aspecte juridico-penale ale evaziunii fiscale a întreprinderilor, instituţiilor şi 

organizaţiilor. Chişinău: 2002, p. 23.  
3
 Corj M. Impozitarea şi evaziunea fiscală. În: Revista Națională de Drept. 2003, nr. 6, p. 57 – 60.  
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9/10 din încasările fiscale prevăzute. Moldova, cu regret face parte din acest grup de 

ţări.
1
  

Stricto-senso evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor este 

incriminată în art. 244 CP al RM:  

(1) Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor fie prin 

includerea în documentele contabile, fiscale sau financiare a unor date denaturate privind 

veniturile sau cheltuielile, a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori care au 

la bază operaţiuni ce nu au existat, fie prin tăinuirea unor obiecte impozabile, dacă suma 

impozitului care trebuia să fie plătit depăşeşte 1500 unităţi convenţionale, se pedepseşte 

cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până 

la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a 

exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se 

pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de 

dreptul de a exercita o anumită activitate. 

[Art. 244 al. (1) în redacţia LP262 din 19.12.11, MO21-24/27.01.12 art. 54] 

(2) Aceeaşi acţiune: 

b) care a condus la neachitarea impozitului în proporţii deosebit de mari se 

pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale sau cu 

închisoare de până la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite 

funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana 

juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu 

privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. 

[Art.244 al.(2) sancţiunea în redacţia LP262 din 19.12.11, MO21-24/27.01.12 

art.54] 

Evaziunea fiscală a persoanelor fizice este incriminată în articolul 244/1 CP al 

RM: 

(1) Evaziunea fiscală a persoanelor fizice care nu practică activitate de 

întreprinzător prin eschivarea de la prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit 

sau prin includerea în declaraţie a unor date denaturate, dacă suma impozitului pe venit 

care trebuia să fie achitat depăşeşte 2500 de unităţi convenţionale, 

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unităţi convenţionale 

sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu 

închisoare de până la 1 an. 

(2) Aceeaşi acţiune care a condus la neachitarea impozitului în proporţii deosebit 

de mari 

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unităţi convenţionale 

sau cu închisoare de până la 3 ani. 

[Art. 2441 introdus prin LP206 din 21.10.11, MO197-202/18.11.11 art.571] 

Evaziunea fiscală poate fi definită ca fiind totalitatea procedeelor ilicite sau licite 

cu ajutorul cărora cei interesaţi sustrag în total sau în parte materia lor impozabilă 

                                                           
1
 Dan Drosu Şaguna. Drept Financiar şi Fiscal. Bucureşti: Eminescu, 2000, p. 11.  
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stabilite prin lege. Evaziunea fiscală este rezultanta logică a delictelor şi inadvertenţelor 

unei legislaţii imperfecte şi rău asimilate, metodelor defectuoase de aplicare, precum şi a 

ne prevederii şi nepriceperii legiuitorului a cărui fiscalitate excesivă este tot atât de 

vinovată ca şi acei pe care îi provoacă prin aceasta la evaziune.
1
 

Dicţionarul explicativ al limbii moldoveneşti ne defineşte următoarele noţiuni: 

Fiscal - care ţine de fisc, propriu fiscului; 

Fiscalism - politică financiară de exagerare a impozitelor; 

Fiscalitate -  ansamblu de măsuri legate de fisc . 

Constituţia republicii Moldova, prevede, precum că sunt interzise orice prestaţii în 

afara celor stabilite prin lege, care şi instituie obligativitatea determinării doar prin lege a 

impozitelor, taxelor şi altor plăţi la bugetul de stat, constituie în esenţă garanţia 

drepturilor de proprietate al cetăţenilor.
2
  

Tendinţa statelor în stabilirea impozitelor este de a căuta ca sarcinile statului să 

apese asupra contribuabililor, în dependenţă de veniturile (aportul)acestora. 

Deoarece, când sarcinile fiscale apasă prea greu asupra unei materii impozabile, 

aceasta tinde să evadeze. Este un economic care face să dispară capitalurile pe care 

fiscul, vrea să le impună prea mult „un impozit excesiv pune pe fugă materia 

impozabilă‖. El trebuie să fie cu atât mai moderat, cu cât această bogăţie este mai 

fugitivă. 

Este o chestiune de morală, susţine autorul D.D. Şaguna, ca cei nevoiaşi să 

plătească mai puţin. Încă din timpurile străvechi, grelele dări i-au determinat pe mulţi 

locuitori liberi să renunţe la această libertate şi să devină, adică lipsiţi locului de naştere, 

deoarece în noua situaţie nu mai plăteau dări. 

Frica de a nu plăti exista deci din cele mai vechi timpuri, iar dorinţa de eschivare 

se va transmite de la om la om, de la contribuabil la contribuabil. Şi este evident faptul ca 

fiecare să încerce să-şi pună pe primul plan propria persoană, iar cel general să rămână 

cu mult în urmă, ca mai apoi să fie impus prin amenzi. Însă, amenzile fiscale nu-l vor 

determina pe contribuabil să declare veniturile ce le are, ci el se va înconjura de 

precauţiuni mai minuţioase pentru a se sustrage de la obligaţiile faţă de stat. După cum 

remarcă D.D Şaguna „a nu plăti ceea ce fiscul pretinde este o dovadă de naivitate, dar nu 

de integritate‖.
3
 Este o psihologie a contribuabilului dea nu plăti, decât ceea ce nu poate 

să nu plătească. Spiritul de evaziune naşte şi din simplu joc al interesului, oricare ar fi 

cota impozitului pus în sarcină şi este o formă a egoismului omenesc.
4
 Dar este de 

menţionat că, această mentalitate există la omul cel mai cinstit: unii cărora nici nu le-ar 

veni idea cea mai ne delicată asupra proprietăţii aproapelui, se vor sustrage de 

îndatoririle lor faţă de fisc fără nici o ezitare. 

                                                           
1
 Corj M. Op. cit.  

2
 Dan Drosu Şaguna. Op. cit., p.11. 

3
 Ibidem, p. 12. 

4
 Dorin Clocotici, Gheorghe Gheorghiu. Dolul, frauda şi evaziunea fiscală. Bucureşti: Lumina Lex. 

1996, p. 53. 
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A înşela fiscul se consideră ca o probă de abilitate nu de necesitate. Principiul 

onestităţii şi al echităţii impun ca persoanele plătitoare să suporte şi celelalte sume 

datorate statului în mod efectiv. Ori, contrar acestui principiu, în realitate uneori, lucrurile 

altfel: 

- dacă contribuabilul care datorează statului contribuţia sa îl achită în mod efectiv, 

şi în cadrul acestei echităţi fiscale, avem incidenţă directă, dacă contribuabilul care 

plăteşte statului, nu este acelaşi, care suportă efectiv din patrimoniul său, plata incidentă 

directă. Sau persoana care plăteşte impozitul reuşeşte. 

În general, e greu să poată determina toate formele de evaziune de acest gen. 

Acela care trebuie să ţină seama la cercetarea contabilă sunt: înregistrările cu scopul de a 

micşora rezultatele; înfiinţarea de conturi pasive cu nomenclaturi fictive; amortismele 

nelegale şi amortismele la supraevaluări; rezervele latente; nejustificarea cu documente 

legale a înregistrărilor; trecerea de cifre ne reale în înregistrările comerciale; erori în 

conturi personale a unor părţi din beneficiu; reducerea cifrei de afaceri; mascări de părţi 

din beneficiul omisiunii; contabilizări de cheltuieli şi facturi fictive, etc. 

Evaziunea legala sau mai bine spus, tolerată exprimă acţiunea contribuabililor de a 

ocoli legea, recurgând la o combinaţie neprevăzută de legiuitor şi, deci, tolerată prin 

scăparea din vedere. Ea nu poate fi posibilă decât datorită unei inadvertenţe sau lacune a 

legii şi e frecventă în epoci, când apar noi forme de întreprinderi sau noi categorii de 

impozite. Contribuabilii găsesc anumite mijloace şi exploatând insuficienţele legislaţiei, 

eludează în mod „legal‖ sustrăgându-se, total sau parţial, plăţii impozitelor, tocmai 

datorită acestei insuficienţe a legislaţiei. Procedând astfel, contribuabilii rămân în limita 

strictă a drepturilor lor şi statul nu se poate apăra decât printr-o legislaţie bine studiată, 

clară, precisă, ştiinţifică. Singurul vinovat de producerea evaziunii prin astfel de mijloace 

este doar legiuitorul.
1
 

La cele legale pot fi atribuite: 

- abţinerea de la realizarea activităţii, rezultatul căreia este supus impozitului; 

- organizarea activităţii persoanei juridice în aşa mod, ca aceasta să nu fie 

recunoscută ca contribuabil; 

- realizarea de către persoana juridică a unei activităţi care nu este supusă în 

virtutea legii impozitării; 

- desfăşurarea de către persoana juridică ori fizică a unor activităţi, virtuale de pe 

urma căreia nu se supun impozitului. 

În practică faptele de evaziune fiscală, bazate pe interpretarea favorabilă a legii, 

sunt foarte diversificate în funcţie de inventivitatea contribuabilului şi spectru de acţiune 

a legii, dar cele mai frecvent folosite sunt următoarele: practica unor societăţi comerciale 

de a investi o parte din profitul realizat în achiziţii de maşini şi utilaje pentru care statul 

acordă reduceri ale impozitului pe venit, scăderea din venitul impozabil a cheltuielilor de 

protocol, reclamă şi publicitate; constituirea de fonduri de amortizare sau de rezervă într-

un cuantum mai mare decât cel justificat din punct de vedere economic, etc. 

                                                           
1
 Cuşnir V., Berliba V. Op. cit., p. 23.  
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Evaziunea fiscală nemijlocită,
1
 accentuează autorul rus A. Brîzgalin, constituie 

situaţia când contribuabilul în mod intenţionat şi prin procedee ilegale micşorează 

mărimea obligaţiunii fiscale. Această formă a evaziunii fiscale este realizată prin 

săvârșirea de către contribuabil a unui anumit delict fiscal, încălcându-se legislaţia 

fiscală. Acţiunile contribuabilului pot fi orientate atât spre micşorarea mărimii 

obligaţiilor fiscale, spre neachitarea lor în genere. Astfel spus cazul unei evaziuni fiscale 

nemijlocite, diminuarea masei impozabile se realizează prin încălcarea legislaţiei fiscale 

în vigoare. Manifestările acestei forme a evaziunii fiscale sunt de regulă următoarele: 

tăinuirea venitului; tăinuirea altor obiecte impozabile; denaturarea documentelor de 

evidenţă contabilă; neachitarea la timp a impozitelor; neprezentarea la timp a 

documentelor de evidenţă fiscală, necesare pentru calcularea şi achitarea impozitelor, 

precum şi prin folosirea ilegală a sistemului deducerilor fiscale, în funcţie de caracterul 

acţiunilor ilicite ale contribuabilului, legislaţia prevede diferite forme de răspundere şi 

anume: penală, contravenţională, fiscală ori disciplinară. 

Frauda fiscală este de două tipuri: legală şi ilegală. 

Frauda legală e o expresie metaforică şi ambiguă, e utilizată frecvent în ţările 

francofone. Uneori desemnează subestimarea materiei impozabile prin anumite regimuri 

fiscale de favoare.  

Mai constituie frauda fiscală, delictul fiscal intenţionat, care constă în violarea 

legislaţiei fiscale în vederea diminuării materiei impozabile prin înşelăciune, fals ori alte 

mijloace frauduloase, cauzând prejudicii considerabile statului.
2
 

Cel mai adesea, totuşi, frauda fiscală desemnează procedee juridice care permit 

scăparea de impozite fără a contraveni legii. Cel mai notoriu exemplu în acest e 

procedeul utilizat pe scară naţională în România, al înfiinţării de societăţi comerciale „în 

lanţ‖ sau „în cascadă‖, de către acelaşi patron sau grup de asociaţi, imediat după ce o 

societate a acestora ieşea din perioada de scutire de plată a impozitului pe profit. Astfel, 

în România între 1991 - 1995 suma sustrasă la valoarea unuia sau a două bugete anuale. 

Conform prevederilor art. 49 al Codului Fiscal al Republicii Moldova acordarea 

de scutiri de impozit pe venit a unor categorii de contribuabili cu respectarea condiţiilor, 

prevăzute de art. 84, pot duce, de asemenea, la stimularea unui procedeu deja cunoscut şi 

cu succes aplicat în ţara vecină, prin crearea societăţilor în lanţ, deci, la expirarea 

termenului de trei ani, întreprinderea devine falită şi urmează a fi lichidată de fondator şi 

în ultimul rând de scutire paralel prosperă o nouă societate comercială şi încheie 

contractul cu fiscul. Voi menţiona faptul, că e o lacună, care va fi uşor explorată. 

Frauda ilegală desemnează violarea directă şi deschisă a legii fiscale şi nu acoperă 

decât frauda stricto senso, astfel încât e de preferat formulei de fraudă fiscală.
3
  

                                                           
1
 Brîzgalin A. citat de Cuşnir V., Berliba V. Aspecte juridico-penale ale evaziunii fiscale a 

întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor. Chişinău, 2002, p. 29.  
2
 Ibidem. 

3
 Cuşnir V., Berliba V. Op. cit., p. 34. 
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Delimitarea evaziunii fiscale e foarte delicată. Pentru trasarea frontierei între 

evaziunea fiscală acceptabilă şi ce inacceptabilă, doctrina sistematizat trei categorii: 

motivaţia fiscală a contribuabilului, utilizarea forţată a legislaţiei civile şi profitul fiscal 

tras din operaţia respectivă. 

Este de menţionat faptul, că autorul D. Clocotici, accentuează că contribuabilul 

apelează la numeroase tehnici, de la cele mai elementare la cela mai sofisticate, ori altfel 

spus, de la cele artizanale la cele industriale. 

Frauda artizanală se manifestă sub forma simplei omisiuni voluntare a 

contribuabilului, care „uită‖ să declare veniturile, fie cifra de afaceri ori alte beneficii.
1
 

Frauda industrială implică o organizare şi proceduri mai complexe şi coordonate 

(„oamenii de paie‖).
2
 Manoperele frauduloase sunt alăturate combinaţiilor juridice în 

vederea eludării impozitului, apelându-se la personal specializat. 

În fine delictul fiscal constituie o eschivare a contribuabilului de la obligaţiile 

legale faţă de fisc fisc şi pentru care survine o anumită răspândire juridică (disciplinară, 

fiscală, contravenţională ori penală). Din această definiţie distingem cu certitudine că nu 

poate exista un delict fiscal pe cale legală. 

În cazul existenţei oricărei fraude fiscale vom putea vorbi despre evaziune fiscală, 

dar nu în toate situaţiile de evaziune fiscală va exista frauda fiscală. 

Economia subterană prin însăşi existenţa ei descurajează investiţiile legale. 

Aproape nici un agent economic nu-şi declară propriul venit, sau prea puţini susţin acest 

procedeu. O influenţă negativă asupra climatului investiţional o au şi factorii externi. 

Investitorul nu poate să pătrundă pe pieţele CSI din cauza problemelor ce apar în timpul 

tranzitării mărfurilor pe teritoriul Ucrainei. De asemenea, nesoluţionarea problemei 

teritoriale cu Transnistria frânează activitatea investitorilor străini. 

În consecință Republica Moldova, cu economia sa subterană dezvoltată, cu nivelul 

înalt al corupţiei, cu nivelul crescut al inflaţiei, cu infrastructura sa sub dezvoltată, cu 

piaţa mică de desfacere, cu capacitatea slabă de cumpărare a producţiei, în lipsa materiei 

prime  şi a zăcămintelor naturale ar putea atrage capitalul străin numai în condiţii fiscale 

mai avantajoase decât în ţările vecine, România şi Ucraina. Prognozele pentru anii viitori 

sunt însă pesimiste atât timp, cât nu există o stabilitate, inclusiv şi cea legislativă. 
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CONSIDERAȚII CU PRIVIRE LA EVOLUȚIA 

CONCEPTULUI CONȘTIINȚEI JURIDICE (EPOCA 

MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ)  
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CONSIDERATIONS REGARDING THE EVOLUTION OF THE 

CONCEPT OF LEGAL CONSCIOUSNESS (MODERN AND 

CONTEMPORANRY EPOCHES) 

 

Legal consciousness as an integral, complex phenomenon inseparable of the law 

knew the same historical stages of development as the state and the law. It has evolved 

from a rudimentary and ambiguous one overgrown with mythology, customs, and 

religious dogmas to a contemporary one appreciated as part of legal reality and scope 

of law, defined as a set of emotions caused by positive law, skills and the habits present 

at each subject of law as well as the future aspirations of people of legal regulations.  

Throughout its evolution, legal consciousness of individuals was marked by (but 

also has marked) multiple reforms that have occurred in civil society.  

Given the fact that the phenomenon of legal consciousness is part of the law scope, 

following history of legislative is easily to deduce how an individual was thinking and 

acting, also how the law was appreciated, what aspirations of future legal regulations an 

subject of law had from a particular social group, in a certain time, on a particular area, 

and in a socioeconomic system. 

Legal consciousness of Moldovan society in modern epoch, like the law is 

influenced by Western legal regulations, matter reflected in the legislation developed in 

that period of time. Later, in the contemporary era the law and legal consciousness of 

the inhabitants of Bessarabia, imprint the legal norms of the Russian Empire. 

 

Reiterăm că, conștiința juridică, la fel ca și dreptul poartă amprenta realității 

istorice, a dezvoltării economice şi a particularităților naționale ale popoarelor. 

„Convingerea minții noastre se întemeiază pe conștiință, că ideea, pe care este să ne 

convingem, se află cuprinsă în ideile, de care suntem convinși și pe care le știm, sau că 

                                                           
*
 CALMÎC Marina - Magistru în drept, consultant Direcția integrare europeană și cooperare 
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stă într-o astfel de legătură cu aceasta, încât nu se poate nega fără a ne pune în 

contrazicere cu noi înșine.‖
1
  

Conștiința juridică, dintotdeauna, reflectă ansamblul retrăirilor interne ale 

membrilor societății față de normele juridice ale epocii respective, față de modul de 

aplicare a acestor norme juridice, dar şi referitor la ceea cum ar dori să fie norma de 

drept. Prin intermediul conştiinţei juridice sunt identificate raporturile sociale ce urmează 

a fi reglementate prin norme juridice, fapt posibil de realizat doar prin trecerea acestor 

raporturi prin prisma valorilor general umane, sociale şi juridice, existente într-o anumită 

perioadă de timp pe un anumit teritoriu.   

Perioada modernă şi contemporană se caracterizează prin diminuarea puterii 

depline a regelui, prin tentative de instituire a respectului faţă de justiţie, prin alterarea 

ideilor despre originea divină a normelor juridice, dar nu e lipsită și de escapade ale 

tiraniei şi anarhiei etc.  

Conştiinţa juridică a subiecţilor de drept, la fel ca şi dreptul, este supusă 

schimbărilor şi frământărilor politice şi economice din interiorul statelor, dar şi 

influenţelor rezultate din politica externă a statelor, din relaţiile de interacţiune dintre 

state. Credem că putem afirma faptul că prin intermediul conştiinţei juridice s-a perceput 

necesitatea reglementării unor noi raporturi sociale, apărute ca rezultat al declanşării 

revoluţiilor: ştiinţifică și industrială, revoluției engleză și cea franceză, urmare a apariţiei 

unor curente de gândire (iluminismul) etc. condiții istorice.  

Este importantă legătura dintre conştiinţa juridică, raporturile economice stabilite 

în societate, valorile generale promovate de guvernanţi şi normele de drept elaborate. 

„Conștiința creează valorile, dar nu se fracționează în raport de fiecare categorie de 

valori, ci urmărește să integreze pe om în modele cât mai variate de trăire spirituală.‖
2
  

Prin conștiința societății (iar în special a celor implicați în procesul de elaborare a 

normelor juridice) se reliefează valorile unei societăți și se inspiră respectarea acestora. 

Nu este posibilă subscrierea conștiinței juridice a societății unor valori generale și 

juridice și unor norme juridice „străine‖, nepercepute din motivul că ar fi impuse „din 

afară‖, nu ar fi retrăite, prelucrate „din interior‖.  

În conştiinţa juridică se îmbină multiple aspecte ale vieţii sociale, la fel cum 

dreptul conţine reglementări a tuturor raporturilor sociale. Ea este atitudinea indivizilor în 

raport cu legea, cu modul în care a fost aplicată norma juridică, ea determină normele 

juridice de care are nevoie societatea. Conştiinţa juridică este unul dintre indicatorii după 

care se determină gradul de dezvoltare a societăţii. 

„În timp ce în Evul Mediu cercetarea conștiinței se dirijase spre speculație 

practică, omul modern se oprește să observe realul concret al individului și obiectul în 

sine. … conștiința este considerată ca un lucru bun de analizat și care poate să fie folosit 

doar ca un simplu instrument.‖
3
  

                                                           
1
 Maiorescu T. Scrieri de logică. București: Ed. Științifică și Enciclopedică, 1988, p. 167. 

2
 Dobrinescu I. Dreptatea și valorile culturii. București: Ed. Academiei Române, 1992, p. 134. 

3
 Popa I. Substanța morală a dreptului. București, Universul juridic, 2009, p. 284. 
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Despre conştiinţa juridică caracteristică epocii moderne şi contemporane ne putem 

expune studiind lucrările marilor gânditori, filosofi, sociologi şi jurişti ce au trăit şi 

activat în perioadele respective.  

Astfel, spre exemplu: Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Contractul social, 

Immanuel Kant (1724-1804) Spre pacea eternă, Georg Wilhem Friedrich Hegel (1770-

1831), Alfred Fouillee (1838-1912), Giovanni Gentile (1875-1944) etc. prin lucrările lor 

au contribuit la dezvoltarea ideilor despre drept şi stat.  

În perioada modernă, segmentat, dreptul mai era considerat încă ca ceva divin, ca 

ceva ce emana dreptate şi echitate, pedepsele fiind conforme comportamentului deviant, 

temelie a statului modern, dar concomitent, dreptul pozitiv, dreptul prescris reglementării 

raporturilor dintre membrii societăţii, dintre state, era elaborat atât în temeiul normelor 

juridice învechite, bazate pe obiceiurile cutumiare, pe normele canonice, cât şi în vederea 

reglementării noilor raporturi apărute între membrii societăţii.  

Astfel, regii îşi apărau şi consolidau puterea, diminuând influenţa bisericii catolice 

asupra puterii lor de guvernare, organizau campanii de război, promovând interesele 

personale sau cele ale statului, stabileau politica economică şi fiscală a statului, 

determinau politica externă a statului. 

În aceste condiții, menționăm faptul că, prin adoptarea la Londra, în 1628, a 

Petiției drepturilor, precum și în 1679 a legii Habeas corpus, documente importante care 

legiferau anumite drepturi fundamentale ale omului: inviolabilitatea persoanei, libertatea 

individuală, dreptul persoanei de a nu fi arestată abuziv și de a nu fi reținută arbitrar etc., 

se evidențiază evoluția dreptului și a conștiinței juridice.  

Pe fondul creşterii potenţialului economic societăţile europene au conştientizat 

necesitatea codificării normelor juridice, capabile să reglementeze noile raporturi sociale. 

Astfel, în multe state europene (Franţa, Belgia, Italia etc.) apar un şir de Coduri menite să 

reglementeze multitudinea de raporturi sociale noi apărute în societate, ca rezultat al 

progresului industrial.  

Este proclamată separarea puterilor în state, sunt stabilite competenţele 

monarhului, a parlamentelor şi a guvernelor, este definit sistemul judecătoresc, sunt 

formulate şi promovate drepturile omului. „Cutuma a jucat un mare rol până după 

Revoluția franceză ... dar de atunci legea domină fără contestare, mai ales în urma 

marilor opere de codificare făcute atât în dreptul privat cât și în dreptul public.‖
1
  

Progresului ştiinţific şi economic înregistrat de societatea umană prin valoroase 

descoperiri şi formulări de teorii, prin dezvoltarea diverşilor curenţi de gândire, şi în 

special pentru această perioadă de timp – iluminismul (cu reprezentanţii săi: Immanuel 

Kant, Denis Diderot, John Locke), au contribuit mult la dezvoltarea componentei 

raţionale a individului, la sesizarea de către acesta a necesităţii de evoluare, perfecţionare 

şi realizare de sine, au servit în calitate de promotori ai revoluţiilor burgheze din sec. 

XVII-XIX din ţările Europei.  

                                                           
1
 Djuvara M. Teorie generală a dreptului. Dreptul rațional, izvoare și dreptul pozitiv. București: All 

Beck, 1999, p. 308. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
http://ro.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
http://ro.wikipedia.org/wiki/Denis_Diderot
http://ro.wikipedia.org/wiki/John_Locke
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Spre exemplu, Arthur Schopenhauer reflecta despre voință și conștiință astfel: 

„adevărata noastră realitate sunt propriile noastre idei, simțuri și acte ale voinței; iar 

lucrurile din afară au influență asupră-ne numai cât le produc pe acele. 

Lumea, în care trăiește fiecare, atârnă mai întâi de la modul lui de a o vedea.  

… pentru a vorbi mai familiar: fiecare e vârât în conștiința sa ca și în pielea sa, și 

trăiește numai în ea. 

…tot ce se există și se întâmplă pentru un om există nemijlocit numai în conștiința 

lui și se întâmplă numai pentru dânsa, astfel este vederat că cel dintâi element esențial va 

fi calitatea conștiinței însăși, de la care va atârna în mai toate cazurile mai mult decât de 

la formele și figurile ce se înfățișează în ea.‖
1
 

Conştiinţa juridică a poporului se manifesta prin comportamentul pe care îl adopta 

acesta faţă de organele publice ale puterii de stat, faţă de guvernarea exercitată de rege, 

faţă de normele juridice elaborate. Acest comportament variază mult de la o perioadă de 

timp la alta, de la o regiune la alta.  

În continuare, menționăm faptul că, în evoluția dreptului și a conștiinței juridice a 

populației de pe teritoriul Moldovei, se înscrie elaborarea la 1785 a Sobornicescului 

hrisov, act legislativ important, care conținea principiile legalității și dreptății, precum și 

elaborarea (cu contribuția gânditorului Andronache Donici (1760-1829)) la 1817 a 

primului cod - Codul Calimachi ce incorpora norme juridice civile (autohtone şi 

împrumutate din legislaţia austriacă, bizantină), idei conținute de principiul libertății și 

egalității. Ulterior a urmat Codul criminal al Moldovei din 1826. 

Pe teritoriul Moldovei de la Est de râul Prut, care din 1812, se afla sub stăpânirea 

Rusiei, pe lângă vechile norme juridice (Hexabiblul lui C. Armenopol, Manualul de legi 

a lui Andronache Donici (1814), Sobornicescul hrisov din 1785), apar și alte norme, o 

parte dintre care conțin prevederi din normele juridice rusești (Regulamentul organizării 

administrative a Basarabiei (1818), iar altă parte care înglobează ideile promovate în 

Principatele Românești (Proiectul Constituţiei din 1822).  

Regulamentul organizării administrative a Basarabiei din 1818, numit și 

Așezământul „… a intensificat procesul de pătrundere a dreptului rusesc în domeniul 

dreptului public, pentru ca prin Legea din 29 februarie 1828 să fie introduse în Basarabia 

instituțiile de drept public rusesc.‖
2
 

O mai mare importanţă capătă dreptul scris, recepţionat în mare parte din legislaţia 

rusă.   

Astfel, spre exemplu,  în sfera dreptului penal până în 1835 a fost aplicat „Свод 

законов‖ al Imperiului Rus, iar din 1846 intră în vigoare un nou Cod penal – 

„Уложение о наказаниях уголовных и исправительных‖. Ulterior au loc și alte 

schimbări (reformele din sferele funciară și socială, de zemstvă, țărănească, 

                                                           
1
 Shopenhauer A. Aforisme. Asupra înțelepciunii în viață. București: Albatros, 1992, p. 12 – 13. 

2
 Aramă E., Coptileț V. Evoluția dreptului public pe teritoriul dintre Prut și Nistru în prima jumătate 

a secolului al XIX-lea. Chișinău: Știința, 2003, p. 156. 
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judecătorească), care au avut drept scop integrarea Basarabiei în Imperiul Rus și care s-

au produs printr-un șir de acte legislative emise de către țarul Rusiei. 

Astfel, justiția era înfăptuită după legi și proceduri noi, străine mentalității 

locuitorilor Basarabiei, conștiința juridică a acestora fiind influențată de normele de drept 

și activitatea autorităților Imperiului Rus. „Analizând sistemul organelor judiciare, 

introdus de Imperiul Rus în Basarabia, putem constata că după anexarea Basarabiei, 

populația românească dintre Prut și Nistru a fost privată de sistemul judecătoresc 

național, organizarea judecătorească și-a pierdut treptat caracterul autohton, autoritățile 

imperiale introducând în Basarabia organizarea judecătorească după modelul rusesc.‖
1
  

Urmare a unei astfel de situații este clar că și conștiința juridică a societății este 

supusă unor schimbări, fiind puternic influențată de noile idei, viziuni asupra dreptului, 

modului de realizare a acestuia, capacității acestuia de a reglementa raporturile social 

concrete, este influențată de noile valori pe care dreptul Imperiului Rus le conține și le 

promovează (accentul fiind pus pe stat și religie ca valori supreme și nu pe persoana, așa 

cum era în dreptul Principatului Moldovei).  

După cum corect afirmă savanții Aramă E. și Coptileț V. „… populației din 

Basarabia, după anexarea acesteia la Imperiul Rus și extinderea legislației penale ruse, i 

se aplicau norme penale cu mult mai dure decât până la anexare. Dacă în legislația 

penală a Principatului Moldova cele mai grave infracțiuni erau socotite infracțiunile 

contra persoanei, în legislația penală introdusă în Basarabia acela mai grave infracțiuni 

erau infracțiunile contra statului și religiei.‖
2
 

Totodată, în practică mai continuă să fie aplicate legile autohtone în materie de 

drept civil, familial, moștenire, dar cu o intensitate tot mai redusă, căci tot mai des sunt 

aplicate normele juridice ruse. Astfel, are loc procesul de asimilare treptată a dreptului 

autohton cu dreptul Imperiului Rus, fapt care numaidecât implică și schimbarea 

conștiinței juridice, în special a nobilimii. Apare necesitatea cunoașterii, conștientizării, 

evaluării a noilor raporturi sociale și a noilor acte legislative, necesitatea perceperii noilor 

valori sociale apărute, precum și necesitatea conturării unui anumit tip de comportament 

social.  

Epoca modernă pentru principatele româneşti este remarcată prin faptul că, 

rezultat al desfăşurării evenimentelor istorice (Războiul Crimeii din 1853-1856, care a 

avut impact direct şi asupra Principatelor române) şi adoptare a unor norme juridice 

referitoare la modul de guvernare şi la statutul acestor state (Tratatul de pace de la Paris), 

precum şi ca rezultat al dezvoltării vieţii social-economice, a avut loc separarea parţială 

(deoarece domnitorul îşi mai păstrează dreptul de a emite legi, de a le sancţiona, de a 

judeca unele cauze) a puterilor legislative, executive şi judecătoreşti.  

                                                           
1
 Coptileț V. Accesul la justiție în Basarabia după 1812. În: Revista Națională de Drept. 2003, nr. 4, 

p. 22 – 24.  
2
 Aramă E., Coptileț V. Evoluția dreptului public pe teritoriul dintre Prut și Nistru în prima jumătate 

a secolului al XIX-lea. Chișinău: Știința, 2003, p. 97. 
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Un alt moment important îl constituie faptul că creşte gradul de implicarea a 

subiecţilor de drept în procesul de elaborare a normelor juridice, respectiv şi în procesul 

de luare a deciziilor.  

Astfel, în 1864 Alexandru Ioan Cuza a supus votului poporului două proiecte de 

legi importante pentru sistemul politic, economic, social şi juridic al statului – Statutul 

dezvoltator de la Paris şi Legea electorală - exemplu elocvent că conştiinţa juridică a 

subiecţilor de drept ajunsese la un anumit nivel de dezvoltare care dicta, pe de o parte, 

necesitatea consultării indivizilor în adoptarea unor decizii de guvernare, iar pe de altă 

parte, capacitatea cetăţenilor de a percepe, evalua şi oferi opinia cerută. Este clar, că în 

condiţiile istorice respective, de dreptul de a participa la viaţa politică a statului românesc 

beneficiau doar reprezentanţii unor categorii sociale înstărite, care aprobau norme 

juridice conforme statutului lor social.  

Ulterior au urmat un şir de acte legislative şi normative, inspirate în mare parte din 

legislaţia belgiană, franceză, italiană care au contribuit la consolidarea statului naţional 

românesc, la dezvoltarea unor noi raporturi sociale, economice, juridice, la dezvoltarea 

categoriilor sociale înstărite de populaţie, dar şi a categoriilor de funcţionari şi muncitori 

(Codul Civil al României din 1864, Constituţia din 1866, Legea despre organizarea 

profesională din 1870 etc.). În mare parte Constituţia elaborată în această perioadă 

consfinţea principiul separării puterilor în stat şi cel al egalităţii tuturor cetăţenilor în faţa 

legii, garanta libertatea individuală şi inviolabilitatea domiciliului – emana aspiraţii 

democratice şi demne pentru o epocă modernă. Este clar că astfel de norme juridice au 

ajuns să guverneze viaţa socială ca urmare a dezvoltării conştiinţei juridice a subiecţilor 

de drept, în special celor aflaţi la guvernare.  

Legislaţia basarabeană, iar prin urmare şi conştiinţa juridică a basarabenilor în 

această perioadă de timp se dezvoltă sub influenţa directă a politicii de guvernare a 

Rusiei ţariste: se petrec reforme agrare (țăranii sunt împroprietăriți în schimbul unei 

răscumpărări - Regulamentul cu privire la organizarea funciară și socială a țăranilor din 

Basarabia, 1868), administrative (se creează organele reprezentative și elective - 

zemstvele), orăşeneşti (se creează organele de autoadministrare în urbe – dumele și 

upravele orășenești), judecătorească (se separă organele de judecată de cele 

administrative), legislativă (se abrogă sistemul legislativ local și se introduc norme 

juridice ruse, procedura de judecată se desfășoară în limba rusă), se promovează și se 

cultivă cultura și conștiința juridică rusă, care spre deosebire de ţările europene, conţinea 

multe elemente caracteristice încă epocii feudale.  

Odată cu intensificarea evenimentelor istorice de la începutul secolului XX,  ce au 

generat deşteptarea conştiinţei naţionale, şi conştiinţa juridică a basarabenilor a cunoscut 

un nou impuls în dezvoltare, fapt confirmat prin adoptarea de către organul reprezentativ 

al poporului – Sfatul Ţării, a unor acte juridice de o importanţă istorică colosală pentru 

evoluţia politică, economică, culturală şi juridică a statului basarabean: Declaraţia de la 2 

decembrie 1917 de proclamare a Republicii Democratice Moldoveneşti, formarea 

guvernului, Hotărârea din 27 martie 1918 despre unirea necondiţionată a Basarabiei cu 

România, legea cu privire la reforma agrară din 27 noiembrie 1918 etc. În/prin conştiinţa 
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juridică se reflectă nivelul de dezvoltare al societăţii, evenimentele istorice dintr-o 

perioadă sau alta, calitatea şi eficienţa legilor epocii respective, atitudinea subiecţilor de 

drept faţă de normele juridice, faţă de activitatea organelor de drept.  

Cert este faptul că şi în epoca modernă normele juridice elaborate nu reflectă 

interesele şi voinţa tuturor persoanelor, ci doar a unor categorii sociale mai privilegiate, 

atingând însă şi multe obiective moderne: lichidarea puterii absolute a monarhului, 

separarea puterilor în stat, proclamarea drepturilor omului etc. S-au făcut încercări reuşite 

de codificare a legislaţiei, de elaborare a normelor juridice în domeniul muncii, justiţiei, 

în domeniul agrar etc. Se dezvolta ideea că omul, cu drepturile şi obligaţiile sale, ar 

trebui să fie premisa de bază la iniţierea procesului de elaborare a normelor juridice. 

În epoca modernă, reieşind din concluziile marelui sociolog francez Emile 

Durkheim (1858-1917), la elaborarea normelor juridice, trebuie de investigat mediul 

social, de depistat necesităţile umane, care sunt foarte diverse, căci normele juridice 

trebuie să corespundă aspiraţiilor poporului şi să fie flexibile, adaptabile noilor raporturi 

sociale.  

Juristul austriac Eugen Ehrlich (1862-1922) considera, că justiţia trebuie să fie 

compusă din două părţi una statica, care se realizează prin intermediul dreptului pozitiv, 

oficial şi rigid, care consolidează existenţa societăţii şi alta dinamică, care cuprinde 

dreptul viu, ideile şi aspiraţiile membrilor societăţii, iar jurisprudenţa trebuie să stimuleze 

dezvoltarea socială, prin corelarea normelor juridice cu situaţiile concrete. Remarcabilul 

jurist francez, F. Geny (1861-1954), acordă o mare însemnătate „liberei cercetări 

ştiinţifice‖, ca sursă de formare a dreptului pozitiv, considerând că „… efortul ştiinţei 

tinde să surprindă cât mai fidel realitatea, aşa cum este ea.‖
1
  

După cum observăm, tendinţele cu privire la drept, apărute în epoca 

contemporană, sunt mai clare, mai profunde, se evidenţiază faptul conştientizării rolului 

normelor de drept în dezvoltarea statului, în îmbunătăţirea condiţiilor materiale, 

spirituale, culturale a cetăţenilor. Gradul de dezvoltare a conştiinţei juridice şi a dreptului 

este diferită de la ţară la ţară, de la regiune la regiune, de la o orânduire social-economică 

la alta.  

În epoca contemporană, în Basarabia s-au înregistrat un șir de evenimente cu o 

încărcătură istorică deosebit de importantă. Astfel, „RSS Moldovenească în calitate de 

republică unională a fost constituită prin hotărârea sesiunii a 7-a a Sovietului Suprem al 

URSS din 2 august 1940, în teritoriile istorico-etnice de la est de Nistru, anexat de 

Imperiul Rus în 1792 și în cel de la est de Prut, anexat de la țarism în 1812 și reanexat de 

Uniunea Sovietică la 28 iunie 1940.  

În conformitate cu dispozițiile constituției URSS din 1936 și din 1977 și a 

constituției noastre din 1941 și din 1978, oficial era un stat sovietic socialist suveran, cu 

organele supreme de stat proprii: legislative, executive și judecătorești; având dreptul de 

a elabora și de a adopta legile republicii, de a dispune de diverse prerogative în dirijarea 

domeniilor social-politice, economice și culturale, dar care, realmente, se afla în totalitate 

                                                           
1
 Craiovan I. Tratat elementar de teorie generală a dreptului. București: ALL Beck, 2001, p. 86. 
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sub dictatul conducerii PCUS și el organelor supreme ai puterii de stat din Uniunea 

Sovietică. Drept consecință suveranitatea RSS Moldovenești de facto avea un caracter 

formal-declarativ.‖
1
,  

Este evident că pentru Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, perioada 

contemporană, este marcată de prezenţa normelor juridice (și a conștiinței juridice) 

sovietice, în conformitate cu care, proprietatea privată era negată, relaţiile de piaţă supuse 

centralizării, monopolul de stat promovat, justiţia trunchiată, subiecţii de drept ca valori 

supreme plasaţi pe plan secundar etc.  

În perioada contemporană, pe plan mondial, dreptul, sub influenţa factorilor 

economici, a revoluţiei tehnico-ştiinţifice, a evoluat mult şi vertiginos. Iar după cel de al 

doilea război mondial, prin adoptarea Declarației universale a drepturilor omului (10 

decembrie 1948), Actul final al Conferinței de la Helsinki (1975), Carta de la Paris 

(1990), Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (4 

noiembrie 1950) etc., persoana, omul, în calitate de subiect de drept, a fost apreciată ca 

valoare supremă în stat, și a fost investită cu drepturi şi libertăți, iar cadrul legislativ a 

fost elaborat şi perfecţionat reieşind din drepturile şi aspiraţiile omului și cetăţeanului. În 

aceste condiţii conştiinţa juridică a societăţii la fel s-a îmbogăţit şi a progresat. Noi valori 

generale au fost promovate şi cultivate în/de societate.  

O mare atenţie a început să fie acordată sistemului de învățământ, rolului pe care îl 

capătă mass-media în instruirea indivizilor, modului în care sunt implementate noile 

valori generale, felului în care populaţia este antrenată în viaţa politică, socială, juridică a 

statului.  

Conștiința juridică devine un element important pentru progresul societății, pentru 

procesul de identificare a normelor juridice necesare dezvoltării relațiilor dintre subiecții 

de drept, pentru consolidarea unei societăți civile și conlucrarea acesteia cu organele de 

stat, pentru procesul de realizare a dreptului (prin urmare și de realizare a necesităților 

subiecților de drept).   

Odată cu adoptarea, la 27 august 1991, a actului de Independență, de către puterea 

legislativă din Republica Moldova, o nouă etapă de dezvoltare a statului Republica 

Moldova a început.  

Astfel, dreptul moldovenesc a fost readus în albia sistemului de drept romano-

germanic, iar ca rezultat a fost schimbată complet legislația, sistemul și modul de 

guvernare a statului, sistemul și procedura judecătorească, s-a trecut la economia de piață 

etc. Conștiința juridică a societății civile se dezvoltă în temeiul altor valori general umane 

proclamate și acceptate de întreaga societate moldovenească. Noile valori (consfințite și 

în Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994) pornesc de la ideea că omul 

(cu drepturile, libertățile și obligațiile sale) este prestanța supremă în stat și organul 

legislativ la adoptarea normelor juridice în mod obligatoriu trebuie să ia în considerație 

                                                           
1
 Grama D. Suveranitatea RSS Moldovenești în anii 1940-1990: de jure și de facto (partea I). În: 

Revista Studii juridice universitare. 2009, nr.1 - 2, p. 39. 
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necesitățile oamenilor, aspirațiile acestora referitor la felul cum ar trebui să fie norma 

juridică.  

În condițiile actuale, când societatea umană este preponderent ocupată de formarea 

statului de drept, de instituirea unei democrații trainice, de instruirea generației noi în 

spiritul cunoașterii și respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, 

conștiinței și culturii juridice le revine un rol mult mai mare decât le-au avut pe parcursul 

dezvoltării istoriei, iar organele de drept și cele ale puterii de stat trebuie să creeze 

condiții favorabile pentru dezvoltarea acestora. Încă binecunoscutul filosof G.W.F.Hegel 

afirma: „… prin sistemul particularității dreptul devine o necesitate exterioară, ca fiind 

protecția particularității. Deși decurge din concept, totuși el nu trece în existență decât 

fiindcă răspunde trebuințelor. Pentru a avea gândul dreptului, trebuie să fi primit o 

educație a gândirii și să nu fi rămas în purul sensibil, trebuie să aplicăm lucrurilor forma 

universalității, și, tot astfel, să ne îndreptăm viața după un universal. Numai după ce 

oamenii și-au născocit trebuințele multiple și când dobândirea acestora se împletește cu 

satisfacerea lor, numai atunci se pot alcătui legi.‖
1
  

Prin urmare, este indiscutabil rolul conștiinței juridice la identificarea raporturilor 

sociale ce necesită a fi reglementate prin norma juridică, rolul acesteia în modul și gradul 

de percepere a necesităților sociale ale indivizilor și de incorporare a acestora în norma 

juridică, precum și capacitatea asigurării unei bune corelări între necesitățile (aspirațiile) 

cetățenilor și respectarea intactă și benevolă a normelor juridice de către aceștia.  

Accesul liber la informație, posibilitatea participării subiecților de drept la procesul 

de creare și respectare a normelor juridice, posibilitatea exprimării fără temeri a propriei 

opinii referitor la procesul de înfăptuire a justiției, la modul de implementare a legislației, 

la activitatea și comportamentul angajaților din sfera organelor de ocrotire a normelor de 

drept, asigurarea unei educații civice adecvate tuturor subiecților de drept reprezintă doar 

câteva premise care conduc la creșterea nivelului de dezvoltare a conștiinței juridice a 

cetățenilor și prin urmare, condiționează dezvoltarea.  

„Conștiința de fapt nu se înfățișează decât ca o sferă a cărei rază este infinită; 

pentru că orice sforțare s-ar face cu scopul de a gândi și a închipui alte lucruri și 

conștiințe dincolo de conștiința noastră, acele lucruri și conștiințele rămân înăuntrul ei, 

prin faptul însuși că sunt puse de noi, fie chiar ca exterioare nouă. (Giovanni Gentile. 

Teoria generale dello spirito come atto puro)‖
2
 

Conștiința juridică ca fenomen de natură interioară, ca sentiment propriu fiecărui 

subiect de drept, prin prisma valorilor pe care le are subiectul de drept, dar care au 

rezultat din valorile generale promovate de societate, prin prisma cunoștințelor pe care le 

deține subiectul de drept referitoare la normele juridice în vigoare în societate, îi permite 

subiectului de drept să-și formeze și să-și exprime propriile judecăți și aprecieri vis-a-vis 

de propriul comportament, dar și vis-a-vis de comportamentul, activitatea altor subiecți 

                                                           
1
 Hegel G.W.F., Principiile filosofiei dreptului. Colecție „COGITO‖, București: IRS, 1996, p. 207. 

2
 Citat după: Bagdasar N., Bogdan V, Narly C. Antologie filosofică. Filosofi străini. Chișinău: Ed. 

Uniunea Scriitorilor, 1996, p. 645. 
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de drept, inclusiv angajați ai organelor de ocrotire a normelor de drept, organelor de stat, 

în materie de legal sau ilegal, corect sau incorect, bine sau rău.  

Prin urmare, conștiința juridică dintotdeauna a avut o mare însemnătate pentru 

evoluția societății umane, de altfel, servind și ca indice de „măsurare‖ a gradului de 

dezvoltare a acesteia.  

Concluzie. Conștiința juridică ca fenomen integru, complex și inerent dreptului a 

cunoscut aceleași etape istorice de dezvoltare ca și statul și dreptul. Ea a evoluat de la 

una rudimentară, ambiguă, concrescută cu mitologia, cutuma, dogmele religioase la una 

contemporană, apreciată ca element al realității juridice și sferei dreptului, definită ca un 

ansamblu de emoțiilor provocate de dreptul pozitiv, de deprinderi, obișnuințe prezente la 

fiecare subiect de drept, precum și aspirațiile persoanelor privind viitoarele reglementări 

juridice.  

De-a lungul evoluției sale, conștiința juridică a indivizilor a fost marcată (dar a și 

marcat) de reformele multiple ce s-au produs în societatea civilă. Ea, ca fenomen 

indispensabil al dreptului s-a dezvoltat după aceleași premize și factori sociali după care 

s-a dezvoltat dreptul.  

Reieșind din faptul că fenomenul conștiința juridică este parte a sferei dreptului, 

urmărind istoria actelor legislative este lesne de dedus și modul în care gândea și acționa 

individul, dar și cum era apreciat dreptul, ce aspirații legate de viitoarele reglementări 

juridice avea un subiect de drept dintr-o anumită categorie socială, într-un anumit 

interval de timp pe o anumită arie geografică, într-un anumit sistem socio-economic.  
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SEMNĂTURA DIGITALĂ O REALITATE SAU UN 

MIT ÎN SISTEMUL NOTARIAL DIN REPUBLICA 

MOLDOVA 
 

CARA - RUSNAC Aliona

 

 

Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,  

MD-2012, or. Chişinău, str. 31 August 1989, 82. 

 

DIGITAL SIGNATURE A REALITY OR A MYTH IN THE NOTARY 

SYSTEM OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

 

In our days the computers and the electronic services play a crucial role in all 

activities, it was obvious to have been interfered in the notary activity. Which public 

notary would have imagined two decades ago, that has had the possibility to legalize 

acts in electronic form? These solutions might surprise and the simple citizen, who 

would have normally go to the notary’s office to legalize acts, indifferently how simple 

the procedure might have been. Legal regulations of the digital signature in the Republic 

of Moldova have been settled by the Law regarding the electronic commerce. In this 

meaning, the electronic document is the information stocked in electronic form, created, 

structured, processed, kept and transmitted with computers help, and other tools or 

technical means and by the program, signed with digital signature. Electronic 

notarization is a process whereby a notary affixes and electronic notary signature and 

seal information to an electronic document (such as a PDF or Word document). Once 

affixed to the electronic document, the document is rendered tamper evident such that 

unauthorized attempts to alter the document will be evident to relying parties. The 

Electronic Notary also must keep an electronic register of each act performed. 

Additionally in this article the author has been researching the creation of an electronic 

notary network that would contain all the transaction legalized by notary. 

 
În lumea modernă a computerelor și informaticii era de așteptat că acestea să 

penetreze și într-o profesie atât de tradițională ca aceea de notar public
1
. Care notar și-ar 

fi imaginat, în urmă cu două decenii, că va avea posibilitatea de a întocmi anumite acte și 

în formă electronică? Asemenea soluții sunt de natură să surprindă și pe cetățeanul 

obișnuit, care în mod normal se deplasa la sediul biroului pentru întocmirea actelor, 

indiferent cât de simple nu ar fi fost.  

                                                           

 CARA – RUSNAC Aliona – Doctorandă la Institutul de Istorie, Stat și Drept al AȘM.  

1
 Leș I. Manual de drept notarial. București: Editura All Beck, 2008, p. 71. 
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Nu rămâne în umbră nici activitatea notarială care din ce în ce mai mult speră să se 

unească într-o comunitate notarială unică de valori şi interese cu impact nu numai în 

Uniunea Europeană, ci şi în întreaga lume. Astfel, în contextul rezolvării unor probleme 

comune notariale la nivel european şi internaţional, au fost create următoarele 

organizaţii: Consiliul Notariatelor din Uniunea Europeană (CNUE)
1
, Consiliul European 

al Profesiilor Liberale (CEPLIS)
2
 şi Uniunea Internaţională a Notariatului Latin 

(UINL)
3
, care se ocupă de promovarea intereselor notarilor la nivel european și 

internațional. La inaugurarea noului preşedinte al CNUE pe data de 14 ianuarie 2010, la 

Roma, Roberto Barone
4
 a expus planul de acţiune şi strategiile de implementare pe anul 

2010 al CNUE: în primul rând, a atenţionat asupra cooperării strânse dintre instituţiile 

notariatului european cu scopul de a oferi cetăţenilor Uniunii Europene o zonă de justiţie, 

liberă şi sigură, fără frontiere interne; notarii din Europa în anul 2010 îşi vor concentra 

activitatea asupra: implementării Programului de la Stockholm care constă în: circulaţia 

liberă a actelor autentice în Europa; adoptarea certificatelor de moştenitor europene; 

dezvoltarea practicii de soluționare a situaţiei de conflict între membrii familiei; accesul 

la bazele legale, în special prin dezvoltarea reţelei notariale europene şi a autentificării 

notariale electronice.  

Prin urmare, pornind de la importanța pe care o are notarul în lume, acesta poate fi 

definit ca persoană oficială (publică/privată) – garant al siguranţei juridice. În virtutea 

calității de autoritate publică delegată, notarul în exerciţiul funcțiunii sale, este un 

generator incontestabil de siguranţă juridică - principala valoare a funcţiei notariale în 

contextul mai larg al justiţiei preventive, ce duce la stabilirea climatului de încredere şi la 

siguranţă economică atât de necesare în vremuri de criză. Dumitru Viorel Mănescu, în 

discursul său de la deschiderea Congresului Notarilor din Bruxelles în anul 2008, a 

definit notarul din Europa ca fiind: „...un profesionist imparţial, învestit de către 

autoritatea publică să vegheze la respectarea interesului public în raporturile juridice 

dintre particulari. Notarul este juristul înalt calificat şi dezinteresat, care, prin intermediul 

actului autentic pe care îl emite, contribuie la siguranţa juridică a tuturor părţilor 

implicate. El este cel care previne conflictul, care preîntâmpină situaţiile contrare, este  

asociatul autorităţii publice‖
5
. Notarul, în viziunea profesioniştilor din Europa, este un 

mediator care ajută părţile să prevină eventualele conflicte, fiind imparţial şi contribuind 

la apărarea părţilor de săvârșirea unor fraude sau omisiuni în întocmirea actelor cerute de 

ei. În aceeași ordine de idei, Parlamentul European în 1994 a adoptat Rezoluția de la 

Marinho privind situația și organizarea notariatului în 12 din cele 15 state membre în 

acea perioadă. 

                                                           
1
 Conseil des notariats de l’Union Européene. [On-line:]. www.cnue.eu. (Vizitat la: 01.04.2012). 

2
Uniunea Inteernațională a Notariatului Latin. [On-line:] www.uinl.org. (Vizitat la: 02.04.2012). 

3
 Consiliul European al Profesiilor Liberale. [On-line:] www.ceplis.org. (Vizitat la: 02.04.2012). 

4
 Barone R. New President of the Notaries of Europe. Bruxelles. Press Release. [On-line]: 

www.cnue.be. (Vizitat la: 01.01.2012). 
5
 Mănescu Dumitru V. Un milion de euro pe an din notariat? Nu se poate! [On-line]: 

www.adevarul.ro. (Vizitat la: 17.01.2012). 

http://www.cnue.eu/
http://www.uinl.org/
http://www.ceplis.org/
http://www.cnue.be/
http://www.adevarul.ro/
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Începând cu luna noiembrie a anului 2008 funcţionează o Reţea Notarială 

Europeană. Rolul ei este cel de platformă de comunicare între notarii din statele membre 

ale Uniunii Europene pentru soluţionarea cazurilor concrete cu caracter transfrontalier, 

asigurarea legăturii eficiente şi cooperării între membrii profesiei, aşa cum cere codul 

deontologic al notariatelor europene.  

Ar fi binevenit să fie creată și în sistemul notarial moldovenesc o rețea electronică 

notarială ce ar conțină toate actele notariale în vederea dezvoltării instituției notariatului. 

Crearea acestei rețele ar promova implementarea standardelor europene bazate pe 

principiul transparenței în actele notariale în sistemul notarial autohton. Însă în discuțiile 

cu unii notari din Republica Moldova a fost clar exprimată nemulțumirea privind 

funcționarea registrului gajului bunurilor mobile care este ținut și administrat de Centrul 

de Informații Juridice al Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Pentru Moldova o 

primă problemă ce apare în implementarea rețelei electronice notariale locale este 

insuficiența de resurse financiare, propunem a introduce o rețea electronică, o condiție 

obligatorie pentru notarii din Republica Moldova să înregistreze în formă electronică 

actele notariale întocmite, pentru a proteja persoanele în vederea eventualelor fraude și a 

le asigura prin posibilitatea de a verifica on-line existenţa tranzacţiei întocmite de notari 

și de alte organe abilitate. Fondurile în vederea finanțării acestei rețele pot fi obținute prin 

intermediul proiectelor europene de dezvoltare al profesiilor conexe sectorului justiției. 

Reglementarea juridică al semnăturilor electronice în Republica Moldova își 

găsește oglindirea în Legea privind comerțul electronic. În acest sens, ca document 

electronic este informaţia în formă electronică, creată, structurată, prelucrată, păstrată şi 

transmisă cu ajutorul computerului, al altor dispozitive electronice sau mijloace tehnice 

şi deprogram, semnată cu semnătură digitală.  

Autenticitate a semnăturii digitale - calitate a semnăturii digitale care constă în 

faptul că documentul electronic este semnat de alcătuitorul lui cu utilizarea cheii private, 

ce corespunde cheii publice legate de aceasta şi utilizate la verificarea semnăturii 

digitale, şi că documentul electronic nu a fost modificat după semnare
1
. Cu toate că, 

autentificarea notarială a fost cercetată de autorii autohtoni tangențial, un studiu în acest 

sens îl găsim la autorul moldovean Emil Dediu. 

Emil Dediu a dat definiția de semnătură electronică: este denumirea generică a 

semnăturii sub formă numerică a unor documente sau, într-o formulare mai restrictivă, 

reprezintă  date în formă electronică, atașate sau asociate logic la un mesaj, care pot fi 

utilizate pentru a identifica semnatarul în relație cu mesajul și să indice aprobarea de 

către semnatar
2
. Pentru a aduce claritate în multitudinea termenilor și noțiunilor utilizată 

autorul a propus o clasificare de la general la particular: a) semnătura electronică – orice 

semn de identificare dintr-un mesaj electronic; b) semnătură electronică avansată - creată 

                                                           
1
 Legea privind comerțul electronic nr. 284-XV din 22.07.2004. În: Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova nr. 138-146/741 din 13.08.2004. 
2
 Băieșu A., Dediu E. Semnăturile electronice în dreptul comerțului internațional. Chișinău: CEP 

USM, 2008, p. 10. 
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pe mijloace aflate sub controlul exclusiv al semnatarului legată într-un mod unic de 

semnatar și de datele semnate, permițând identificarea semnatarului și detectarea oricăror 

schimbări subsecvente din mesajul semnatarului; c) semnătura electronică calificată – 

bazată pe certificatele calificate emise de prestatorii serviciilor de certificare care 

corespund anumitor criterii organizatorice și de siguranță; d) semnătura electronică 

digitală – formă tipică și cea mai răspândită bazată pe tehnologia Infrastructurii Cheii 

Publice care beneficiază de o largă recunoaștere și standardizare internațională. În acest 

articol ne vom axa atenția în particular asupra semnăturii electronice digitale.  

Cu toate că în Republica Moldova nu avem reglementări exprese asupra 

autentificării notariale electronice, legislația românească a făcut progrese în acest 

domeniu și a fost adoptată Legea nr. 589/2004 ce determină regimul juridic al activității 

electronice notariale. Greu de prevăzut pe termen lung, impactul noii reglementări, dar și 

viitorul acesteia. Astfel, obiectul activități electronice notariale este extrem de restrâns. 

Potrivit art. 5 din Legea nr. 589/2004 pot fi îndeplinite în formă electronică următoarele 

acte notariale: 

a) Legalizarea copiilor electronice de pe documentele originale; 

b) Darea de dată certă prin marcare temporară a documentelor ce îndeplinesc 

condițiile prevăzute la art. 2 alin. (1) și atestarea locului unde s-au încheiat acestea; 

c) Primirea și păstrarea în arhiva electronică a documentelor ce îndeplinesc 

condițiile prevăzute la art. 2 alin. (1); 

d) Legalizarea traducerilor în formă electronică; 

e) Eliberarea duplicatelor; 

f)  Alte operațiuni prevăzute de lege
1
.  

Analizând actele enumerate observăm că, actele notariale ce se pot elabora în 

formă electronică sunt dintre cele puțin importante și ele nu vizează importanța activității 

notariale sunt cele consacrate autentificării actelor și procedurii succesorale notariale
2
.  

În context legislația românească determină și condițiile care trebuie să le 

îndeplinească actele notariale în formă electronică. Potrivit art. 2 alin. (1) din lege actele 

notariale în formă electronică trebuie să îndeplinească, sub sancțiunea nulității absolute, 

următoarele condiții: 

a) Să fie efectuate în formă electronică; 

b) Să fie semnate cu semnătură electronică extinsă a notarului public, bazată pe un 

certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Certificatele 

emise pentru notarii publici, stabilite prin reglementări de către autoritatea de 

reglementare și supraveghere specializată în domeniu; 

c) Să îndeplinească condițiile de fond prevăzute de lege privind operațiunea 

juridică pe care o consemnează. 

                                                           
1
 Legea nr. 589/2004 a României privind regimul juridic al activității electronice notariale. În: 

Monitorul Oficial al României nr. 1227 din 20.12.2004. 
2
 Leș I. Op.cit., p. 71. 
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Ceea ce denotă interes din enunțurile menționate mai sus este că, condițiile 

prevăzute sub sancțiunea nulității absolute ceea ce este mai interesant legea nu face nici o 

excepție în această privință, ea fiind deosebit de riguroasă. Cine constată nulitatea și cine 

o poate invoca? Sunt multe întrebări delicate ținând seama de specificul activității 

notariale în formă electronică. Nu avem însă nici o prevedere derogatorie de la dreptul 

comun. Așa fiind, constatarea nulității pe cale judiciară pare inevitabilă, în pofida 

faptului că ne aflăm în prezența unor acte de redusă importanță, iar costurile demersului 

ar fi incomensurabile, în general, în raport cu beneficiul în sine al unei atare întreprinderi. 

Pe de altă parte, demersul judiciar poate genera dificultăți serioase și pentru judecător, 

care ar putea fi nevoit sa recurgă la o expertiză de specialitate pentru a clarifica unele 

cauze de nulitate ce implică cunoștințe de un anumit nivel tehnic. Sunt semne de 

întrebare care generează și rezerve corespunzătoare din partea unor notari publici în 

privința recurgerii lor la „beneficiile‖ acestei reglementări.  

Actele notariale în formă electronică pot fi instrumentate de notarii publici numai 

după obținerea unei autorizații din partea autorității de reglementare și supraveghere 

specializată în domeniu. În scopul obținerii autorizației notarii publici trebuie să 

îndeplinească următoarele condiții, expres determinate de art. 7 alin. (1) din Lege:  

(1) Actele notariale in formă electronică pot fi instrumentate de notarii publici 

numai după obținerea unei autorizații din partea autorității de reglementare și 

supraveghere specializată în domeniu. 

(2) În vederea emiterii autorizației prevăzute la alin. (1), notarii publici trebuie sa 

îndeplinească următoarele condiții: 

a) să dispună de mijloace financiare și resurse materiale, tehnice și umane 

corespunzătoare pentru garantarea securității, fiabilității și continuității serviciilor 

notariale în formă electronică; 

b) să utilizeze un sistem informatic omologat, în conformitate cu normele emise 

de autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu; 

c) să asigure operarea rapidă și sigură a înregistrării actelor notariale în formă 

electronică, cu respectarea structurii registrelor notariale stabilite prin regulamentul 

aprobat de Ministerul Justiției; 

d) să asigure posibilitatea de a se determina cu precizie data și ora exacta a 

întocmirii actului notarial; 

e) să dispună de mijloace corespunzătoare, conform dispozițiilor legale și 

procedurilor descrise în reglementările emise de autoritatea de reglementare și 

supraveghere specializată în domeniu, pentru verificarea identității solicitantului și 

valabilitatea semnăturii electronice extinse a acestuia; 

f) să folosească personal cu cunoștințe de specialitate în domeniul tehnologiei 

semnăturii electronice și o practică suficientă în ceea ce privește procedurile de securitate 

corespunzătoare; 

g) să aplice procedurile administrative și de gestiune adecvate și care corespund 

standardelor recunoscute; 
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h) să adopte masuri de securitate împotriva falsificării actelor notariale în forma 

electronică și să garanteze confidențialitatea în cursul procesului de generare si arhivare a 

acestora; 

i) să păstreze toate informațiile cu privire la un act notarial în forma electronică pe 

perioada stabilită în conformitate cu normele tehnice privind activitatea de păstrare a 

documentelor create și primite de birourile notarilor publici, Camerele notarilor publici si 

Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, conform normelor emise de 

autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu; 

j) să utilizeze sisteme omologate pentru arhivarea actelor notariale în formă 

electronică; 

k)  orice alte condiții stabilite de autoritatea de reglementare și supraveghere 

specializată in domeniu. 

3) Autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu are 

obligația de a notifica Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România acordarea 

fiecărei autorizații, o dată cu eliberarea acesteia către notarul public care o solicita.  

(4) Uniunea Naționala a Notarilor Publici din România este obligata sa notifice 

autorității de reglementare și supraveghere specializată în domeniu excluderea, 

suspendarea sau încetarea suspendării din profesie a notarilor publici. 

Potrivit preşedintelui Uniunii, Dumitru Viorel Mănescu, a declarat că a fost 

semnat un parteneriat cu notariatul francez, care se referă la toate activităţile notariale. 

Discuţiile în acest sens sunt deja la un nivel avansat, iar programul pilot al acestui proiect 

va fi demarat cel mai probabil la sfârşitul lunii martie al anului viitor. „Aceasta este o 

etapă preliminară. Se va înfiinţa un portal, care va putea fi accesat direct de către toţi 

notarii publici, ceea ce presupune informatizarea tuturor birourilor notariale. Până la 

sfârşitul lunii martie, vom termina de informatiza toate birourile notariale, urmând ca în 

prima jumătate a anului viitor să punem în funcţiune şi portalul‖, a declarat preşedintele 

Uniunii. 

„Nu vom mai avea arhivă pe suport de hârtie, totul va fi ţinut pe sistem digital. 

Astfel, actul se semnează cu un pix special pe touch screen şi aceasta va fi semnătura 

electronică, autentificată de notar. În două zile, oamenii vor primi acasă şi varianta pe 

hârtie, şi în format electronic. În prealabil trebuie, însă, modificată legislaţia. La noi se va 

merge cu noul sistem în paralel cu cel vechi, pentru că sunt şi notariate mici, care n-o să-

şi permită să implementeze acest sistem decât cu sprijin financiar de la uniune‖, a 

conchis Dumitru Viorel Mănescu
1
. 

Uniunea Națională a Notarilor Publici din România (UNNPR) va implementa, 

până în prima jumătate a anului viitor, sistemul de semnătura digitală a actelor, model 

preluat după cel francez. Astfel, românii vor putea semna contractele în format 

electronic, acest sistem însemnând eliminarea arhivei pe suport de hârtie. 

                                                           
1
 Mănescu D. V. Autentificarea electronică. [On-line]: 

http://www.urbaniulian.ro/2008/11/24/dezbatere-publica-credeti-ca-semnatura-digitala-va-creste-sau-scade-

securitatea-tranzactiilor-notariale/. (Vizitat la: 17.01.2012). 

http://www.urbaniulian.ro/2008/11/24/dezbatere-publica-credeti-ca-semnatura-digitala-va-creste-sau-scade-securitatea-tranzactiilor-notariale/
http://www.urbaniulian.ro/2008/11/24/dezbatere-publica-credeti-ca-semnatura-digitala-va-creste-sau-scade-securitatea-tranzactiilor-notariale/
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După cum ne-a declarat vicepreședintele UNNPR, notarul Vasile Varga, în cadrul 

celui de al VIII-lea Congres al Notarilor Publici din Romania (desfășurat la Sinaia, în 

perioada 19-22 noiembrie) a fost semnat si autentificat primul act autentic electronic, 

care a constat într-o vânzare-cumpărare imobiliara. 

Modul de operare: Procedura a constat în afișarea pe ecranul calculatorului a 

actului și anexelor sale - în format pdf - și anume planul situării imobilului, extrasul de 

carte funciară, documentul de urbanism, toate acestea din urma fiind obținute pe cale 

electronica. Atât vânzătorul, cât și cumpărătorul au fost prezenți și identificați de notar, 

care a procedat la citirea actului. 

După aceasta operațiune, părțile au fost întrebate dacă au de făcut observații sau 

modificări. Din moment ce proiectul actului a fost aprobat de părți s-a trecut la semnarea 

sa efectivă, care s-a realizat cu un stylo pe ecran tactil-grafic. Ulterior semnării de către 

parți, notarul instrumentator poate semna și el grafic pentru a respecta procedura 

comună, dar aceasta semnătură nu are aceeași valoare ca în cazul actelor pe suport de 

hârtie. Pentru ca actul să fie autentificat, notarul va introduce dispozitivul personal care 

generează semnătura sa electronică. Apoi, server-ul central va proceda la 

recunoașterea/autentificarea identității notarului. Odată ce aceasta a fost confirmată, 

notarul va putea aplica semnătura sa electronică pe actul notarial. Verificarea presupune 

și verificarea certificatului. Adică se controlează dacă certificatul notarului nu a fost 

repudiat, alterat etc. aceasta fiind o etapă obligatorie a semnăturii electronice. După 

semnarea de către notar, actul este transmis în forma să definitivă către Ministerul 

Central (ținut de server-ul ADSN, care conține câte un fișier alocat fiecărui notar), astfel 

încât actele fiecărui notar vor fi înregistrate în fișierul ce i-a fost alocat. 

După transmiterea către Fișier, notarul primește confirmarea înregistrării actului, 

acesta fiind momentul din care el poate elibera așa-numitele copii autentice către parți. 

Simultan cu înregistrarea actului in Minutierul Central, o copie electronică a actului este 

transmisă Fișierului de Conservare a ipotecilor, urmând ca în 48 de ore să se obțină 

mențiunea înscrierii ipotecii, dacă este cazul, aceasta putând fi transmisă către clienți. 

În Federația Rusă de asemenea ca și în Republica Moldova nu este reglementată 

legislativ autentificarea notarială electronică, autorul rus Gusev A.N. a cercetat în 

articolul său, semnătura digitală și mecanismul de funcționare acesteia
1
, tehnologiile 

moderne se interferează din ce în ce mai mult în viața noastră, astfel băncile activează 

utilizând la maxim serviciile tehnologice și de internet, serviciile fiscale, predarea dărilor 

de seamă on-line, și alte sisteme similare. Cu toate acestea persoane utilizând aceste 

sisteme nu își pun întrebarea pe cât de sigură este utilizarea acestora, fiecare semnătură 

electronică îndeplinește câteva funcții: a) autentificarea persoanei care trimite; b) fixarea 

conținutului textului; c) confirmarea semnării documentului. Adițional semnătura 

digitală permite utilizatorului de a sena documentul fără fi prezent la fața locului aflându-

                                                           
1
 Гусев А.Н. Электронная цифровая подпись как она работает? В: Нотариальный вестникъ. 

2009, № 11, с. 10 - 21. 
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se în orașe și chiar țări diferite, mai ales în zilele noastre când comerțul electronic joacă 

un rol foarte mare în viața cotidiană.  

Strategia Europeană Pentru Un Internet Mai Bun Pentru Copii conține o serie de 

propuneri pentru armonizarea măsurilor adoptate în statele membre în vederea protejării 

copiilor care utilizează servicii online; sunt incluse sugestii privind creșterea gradului de 

utilizare a clasificării în funcție de vârstă, precum și includerea unor mecanisme eficiente 

de control parental în „orice tip de dispozitiv sau orice tip de conținut, inclusiv conținut 

generat de utilizator‖. 

Potrivit acestui document, „Comisia intenționează să propună, în 2012, un cadru 

pan-european pentru autentificare electronică, care să permită utilizarea de atribute 

personale (vârsta, în special) în vederea asigurării respectării prevederilor referitoare la 

vârstă incluse în propunerea de regulament privind protecția datelor cu caracter 

personal‖. De asemenea, documentul menționează că se are în vedere introducerea, de 

către industrie, a unor „mijloace tehnice‖ de identificare și autentificare electronică
1
. 

În acest articol am cercetat autentificarea notarială electronică (E-notarization), 

care din ce în ce mai mult se implementează atât în țările dezvoltate ca Germania, Franța, 

cât și în mai puțin dezvoltate ca România ș.a. 

Importanța activității notariale în garantarea drepturilor și intereselor cetățenilor 

trebuie extinsă nu numai la autentificarea actelor notariale pe suport de hârtie dar și în 

format electronic, un avantaj al autentificării electronice fiind absența părților la locul 

autentificării, și atunci aflându-se în altă țară poate autentifica acte notarială în țara de 

domiciliu nefiind limitat sau în altă țară. De sigur nu putem lăsa în umbră și 

dezavantajele acestei autentificări, negarantând 100% securitatea datelor, însă fraude se 

comit și în autentificarea simplă de aceea cetățeanul poate alege singur să autentifice 

electronic sau pe suport de hârtie.  
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THE MINOR AND FAMILY AS OBJECT OF CRIMINAL 

PROTECTION IN THE ACCORDANCE OF THE LEGISLATION OF THE 

REPUBLIC OF MOLDOVA 

 

The protection of family relations and minors by means of criminal legislation, 

represent an absolute premise that is the base of formation and perfection of the human 

personality. 

The legal sense of „family” can be defined as a social relation between people 

that are linked through marriage or relative relations like spouses, parents and children, 

as well as other persons that are tied by personal relationships. 

Another important segment is the protection, by the states means of the children 

and minors, which development and education has to take place in normal conditions for 

their personality formation. The minors’ exploitation, their use into activities that would 

harm their health, morality or would put into danger the normal life or development are 

prohibited and criminally punished.  

Thereby the protection of the family social relations and those of protection of 

minors is realized by the legislation by instating of a normative framework of 

incrimination of acts that could cause prejudice or create danger for them. The criminal 

legislation of our state envisages for a mandatory the criminal liability for those acts. 

The last is provided in Chapter VII of the Special Part of the Criminal Code, entitled 

„Crimes against family and minors”. 

 

Protejarea relaţiilor de familie şi a celor legate de ocrotirea minorilor prin mijloace 

juridico-penale, constituie o premisă absolut necesară ce stă la baza formării şi 

perfecţionării personalităţii umane. 

În sens juridic familia poate fi definita ca fiind o relaţie socială  dintre oameni 

legaţi între ei prin căsătorie sau rudenie, din care fac parte soţii, părinţii şi copiii, precum 

şi alte persoane între care există relaţii de rudenie. 
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Conform art. 48 alin. (1) al Constituţiei Republicii Moldova „familia se întemeiază 

pe căsătoria liber consimţita între bărbat şi femeie, pe egalitatea lor în drepturi şi pe 

dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor‖
1
. 

Raporturile juridice cu conţinut patrimonial, ca şi cele cu conţinut nepatrimonial, la care 

dă naştere familia, sunt reglementate de Codul Căsătoriei şi Familiei.
2
 

Un alt segment important este ocrotirea şi protejarea prin intermediul statului a 

copiilor şi minorilor, a căror dezvoltare şi educare trebuie să se desfăşoare în condiţii 

prielnice formării personalităţii lor. Art. 50 alin. (3) din Constituţia Republicii Moldova 

prescrie că copiii şi minorii se bucură de un regim special de asistenţă în realizarea 

drepturilor lor. Exploatarea minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii, 

moralităţii sau care le-ar pune în primejdie viaţa sau dezvoltarea normală sunt interzise. 

În acest sens apărarea relaţiilor sociale de familie şi a celora de protejare a 

minorilor se realizează de către legiuitor prin instituirea unui cadru normativ de 

incriminare a faptelor ce le-ar putea cauza prejudicii sau crea pericol de cauzare a 

acestora din urmă. În legislaţia penală a statului nostru răspunderea penală pentru aceste 

fapte este prevăzută în Cap. VII al Părţii speciale a Codului penal, întitulat „Infracţiuni 

contra familiei şi minorului‖.
3
 

Obiectul generic al acestor infracţiuni este constituit din relaţiile sociale a căror 

existenţă şi normală desfăşurare sunt condiţionate de apărarea modului normal de 

convieţuire socială în cadrul familiei, precum şi a celora privitoare la protejarea copiilor 

şi minorilor. 

Obiectul nemijlocit al infracţiunilor contra familiei şi minorului îl constituie 

relaţiile sociale concrete, la care atentează nemijlocit faptele incriminate. Spre exemplu, 

infracţiunea de incest (art. 201 C. pen.) atentează la relaţiile sociale referitoare la 

desfăşurarea vieţii sexuale, care trebuie să fie conformă condiţiilor normale de realizare a 

legăturilor de rudenie; la abuzul părinţilor şi altor persoane la adopţia copiilor (art. 205 C. 

pen.) obiectul nemijlocit este constituit din relaţiile sociale ce vizează apărarea 

drepturilor legale ale copilului în procesul adopţiei. 

Unele infracţiuni din acest capitol au şi un obiect material. Spre exemplu, corpul 

fizic al persoanei apare ca obiect material la infracţiunea de trafic de copii (art. 206 C. 

pen.), iar bunul de care a fost lipsită persoana îndreptată la întreţinere – obiectul material 

al infracţiunilor prevăzute la art. 202, 203 C. pen. etc. 

Latura obiectivă a acestor infracţiuni se poate realiza atât prin acţiune, care 

presupune un comportament activ din partea făptuitorului /spre exemplu, incestul (art. 

201 C. pen.), divulgarea secretului înfierii (art. 204 C. pen.), abuzul părinţilor şi altor 

persoane la adopţia copiilor (art. 205 C. pen.), traficul de copii (art. 206 C. pen.), 

scoaterea ilegală a copiilor din ţară (art. 207 C. pen.), atragerea minorilor la activitate 

                                                           
1
 Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994. În: Monitorul Oficial nr.1 din 12.08.1994. 

2
 Codul familiei al Republicii Moldova, nr. 1316 din 26.10.2000. În: Monitorul Oficial nr. 47 - 48 

din 26.04.2001. 
3
 Codul penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18.04.2002. În: Monitorul Oficial nr. 72 - 74 din 

14.04.2009; cu modificări și completări. 
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criminală sau determinarea lor la săvârşirea faptelor amorale (art. 208 C. pen.), atragerea 

minorilor la consumul ilegal de droguri, medicamente sau alte substanţe cu efect 

narcotizant (art. 209 C. pen.), antrenarea minorilor în acţiuni militare sau propaganda 

războiului în rândurile lor (art. 210 C. pen.), cât şi prin inacţiune, care presupune un 

comportament pasiv şi se exprimă prin neîndeplinirea de către făptuitor a unei obligaţii 

legale /spre exemplu, eschivarea de la plata pensiei alimentare sau de la întreţinerea 

copiilor (art. 202 C. pen.), eschivarea de la acordarea ajutorului material părinţilor sau 

soţului (art. 203 C. pen.). 

Infracţiunile contra familiei şi minorului sunt formulate în calitate de infracţiuni cu 

componenţe formale şi se consumă odată cu săvârşirea acţiunilor sau inacţiunilor 

descrise în dispoziţia normei de incriminare, indiferent de survenirea cărora consecinţe. 

Survenirea unor consecinţe poate fi obligatorie pentru stabilirea unor forme 

agravante ale infracţiunii, cum ar fi, spre exemplu, vătămarea gravă a integrităţii 

corporale sau a sănătăţii persoanei, boala psihică sau decesul persoanei, urmări ce 

întemeiază încadrarea infracţiunii în baza art. 206 alin. (4) C. pen. 

Semnele facultative ale laturii obiective (timpul, locul, mijloacele, metodele şi 

împrejurările de săvârşire a infracţiunii) nu sunt stabilite ca semne obligatorii ale 

componenţelor-tip. Unele dintre acestea, însă, pot condiţiona existenţa anumitor 

circumstanţe agravante. De pildă, anumite metode de săvârşire a traficului de copii pot 

constitui circumstanţe agravante ale infracţiunii în cauză şi anume: - săvârşirea faptei 

prin aplicarea violenţei fizice sau psihice asupra copilului / art. 206 alin. (2) lit. a) C. 

pen.; - săvârşirea faptei prin aplicarea torturii, tratamentelor inumane sau degradante 

pentru a asigura subordonarea copilului ori însoţite de viol, de profitare de dependenţă 

fizică asupra copilului, de folosire a armei, de ameninţare cu divulgarea informaţiilor 

confidenţiale ale familiei copilului sau altor persoane / art. 206 alin. (2) lit. c) C. pen. etc. 

Latura subiectivă a acestor infracţiuni se exprimă prin vinovăţie în forma intenţiei 

directe, adică făptuitorul îşi dă seama de gradul prejudiciabil al faptei incriminate şi 

doreşte săvârşirea acesteia. 

La majoritatea infracţiunilor prevăzute la acest capitol scopul şi motivul (ca semne 

facultative ale laturii subiective) nu au importanţă la calificarea lor. Excepţie o face 

traficul de copii, unde pentru existenţa infracţiunii fapta trebuie să fie săvârşită în unul 

dintre scopurile arătate la art. 206 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), f) sau g) C. pen., precum şi 

abuzul părinţilor şi altor persoane la adopţia copiilor, la care scopul de săvârşire a 

infracţiunii este de profit. 

Subiect al acestor infracţiuni poate fi persoana fizică responsabilă, care la 

momentul comiterii lor a atins vârsta de 16 ani. La multe dintre infracţiunile prevăzute la 

acest capitol subiectul este special şi poate fi doar persoana care posedă calităţile cerute 

de lege. Spre exemplu, la infracţiunea de incest subiect poate fi persoana, care, pe lângă 

semnele generale ale subiectului infracţiunii, mai are calitatea de rudă pe linie directă sau 

colaterală; la infracţiunea de eschivare de la plata pensiei alimentare sau de la întreţinerea 

copiilor – doar părintele minorului sau al celui major inapt pentru muncă. 
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În urma ipotezelor relatate putem defini infracţiunile contra familiei şi a minorului 

ca fiind faptele prejudiciabile, prevăzute de legea penală, săvârşite în mod intenţionat în 

dauna relaţiilor de convieţuire în familie şi relaţiilor de protejare a copiilor şi minorilor. 

Reieşind din obiectul nemijlocit de atentare al infracţiunilor contra familiei şi 

minorului, acestea din urmă pot fi clasificate în următoarele categorii:
1
 

 infracţiuni contra familiei: incestul (art. 201 C. pen.), eschivarea de la acordarea 

ajutorului material părinţilor sau soţului (art. 203 C. pen.); divulgarea secretului adopţiei 

(art. 204 C. pen.); abuzul părinţilor şi altor persoane la adopţia copiilor (art. 205 C. pen.); 

atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte 

imorale (art. 208 C. pen.); atragerea minorilor la consumul ilegal de droguri, 

medicamente şi alte substanţe cu efect narcotizant (art. 209 C. pen.); antrenarea minorilor 

în acţiuni militare sau propaganda războiului în rândurile lor (art. 210 C. pen.); 

 infracţiuni contra minorului: eschivarea de la plata pensiei alimentare sau de la 

întreţinerea copiilor (art. 202 C. pen.); traficul de copii (art. 206 C. pen.); scoaterea 

ilegală a copiilor din ţară (art. 207 C. pen.). 

Articolul 202 Eschivarea de la plata pensiei alimentare sau de la întreţinerea 

copiilor 

Gradul prejudiciabil al acestei infracţiuni constă în faptul că, sustrăgându-se de la 

plata pensiei alimentare pentru minori sau de la întreţinerea copiilor majori, dar inapţi 

pentru muncă, părinţii îi lipsesc pe aceştia de întreţinerea la care au dreptul, provocându-

le sub acest aspect suferinţe fizice sau morale. Art. 74 alin. (1) C.C.F. instituie obligaţia 

părinţilor de întreţinere a copiilor minori şi majori, care au nevoie de ajutor. 

Obiectul nemijlocit al infracţiunii este constituit din relaţiile sociale referitoare la 

familie, a căror existenţă şi dezvoltare este condiţionată de respectarea obligaţiei de 

solidaritate şi de sprijin material a copiilor de către părinţi. 

Obiectul material îl formează cuantumul pensiei alimentare de care a fost lezată 

persoana îndreptăţită la ajutor de întreţinere. 

Latura obiectivă a infracţiunii se realizează prin eschivarea cu rea-voinţă a 

părinţilor de la plata mijloacelor stabilite de instanţa de judecată pentru întreţinerea 

copiilor minori şi a celor majori inapţi pentru muncă, aflaţi la întreţinerea lor. 

Deşi obligaţia de plată a pensiei alimentare pentru copiii minori şi cei majori inapţi 

pentru muncă este instituită prin lege, aceasta mai trebuie să fie determinată concret pe 

cale judecătorească. Astfel, pentru calificarea faptei ca infracţiune, este necesar de stabilit 

existenţa unei hotărâri judecătoreşti, care fixează o asemenea obligaţie pentru făptuitor. 

În acest sens mai trebuie de menţionat că legiuitorul nu stabileşte răspunderea 

penală pentru orice eschivare de la plata pensiei alimentare, ci doar pentru cea săvârşită 

cu rea-voinţă. Eschivarea este comisă cu rea-voinţă atunci când făptuitorul are 

posibilitatea de a o executa, însă în mod continuu şi sistematic nu şi-o onorează. Sub 

acest aspect persoana care efectuează urmărirea penală mai trebuie să determine şi 

                                                           
1
 Barbăneagră A., Berliba V., Budeci V., Carpov T., Cușnir V. și alții. Codul penal al Republicii 

Moldova. Comentariu. Chișinău, 1999, p. 567. 
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existenţa unui titlu executoriu emis de către instanţa de judecată, pentru executarea 

obligaţiei de întreţinere. 

Eschivarea cu rea-voinţă de la plata pensiei alimentare poate avea următoarele 

modalităţi faptice: 

 refuzul direct al părintelui de a executa obligaţia; 

 tăinuirea veniturilor materiale obţinute; 

 schimbarea locului de trai sau a celui de muncă în scopul evitării reţinerilor din 

veniturile obţinute conform titlului executoriu; 

 evitarea angajării la muncă în aceleaşi scopuri; 

 schimbarea numelui prin falsificarea diferitor documente sau anchete etc. 

La încadrarea juridică a faptei trebuie să se ţină cont că o plată parţială echivalează 

cu o neplată, deoarece o asemenea plată nu mai este pensia stabilită de către instanţă. 

Neexecutarea obligaţiei de întreţinere stabilită pe cale judecătorească poate atrage 

răspundere penală chiar dacă cel îndreptăţit la întreţinere realizează venituri proprii, însă 

neîndestulătoare pentru a-şi asigura condiţiile de creştere, educare, învăţământ şi 

pregătire profesională. 

Infracţiunea are o componenţă formală şi se consumă din momentul neexecutării 

obligaţiei de plată sau de întreţinere, indiferent de survenirea unor careva consecinţe. 

Infracţiunea în cauză poate avea şi caracter continuu. În acest caz fapta va fi 

consumată din momentul încetării activităţii infracţionale. 

Latura subiectivă a infracţiunii se exprimă prin intenţie directă, adică vinovatul îşi 

dă seama de gradul prejudiciabil al inacţiunii de neexecutare a plăţii alimentare şi doreşte 

săvârşirea acesteia. 

Motivul şi scopul de săvârşire a infracţiunii nu au importanţă pentru calificare, însă 

natura acestora va fi luată în consideraţie la individualizarea răspunderii penale. 

Subiectul infracţiunii este calificat şi poate fi doar părintele copilului minor sau 

major, dar inapt pentru muncă, care este obligat de a plăti pensia alimentară şi care 

întruneşte şi semnele subiectului general al infracţiunii: vârsta de 16 ani şi 

responsabilitatea. Trebuie de menţionat că subiectul acestei infracţiuni poate fi atât 

părintele natural al copilului, cât şi părintele vitreg sau înfietorul. De asemenea, 

decăderile din drepturile părinteşti nu scuteşte părinţii de îndatorirea de a-şi întreţine 

copiii, aceştia putând fi atraşi la răspundere penală pentru această infracţiune. 

Articolul 208 Atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea 

lor la săvârşirea unor fapte imorale 

Pericolul social al acestei infracţiuni constă în faptul că pune în pericol grav 

dezvoltarea psihosocială a minorilor. 

Obiectul nemijlocit al infracţiunii îl constituie relaţiile sociale a căror existenţă şi 

normală desfăşurare sunt condiţionate de ocrotirea relaţiilor privitoare la protejarea 

dezvoltării intelectuale, sociale şi psihologice a copiilor şi minorilor. 

Obiectul nemijlocit secundar îl formează relaţiile sociale privitoare la protejarea 

vieţii şi sănătăţii minorilor. Acesta este prezent doar în ipoteza săvârşirii faptei prin 
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aplicarea violenţei sau cu ameninţarea aplicării ei, împrejurare ce este prevăzută ca o 

formă agravantă la art. 208 alin. (3) C. pen. 

În eventualitatea aplicării violenţei, această infracţiune mai are şi un obiect 

material, care este corpul fizic al minorului. 

Victima acestei infracţiuni poate fi doar o persoană minoră, adică persoana care nu 

a atins vârsta de 18 ani. 

Latura obiectivă a acestei infracţiuni se realizează prin trei acţiuni alternative: 

a) atragerea minorilor la activitate criminală; 

b) instigarea minorilor la săvârşirea infracţiunii; 

c) determinarea minorilor la săvârşirea unor fapte imorale (cerşetorie, jocuri de 

noroc, desfrâu etc.). 

Atragerea minorilor la activitate criminală este acţiunea îndreptată spre trezirea, 

provocarea voinţei minorului de a participa la săvârşirea unei sau mai multor infracţiuni 

împreună cu făptuitorul. Aceasta poate fi exprimată prin următoarele modalităţi faptice: 

promisiunea unei recompense, îndemnarea, inducerea în eroare, şantaj, ameninţare, 

evocarea „avantajelor‖ vieţii de criminal etc. 

Instigarea la săvârşirea infracţiunilor se exprimă prin acţiuni similare cu cele 

enumerate, îndreptate spre determinarea minorului de a comite una sau mai multe 

infracţiuni. Instigarea se deosebeşte de atragerea minorilor la activitate criminală prin 

aceea că făptuitorul urmăreşte săvârşirea infracţiunii prin intermediul persoanei minore, 

fără ca acesta să participe nemijlocit la executarea actului infracţional. În cazul atragerii 

minorului la activitatea criminală, făptuitorul urmăreşte să săvârşească infracţiunea 

împreună cu minorul. 

Atragerea şi instigarea minorilor la săvârşirea infracţiunilor presupune implicarea 

lor la săvârşirea oricărei infracţiuni, indiferent dacă aceştia pot sau nu fi supuşi 

răspunderii penale pentru fapta respectivă, datorită vârstei împlinite. 

În cazul în care minorul n-a săvârşit infracţiunea la care a fost antrenat sau instigat, 

făptuitorul va fi supus răspunderii penale pentru un concurs de infracţiuni: pregătire de 

infracţiune / va fi evocat art. 26 C. pen. (cu excepţia cazurilor de pregătire a unei 

infracţiuni uşoare) şi articolul concret din Partea specială a Codului penal ce prevede 

răspunderea pentru fapta la care s-a încercat instigarea sau antrenarea minorului/ şi art. 

208 C. pen. Dacă minorul a săvârşit infracţiunea la care a fost antrenat sau instigat, 

făptuitorul va fi supus răspunderii penale pentru fapta prevăzută de prezentul articol şi 

pentru cea efectiv săvârşită de persoana minoră, în calitate de instigator sau după caz 

coautor. 

În situaţia săvârşirii infracţiunii de către un minor care nu a atins vârsta răspunderii 

penale, instigatorul va fi tras la răspundere în calitate de autor mediat pentru infracţiunea 

dată fiindcă persoana minoră a acţionat fără vinovăţie. Minorul va putea fi tras la 

răspundere penală doar atunci când a comis o infracţiune pentru care a împlinit vârsta 

răspunderii penale. 

Ultima modalitate normativă de săvârşire a acestei infracţiuni o constituie 

determinarea minorilor la săvârşirea unor fapte imorale. Acesta uzează provocarea 



Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a doctoranzilor                                   

și tinerilor cercetători. Vol. II. Ediţia a VI-a, 12 aprilie 2012, Chişinău 

 
 

101 

 

voinţei minorului de a avea un comportament amoral manifestat prin practicarea 

cerşetoriei, jocurilor de noroc, acte de desfrâu, întrebuinţarea băuturilor alcoolice etc. 

Infracţiunea are o componenţă formală şi se consumă din momentul săvârşirii 

acţiunilor enumerate, indiferent dacă minorul a săvârşit sau nu infracţiunea la care a fost 

antrenat, instigat sau fapta amorală la care a fost determinat. 

Latura subiectivă a infracţiunii se exprimă prin intenţie directă, adică vinovatul îşi 

dă seama că atrage, instigă minorul la activitate criminală sau îl determină la fapte 

amorale şi doreşte aceasta. Dacă făptuitorul nu cunoştea că minorul nu a atins vârsta de 

18 ani nu poate fi supus răspunderii penale pentru fapta prevăzută de art. 208 C. pen. 

Subiectul infracţiunii este special şi poate fi doar persoana fizică majoră, adică care 

a atins vârsta de 18 ani şi este responsabilă. 

Art. 208 alin. (2) C. pen. prevede ca circumstanţă agravantă săvârşirea infracţiunii 

de către părinţi, pedagogi sau de alţi ocrotitori legali ai copilului. Legiuitorul consideră că 

săvârşirea infracţiunii de către aceste persoane denotă un grad prejudiciabil sporit, 

deoarece părinţii, pedagogii şi ocrotitorii legali ai minorilor îşi încalcă obligaţia legală de 

educare a acestora, dându-i acesteia un caracter antisocial.  

Alţi ocrotitori legali ai copilului sunt consideraţi tutorii, curatorii şi alte persoane 

care au obligaţia legală de supraveghere a copilului. 

Art. 208 alin. (3) C. pen. prevede două circumstanţe agravante: 

- Săvârşirea acţiunilor prevăzute de art. 208 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplicarea 

violenţei fizice sau cu ameninţarea aplicării unei asemenea violenţe. Prin aplicarea 

violenţei se are în vedere aplicarea unor acte de violenţă cum ar fi lovirea, maltratarea, 

vătămarea uşoară sau medie a integrităţii corporale, care vizează impunerea forţată a 

minorului de a săvârşi infracţiunea sau o faptă imorală.  

Dacă minorului, în urma aplicării violenţei, i s-a pricinuit o vătămare gravă a 

integrităţii corporale sau a sănătăţii, atunci fapta va fi calificată în concurs cu art. 151 

alin. (2) lit. e) C. pen. 

Ameninţarea cu aplicarea violenţei presupune insuflarea temerii exercitată asupra 

minorului, care are drept scop constrângerea acestuia de a săvârşi acţiunile incriminate în 

art. 208 alin. (1) C. pen. Ameninţarea poate privi atât aplicarea violenţei imediat, cât şi pe 

viitor, însă este obligatoriu ca aceasta să aibă un caracter real, adică să fie percepută de 

victimă ca realizabilă. 

- Prin atragerea minorilor într-un grup criminal organizat sau într-o organizaţie 

criminală. Noţiunea de grup criminal organizat este relatată la art. 46 C. pen., iar cea de 

organizaţie criminală - la art. 47 C. pen.  

Legiuitorul atestă un pericol social sporit acţiunilor de ataşare a minorului într-un 

grup criminal organizat sau asociaţie criminală, fiindcă aceste forme ale participaţiei sunt 

caracterizate printr-un nivel ridicat de coordonare a acţiunilor membrilor grupării 

criminale şi minorul poate practica activitatea criminală ca una de bază. 

Art. 208 alin. (4) C. pen. prevede răspunderea penală pentru atragerea minorilor la 

săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 173 C. pen. (constrângerea la acţiuni cu 
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caracter sexual), art. 219 C. pen. (organizarea ori întreţinerea speluncilor pentru 

consumul substanţelor narcotice sau psihotrope), art. 220 C. pen. (proxenetismul). 

Articolul 209 Atragerea minorilor la consumul ilegal de droguri, 

medicamente şi alte substanţe cu efect narcotizant 

Gradul prejudiciabil al acestei infracţiuni rezidă în faptul că prin atragerea 

minorilor la consumarea ilegală a drogurilor, medicamentelor şi a altor substanţe cu efect 

narcotizant este împiedicată dezvoltarea acestora sub aspect fizic, psihic şi moral. 

Obiectul nemijlocit de bază a infracţiunii este constituit din relaţiile sociale a căror 

existenţă şi normală desfăşurare este condiţionată de apărarea dezvoltării biopsihosociale 

a copiilor şi minorilor. 

Obiectul nemijlocit secundar – relaţiile sociale ce sunt condiţionate de apărarea 

sănătăţii minorului. 

Obiectul material – corpul fizic al minorului. 

Latura obiectivă a infracţiunii se exprimă prin acţiunea de atragere a minorului la 

consumul ilegal de droguri, medicamente sau alte substanţe cu efect narcotizant. 

Atragerea presupune săvârşirea de către făptuitor a unor acţiuni ce au drept 

obiectiv provocarea dorinţei minorului de a consuma în condiţii ilegale droguri, 

medicamente sau alte substanţe cu efect narcotizant. Atragerea poate îmbrăca 

următoarele forme: asigurări de nepedepsire, îndemnări, lovituri, intimidări, promisiunea 

unei recompense, înşelăciune, abuz de vulnerabilitate etc.  

Acţiunea de atragere trebuie să vizeze consumul ilegal de droguri, medicamente 

sau alte substanţe cu efect narcotizant. 

Consumul are un caracter ilegal când este realizat fără prescrierea dată de către 

medic şi rețeta corespunzătoare. 

Potrivit art. 1 al Legii cu privire la circulaţia substanţelor narcotice, psihotrope şi a 

precursorilor din 6 mai 1999, prin substanţă narcotică (stupefiant, drog) se înţelege 

substanţa de origine naturală sau sintetică, precum şi preparatul conţinând o astfel de 

substanţă, care provoacă dereglări psihice în urma consumului lor abuziv. 

Medicamente cu efect narcotizant sunt acele medicamente, care, în urma 

consumării abuzive, pot avea un efect de excitare sau halucinare a sistemului nervos. Din 

categoria acestora fac parte: teladolul, radidormul, liponesc 100, somniferele etc. 

Infracţiunea are o componenţă formală şi se consumă din momentul săvârşirii 

acţiunilor arătate, indiferent de survenirea cărora consecinţe. 

Latura subiectivă a infracţiunii se exprimă prin vinovăţie sub forma intenţiei 

directe, adică făptuitorul îşi dă seama că prin acţiunea sa atrage o persoană minoră la 

consumul ilegal de droguri, medicamente sau alte substanţe cu efect narcotizant şi 

doreşte aceasta. 

Subiectul infracţiunii este special şi poate fi doar o persoană majoră (de peste 18 

ani) şi care este responsabilă. 

Art. 209 alin. (2) C. pen. prevede răspunderea penală pentru săvârşirea faptei în 

prezenţa următoarelor circumstanţe agravante: 
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- săvârşirea repetată a faptei. Infracţiunea de atragere a minorilor la consumul 

ilegal de droguri, medicamente şi alte substanţe cu efect narcotizant se consideră repetată 

dacă făptuitorul a săvârşit de două sau mai multe ori fapta prevăzută de art. 209 alin. (1) 

C. pen., n-a fost condamnată pentru vreuna din ele şi nu a expirat termenul de prescripţie 

măcar pentru o faptă săvârşită anterior; 

- cu aplicarea violenţei sau ameninţarea aplicării ei. La calificarea faptei în baza 

acestei agravante vor fi luate în consideraţie comentariile făcute la fapta prevăzută de art. 

208 alin. (3) lit. a) C. pen. 
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CONCEPT OF INSOLVANCY: THEORETICO-PRACTICAL ASPECTS  

 

In Moldova, insolvency regulations were introduced when entrepreneurship and 

transition from a centralized planned economy to a market economy began. In that 

context it was necessary to develop the legal mechanisms to remove ineffective 

entrepreneurs from the civil cases. Initially the Law on Bankruptcy was adopted in 1992, 

which was later replaced by the Law on Bankruptcy of 1996. At the present time the 

process of bankruptcy is governed by the Insolvency Act no. 632-XV from 14.11.2001 

and is held in accordance with the Code of Civil Procedure. 

In-depth study of the legislation in force allowed identifying the important issues 

related to the insolvency process, including identification of certain gaps in the 

mechanism concerned. However, with the transition to the market economy, the 

institution of insolvency has been required at large in practice, due to the fact that 

entrepreneurship is connected with certain risks. In this case, it occurred mandatory to 

develop mechanisms of adjustment or improvement of the work of entrepreneurs in 

crisis, to prevent insolvency.  

It becomes important in this context to treat doctrinally the concept of insolvency 

in Moldova.  

 

Instituţia insolvabilităţii nu este una nouă. Realizând o paralelă cu epoca antică, 

insolvabilitatea ar putea fi identificată cu instituţia modernizată a procedurii „vendetio 

bonorum‖ din dreptul roman, procedură care se desfăşura sub autoritatea pretorului, 

formată în două faze:  

1. Trimiterea în posesie a bunurilor debitorului;  

2. Vânzarea la licitaţie a bunurilor debitorului.
 
 

Această procedură a apărut ca efect al legii „Poetilia Papiria‖, aprobată 

aproximativ în anul 311 Î. Chr.,
1
 care a interzis executarea silită asupra persoanei 

                                                           
*
CATAN Carolina - Doctorandă la Institutul de Istorie, Stat și Drept al AȘM, administrator al 

procesului de insolvabilitate. 
1
 Салогубова Е.В. Римский гражданский процесс. Москва: МГУ, 2002, c. 51. 
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debitorului şi sancţiona uciderea debitorului de către creditor sau vânzarea lui în sclavie, 

statuând că executarea silită trebuie îndreptată exclusiv asupra bunurilor debitorului. 

Cu toate că insolvabilitatea, ca şi însuşi comerţul, are o evoluţie îndelungată, se 

consideră, totuşi, că prin perfecţionarea elementelor acestei instituţii, s-a ajuns la 

reglementări moderne. Deşi sarcina finală a acestei proceduri rămânând a fi satisfacţia 

cerinţelor creditorilor din activele insolvabilului, totuşi instituţia analizată este 

susceptibilă de a fi una dintre cele mai dinamice. Astfel normele juridice care o compun 

au fost modificate, instituite diverse mecanisme, de reabilitare a stării financiare a 

debitorului sau de stingere într-un alt mod al datoriilor.  

Procedura de insolvabilitate reprezintă un important mecanism juridico-economic 

de asigurare a stabilităţii şi siguranţei circuitului civil, asigurând diminuarea la maxim a 

repercusiunilor negative, atunci când un subiect de drept este în imposibilitatea de a-şi 

onora obligaţiile din anumite motive. 

În Republica Moldova, reglementări privind insolvabilitatea au fost introduse 

odată cu apariţia activităţii de antreprenoriat şi trecerea de la o economie centralizată la 

una de piaţă. În contextul respectiv, a apărut necesitatea de a elabora mecanisme juridice 

de înlăturare a întreprinzătorilor ineficienţi din circuitul civil. Iniţial a fost adoptată Legea 

cu privire la faliment din 1992, înlocuită ulterior prin Legea cu privire la faliment din 

1996. În prezent, procedura de insolvabilitate este reglementată prin Legea 

insolvabilităţii nr. 632-XV din 14.11.2001
1
 şi se desfăşoară în conformitate cu 

prevederile Codului de procedură civilă.
2
 

În contextul Legii insolvabilităţii nr. 632-XV din 14.11.2001, insolvabilitatea 

reprezintă cumularea a două condiţii: 

- incapacitatea debitorului de a-şi onora obligaţiile pecuniare ajunse la 

scadenţă; 

- existenţa unei hotărâri judecătoreşti de intentare a procesului de 

insolvabilitate împotriva acestuia. 

De fapt, insolvabilitatea este un rezultat al celei de-a doua condiţii, deoarece 

conform art. 22 a legii menţionate supra, intentarea unui proces de insolvabilitate 

presupune existenţa unui temei. Drept temei de intentare a unui proces de insolvabilitate 

servesc alternativ: 

a) incapacitatea de plată; 

b) supraîndatorarea. 

Totodată, autorii Roşca N. și Baieşu S. definesc insolvabilitatea ca fiind acea stare 

a patrimoniului, când pasivele depăşesc activele.
3
 Incapacitatea debitorului de a-şi onora 

obligaţiile poate fi provocată fie din motivul insuficienţei de numerar (insolvabilitate 

relativă), fie din insuficienţa de active (insolvabilitate absolută). 

                                                           
1
 Legea insolvabilităţii nr. 632-XV din 14.11.2001. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 

139-140/1082 din 15.11.2001. 
2
Codul de procedură penală al Republicii Moldova (partea generală), nr 122-XV din 14.03.2003. În: 

Monitorul Oficial 104-110/447, 07.06.2003. 
3
 Roşca N., Baieş S. Dreptul afacerilor. Vol. I. Chişinău: Ed.Tipografia Centrală, 2004, p. 195. 
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Insolvabilitatea relativă are loc în momentul când agentul economic este în 

imposibilitatea de a-şi onora obligaţiile sale ajunse la scadenţă din lipsa de numerar, însă 

la întocmirea bilanţului contabil activul este mai mare decât pasivul. Acest fapt, denotă 

că debitorul are mijloace pentru a-şi onora obligaţiile, dar fie că este creditor în alte 

raporturi juridice şi nu a obţinut creanţele, fie că banii au fost investiţi în marfă şi aceasta 

nu a fost comercializată. 

Insolvabilitatea absolută apare atunci când agentul economic este în 

imposibilitatea de a-şi onora obligaţiile sale ajunse la scadenţă din lipsă de patrimoniu şi 

bilanţul arată un excedent al pasivului faţă de activ. O asemenea stare se mai numeşte şi 

faliment.
1
 

În unele legislaţii, între noţiunea de faliment şi cea de insolvabilitate există o 

legătură directă, fiind considerate chiar sinonime. În unele legislaţii se fac distincţii între 

aceste două cuvinte, considerând insolvabilitatea o stare de fapt a debitorului insolvabil 

(stare economico-financiară a debitorului, caracterizată prin incapacitatea acestuia de a 

achita, în termenele stabilite, creanţele scadente ale creditorilor, sau prin depăşirea 

activelor debitorului de către pasive), iar falimentul o stare de drept, adică o 

insolvabilitate constatată de instanţa competentă (stare patrimonială a debitorului, în care 

acesta nu este în stare să execute creanţele creditorilor şi instanţa de judecată adoptă 

hotărârea cu privire la distribuirea masei debitoare între creditori).
2
  

În Republica Moldova, Legiuitorul a evitat noţiunea de faliment, înlocuind-o cu 

cea de insolvabilitate. Astfel, conform art. 2 al Legii nr. 632-XV din 14.11.2001, 

insolvabilitatea constituie situaţia financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea 

de a-şi onora obligaţiile de plată, inclusiv obligaţiile fiscale. 

Incapacitatea de plată poate fi identificată cu insolvenţă, semnificând lipsa 

fondurilor băneşti necesare plăţii obligaţiei scadente sau o stare de dezechilibru financiar 

a întreprinzătorului debitor bazată pe lipsa de lichidităţi. Debitorul este insolvent atunci 

când nu dispune de mijloace băneşti. Totodată, există posibilitatea ca după întreprinderea 

măsurilor concrete de transformare a unor active materiale sau imateriale în bani, 

urgentarea încasării creanţelor de la proprii debitori sau după eficientizarea activităţii, 

debitorul poate mobiliza într-un ritm satisfăcător resursele financiare. 

Totuşi, în doctrina recentă autorii fac distincţie între incapacitatea de plată şi 

insolvenţă, cu toate că ambele noţiuni se referă la starea patrimoniului antreprenorului. 

De cele mai dese ori, cauza insolvenţei o poate constitui: 

1. Un raport nepotrivit între activele imobiliare şi lichidităţile financiare. 

2. Politică imprudentă de investiţii, care nu produce lichidităţi în ritmul necesar 

efectuării plăţilor scadente. 

3. Blocarea lichidităţii în operaţii de lungă durată. 

                                                           
1
 Roşca N., Baieş S. Dreptul afacerilor. Chişinău: Ed. Cartier, 1997, p. 51. 

2
 Legea cu privire la faliment nr. 786-XIII din 26.03.1996. În: Monitorul Oficial al R.Moldova 

nr.58/583 din 05.09.1996, abrogată. 
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4. Realizarea unor afaceri soldate cu pierderi.
1
 

Consecinţa imediată a insolvenţei o reprezintă încetarea plăţilor în contul datoriilor 

scadente. În calitate de criterii care identifică încetarea plăţilor, constituie: 

- starea de încetare a plăţilor trebuie să fie reală, deci efectivă, stare caracterizată 

printr-un dezechilibru economic al patrimoniului antreprenorului, de natură să-i alarmeze 

pe creditori; 

- starea de încetare a plăţilor trebuie să fie moderată sau publică, deci să fie 

cunoscută în sfera antreprenorilor. 

Totodată, se menţionează că refuzul plăţii unei singure cambii nu este un criteriu 

sigur de stabilire a încetării plăţilor de către antreprenor, care va avea un caracter 

temporar. 

Încetarea de plăţi este notorie, atunci când se manifestă prin fapte şi împrejurări 

exteriorizate. Astfel de împrejurări sau semne exteriorizate, care ar atribui insolvenţei un 

caracter public, ar fi: închiderea magazinului, încetarea activităţii ori fuga 

antreprenorului.
2
  

De cele mai dese ori, încetarea obiectivă a efectuării plăţilor poate fi cauzată, cum 

sa mai menţionat, fie de faptul că debitorul nu dispune temporar de banii necesari pentru 

a-şi onora obligaţiile, fie că acesta nu-şi va putea onora obligaţiile nici în viitorul 

apropiat, din motivul ca valoarea pasivelor o depăşeşte pe cea a activelor. 

În cazul dat, apare starea de supraîndatorare, numită în doctrină şi insolvabilitate 

sau insolvabilitate absolută, definită ca acea situaţie financiară a debitorului în care 

valoarea bunurilor nu mai acoperă datoriile.
3
 

În Legea insolvabilităţii nr. 632-XV din 14.11.2001, supraîndatorarea este definită 

ca fiind acea stare patrimonială a debitorului, în care valoarea activelor sunt depăşite de 

pasivele şi valoarea totală a bunurilor, nu mai acoperă obligaţiile exigente sau cum 

defineşte. Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova constată că 

„supraîndatorarea presupune un dezechilibru al patrimoniului prin exigenţa unui pasiv 

patrimonial care depăşeşte activul‖.
4
 Cea ce semnifică, starea în care creditorii nu pot fi 

satisfăcuţi pe deplin din activele rămase şi devine justificată intervenția justiţiei. 

În sens juridic, prin insolvabilitate se înţelege procesul judiciar, care se intentează 

împotriva societăţii comerciale, incapabile de a-şi onora obligaţiile ajunse la scadenţă şi 

care se desfăşoară sub supravegherea instanţei judecătoreşti. 

Totodată, trebuie menţionat faptul că existenţa termenului de insolvabilitate nu 

duce în mod obligatoriu la adoptarea de hotărâri de intentare a procesului de faliment. 

Conform art. 93 alin. 3 din Codului Civil, lichidatorul nu este obligat să declare 

stare de insolvabilitate, dacă totuşi creditorii convin să fie continuată procedura de 

                                                           
1
 Costin N. M., Miff A. Falimentul – evoluţie şi actualitate. Bucureşti: Ed. Lumina Lex, 2000, p. 86. 

2
 Ibidem. 

3
 Ţăndăreanu N. Procedura reorganizării judiciare. Bucureşti: Ed. All Beck, 2000, p. 35. 

4
 Hotărârea Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova din 22.11.2004, nr.34 cu privire 

la aplicarea Legii insolvabilităţii de către instanţele judecătoreşti economice. În: Buletinul CSJ a RM 11/6, 

2004. 
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lichidare şi acceptă satisfacerea creanţelor în proporţii reduse, iar prevederile Legii 

insolvabilităţii arată că nu se va intenta proces de insolvabilitate dacă se va stabili că 

masa debitoare a debitorului nu acoperă cheltuielile procesului de insolvabilitate.
1
 

Datorită specificului desfăşurării procedurii de declarare a insolvabilităţii, aceasta 

dispune de anumite caractere specifice: caracterul judiciar, caracterul de remediu, 

caracterul unitar, caracterul concursul (colectiv), caracterul egalitar, caracterul 

profesional şi general. 

Caracterul judiciar presupună că procedura de insolvabilitate se intentează numai 

de către instanţa de judecată, desfășurându-se doar sub supravegherea şi controlul 

acesteia. El rezultă din art. 17 al Legii insolvabilităţii şi art. 355 al CPC. Ca instanţă 

competentă este decretată Curţile de Apel, investite cu dreptul de a emite hotărâri şi 

încheieri în privinţa debitorului şi a patrimoniului acestuia pentru atingerea scopului 

procedurilor iniţiate.
2
 

Caracterul de remediu al procesului de insolvabilitate presupune că scopul său 

este plata pasivului prin remedierea incapacităţii de plată, când starea de insolvenţă a 

întreprinderii este mai puţin avansată. Procedura este astfel organizată, încât să confere 

antreprenorului debitor posibilitatea restructurării activităţii sale în scopul creşterii 

performanţelor economice. 

Ideea de bază este că măsurile stabilite prin procedura planului să ducă la 

redresarea debitorului, cu plata datoriilor faţă de creditori şi, în acest mod, la salvarea 

debitorului. În caz de nereuşită, intervine procedura planului de lichidare a bunurilor din 

patrimoniul debitorului. 

Caracterul unitar presupune că această procedură este aceeaşi pentru oricare 

comerciant aflat în starea de încetare de plăţi, indiferent de dimensiunea activităţilor şi 

apartenenţa capitală.  

Totodată, acest caracter se manifestă prin aceea că debitorul este supus unei 

singure proceduri la care participă toţi creditorii şi care se desfăşoară sub supravegherea 

instanţelor judecătoreşti economice.
3
 

Caracterul concursual (colectiv) presupune că această procedură urmăreşte 

satisfacerea creanţelor tuturor creditorilor care vin în concurs la executarea impusă a 

debitorilor. 

Caracterul concursul al insolvabilităţii rezultă din art. 1 alin. (1) a Legii 

insolvabilităţii nr. 632-XV din 14.11.2001 şi se manifestă prin faptul că nici o cerinţă a 

creditorilor nu va fi satisfăcută până când administratorul şi instanţa nu determină cu 

certitudine creditorii şi mărimea creanţelor acestora, incluzându-i în tabelul de creanţe la 

categoria respectivă.  

                                                           
1
 Codul civil. Cartea întîi - Dispoziţii generale (art.1-283) nr.1107-XV din 06.06.2002. În: Monitorul 

Oficial 82-86/661, 22.06.2002. 
2
 Roşca N., Baieş S. Dreptul afacerilor. Vol. I. Chişinău: Ed.Tipografia Centrală, 2004, p. 377. 

3
 Smaranda A. Drept comercial. Bucureşti: Ed. Oscar Print, 1998, p. 172. 
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Caracterul colectiv reprezintă o apărare comună a intereselor şi drepturilor tuturor 

creditorilor unui debitor. 

Caracterul egalitar realizează stingerea tuturor creanţelor într-o proporţie directă 

cu ponderea pe care fiecare creanţă o deţine în pasivul patrimoniului falitului. 

Caracterul profesional şi general reiese din faptul că procedura prevăzută de 

Legea insolvabilităţii se aplică tuturor bunurilor aflate în patrimoniul debitorului, inclusiv 

cele dobândite în cursul procedurii, precum şi a celor ieşite în mod fraudulos şi readuse 

în patrimoniu, cu excepţia celor care nu pot face obiectul executării silite.  

Caracterul profesional se manifestă prin aceea că, subiecte ale insolvabilităţii sunt 

de fapt întreprinderile, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma juridică de 

organizare, întreprinzătorii individuali, inclusiv titularii de patentă de întreprinzător, 

societăţile de asigurări, fondurile de investiţii, companiile fiduciare, societăţile 

necomerciale în proces de insolvabilitate, înregistrate în Republica Moldova în modul 

stabilit.
1
 

În acelaşi timp, conform alin. 3, art. 1 al Legii insolvabilităţii nu pot fi subiecte ale 

insolvabilităţii statul, unităţile administrativ-teritoriale şi persoanele juridice de drept 

public.  

În această ordine de idei se observă că procedurii insolvabilităţii sunt supuşi doar 

subiecţii ce practică antreprenorialul (subiectele dreptului comercial sau antreprenorial în 

legislaţia RM) şi celor care execută acte de comerţ cu titlu profesional (cum este în 

legislaţia română).  

Dacă să facem o analiză a legislaţiei altor ţări, se constată că dacă în Germania, 

SUA şi Anglia, procedurii insolvabilităţii poate fi supusă oricare persoană, indiferent de 

statutul ei comercial, atunci legislaţia  franceză, română, a Federaţiei Ruse şi a Republicii 

Moldova nu admite acest lucru
 
şi indiferent de denumirea, calificarea acestora ca 

comercianţi, antreprenori care sunt supuşi procedurii falimentului nu alterează caracterul 

profesional al procedurii date. 

În Federaţia Rusă nu pot fi subiecte a falimentului în calitate de debitori statul, 

unităţile administrativ-teritoriale şi alte subiecte de drept public, organizaţiile religioase, 

partidele politice, etc.
2
 

Suplimentar se menţionează, că nici în sistemul juridic francez nu pot fi supuse 

falimentului subiectele de drept public.
3
 Astfel, legislaţia franceză, precum şi cea română 

privitoare la procedura falimentului, stabileşte că subiecte supuse falimentului pot fi doar 

subiectele de drept privat: persoane juridice (societăţi comerciale) şi fizice (comercianţi, 

meşteşugari, agricultori etc.). Totodată, pentru persoanele fizice şi juridice ce au angajaţi 

                                                           
1
 Legea insolvabilităţii nr. 632-XV din 14.11.2001. În: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.139-

140/1082 din 15.11.2001. 
2
 Legea federativă a Federaţiei Ruse nr. 127 F-Z cu privire la insolvabilitate (faliment), din 

26.10.2002. [On-line]: www.zakonprost.ru. (Vizitat la: 02.03.2012). 
3
 Legea Republicii Franceze nr. 85-98 din 25.01.1985 privind redresarea şi lichidarea judiciară, cu 

modificările aduse prin Legea nr. 94-475 din 10.06.1994. [On-line]: www.laws.uaic.ro. (Vizitat la: 

02.03.2012). 

http://www.zakonprost.ru/
http://www.laws.uaic.ro/
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cel mult 50 de lucrători şi cifra de afaceri este mai mică decât mărimea decretului 

Consiliului de Stat, este prevăzută o procedură simplificată.
1
 

Cât priveşte Legislaţia Angliei, subiectele supuse procedurii falimentului pot fi 

persoanele fizice şi companiile înregistrate în baza legii cu privire la companii din 1980-

1985, cât şi companiile neînregistrate, în privinţa cărora nu poate fi aplicată lichidarea 

benevolă în cadrul procedurii falimentului. Nu cad sub incidenţa legii (Insolvency Act 

1986) companiile de asigurare, băncile sau alte instituţii financiare, statutul cărora este 

reglementat de legi speciale.
2
 

Proceduri speciale, stabilite pentru o serie de subiecţi se întâlnesc şi în Legislaţia 

SUA, cum ar fi: municipalităţi, fermieri cu venituri regulare, brokerii de la bursele de 

valori şi de mărfuri. Concomitent, procedura lichidării judiciare nu se aplică faţă de calea 

ferată, compania de asigurare, instituţia de creditare şi asociaţia de construcţii, aceste 

subiecte, în caz de incapacitate de plată sunt supuse doar procedurii reorganizării.
3
 

În contextul analizei efectuate, indiferent de sistemul legislativ, cert este faptul că 

scopul procesului de insolvabilitate, se rezumă la satisfacerea colectivă a creanţelor 

creditorilor din contul patrimoniului debitorului, prin aplicarea faţă de acesta a procedurii 

planului sau a procedurii de lichidare a patrimoniului lui şi distribuirea produsului 

obţinut.
4
 

Cum orice proces reprezintă un ansamblu ordonat, logic şi cronologic de măsuri 

relevante pentru realizarea scopului propus, îndeplinite de cei îndreptăţiţi, Legea 

insolvabilităţii nr. 632-XV din 14.11.2001, acordă o atenţie deosebită organelor care 

aplică procedura insolvabilităţii, identificând şi atribuind acestora puterile şi atribuţiile 

corespunzătoare.  

În literatura de specialitate, subiecţii participanţi la procedura de insolvabilitate pot 

fi clasificaţi în trei mari categorii, şi anume:  

1. Instanţa de judecată. 

2. Participanţii la proces.  

3. Persoanele ce contribuie la desfăşurarea procedurii de insolvabilitate.
5
 

Astfel, participanţii la procesul de insolvabilitate includ debitorul, creditorul 

(inclusiv organele creditorilor), administratorul insolvabilităţii (inclusiv administratorul 

provizoriu). 

                                                           
1
 Legea romană nr. 64/1995 privind procedura reorganizării juridice şi a falimentului, cu modificări 

aduse prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58 din 27.09.1997. [On-line]: www.just.ro. (Vizitat la: 

02.03.2012). 
2
 Legea Angliei cu privire la insolvabilitate (Insolvency Act) din 1986. [On-line]: www.just.ro. 

(Vizitat la: 02.03.2012).  
3
 Степанов В.И. Правовое регулирование несостоятельности в Германии, США, Англии, 

Франции и России. B: Актуальные проблемы гражданского права. Москва. Под ред. 

М.И.Брагинского. 1999, с. 102. 
4
 Legea insolvabilităţii nr. 632-XV din 14.11.2001. În: Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 139-

140/1082 din 15.11.2001. 
5
 Rusu V. Curs de drept comercial. Chişinău: ASEM, 2006, p. 211. 

http://www.just.ro/
http://www.just.ro/
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Se mai menţionează că, în procedura respectivă mai sunt implicate unele persoane 

de specializare, care asistă administratorii pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin.
1
 

Persoanele ce contribuie la desfăşurarea procedurii de insolvabilitate se vor considera 

acei subiecţi care participă la proces, însă asupra cărora actele de dispoziţie ale instanţei 

de judecată nu au influenţă în raport cu patrimoniul acestora.  

Figura centrală, în cadrul procedurii de insolvabilitate, este administratorul 

insolvabilităţii. Acesta are scopul de a îndeplini supravegherea realizată de instanţa de 

judecată, protejarea şi administrarea masei debitoare şi asigurarea protecţiei drepturilor 

creditorilor. Anume datorită cerinţelor înaintate faţă de acesta, legea impune o serie de 

condiţii de fond obligatorii, pentru îndeplinirea funcţiei de administrator al 

insolvabilităţii. Deci, administratorul el cel care este prezent şi implicat în aproape toate 

fazele evoluţiei procedurii respective. 

În cele din urmă se poate afirma că insolvabilitatea, reprezintă acea situaţie 

financiară a debitorului, caracterizată prin imposibilitatea acestuia de a-şi onora 

obligaţiile de plată. Elementele acestei instituţii se întrezăresc încă în dreptul privat 

roman şi în dreptul evului mediu, însă prin perfecţionarea acestor elemente s-a ajuns la 

reglementările moderne. 

Studierea profundă a legislaţiei în vigoare a permis identificarea aspectelor 

importante ce ţin de procesul insolvabilităţii, inclusiv depistarea anumitor carenţe a 

mecanismului respectiv. Cu toate acestea, odată cu trecerea la economia de piaţă, 

instituţia insolvabilităţii a cunoscut o aplicare largă în practică, dat fiind faptul că 

activitatea de antreprenorial este legată de anumite riscuri. În acest caz, a devenit 

imperios elaborarea unor mecanisme de aplanare sau ameliorare a activităţii 

întreprinzătorilor în situaţii de criză, prevenire a insolvabilităţii sau chiar de îndepărtare a 

întreprinzătorilor ineficienţi din circuitul civil. 

Astfel, procedura de insolvabilitate, la moment, se intentează şi se desfăşoară în 

concordanţă cu Legea insolvabilităţii nr. 632-XV din 14.11.2001 şi Codul de procedură 

civilă. Ca orice procedură, care reprezintă un ansamblu de măsuri sau activităţi realizate 

pentru obţinerea unui obiectiv scontat şi care implică anumiţi subiecţi, actorii principali 

în procesul de insolvabilitate sunt: instanţa de judecată, administratorul insolvabilităţii, 

adunarea creditorului şi debitorul, în calitate de subiect supus procedurii de 

insolvabilitate. Suplimentar, mai sunt implicate şi unele persoane ce contribuie la 

desfăşurarea procedurii de insolvabilitate, asupra cărora actele de dispoziţie ale instanţei 

de judecată nu au influenţă în raport cu patrimoniul acestora. Fiecăruia dintre 

participanţi, legea le atribuie o anumită competenţă, identificându-le şi determinând 

puterile şi responsabilităţile acestora. 

Figura centrală, în cadrul procedurii de insolvabilitate, rămâne a fi administratorul, 

care apare în triplă ipoteză, deoarece, pe lângă faptul că trebuie să respecte condiţia de 

promotor al puterii statale şi anume a autorităţii judecătoreşti, are obligaţia de a asigura 

                                                           
1
 Stanciu D. Drept comercial roman. Bucureşti: Ed. Universul Juridic, 1998, p. 36. 
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protecţia drepturilor creditorilor, şi nu în ultimul rând de a întreprinde cele mai eficiente 

măsuri şi mecanisme de administrare şi valorificare a masei debitoare.  

Ca idee de final, se menţionează că, indiferent de sistem sau arie de aplicabilitate, 

insolvabilitatea are repercusiuni negative, afectând atât patrimoniul întreprinderii, cât şi 

onoarea întreprinzătorului. Astfel, devine indispensabilă elaborarea unor mecanisme sau 

instrumente echidistante între debitorul insolvent şi creditorii săi, menite să dea cea mai 

bună soluţie stării de insolvenţă a debitorului, prin reabilitarea şi reîntoarcerea lui la 

activitatea normală, inclusiv prin păstrarea unor relaţii de afaceri pe viitor între cele două 

părţi. 
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UTILITATEA DISTINCŢIEI DINTRE 

REZOLUŢIUNEA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI 

CIVIL: PROBLEME ŞI SOLUŢII 
 

CAZAC Octavian
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Universitatea de Stat din Moldova, str. Mateevici 60, or. Chişinău. 

 

THE UTILITY OF THE DISTINCTION BETWEEN TERMINATION 

AND RESCISSION OF THE CIVIL CONTRACT: PROBLEMS AND 

SOLUTIONS 

 

The new Moldovan Civil Code has taken over the twofold concept of termination 

and rescission of the contract as opposed to using a uniform term to describe the ending 

of a contract by the act of a party before it is effectively performed. In order to apply 

these two concepts the Code distinguishes among contracts with single performance and 

contracts with successive performance. The first are terminated which leads to bilateral 

restitution of performances and the second are rescinded which leads puts a stop to the 

contract without affecting past performances.  

This article argues that this distinction is oftentimes inappropriate and is blurred 

by reasons of practicality. Consistent with modern legal thinking, the author supports the 

use of a single term for the ending of the contract and suggests that a new classification 

of contracts must be adopted at a scholarly level – contracts with global utility and 

contracts of continuing utility.  

The author supports the approach of EU's Draft Common Frame of Reference on 

the matter, i.e. that the lawmaker should not focus on terminology and classification, but 

rather should clearly set out the legal regime of termination of contracts depending of 

the actual economical content of the operation at hand.  

 

I. Introducere 

Francezul T. Genicon
1
 constată că rezoluţiunea şi rezilierea sunt două instituţii, 

care, într-un anumit fel, sunt cuprinse într-o singură instituţie. Atunci când contractul este 

unul cu executare succesivă, restituirile prestaţiilor anterioare nu trebuie, ca regulă, să 

aibă loc, se spune deci că rezilierea are efecte doar pentru viitor.  Instituţia rezoluţiunii 

aşadar îşi schimbă denumirea în „reziliere‖. Este un fenomen straniu ca o instituţie care 

îşi schimbă denumirea şi efectele să rămână, totuşi, aceeaşi instituţie.  

                                                           
*
 CAZAC Octavian - Magistru în drept, doctorand, lector Catedra Drept civil, Facultatea de Drept. 

1
 Genicon T. La résolution du contrat pour inexécution. Thèses. Tome 484. Paris: L.G.D.J., 2007, p. 

18.  
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Etimologic rezoluţiunea se trage din franţuzescul „résolution‖, care provin de la 

latinescul resolutio însemnând „acţiune de denunţare‖, „dezagregare, descompunere‖. Pe 

când rezilierea (în franceză, résiliation) provin de la latinescul resiliere indicând „a sări în 

urmă‖, „a reveni la paşii săi‖, „a pleca de la‖.  

Confuzia terminologică este adâncită prin regimul lor juridic. Aşadar, este posibil 

ca rezoluţiunea să nu producă efectul de restituire a prestaţiilor, de exemplu, dacă 

prestaţiile au devenit imposibile, părţile îşi datorează despăgubiri reciproce, care se 

compensează şi astfel ele sunt eliberate de contract. Totodată, art. 748 contemplează 

rezilierea având ca efect restituirea prestaţiilor anterioare în care creditorul nu poartă nici 

un interes (de exemplu, o haină prost croită, într-un raport de antrepriză).  

S-a observat însă că, faptul că, faptul că nu au loc restituiri a prestaţiilor nu este 

temei de a constata, în cazul respectiv, că a intervenit o reziliere şi nu o rezoluţiune; 

acelaşi lucru este valabil în raport cu rezilierea care are efectul restituirii.  

Autorul francez Genicon vede un avantaj în unificarea terminologiei, pentru a 

indica că rezoluţiunea şi rezilierea constituie una şi aceeaşi instituţie. În accepţiunea sa, 

„rezoluţiunea‖ ar putea îngloba ambele concepte, şi, va avea efecte diferite, în funcţie de 

tipul contractului. 

Atragem atenţia că, indiferent de tipul contractului, contractul ilegal se declară nul. 

Efectele nulităţii ar putea să difere dacă prestaţiile într-un contract cu executare succesivă 

nu pot fi restituite. Observăm că art. 220 Cod civil al Republicii Moldova, admiţând că o 

prestaţie ar putea să nu fie pasibilă restituirii, nu recurge la clasificarea contractelor, ci, 

indiferent de tipul contractului, se referă la caracteristica prestaţiei în discuţie. Deci există 

un exemplu de unificare a terminologiei, care lucrează.  

În continuare, cel mai recent proiect de codificare a dreptului privat european, 

Proiectul Cadrului Comun de Referinţă elaborat pentru Uniunea Europeană (Draft 

Common Frame of Reference, în continuare, DCFR)
1
 utilizează în articolele sale 

termenul generic englezesc de termination – tradus în franceză ca résolution – fără a 

uzita un termen pentru reziliere şi fără măcar a-i dedica rezilierii careva prevederi.  

Diferenţa terminologică (şi efectele diferite pe care, de principiu, le produce 

rezoluţiunea şi reziliere) duce la abordări contradictorii în practica judiciară autohtonă. 

Aşadar, într-o cauză
2
 privind neexecutarea contractului de antrepriză în construcţii, 

beneficiarul iniţial a solicitat rezilierea contractului. Ulterior, având intenţia de a cere 

restituirea preţului lucrării executate defectuos, reclamantul şi-a modificat pretenţia din 

declararea rezilierii în declararea rezoluţiunii. Instanţa de fond şi Curtea Supremă de 

Justiţie a Republicii Moldova (în continuare, CSJ), ca instanţă de recurs, nu au ridicat 

nici o obiecţie faţă de o asemenea pretenţie, şi, în fapt, au dispus restituirea preţului 

beneficiarului şi au permis antreprenorului să ridice toate materialele din lucrările deja 

                                                           
1
 Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of 

Reference (DCFR). Outline Edition. Dissen: Dieter Fuchs Stiftung, 2009. 650 p. 
2
 Decizia Colegiului economic lărgit al CSJ din 5 iunie 2008 (dosar nr. 2rae-68/08). [On-line]: 

www.csj.md. (Vizitat la: 03.03.2012).  

http://www.csj.md/
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executate.   

Ceea ce reclamantul şi instanţele au scăpat era că o asemenea contradicţie – 

rezoluţiunea contractului de antrepriză fiind contract cu executare succesivă – nu era 

necesară având în vedere art. 748 alin. (4) al Codului civil al Republicii Moldova, care 

permite cocontractantului într-un contract cu executare succesivă, care a pierdut interesul 

în prestaţiile primite, să extindă efectele rezilierii asupra prestaţiilor anterioare. Astfel, 

reclamantul trebuia să modifice temeiul pretenţiilor, dar nu natura lor.   

Într-o altă cauză soluţionată de către CSJ
1
, s-au menţinut hotărârile instanţei de 

fond şi de apel pe cererea de reziliere a unui contract de antrepriză în construcţie (în 

speţă, ca formă a achiziţionării apartamentului în cadrul unui bloc locativ ridicat de 

antreprenor), depusă de antreprenor, contra clientului care refuza primirea 

apartamentului pe motiv de vicii. S-a cerut, iar instanţa a dispus „rezilierea contractului 

de antrepriză cu repunerea părţilor în situaţia iniţială‖, inclusiv restituirea preţului către 

client, cu reţinerea penalităţii de 10% din suma preţului. Instanţele nu au oferit explicaţii 

de ce rezilierea este însoţită de restituţie, deşi din circumstanţele faptei era evident că, 

întrucât antreprenorul solicită restituirea apartamentului, el trebuie să restituie preţul 

primit.  

Concluzionăm că delimitarea dintre efectele rezoluţiunii şi rezilierii nu este una 

fixă nici în Codul civil autohton şi chiar în practica judecătorească. Deciziile judiciare 

jonglează cu terminologia, pentru ca în final să adopte hotărârile care le consideră juste şi 

echitabile, adeseori ezitând să recurgă la o argumentare completă şi corectă din punct de 

vedere normativ. În cele două speţe analizate mai sus, autorul susţine soluţiile adoptate 

de instanţe în partea efectelor desfacerii contractelor, însă consideră că argumentele 

juridice care au întemeiat soluţia lasă de dorit şi sunt contradictorii din punct de vedere 

teoretic.  

Observăm că efectele uneia uneori pot fi ale celeilalte, şi atunci diviziunea dintre 

ele se diluează. Aceste considerente susţin ideea uniformizării terminologiei şi utilizării 

unui termen unic pentru rezoluţiune şi reziliere.  

Susţinem aşadar, cu titlu de lege ferenda, într-o viitoare reglementare utilizarea 

unui singur termen (tradiţional, rezoluţiune) pentru a desemna încetarea de către una 

dintre părţi a unui contract neexecutat. Din cercetarea noastră rezultă că mai multe texte 

de drept comparat deja au recurs la această abordare.  

DCFR foloseşte „termination‖ indiferent că se reglementează un contract cu 

executare dintr-o dată ori un contract cu executare succesivă.  

Din acelaşi motiv, Convenţia ONU asupra contractelor de vânzare internaţională a 

mărfurilor (în continuare, Convenţia ONU)
2
, în versiunea sa de bază, în limba engleză, a 

recurs la termenul „avoidance‖, care nu are sens de rezoluţiune ori reziliere în common 

                                                           
1
 Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ lărgit al CSJ din 17.02.2011 (dosar nr. 2ra-

75/11). [On-line]: www.csj.md. (Vizitat la: 03.03.2012).  
2
 Convenţia ONU asupra contractelor de vânzare internaţională a mărfurilor din 11 aprilie 1980. 

Aderat prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 115-XIII din 20 mai 1994. În: Tratate 

internaţionale, 1999, Vol. 8, p. 52. 

http://www.csj.md/
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law.  

II. Critica clasificării contractelor în funcţie de modul de executare 

Materia dizolvării contractului, şi a efectului mai mult sau mai puţin întins a 

anumitor moduri de dizolvare (dizolvare ex nunc sau ex tunc), este una dintre cele mai 

complexe şi delicate în tot dreptul civil. Soluţiile sunt departe de a fi omogene, iar 

doctrina dă dovadă, în acest domeniu, de o incertitudine rară, care se traduce fie prin 

contradicţiile între autori, fie prin sobrietatea semnificativă a anumitor autori în 

expunerea acestei părţi a dreptului nostru
1
.  

Abordarea doctrinei franceze, urmată de cea românească
2
 şi cea moldovenească

3
 

este tradiţională – după modul (durata) de executare contractele se clasifică în contracte 

cu executare imediată şi contracte cu executare succesivă. Spre deosebire de contractele 

cu executare imediată, a căror executare se produce într-un singur moment, contractele 

cu executare succesivă se execută treptat, în timp. Aşa este, de exemplu, cazul 

contractului de furnizare de partide de mărfuri, al contractului de locaţiune, al 

contractului de asigurare etc. Este posibil ca, prin voinţa lor, părţile să convină ca un 

contract care în mod obişnuit se execută dintr-o dată, să capete o execuţie succesivă.  

Din deosebirile existente între cele două categorii de contracte decurge şi interesul 

distincţiei: în cazul neexecutării de către o parte a obligaţiei ce-i revine, sancţiunea va fi 

rezoluţiunea – care desfiinţează contractul cu efect retroactiv – în cazul contractului cu 

executare imediată; în cazul contractului cu executare succesivă sancţiunea va fi 

rezilierea – care are ca efect desfacerea contractului pentru viitor.  

S-a spus, pe drept cuvânt
4
, că doctrina franceză perseverează în eroarea sa şi se 

pare nu poate să se detaşeze de argumentele diabolice.  

Acestei clasificări a contractelor şi prin urmare, diviziuni dintre rezoluţiune şi 

reziliere i se aduce următoarea critică
5
: 

1) premisa clasificării respective este că restituţia în natură este imposibilă în cazul 

contractelor cu executare succesivă, spre deosebire de contractele cu executare dintr-o 

dată. Există însă contracte cu executare succesivă în care restituţia în natură este posibilă, 

aşa cum există contracte cu executare dintr-o dată în care o asemenea restituţie este 

imposibilă. Aşa exemple ca o ţeavă de transport a produselor petroliere prin care, luni 

întregi, se pompează petrol către un loc de stocare; ori plăţile efectuate în baza 

contractului de rentă, au fost date pentru a arăta posibilitatea restituţiei în cadrul 

                                                           
1
 Genicon T. Op. cit., p. 579.  

2
 A se vedea: Dogaru I., Drăghici P. Bazele dreptului civil. Vol. III. Teoria generală a obligaţiilor. 

Bucureşti: C. H. Beck, 2009, p. 49; Stătescu C., Bîrsan C. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Ed. a 

III-a. Bucureşti: All Beck, 2000, p. 37; Pop L. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Tratat. Ed. a II-a. 

Iaşi: Editura Fundaţiei Chemarea, 1998, p. 43 - 44. 
3
 A se vedea: Baieş S. şi alţii. Drept civil. Drepturile reale. Teoria generală a obligaţiilor. Ediţia a II-

a. Vol. II. Chişinău: Î.S.F.E.P. „Tipografia Centrală‖, 2005, p. 291, 381, 390; Comentariul Codului civil al 

Republicii Moldova. Vol. II. Chişinău: Arc, 2006, p. 337.  
4
 Genicon T. Op. cit., p. 579.  

5
 Idem, p. 580.  
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contractelor cu executare succesivă. Invers, s-a arătat imposibilitatea restituirii a 

seminţelor care au fost sădite în pământ de către cumpărător. Un exemplu anecdotic este 

imposibilitatea restituirii ouălor din care s-a făcut o omletă. În aceste condiţii, nu putem 

decât constata că imposibilitatea materială de restituire nu este o caracteristică proprie 

contractelor cu executare succesivă.  

2) se acceptă că restituţia poate avea loc nu doar în natură, ci şi prin echivalent; în 

acest caz, orice contract, orice prestaţie este susceptibilă de restituţie. Art. 1393 al 

Codului civil al Republicii Moldova prevede, la capitolul îmbogăţirii fără justă cauză, 

atât restituirea valorii bunului care nu poate fi restituit în natură, cât şi plata pentru 

folosinţa care nu poate fi restituită în natură.   

3) poziţia potrivit căreia contractele cu executare succesivă se supun doar rezilierii 

contravine unităţii profunde prin care se pot caracteriza unele dintre aceste contracte: deşi 

prestaţiile părţile se întind în timp, actele de executare nu sunt decât etape intermediare, 

fără interes prin ele însele sau de valoare independentă, a unui proiect contractual care nu 

va fi util decât dacă este îndeplinit până la capăt. Este cazul, de exemplu, a auditului unei 

întreprinderi care trebuie să se finalizeze cu emiterea raportului de audit şi opiniei de 

audit; o campanie publicitară orchestrată în etape, care dacă se încetează înainte de 

termen, rămâne fără valoare. În acest cazuri, simpla oprire a contractului, fără a efectua 

restituirea prestaţiilor care nu se justifică cu un interes, creează un dezechilibru 

inacceptabil; 

4) invers, există contracte care prin natura lor sunt de executare dintr-o dată, dar 

prestaţiile sunt astfel formulate încât ele se execute în rate şi fiecare rată poate fi 

considerată o obligaţie separată. Această observaţie o face şi autorul Nicolae Eşanu
1
, 

care astfel acceptă că nu atribuirea contractului la o categorie sau alta duce la aplicarea 

rezoluţiunii sau rezilierii, ci natura prestaţiilor; 

5) însăşi distincţia între contractele cu executare dintr-o dată şi executare succesivă 

este imprecisă şi impracticabilă. Astăzi nici doctrina şi nici jurisprudenţa nu pot 

identifica un criteriu fiabil de delimitare. Dacă trecem peste exemplele clasice ale 

vânzării-cumpărării şi locaţiunii, ne lovim de mari dificultăţi în a include contractele în 

una din aceste categorii: contractul de transport; contractul de antrepriză în construcţie 

„la cheie‖; contractul de credit; vânzarea cu condiţia plăţii unei rente viagere; vânzarea în 

credit
2
; reparaţia pe care o face un depanator; interpretarea unei artiste; contractul de 

asigurare pentru un risc punctual (de exemplu, o singură săritură cu paraşuta ori o 

singură cursă de raliu).  

Dacă spunem că ele sunt contracte cu executare succesivă, restituţia nu poate avea 

loc; deşi jurisprudenţa franceză a contrazis aceasta. Unii autori
3
 redefinesc conceptul de 

                                                           
1
 Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Vol. I. Op. cit., p. 338.  

2
 În practica judecătorească autohtonă, automobilul vândut în credit a fost restituit vânzătorului, din 

cauza neplăţii cumpărătorului. A se vedea: Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ lărgit al 

CSJ din 17.02.2011 (dosar nr. 2ra-75/11). [On-line]: www.csj.md. Soluţia este a judecătoriei de fond. 

(Vizitat la: 03.03.2012). 
3
 Bénabent A. Droit civil. Les obligations. 8-e édition. Paris: Montchrestien, 2001, p. 14.  

http://www.csj.md/


Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a doctoranzilor                                   

și tinerilor cercetători. Vol. II. Ediţia a VI-a, 12 aprilie 2012, Chişinău 

 
 

119 

 

contract cu executare dintr-o dată ca cel care se execută „o singură dată‖ sau care are „o 

prestaţie unică‖ indiferent de durata în timp, şi, astfel, includ cazurile de mai sus la 

categoria contractelor cu executare dintr-o dată.  

Dacă este să acceptăm această redefinire, am spune că şi locaţiunea este cu 

executare dintr-o dată: folosinţa este de durată, dar este unică; iar plata chiriei este una 

pentru toată folosinţa, însă se plăteşte treptat în timp. Ar fi o soluţie inacceptabilă. Din 

altă perspectivă, trebuie să acceptăm că orice prestaţie, cât de instantanee nu ar fi, ia ceva 

timp.  

Folosind această clasificare viciată ajungem la unele cazuri de a plasa unul şi 

acelaşi contract în ambele categorii: contractul de leasing financiar, care prevede plata 

pentru folosinţa bunului, iar la expirarea contractului transmiterea proprietăţii către 

locatar contra valorii reziduale
1
; contractul de licenţă pentru un brevet de invenţie în care 

mai întâi se acordă o plată unică de pornire, iar pe urmă se plătesc sume periodice 

(royalty); contractul prin care câştigătoarea unui concurs de frumuseţe, în schimbul 

titlului şi a „premiilor‖ acceptă să participe la campanii publicitare timp de un an şi să 

respecte nişte reguli de bună conduită; cumpărarea unui site pe Internet, care cuprinde 

cesiunea înregistrării mărcii şi a domeniului, a abonamentului pe un an pentru domen şi 

hosting, a informaţiei plasate pe site şi elaborate de un dezvoltator; contractul încheiat cu 

artiştii pe o anumită perioadă, dar care prevede la finele contractului producătorul 

primeşte anumite drepturi de exploatare a operelor create.  

În doctrina autohtonă doctrinarul Oleg Efrim a observat
2
 această contradicţie 

nescuzabilă: „Deoarece obligaţia dobânditorului persistă pe toată durata vieţii 

beneficiarului, urmând a fi executată în permanenţă, contractul de înstrăinare a bunului 

cu condiţia întreţinerii pe viaţă este unul cu executare succesivă. În pofida acestui fapt, 

prin derogare de la regula stabilită la art. 747, încetarea pentru neexecutare se va produce 

prin rezoluţiune (deşi doar parţial cu efect retroactiv – art. 845), şi nu prin reziliere‖.  

În privinţa contractului de rentă acelaşi autor consideră că „renta este un contract 

cu executare succesivă. Din acest considerent, încetarea contractului operează prin 

reziliere, deşi, potrivit unei opinii, renta cu titlu oneros este unul din contractele atipice, 

în cazul cărora obligaţia unei părţi este cu executare dintr-o dată, iar a celeilalte cu 

executare succesivă şi datorită acestui fapt este mai corect de a utiliza termenul de 

rezoluţiune, care înglobează şi rezilierea‖
3
. Codul civil utilizează pentru acest contract 

„rezilierea‖, deşi, prevede o restituţie unilaterală - bunul se restituie întotdeauna, iar renta 

se restituie doar dacă contractul o prevede.  

În privinţa împrumutului acelaşi autor îi recunoaşte caracterul de contract cu 

                                                           
1
 Specific este că dacă contractul de leasing financiar se desface din neexecutarea pentru care este 

culpabil locatarul, restituţia nu are loc, el pierde ratele achitate; în celelalte cazuri, o oarecare restituţie va 

avea loc.  
2
 Chibac Gh. şi alţii. Drept civil. Contracte şi succesiuni. Volumul III. Ediţia a III-a. Chişinău: 

Cartier Juridic, 2010, p. 74. 
3
 Idem, p. 83.  
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executare succesivă, deşi consideră ar putea fi şi uno ictu
1
.  

În continuare autorul arată că contractul de prestări servicii nu pot fi executate uno 

ictu, astfel încât contractul este cu executare succesivă, iar încetarea pentru neexecutare 

va opera prin reziliere
2
. Credem că aprecierea dată nu răspunde la toate formele de 

prestare a serviciilor, care pot fi concepute şi uno ictu: de exemplu, serviciul avocatului 

de a întocmi o cerere de chemare în judecată pentru care primeşte un onorariu fix; apelul 

telefonic pe care îl facem de la un aparat din stradă ori de la oficiul poştal şi pentru care 

plătim o singură taxă; serviciul bancar de primire a banilor prin sistemul internaţional de 

plăţi rapide ori efectua unei plăţi prin ordinul de plată etc. Aceea problematică ar putea fi 

relevată la antrepriză când se execută o lucrare concretă: o frizură; reparaţia robinetului 

de către meşter; spălarea automobilului sau a hainei de către firma de spălătorie şi 

exemplele pot continua.  

În domeniul contractului de servicii turistice, el este catalogat ca şi contract care se 

execută în decursul unei perioade de timp, succesiv; deci el încetează prin reziliere
3
. În 

caz de reziliere a contractului de către turist, agentul turistic pierde dreptul asupra 

preţului convenit
4
. Astfel, are loc o restituţie unilaterală, proprie rezoluţiunii şi nu 

rezilierii.  

Este o situaţie într-adevăr jenantă pentru doctrină de a constata că, în pofida 

calificării contractului, trebuie să-i aplicăm regimul calificării adverse; şi că însuşi Codul 

civil este contradictoriu în normele sale speciale atunci când, uneori, dispune în mod 

expres rezoluţiunea contractului cu executare succesivă.  

Doctrina franceză a ridicat cazuri şi mai frapante la adresa clasificării discutate. 

Astfel, s-a decis că dacă contractul de locaţiune nu a fost executat iniţial de către locator 

(nu a transmis bunul închiriat ori el prezintă vicii ce fac imposibilă folosinţa de către 

chiriaş), ar trebui să se aplice rezoluţiunea contractului, iar locatarului să i se restituie 

toate chiriile plătite. Acelaşi este cazul oricăruia alt contract cu executare succesivă în 

care beneficiarul serviciului (mandantul, pasagerul, beneficiarul construcţiei, depozitarul, 

debitorul unui credit bancar sau împrumutătorul) aşa şi nu a primit nimic, dar a efectuat 

careva plăţi către prestator (onorarii, taxe, comisioane etc.). Alţii afirmă că suntem în 

prezenţa unei rezilieri care produce efecte încă din data încheierii contractului.  

Ambele soluţii sunt incompatibile cu clasificarea discutată a contractelor şi cu 

diviziunea clasică dintre rezoluţiune şi reziliere. Or, dacă ajunge să acceptăm că există 

rezoluţiunea fără restituţie, şi reziliere cu restituţie, ne întrebăm dacă merită să operăm cu 

doi termeni paraleli, niciunul din ei nefiind veritabil.  

Aceste exemple, care doar se răspândesc în practica contractelor, vin să 

demonstreze că clasificarea discutată nu mai este o summa divisio şi că se impune un nou 

criteriu de clasificare pentru a putea şti dacă, la desfacerea lor, va avea loc o restituţie a 

                                                           
1
 Idem, p. 91.  

2
 Idem, p. 168.  

3
 Idem, p. 297.  

4
 Idem, p. 303.  
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prestaţiilor anterioare sau nu.  

III. O nouă abordare în determinarea aplicabilităţii restituţiei 

Legislatorii au avansat teoreticienii în învingerea contradicţiilor ce le prezintă 

clasificarea discutată mai sus a contractelor. Articolul 7.3.6 (2) al Principiilor 

UNIDROIT privind Contractele Comerciale Internaţionale, ediţia 2010 (în continuare, 

Principiile UNIDROIT)
1
 prevede că „Totuşi, dacă contractul s-a prelungit în timp şi 

dacă el este divizibil, restituţia nu poate avea loc decât pentru perioada de după 

rezoluţiune‖. Principiile UNIDROIT operau cu regula restituţiei. 

Codul civil al Portugaliei prevede la art. 434(2) că, în contractele cu executare 

continuă sau periodică, rezoluţiunea nu atinge prestaţiile deja executate, cu excepţia 

cazului dacă între aceste prestaţii şi cauza rezoluţiunii există o legătură ca justifică 

rezoluţiunea tuturor prestaţiilor.  

Principiile Dreptului European al Contractelor (în continuare, Principiile 

Europene)
2
 au pornit de la un efect invers al rezoluţiunii: contractul încetează pe viitor; 

cu titlu de excepţie o parte poate cere restituirea bunurilor transmise anterior dacă nu a 

fost plătite pentru ele ori nu a primit o altă contraprestaţie pentru ele (art. 9:308).  

DCFR, care reprezintă metamorfozarea Principiilor Europene, a stabilit regula că 

toate prestaţiile trebuie restituite (art. III. – 3:510). Următorul articol stabileşte o regulă 

inversă: restituirea nu trebuie efectuată dacă executarea adecvată a unei părţi corespunde 

executării adecvate de către cealaltă parte. Totuşi, partea care rezolveşte poate alege să 

consideră că executarea nu este adecvată dacă ceea ce ea a primit nu are valoare sau are o 

valoare fundamental redusă pentru ea, din cauza neexecutării admise de cealaltă parte. 

Observaţia generală pe care o putem face după lecturarea acestor codificări 

internaţionale în materie de contracte este că, pentru a edicta aceste soluţii, redactorii lor 

nu au avut nevoie să recurgă la o clasificare a contractelor (cum ar fi cea a contractelor 

cu executare dintr-o dată şi cea cu executare succesivă) şi nici nu au avut nevoie să 

distingă între rezoluţiune şi reziliere, folosind în limba engleză termenul generic 

termination (încetare). Notăm că versiunea în limba franceză utilizează termenul 

résolution (rezoluţiune), lui însă nu îi este opusă résiliation (rezilierea).  

În ceea ce ţine de Codul civil al Republicii Moldova observăm că el este înarmat 

de prevederi care permit de a contrabalansa adoptarea clasificării improprii de contracte 

cu executare dintr-o dată şi cu executare succesivă: 

1) Potrivit art. 709 alin. (3), în caz de rezoluţiune creditorul „poate rezolvi 

contractul integral doar în cazul în care nu are nici un interes în executarea parţială” a 

prestaţiei pe care deja a primit-o.  

2) Conform art. 748 alin. (4), dacă, după reziliere, prestaţiile efectuate nu mai 

prezintă interes pentru cel îndreptăţit să rezilieze, el poate extinde rezilierea şi asupra 

                                                           
1
 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2010 Edition. [On-line]: 

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/blackletter2010-english.pdf. (Vizitat la: 

03.03.2012). 
2
 Principles of European Contract Law. [On-line]: 

http://www.cbs.dk/departments/law/staff/ol/commission_on_ecl. (Vizitat la: 03.03.2012). 

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/blackletter2010-english.pdf
http://www.cbs.dk/departments/law/staff/ol/commission_on_ecl
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acestor prestaţii
1
. În acelaşi sens dispune art. 943 alin. (3) C. civ. pentru antrepriză şi 

prestări servicii („dacă reziliază contractul, antreprenorul sau prestatorul poate cere 

pentru lucrările sau prestaţiile efectuate o parte proporţională a retribuţiei, în măsura în 

care beneficiarul are un interes în aceste lucrări sau prestaţii‖).  

3) În materie de prestări servicii dispune la art. 978 alin. (2) propoziţia 1, că:  

- dacă prestatorul reziliază contractul de prestări servicii din motive care nu ţin de 

nerespectarea condiţiilor contractului de către beneficiar; sau 

- dacă beneficiarul reziliază contractul din cauza că prestatorul nu respectă 

prevederile contractului, 

atunci „prestatorul nu are dreptul la retribuţie în măsura în care serviciile sale de 

până atunci nu prezintă interes pentru cealaltă parte în urma rezilierii‖.  

4) potrivit art. 1139 alin. (3) – în cazul rezilierii contractului de servicii turistice, 

organizatorul pierde dreptul asupra preţului convenit. El poate cere totuşi o indemnizaţie 

corespunzătoare pentru serviciile prestate deja şi pentru cele necesare în vedea încheierii 

călătoriei, cu excepţia cazului în care serviciile nu prezintă interes pentru turist în 

legătură cu rezilierea contractului de servicii turistice. 

Astfel, atât în partea generală cât şi partea specială putem identifica principiul după 

care restituţia prestaţiilor poate avea loc şi în contractele cu executare succesivă dacă 

creditorul a pierdut interesul în acestea ca urmare a neexecutării.   

Art. 747 alin. (2) şi 748 alin. (1) ale Cod civil al Republicii Moldova sunt 

contradictorii: art. 747 face referinţă la art. 735 (neexecutarea esenţială) ca şi temei, care, 

după cum vom vedea, nu necesită acordarea unui termen prealabil; însă art. 748, de 

asemenea pentru reziliere dispune că dacă rezilierea se face pe temeiul neexecutări, ea 

trebuie obligatoriu precedată de acordarea unui termen suplimentar (conceptul german 

Nachfrist). Credem că soluţia ar trebui să fie identică cu cea a conflictului dintre art. 709 

şi 735 în ceea ce ţine de rezoluţiune şi să spunem că aceste sunt două temeiuri paralele, 

alternative de desfacere a contractului.  

Doctrina de asemenea şi-a adus contribuţia la soluţionarea identificarea unei juste 

teorii în funcţie de care se va decide restituţia în contractele desfăcute.   

Într-o primă abordare
2
 s-a propus delimitarea dintre contracte divizibile şi 

contracte indivizibile. Autorii care susţin abordarea consideră că fiecare contract trebuie 

să treacă prin filtrul analizei care permite de a şti dacă conţinutul acestui contract este 

divizibil ori indivizibil. Astfel, dispariţia ansamblului de obligaţii contractuale se va 

impune dacă executarea este concepută ca indivizibilă; rezoluţiunea parţială, pentru 

viitor, care în mod obişnuit este ataşată contractelor cu executare succesivă în general, 

este justificată doar dacă prestaţiile executate până atunci, sau o parte a lor, ar putea fi 

privite ca formând o „tranşă divizibilă‖ a executării. În acest chip, efectele rezoluţiunii 

                                                           
1
 Acest articol corect face referinţă la art. 738 în ceea ce ţine de restituirea prestaţiilor. Referinţa la 

art. 731 este însă una absurdă şi deci inaplicabilă, întrucât acest articol se conţine în alt Capitol (interpretarea 

contractului) şi nu are nimic comun cu instituţia rezoluţiunii şi rezilierii contractului.  
2
 Genicon T. Op. cit., p. 602. 
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vor fi diferite după cum executarea este concepută ca răspunzând unui echilibru global 

sau dacă ea poate fi formulată ca o succesiune de echilibre parţiale şi potenţial autonome. 

Pe scurt, fie contractul formează un tot indivizibil şi trebuie să intre în joc restituţia, fie el 

poate fi executat prin fracţiuni periodice divizibile şi el va înceta doar în raport cu 

prestaţiile viitoare.  

Teoria este criticabilă prin aceea că ea este prea tehnică şi ignoră intenţia părţilor. 

Chiar şi în contractele divizibile ar putea exista interesul creditorul de a-l desface în 

raport cu toate prestaţiile întrucât scopul final nu a fost atins prin prestaţiile succesive 

divizibile anterioare.  

Înainte de a formula o nouă teorie, satisfăcătoare, T. Genicon
1
 critică opoziţia 

dintre rezoluţiune şi reziliere. În primul rând, este greu de conceput cum aceste două sub-

instituţii una fiind inversul alteia, pot forma împreună o singură instituţie.  

Premisele tradiţionale ale acestor sub-instituţii de asemenea sunt contradictorii: 

deşi constau din aceeaşi măsură juridic, rezoluţiunea consideră că contractul niciodată nu 

a existat, pe când rezilierea acceptă existenţa contractul şi doar îl încetează pentru viitor.  

În plus, în practică s-a arătat falsitatea unei distincţii clare a rezoluţiunii cu efecte ex tunc 

şi a rezilierii cu efecte ex nunc.  

Pentru a putea formula o nouă teorie trebuie să pornim de la aceea că rezoluţiunea 

este o măsură juridică luată pentru realizarea completă a unei măsuri de ordin economic: 

de a reveni asupra operaţiunii în care s-au angajat părţile şi pentru realizarea căreia ele au 

încheiat contractul.  Astfel, două directive trebuie să stea la baza teoriei asupra efectelor 

desfacerii contractului: (1) încetarea efectelor juridice ale contractului are drept obiect 

pur şi simplu de a permite retragerea efectivă a operaţiunii economice cuprinsă de 

contract; şi (2) această retragere este îndreptată spre corectarea dezechilibrului cauzat 

prin neexecutare. Trebuie întotdeauna să tindem să păstrăm echilibrul între aceste două 

directive şi să ţinem cont că retragerea operaţiunii economice este subordonată ideii 

centrale de corectare a încălcării, a dezechilibrului creat.   

Retragerea operaţiunii economice nu are loc într-un mod identic pentru toate 

contractele şi toate situaţiile. Astfel autorul propune să distingem contractele de utilitate 

continuă de contractele de utilitate globală (adică care ia în considerație toate elementele 

unui ansamblu).  

Contractele de utilitate continuă au drept obiect executarea unei operaţiuni care nu 

încetează de a fi utilă pe măsura executării; ele îşi găsesc utilitatea deşi treptat ele se 

epuizează; acest contract este constat în curs de execuţie în acelaşi timp considerându-se 

executat în mod perfect. În acest sens există o utilitate continuă, permanentă, care nu 

încetează: o utilitate care rezistă la trecerea timpului. Este vorba de locaţiune, contractul 

de muncă, contractul de distribuţie şi, în linii mari, de toate contractele-cadru. Din 

această categorie nu fac parte decât contractele cu întindere în timp, deşi contractele din 

cea de a doua categorie pot fi atât contracte cu întindere în timp cât şi cu executare 

instantanee.  

                                                           
1
 Idem, p. 607.  
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Contractele de utilitate globală, în fond, indiferent dacă executarea lor se înscrie 

sau nu într-o durată mai mult sau mai puţin lungă, nu sunt decât proiecte în curs de 

realizare. Ele cuprind o operaţiune care are un obiectiv spre care tinde ansamblul actelor 

îndeplinite în acest scop şi care, fiind lipsit de orice utilitate proprie, nu are sens şi 

valoare decât atunci când proiectul a fost îndeplinit. Este vorba de vânzare (de orice 

timp, inclusiv în credit), reprezentaţia teatrală, contractul de construcţie, contractul de 

transport, contractul de tranzacţie, închirierea unui spaţiu pe un termen determinat pentru 

a filma în el o secvenţă dintr-un film etc.  

În opinia autorului articolului această nouă teorie merită a fi reţinută şi în sistemul 

Codului civil al Republicii Moldova în lumina textelor de lege arătate mai sus, care se 

axează pe teoria interesului (un echivalent al utilităţii) creditorului în prestaţiile primite.   

Primele observaţii care le putem face sunt: a) durata contractului este mai puţin 

importantă; mult mai relevant este măsura în care prestaţiile parţiale sunt utile, prezintă 

interes pentru creditor; b) este imposibil de a atribui contracte speciale concrete strict la 

una sau la alta categorie. Atribuirea contractului la una sau cealaltă categorie se va face 

în funcţie de specificul operaţiunii economice concrete avute în vedere de părţi.  

Autorul T. Genicon propune următoarele criterii, indicii în baza cărora vom atribui 

contractul la un sau cealaltă categorie: 

1) judecătorul va examina voinţa părţilor exprimată în contract privind natura 

aşteptărilor lor. În special se va întreba dacă executarea care deja a avut loc are o utilitate 

ori dacă părţile urmărea un alt scop, care aşa şi nu s-a materializat; 

2) judecătorul se va baza pe durata contractului, sub două aspecte: a) se va 

prezuma că contractul de durată este unul de utilitate continuă, şi invers; b) se va cerceta 

dacă contractul este pe termen determinat sau nedeterminat. Dacă contractul este pe 

termen nedeterminat, părţile au un drept discreţionat de desfacere a contractului, astfel 

încât se poate identifica o utilitate continuă; 

3) judecătorul va studia dacă contractul este unul eterogen, adică dacă prestaţiile 

reciproce se repartizează sporadic în timp, sau dacă este un contract omogen, adică 

prestațiile căruia se repartizează armonios în timp.  

Niciunul dintre criterii nu este absolut şi nu este determinant de unul singur; ci 

trebuie aplicate toate împreună pentru a înţelege structura economică a contractului.  

O asemenea abordare complexă pare a fi problematică pentru sistemele de drept 

care se bazează pe rezoluţiunea extrajudiciară (cum ar fi cel al Republicii Moldova), 

întrucât, în lipsă de intervenţie a judecătorului, care ar aprecia dacă contractul este de 

utilitate continuă sau de utilitate globală, această apreciere va reveni creditorului. De 

regulă, creditorul va indica efectele dorite ale rezoluţiunii în însăşi declaraţia sa de 

rezoluţiune. În caz de dezacord, debitorului nu îi rămâne decât să conteste declaraţie în 

instanţă sau să stea în pasivitate, aşteptând acţiunea judiciară a creditorului, ridicând 

argumentele care îi întemeiază dezacordul în faţa judecătorului.  

IV. Concluzii 

Rezoluţiunea pentru neexecutare nu este decât o măsură juridică care permite 

retragerea operaţiunii economice cuprinse de contract şi, în acest scop, corectează 
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dezechilibrul creat prin încălcarea contractului.  

Întinderea acestei retrageri a operaţiunii economice depinde de tipul contractului şi 

a operaţiunii propriu-zise. În cazul contractelor de utilitate globală, părţile vor fi ţinute la 

restituţie, în timp ce în cadrul contractelor de utilitate continuă, prestaţiile conforme, care 

s-au caracterizat prin păstrarea echilibrului contractual, vor fi menţinute; restituţia se va 

putea aplica prestaţiilor patogene.  

Astfel, cu titlu de propunere de lege ferenda, susţinem excluderea din Codul civil 

al Republicii Moldova a menţiunilor privind „contractele cu executare instantanee‖ şi, 

după caz „contractele cu executare succesivă‖ (ne referim in concreto la art. 623 alin. (5), 

666 alin. (3), 747 şi 748, 1171). Articolul 747 urmează a fi expus în redacţie nouă 

prevăzând că efectele juridice menţionate la art. 738 se aplică contractelor de utilitate 

globală adică contractul care cuprinde o operaţiune economică în care creditorul 

prestaţiei specifice are interes doar dacă ea este executată integral ori aproape integral. 

Acelaşi articol 747 va prevedea că în cazul contractelor de utilitate continuă. Autorul nu 

insistă de a folosi conceptele de „contract de utilitate globală‖ şi „contract de utilitate 

continuă‖, ci de a delimita clar aplicabilitatea restituţiei în funcţie de natura operaţiunii 

economice avute în vedere de contract. În această concepţie, nu se va recurge la o 

atribuire automată şi a formală a unui contract la una dintre aceste două categorii. Din 

contra, indiferent de tipul contractului, se va cerceta natura operaţiunii economice şi 

intenţia părţilor, şi se va da aplicare restituţiei ori se va exclude restituţia.  

În acest sens ne raliem la norma art. III. – 3:511 al DCFR, întitulat „Când nu are 

loc restituţia‖: 

„(1) Nu există obligaţia de a restitui în condiţiile prezentei Sub-secţiuni în măsura 

în care o prestaţie adecvată a unei părţi a fost întâmpinată de prestaţia adecvată de 

către cealaltă parte. 

(2) Partea care desface contractul poate decide să considere prestaţia drept 

neadecvată dacă ceea ce a primit respectiva parte nu are valoare ori are o valoare 

fundamental redusă din cauza neexecutării admise de cealaltă parte. 

(3) Restituţia în condiţiile prezentei Sub-secţiuni nu este necesară dacă contractul 

este cu titlu gratuit.” 

Având în vedere propunerea noastră anterioară de a utiliza un singur termen în loc 

de perechea „rezoluţiune-reziliere‖, art. 747 nu trebuie să prevadă că contractelor de 

utilitate continuă li se aplică rezilierea. Ca şi tehnică legislativă, considerăm că legiuitorul 

poate, cu succes, aşa cum face Codul civil olandez, Principiile UNIDROIT, Principiile 

Europene şi DCFR, să stabilească efectele juridice ale desfiinţării contractului în funcţie 

de operaţiunea economică concretă, şi nu întâi să stabilească că un contract tot timpul 

este cu executare instantanee ori cu executare succesivă, şi că primelor tot timpul li se va 

aplica rezoluţiunea, iar celor din urmă rezilierea. În opinia noastră, excluderea dihotomiei 

„rezoluţiune-reziliere‖ va echivala cu excluderea unui concept care doar joacă rolul de 

„intermediar‖ care nu este necesar.  
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SOME CONSIDERATIONS ON SUSPENSION, DISSOLUTION OR 

INTERDICTION OF POLITICAL PARTIES IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

THROUGH THE PRISM OF NATIONAL LAW, RECOMMENDATIONS OF VENICE 

COMMISSION AND PRACTICES OF ECHR 

 

The political parties are imposed by the modern society as immutable 

representative complex institutions of democracy and of state of law and evaluated 

differently and contradictorily, being conditioned by the socio-political, economic, 

cultural factors of each state apart. In post socialist states thrown away of communist 

values and opened for new challenges (as well in Republic of Moldova), the process of 

organization and functioning of political parties is in transition, because misses the 

secular tradition specific to occidental states. For these reasons, the legislative acts, 

which regulate the organization and the functioning of political parties, have such a 

character and impose a strict control of their activity. 

The procedure of registration of political parties also requires some way to 

suspend or dissolve them, although obviously in states where registration is not 

mandatory does not provide any possibility to constrain their activities. Thus in Bulgaria 

and the Republic of German Federation legislation does not provide such a procedure. 

Any political party has the right to work just according to the national legislation. 

The failure of Constitution and other normative acts, suppose the application of some 

restrictions or sanctions. In special literature are indicated two ways of constraints of 

political parties’ activity: the suspension and the dissolution of political parties. 

 

Orice partid politic are dreptul de a activa doar în strictă concordanţă cu legislaţia 

naţională. Nerespectarea constituţiei şi altor acte normative presupune aplicarea unor 

restricţii sau sancţiuni. În cazul partidelor politice se aplică procedura de suspendare sau 
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dizolvare. Procedura de suspendare este o măsură tolerantă ce permite reintrarea în 

drepturi din momentul conformării partidului politic legislaţiei în vigoare. 

Procedura de înregistrare a partidelor politice presupune, de asemenea, unele căi 

de a suspenda sau de a le dizolva, deşi evident că în statele în care înregistrarea nu este 

obligatorie nu se prevede nici posibilitatea de constrângere a activităţii acestora. În 

Bulgaria1 şi Republica Federaţia Germană legislaţia nu prevede procedura în cauză.2 

Prin analogie, suspendarea unui partid pentru o perioadă de 30 de zile, chiar fără 

ca decizia de suspendare să fie implementată, reprezintă o ingerinţă în libertatea de 

asociere a partidului datorită imposibilităţii partidului de a-şi urmări scopurile politice pe 

perioada suspendării, riscului ca decizia să fi fost implementată şi efectului descurajant al 

suspendării asupra partidului. (dec. PPCD vs. Moldova, 22.03.2005.p)3 Faptul că 

partidele politice activează în calitate de persoană juridică cu drepturi extinse, nu 

înseamnă că nu există modalităţi de limitare sau chiar de dizolvare a acestora. 

În literatură de specialitate sunt indicate două căi de constrângere ale activităţii 

partidelor politice: suspendarea şi dizolvarea partidelor politice. Suspendarea partidelor 

politice este prevăzută în asemenea state precum: Republica Moldova, Federaţia Rusă, 

Spania, Letonia, Ungaria etc.  

E necesar de menţionat că suspendarea este o sancţiune specifică anumitor 

încălcări. De asemenea, durata suspendării poate să varieze în timp, însă de regulă, 

suspendarea presupune durata de jumătate de an,ca excepţie este, întâlnită o durata mai 

lungă  

Aplicarea acestei constrângeri poate fi impusă având ca premize diverse încălcări: 

nerespectarea prevederilor constituţionale, legislaţiei naţionale, statutului şi programului 

partidului politic, finanţării din exterior sau neprezentarea datelor financiare, perturbarea 

ordinii publice etc. 

Consecinţele aplicării suspendării, de asemenea, includ o diversitate largă de 

sancţiuni precum: interzicerea activităţii publice (miting, manifest, demonstraţie), 

blocarea conturilor bancare, restrângerea dreptului de a participa la alegeri etc. 

În acest context un rol primordial îi revine mecanismului luării deciziei de 

suspendare. În unele state precum Federaţia Rusă, Spania, Portugalia, Letonia, Slovacia 

etc., procedura de dizolvare sau de suspendare este prevăzută expres în constituţie. 4  

Procedura de suspendare se aplică (pe termen de 2 luni) de legiuitorul rus şi 

constituie o sancţiune pentru următoarele activităţi
1
: 

                                                           
1
 The Law on political parties of Bulgary. [On-line]: 

http://legislationline.org/documents/action/popup/id/15811. (Vizitat la: 23.06.2012). 
2
 Political Parties Act of 24 July 1967. [On-line]: 

http://www.bundeswahlleiter.de/en/parteien/rechtsgrundlagen.html. (Vizitat la:23.06.2012). 
3
 Muraru E., Răducanu T., Morari V., Gribincea V.I. Procedura şi practica CEDO şi alte tratate 

obligatorii pentru Republica Moldova. Drept comunitar. Ed. а 2-a. Chişinău: S.n., 2009, p.109. 
4
 Окунъкова Л.А. Конституции государств Европейского Союза. Москва: Инфра-М, 1997. 

816с. 

http://legislationline.org/documents/action/popup/id/15811.%20(Vizitat
http://www.bundeswahlleiter.de/en/parteien/rechtsgrundlagen.html.%20(Vizitat
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a) încălcarea prevederilor constituţionale; 

b) încălcarea prevederilor legii partidelor politice şi altor acte normative 

federale. 

În Federaţia Rusă, suspendarea activităţii partidelor politice este, de asemenea, 

prevăzută în situaţii excepţionale sau în caz de asediu sau de război şi se efectuează 

numai prin decretul preşedintelui. Din aceste motive, Ministerul Justiţiei a suspendat opt 

organizaţii social-politice obşteşti pe motivul depăşirii activităţilor prevăzute de statut. 

Astfel, aceste partide politice au fost private de dreptul a participa la alegerile din 12 

decembrie din 1993. 
2
.  

În opinia noastră, suspendarea, dizolvarea sau interzicerea partidelor politice prin 

decret prezidenţial nu pot fi justificate şi pot fi considerate ca fiind neconstituţionale, 

chiar dacă la momentul dat curtea constituţională nu era înfiinţată. Este evident, că în 

asemenea cazuri, formaţiunile politice decad din drepturi subiective, însă îşi rezervă 

dreptul patrimonial şi obligaţiile, dreptul la protecţia membrilor săi, de a stabili relaţii 

internaţionale etc. 

Activitatea în partid, de asemenea, rămâne în vigoare; întrunirile membrilor 

continuă, organele de conducere îşi menţin statutul etc. 

Partidul politic suspendat este viabil şi, reintră în drepturi egale, în cazul în care 

instituţia acreditată pentru controlul activităţii partidelor nu depistează încălcări, , însă 

dacă, se atestă în continuare încălcări grave atunci formaţiunea politică va fi dizolvată. 

În alegerea sancţiunii de suspendare sau de dizolvare, este important de menţionat 

că caracterul confuz al legii vis a vis de procesul în cauză duce în eroare cetăţenii. 

În opinia noastră, normele de sancţionare trebuie să fie clare fără a include 

ambiguitate. Astfel, legislaţia Republicii Moldova prevede printre formele 

complementare de constrângere aplicarea procedurii de suspendare şi dizolvare a 

partidelor, deşi în majoritatea statelor predomină doar procedura de dizolvare. 

Orice modificare în cadrul formaţiunilor politice se realizează, în mod obligatoriu, 

prin anunţarea Ministerului Justiţiei care operează înregistrarea modificărilor în Registrul 

partidelor. 

În cazul neinformării Ministerului Justiţiei despre modificările efectuate în statut 

sau program al partidului politic, aceasta va fi considerată o încălcare şi va fi sancţionată 

conform prevederilor legii partidelor politice.3 

În concluzie, dorim să menţionăm ambiguitatea legislaţiei naţionale în aplicarea 

procedurii de suspendare şi/sau dizolvare. Legislatorul nu a delimitat clar aceste două 

                                                                                                                                                                 
1
Федералъный Закон № 95-Ф3 о политических партиях от 11.07.2001 [On-line]: ст.39 

http://www.zakonprost.ru/zakony/95-fz-ot-2010-06-04-o-politicheskih/glava-9/. (Vizitat la: 11.09.2011). 
2
 Указ Президента Российской Федерации от 19 октября 1993 г. № 1661 О некоторых мерах 

по обеспечению государственной и общественной безопасности в период проведения 

избирательной кампании 1993 года. [On-line]: http://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=19639. (Vizitat 

la: 22.08.2011). 
3
 Legea privind partidele politice nr. 294-XVI din 21.12.2007. În: Monitorul Oficial nr 42-44/119 

din 29.02.2008, art. 10, alin. (2). 

http://www.zakonprost.ru/zakony/95-fz-ot-2010-06-04-o-politicheskih/glava-9/.%20(Vizitat
http://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=19639.%20(Vizitat
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forme de sancţiuni. Considerăm rezonabilă aplicarea consecutivă a sancţiunilor: 

suspendarea şi, respectiv, în ultim caz, dizolvarea partidelor politice. 

Dizolvarea partidelor politice. Dizolvarea forţată a unui partid trebuie să fie 

justificată de argumente deosebit de impetuoase. Astfel, declararea unor scopuri radicale, 

fără a întreprinde măsuri violente în acest sens nu sunt suficiente pentru dizolvarea 

partidului politic potrivit Hotărârii CEDO în cazul United Communist Party vs. Turcia 

din 30.01.1998. Curtea totuşi a acceptat că dizolvarea forţată a unui partid fundamentalist 

islamic a fost justificată în cazul Refah Partisi vs. Turcia din 13.02.2003, deoarece acesta 

propunea instituirea regulilor şariatului, înlăturarea pluralismului şi susţinea 

discriminarea1. 

Dispoziţii generale privind dizolvarea persoanei juridice este prevăzut de Codul 

Civil al RM. Astfel, dizolvarea poate fi benevolă şi silită. Procedura dizolvării benevole 

se realizează în cazul luării a unei asemenea decizii de către membri-fondatori ai 

partidului politic sau de persoana împuternicită, iar dizolvarea silită/forţată se realizează 

în cazul depistării încălcărilor de către organele abilitate de a le controla. 

Încetarea activităţii partidelor politice poate fi voluntară prin autodizolvare sau 

ordonată în cazul: dizolvării decisă pe calea judecătorească sau de către Curtea 

Constituţională; inactivităţii.2 

Încetarea activităţii partidelor politice poate fi voluntară - prin autodizolvare sau 

ordonată – pe calea dizolvării sancţionare prin hotărârea Curţii Supreme de Justiţie sau 

prin declararea neconstituţionalităţii formaţiunii politice de către Curtea Constituţională. 

În România, de asemenea, partidele politice încetează să activeze în cazul în care 

ele nu desemnează candidaţi singuri sau în alianţă, în două campanii electorale 

succesive, în cel puţin 10 circumscripţii sau nu au ţinut nici o adunare generală timp de 5 

ani. Încetarea activităţii unui partid, în toate cazurile, este constatată de Tribunalul 

municipiului Bucureşti. 

Este, însă, necesar de a garanta ca procesul de dizolvare a partidelor politice să 

fie transparent şi protejat de influenţe abuzive din partea instituţiilor de stat. În calitate 

de garanţie juridică ar putea servi un regulament privind evidenţă partidelor dizolvate 

sancţionar, de aceeaşi natură ca şi regulamentul privind înregistrarea partidelor 

politice. Opinie proprie 

Dizolvarea partidelor politice poate avea loc din următoarele motive: 

incompatibilitatea statului şi programului partidului cu principiile fundamentale 

democratice, în caz de „pasivitate electorală‖, scăderea numărului de membri sub limita 

indicată de lege, încălcări financiare etc.
3
 

                                                           
1
 Muraru E., Răducanu T., Morari V., Gribincea V. Procedura şi practica CEDO şi alte tratate 

obligatorii pentru Republica Moldova. Drept comunitar. ed. a 2-a.Chişinău: S.n., 2009, p.109. 
2
 Muraru I., Tănăsescu S. Drept constituţional şi instituţii politice. Bucureşti: Lumina Lex, 2001, p. 

311. 
3
 Legea României nr. 14 din 09/01/2003, Legea partidelor politice. În: Monitorul Oficial, Partea I nr. 

25 din 17/01/2003. Art. 46. 
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Curtea Constituţională este organul jurisdicţional suprem abilitat cu dreptul de a 

dizolva partidele politice. În acest sens, nici o instanţă de judecată nu este în drept să 

decidă încetarea formaţiunilor politice. Însă din experienţa anterioară, cunoaştem cazuri 

grave de încălcare a Constituţiei prin încercarea de a delega definitiv şi irevocabil Curţii 

Supreme de Justiţie dreptul de dizolvare a partidelor politice sau organizaţii social-

politice. Astfel, Curtea Constituţională din Republica Moldova a emis o hotărâre în acest 

sens, declararea neconstituţionalităţii1.  

Legislatorul, deci, a extins dreptul de dizolvare ca formă de sancţionare a 

partidelor politice peste limitele constituţionale strict delimitate2. Astfel, Parlamentul 

poate adopta legi privind „organizarea şi funcţionarea partidelor politice‖3, nu însă şi 

dizolvarea, dizolvarea sau suspendarea lor. Curtea Constituţională este instanţa supremă 

în procedura de declarare a unui partid neconstituţional. Asemenea prevederi există şi în 

legislaţia altor state precum Polonia, Turcia, RFG, Ungaria, Bulgaria etc.  

De regulă în constituţiile unor state este prevăzută expres competenţa Curţii 

Constituţionale de a interzice activitatea a unor partide politice. Este cazul Albaniei, 

Ungariei, Poloniei. În Federaţia Rusă, România, Bulgaria, RFG, Curtea Constituţională 

are competenţa de a declara formaţiunea politică constituţională sau invers.  

În cazul declarării neconstituţionalităţii activităţii unui partid politic, el va fi 

dizolvat. În al treilea caz, Curţii Constituţionale îi revine doar controlul hotărârilor emise 

de instanţă de fond. 

Comisia de la Veneţia, de asemenea, consideră că interzicerea sau desfiinţarea 

partidelor politice este rezervată doar Curţii Constituţionale sau unui alt organ judiciar 

adecvat.  

Este necesar de menţionat că în Federaţia Rusă există condiţia de a forma doar 

partide naţionale care a îngloba interesele păturii largi a cetăţenilor.
4
 

Radierea din Registrul partidelor politice duce la privarea de drepturi şi privilegii 

care i se conferă în calitate de subiect al procesului electoral, sechestrarea bunurilor în 

folosul statului şi ridicarea a funcţiilor deţinute de membri a partidelor politice în cauză. 

În statele democratice sunt prevăzute proceduri de autodizolvare benevolă, 

asociere cu alte partide sau reorganizarea. De regulă, organele competente din interiorul 

partidelor politice decid în conformitate cu regulamentul intern. Astfel, în Portugalia şi 

Republica Federativă Germană reglementarea este amănunţită.5. 

                                                           
1
 Legea Republicii Moldova nr. 1534 din 13.12.2002 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.718-XII din 17 septembrie. 1991 privind partidele şi alte organizaţii social-politice. În: Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova 185-189/1406, 31.12.2002. 
2 

Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994. În: Monitorul Oficial Nr. 1 din 18.08.1994, 

art.41 alin. (4). 
3 

Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994. În: Monitorul Oficial Nr. 1 din 18.08.1994, art. 

72 lit. g). 
4
Федералъный Закон № 95-Ф3 о политических партиях от 11.07.2001. 

[On-line]: ст. 3 http://www.newlist.ru/politika/zakonopartii/index.html. (Vizitat la: 21.06.2010). 
5
 Act on political parties. [On-line]: 

http://www.bundeswahlleiter.de/en/parteien/rechtsgrundlagen.html (Vizitat la: 22.06.2010). 

http://www.newlist.ru/politika/zakonopartii/index.html.%20(Vizitat
http://www.bundeswahlleiter.de/en/parteien/rechtsgrundlagen.html%20(Vizitat


Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a doctoranzilor                                    

și tinerilor cercetători. Vol. II. Ediţia a VI-a, 12 aprilie 2012, Chişinău 

 
 

132 

 

Mai mult, în procesul dizolvării sancţionare, legea partidelor politic germane 

atribuie competenţe sporite atât Curţii Supreme de Justiţie cât şi Curţii Constituţionale.
1
  

În Brazilia există jurisdicţie electorală ce cuprinde Curtea Superioară Electorală, 

curţile electorale regionale, judecătorii electorale şi consiliile electorale.2 

În opinia noastră, autorităţile judecătoreşti au aceleaşi funcţii în domeniu. 

Considerăm că dizolvarea partidelor politice trebuie să fie realizată, exclusiv, prin 

hotărârea Curţii Constituţionale. 

Conform prevederilor Legii privind partidele politice din Republica Moldova, 

încetarea activităţii partidelor politice poate interveni în următoarele situaţii3:  

a) reorganizare, conform prevederilor prezentei legi, şi pierdere, în urma 

reorganizării, a personalităţii juridice;  

b) autodizolvare, prin decizia organului său suprem;  

c) dizolvare prin hotărâre definitivă a Curţii de Apel Chişinău, la cererea 

Ministerului Justiţiei;  

d) declarare a neconstituţionalităţii partidului prin hotărârea Curţii Constituţionale.  

(2) Ministerul Justiţiei va înainta Curţii de Apel Chişinău o acţiune prin care va 

cere dizolvarea partidului politic dacă există cel puţin unul din următoarele temeiuri:  

a) partidul activează în baza statutului şi programului său cu modificări şi 

completări care nu au fost înregistrate în modul stabilit de lege;  

b) pe parcursul unui an, care începe să curgă din data când a devenit definitivă 

hotărârea Curţii de Apel Chişinău cu privire la limitarea activităţii partidului, acesta a 

comis acţiuni similare celor pentru care activitatea partidului a fost limitată;  

c) partidul nu a participat cu liste de candidaţi în două campanii electorale 

consecutive pentru alegerea Parlamentului sau a acumulat la fiecare din aceste alegeri un 

număr de voturi mai mic decât numărul de membri necesar pentru înregistrarea unui 

partid;  

d) activitatea partidului se desfăşoară pe căi ori prin mijloace ilegale sau prin 

săvârșirea unor acte de violenţă;  

e) partidul a fost declarat neconstituţional prin hotărâre a Curţii Constituţionale.  

(3) Hotărârea definitivă a Curţii de Apel Chişinău cu privire la dizolvarea 

partidului politic se remite Ministerului Justiţiei, care va consemna în Registrul partidelor 

politice demararea procedurii de dizolvare a acestuia.  

(4) Pentru dizolvarea unui partid politic, Ministerul Justiţiei, în scopul executării 

hotărârii definitive a Curţii de Apel Chişinău, va crea o comisie de dizolvare a partidului. 

Existenţa unui partid politic încetează numai după finalizarea procedurii de dizolvare şi 

radierea partidului din Registrul partidelor politice.  

                                                           
1
 Federal Constitution Court Act. [On-line]: Art. 13 al.(2). [On-line]: http://www.iuscomp 

.org/gla/statutes/BVerfGG.htm. (Vizitat la: 22.08.2011). 
2
 Bîrgău M., Gureu V. Drept Constituţional Comparat, curs univ. Chişinău: CEP USM, 2009, p. 

126. 
3
 Legea nr. 294-XVI privind partidele politice din 21.12.2007. În: Monitorul Oficial nr. 42-44 din 

29.02.2008, art. 22 alin. (1). 
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(5) După încetarea activităţii partidului politic, bunurile acestuia se trec, cu titlu 

gratuit, în proprietatea statului pentru a fi utilizate în scopuri filantropice (de caritate). 

Problema dizolvării sau interdicţiei partidelor politice a fost studiată de Comisia de 

la Veneţia la solicitarea Secretarului General al Consiliului Europei. Acest studiu a fost 

realizat în baza unui chestionar adresat în 40 de state. Astfel, s-a ajuns la următoarele 

concluzii: 

1) în toate statele este garantat principiul asocierii partidelor politice; 

2) în unele state sunt aplicate sancţiuni faţă de formaţiuni politice pentru 

nerespectarea prevederilor legislaţiei; 

3) procedura de sancţionare a unui partid politic nu afectează principiul 

asocierii.  

Comisia a cercetat problema interzicerii şi dizolvării partidelor şi a elaborat un 

raport cu privire la problema dizolvării partidelor politice la a 41-a şedinţă plenară de la 

Veneţia ce a avut loc pe data de 10-11 decembrie 1999.  

Comisia de la Veneţia a ajuns la concluzia că problema dată este tratată diferit, iar 

scopul propus este de a iniţia principii unice pentru statele-membre ale Consiliului 

Europei şi altor state ce împărtăşesc valorile reflectate în Convenţia Europeană a 

Drepturilor Omului şi anume
1
: 

1. Statul trebuie să recunoască dreptul fiecărui cetăţean la asociere în partidele 

politice. Acest drept întruneşte şi alte libertăţi precum dreptul la exprimare, accesul la 

informaţie etc. Necesitatea înregistrării partidelor politice la organele abilitate nu 

constituie încălcare a normelor UE. 

2. Orice limitare a activităţii partidelor politice trebuie să fie în concordanţă cu 

hotărârile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi altor tratate internaţionale. 

3. Interzicerea sau dizolvarea unui partid politic poate fi realizată numai în caz 

de încălcare gravă a legislaţiei în vigoare. Spre exemplu, activităţi extremiste sau care 

instigă la ură interetnică.  

4. Partidul politic fiind subiect colectiv (persoană juridică) nu este responsabilă 

pentru comportamentul fiecărui membru în parte. 

5. Interzicerea sau dizolvarea partidele politice este o măsură radicală ce ar 

trebui să fie aplicabilă numai în cazuri excepţionale. 

6. Decizia de a interzice sau dizolva partidele politice ar trebui să fie stabilită 

exclusiv de instanţă de judecată (referitor la constituţionalitatea sa).  

7. Decizia de a interzice sau dizolva partidele politice ar trebui să aparţină 

curţii constituţionale sau altui organ judiciar care ar garanta proces deschis şi transparent.  

1. Interzicerea partidelor politice. Partidele politice s-au impus în societatea 

contemporană ca instituţii complexe imuabile democraţiei reprezentative şi statului de 

drept şi au evoluat în mod diferit şi contradictoriu, fiind condiţionat de factori social-

                                                           
1
 Guidelines on prohibition and dissolution of political parties and analogous measures adopted by 

the Venice Commission at its 41st plenary session (Venice, 10 – 11 December, 1999). [On-line]: 

http://www.venice.coe.int/docs/2000/CDL-INF (2000) 001-rus.asp. (Vizitat la: 23.09.2011). 

http://www.venice.coe.int/docs/2000/CDL-INF%20(2000)%20001-rus.asp
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politici, economici, culturali ai fiecărui stat în parte. În statele postsocialiste debarasate de 

valorile comuniste şi deschise în faţa noilor provocări (inclusiv în Republica Moldova), 

procesul organizării şi funcţionării partidelor politice este în tranziţie, deoarece lipsesc 

tradiţiile seculare specifice statelor occidentale. Din aceste motive, actele legislative care 

reglementează organizarea şi funcţionarea partidelor politice au caracter restrictiv, impun 

un control riguros al activităţii acestora.  

Astfel, art. 41 alin. 4), 5) 6) al Constituţiei Republicii Moldova şi Legea privind 

partidele politice din RM prevăd următoarele restricţii vizând activitatea partidelor 

politice
1
: 

(1) Sunt interzise partidele politice care, prin statutul, programul şi/sau activitatea 

lor, militează împotriva suveranităţii, integrităţii teritoriale a ţării, valorilor democratice şi 

ordinii de drept a Republicii Moldova, utilizează, pentru realizarea scopurilor lor, 

mijloace ilegale sau violente, incompatibile cu principiile fundamentale ale democraţiei. 

(2) Este interzisă afilierea partidelor politice la organizaţiile politice internaţionale 

ale căror scopuri sau activitate contravin prevederilor alin.(1). 

(3) Partidele politice nu pot practica activităţi militare, paramilitare, precum şi alte 

activităţi interzise prin lege. 

(5) În Republica Moldova este interzisă constituirea şi activitatea partidelor, altor 

organizaţii politice ale statelor străine, precum şi a filialelor şi structurilor acestora. 

(6) Constituirea şi activitatea partidelor politice în baza discriminării pe criterii de 

rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, avere sau origine socială sunt 

interzise. 

Analizând restricţiile sus-menţionate, putem concluziona că acestea corespund 

bunelor maniere şi recomandărilor Comisiei de la Veneţia privind interdicţia partidelor 

politice din 1998.
2
 Mai mult, la şedinţa plenară a Comisiei de la Veneţia din 10-11 

decembrie 1999 s-a stabilit că interdicţia sau lichidarea unui partid politic poate surveni 

doar în cazuri excepţionale (de ex: uzurparea puterii de stat, instigarea la acţiuni violente, 

discriminarea pe diferite criterii sociale etc.).
3
 

În acest context, tot mai des se pune întrebarea condamnării şi interdicţiei 

partidelor politice care au preluat fragmentar sau integral denumirea, ideologia sau 

programul politic ale partidelor extremiste (comuniste şi/sau fasciste).  

Actualmente, unii lideri autohtoni ai partidelor politice parlamentare susţin că 

ideologia şi simbolica Partidului Comuniştilor din Republica Moldova trebuie să fie 

condamnate şi interzise motivând prin aprecierea istorică, politică şi juridică a regimului 

totalitar comunist. 

                                                           
1
 Legea nr. 294-XVI privind partidele politice din 21.12.2007. În: Monitorul Oficial nr. 42-44 din 

29.02.2008, art. 3. 
2
 Prohibition of political parties and analogous measures. [On-line]: 

http://www.venice.coe.int/docs/1998/CDL-PP(1998)003e.asp. (Vizitat la: 07.07.12). 
3
 Guidelines on prohibition and dissolution of political parties and analogous measures adopted by 

the Venice Commission at its 41st plenary session (Venice, 10 – 11 December, 1999). [On-line]: 

http://www.venice.coe.int/docs/2000/CDL-INF (2000) 001-rus.asp. (Vizitat la: 07.07.12). 

http://www.venice.coe.int/docs/1998/CDL-PP(1998)003e.asp
http://www.venice.coe.int/docs/2000/CDL-INF(2000)001-e.asp
http://www.venice.coe.int/docs/2000/CDL-INF(2000)001-e.asp
http://www.venice.coe.int/docs/2000/CDL-INF%20(2000)%20001-rus.asp
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Conform statutului, Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM) 

întruneşte in rândurile sale pe principii benevole cetăţenii ţării - adepţi ai ideologiei 

comuniste. El se declară că este succesor de drept, moştenitor al ideilor şi tradiţiilor 

Partidului Comunist al Moldovei.
1
 

Suntem solidari cu promotorii ideilor condamnării regimurilor totalitare (inclusiv 

regimurilor comuniste şi fasciste), însă considerăm că această decizie nu ţine de 

competenţa legiuitorului, ci, mai curând, trebuie să fie delegată Curţii Constituţionale a 

RM. 

Totodată, trebuie să delimităm acţiunile ilegale comise de PCUS în perioada 

regimului comunist sovietic de activitatea partidului parlamentar actual - PCRM.  

În opinia noastră, Partidului Comuniştilor din Republica Moldova a preluat 

fragmentar ideologia şi programul politic comunist în scopul obţinerii susţinerii 

electoratului autohton, însă nu urmăreşte scopuri extremiste antistatale. În aceste condiţii, 

interdicţia şi dizolvarea forţată a PCRM nu este justificată şi nu conţine argumente 

impetuoase.  

În acest context, practica CEDO presupune că declararea de către un partid politic 

a unor scopuri radicale, în lipsa unor acţiuni violente în acest sens, nu sunt suficiente 

pentru interdicţia sau dizolvarea acestuia. Un exemplu elocvent din practica CEDO este 

refuzul de înregistrare a Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) şi Ungureanu versus 

România.
2
 Curtea a fost de acord că statele pot interzice formaţiuni politice 

incompatibile cu principiile democraţiei, însă PCN nici nu a avut vreo activitate politică 

contrară acesteia. De asemenea, Curtea a constatat că programul şi statutul insistă pe 

respectarea suveranităţii naţionale, a integrităţii teritoriale şi a respectarea ordinii 

constituţionale şi nu cuprinde nici un pasaj care să instige la violenţă sau orice formă de 

respingere a principiilor democratice ori la dictatura proletariatului. Programul şi statutul 

PCN se distinge de abuzurile fostului partid comunist de dinainte de 1989.
3
 Astfel, 

Republica Moldova riscă să fie condamnată la CEDO pentru îngerinţa în dreptul de 

asociere.  

Interdicţia PCRM poate fi motivată doar în cazul în care partidul politic menţionat 

ar instiga la violenţă sau ar ignora restricţiile stipulate expres în Constituţia Republicii 

Moldova.
4
 

În aceste condiţii, considerăm că partidele politice autohtone trebuie să accepte 

pluralismul de idei şi ideologii şi să activeze pe poziţii de competiţie electorală sau 

parlamentară şi nu de luptă între ele. 

                                                           
1
 Statutul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. [On-line]: http://www.e-

democracy.md/files/parties/pcrm-statute-2008-ro.pdf. (Vizitat la: 07.07.12). 
2
 Refuz inregistrare partid - Partidul Comuniştilor (Nepecerişti) şi Ungureanu versus România. [On-

line]: http: // jurisprudenta cedo.com/Refuz-inregistrare-partid-Partidul-Comunistilor-Nepeceristi-si-

Ungureanu-versus-Romania.html. (Vizitat la: 07.07.12). 
3
 Ibidem. 

4
 Constituţia Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1, 12.08.1994. art. 

41 alin. 4) 5) 6). 

http://www.e-democracy.md/files/parties/pcrm-statute-2008-ro.pdf
http://www.e-democracy.md/files/parties/pcrm-statute-2008-ro.pdf
http://jurisprudentacedo.com/Refuz-inregistrare-partid-Partidul-Comunistilor-Nepeceristi-si-Ungureanu-versus-Romania.html
http://jurisprudentacedo.com/Refuz-inregistrare-partid-Partidul-Comunistilor-Nepeceristi-si-Ungureanu-versus-Romania.html
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LEZIUNEA MORTALĂ CAUZATĂ PRIN ARMĂ 

PNEUMATICĂ (STUDIU DE CAZ) 
 

CIOBANU Iurie

 

 

Secţia Medicină Legală. Florești, str. N. Testemiţanu 1. 

 

DEATH LESIONS CAUSED BY PNEUMATIC GUN (CASE STUDY) 
 

This scientific article represents analyse of literature and consist of studying of a 

real case of fatal lesions caused by pneumatic gun. This case was studied by author due 

to professional activity of medical-legal practitioner and represents a real interest for 

national juridical and medical legal science.  

Actually an effective investigation of criminal cases is supported by the state 

authorities. On the legislative level this goal is provided by the provisions of the art. 24 

of the Constitution of the Republic of Moldova. On the practical level, it is primary 

depending on institution of prosecution, leading the investigation, along with the other 

structures provided prosecution. Although it can not be neglected the role of other 

participants of the criminal process. Here we refer to the institution staff of experts (of 

legal medicine).  

Damage caused by pneumatic weapons in the last years is increasingly and 

related directly to legal medicine science, legal medicine examination are subject not 

only living people, but unfortunately the corpses. On the free market began to appear 

new types of pneumatic weapons, which are sold without any restrictions. Because of 

this phenomenon than with their accidents, their use is increasingly common purpose as 

offenses  

In the final of the research we propose to modify Article 291 of the Criminal Code 

of the Republic of Moldova through the names and add the contents of this act by the 

following terms „air” after the syntagm „fire”.  

 
Protecţia vieţii persoanei se impune ca sarcina principală a statului, pornind de la 

acel fapt că anume graţie protecţie şi asigurării dreptului la viaţă, se pot concepe şi alte 

posibilităţi de protecţie a altor valori şi relaţii sociale, pe când în lipsa asigurării protecţiei 

vieţii persoanei nu putem vorbi de însăşi existenţa relaţiilor sociale. În acest context vin 

şi prevederile legii fundamentale ale Republicii Moldova, care în art. 24 alin. (1) 

Constituţia Republicii Moldova, menţionează că statul garantează fiecărui om dreptul la 

viaţă şi la integritatea fizică sau psihică. Mecanismul concret de asigurare a dreptului la 

                                                           

 CIOBANU Iurie - Medic legist, şef secţie, expert judiciar medico-legal, categoria întâi de 

calificare, Secţia Medicină Legală Floreşti. 
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viaţă este asigurat printr-un şir de acte normative, printre care CP RM, legea cu privire la 

drepturile pacientului şi responsabilităţile pacientului,
1
precum şi de alte acte normative. 

Contextul în care nu trebuie uitate şi unele mecanisme specifice, cum ar fi cel al Curţii 

Europene de Apărare a Drepturilor Omului, de astfel cazul lui Iorga contra Moldovei
2
 

încă o dată menită de a concentra atenţia asupra examinării eficiente şi obiective a 

cauzelor penale.  

Contextul examinării efective a cauzelor penale (anchetei eficiente) de către 

autorităţile statului, prin prisma dispoziţiilor art. 24 alin. (1) Constituţiei RM, priveşte 

primordial instituţia procuraturii, care conduce urmărirea penală, de rând cu organul de 

urmărire penală. Deşi nu poate fi neglijat şi rolul altor participanţi ale procesului penal, 

ne referim acuma la instituţia experţilor (din domeniul medicinii legale).  

Cadrul legal actual al RM cu referire la modul de circulaţie, folosire, păstrare, 

comercializare etc. al armelor se conţine, în mod special, în Legea RM cu privire la 

arme.
3
 Astfel, art. 3 alin. (1) lit. a) conform criteriului constructiv şi funcţional al armelor 

de infanterie menţionează printre altele şi arme cu tuburi cu gaze pe care legea le mai 

numeşte şi pneumatice. 

Istoria apariţiei armelor pneumatice arată calităţile deosebite de luptă ale acestora. 

Modul de răspândire a lor în Europa în cadrul acestui articol depăşeşte obiectul de 

cercetare şi este dificil de stabilit. O varietate de surse încearcă să creeze ideea apariţiei 

acestor arme deja în secolul al XV-lea şi al XVI-lea, dar cele mai multe informaţii despre 

inventatorii acestui domeniu sunt cuprinse în documentele din secolul al XVII-lea. În 

secolul al XX-lea numărul de sisteme şi modele de arme pneumatice creşte enorm.
4
  

Prin urmare din momentul apariţiei armelor pneumatice, examinarea medico-

legală a leziunilor produse cu ajutorul acestora a devenit o sarcină urgentă şi care ţine 

nemijlocit de medicină legală, astfel reieşind din evenimentele şi faptele din ultimii ani 

când, din cauza incidenţei ridicate a armelor pneumatice în rândul populaţiei civile din 

diferite ţări, s-a stabilit o creştere semnificativă a numărului de infracţiuni însoţite de 

utilizarea armelor pneumatice.
5
 

Deşi în mare parte participanţi al procesului penal menţionaţi anterior, în mare a 

lor parte, consideră că armele pneumatice, prin sine nu prezintă pericol pentru viaţă, 

adică leziunile produse de acestea nu sunt letale, în realitate nu corespunde realităţii. 

Astfel, literatura de specialitate şi practica medicilor legişti recunosc faptul că un glonţ al 

                                                           
1
 Legea Republicii Moldova cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului nr. 263 din 

27.10.2005. În: Monitorul Oficial 176-181/867, 30.12.2005. 
2
 [On-line]: http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/IORGA%20(ro).pdf. (Vizitat la: 

05.03.2012). 
3
 Lege Republicii Moldova cu privire la arme nr. 110/18.05.94. În: Monitorul Oficial 4/43, 

08.09.1994. 
4
 Зеленский С.А. Повреждения ткани одежды из пневматического оружия. B: Материалы 

конференции молодых учѐных и специалистов. Научно-практический семинар Санкт-

Петербургской академии молодых учѐных и специалистов. СПб, 2010, c. 30. 
5
 Ibidem, p. 30 – 31. 
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armei pneumatice poate provoca o serie de leziuni corporale de diferită severitate. Există 

indicii care arată că în urma împuşcăturii din armă pneumatică, la o distanţă de până la 3 

metri pot apărea eventual, leziuni corporale ce pot pune viaţa în pericol şi chiar pot fi 

apreciate drept fatale. Între timp, caracteristica medico-legală a leziunilor menţionate 

rămâne a fi puţin cunoscută şi datele criminalistice ce redau caracteristicile balistic ale 

acestor nu sunt numeroase atât în practica judiciară şi a medicilor legişti.
1
 

În ultimii cinci ani, pe teritoriul Republicii Moldova, a crescut numărul 

infracţiunilor însoţite de aplicarea armelor cu destinaţie civilă şi în urma acestor cazuri 

Ministerul Afacerilor Interne a solicitat înăsprirea legii cu privire la deţinerea armelor 

date. Ca urmare a creşterii numărului infracţiunilor cu aplicarea armelor şi a nerespectării 

de către cetăţeni a normelor legale de păstrare a acestora, Ministerul Afacerilor Interne a 

cerut restricţionarea reglementărilor legale, ce ţin de armele cu destinaţie civilă. În acest 

sens, MAI a transmis Guvernului un proiect de lege spre aprobare. Anunţul a fost făcut 

la 10 august 2011, de către şeful Direcţiei Generale de Poliţie şi Ordine Publică. MAI a 

solicitat ca Guvernul şi Parlamentul să aprobe de urgenţă acest proiect, care urma să 

restricţioneze normele de eliberare a autorizaţiilor, numărul şi categoriile de arme care 

pot fie deţinute de către cetăţeni în mod legal. 

În ultima perioada au fost înregistrate 17 cazuri de infracţiuni cu aplicarea armelor, 

dintre care: 6 omoruri, 3 tâlhării, 6 cazuri de huliganism şi 2 cauzări de leziuni corporale. 

Totodată, au avut loc 11 incidente produse din neatenţie. Conform legislaţiei în vigoare, 

armele pneumatice, cu ţeava lisă sau cu glonţ trebuie să fie păstrate la domiciliu închise 

în safeu, menţionând că cetăţenii mai uită să treacă cursul de reciclare asupra mânuirii 

armelor.
2
  

Astfel în cele ce urmează vă prezentăm un caz concret din practica judiciară 

autohtonă, care vine o dată în plus să sublinieze aportul colaborării dintre participanţii 

procesului penal, precum şi să relifieze gradul prejudiciabil care emană de la armele 

pneumatice: 

Fabula faptei se rezumă la acea că pe 05 august 2010 cet. P.A. a adus acasă 

(satul B, raionul Floreşti) arma pneumatică de tip „GROSSMAN 2012”, fără a asigura 

păstrarea ei în modul şi locul stabilit (safeu) a lăsat-o la îndemâna copiilor săi minori.  

Aceiaşi zi în jurul orelor 10 ca urmare a apăsării trăgaciului armei pneumatice de 

tip „GROSSMAN 2012”, de către feciorul mezin lui P.A. s-a produs o împuşcătură, 

cauzând leziuni corporale altui fecior. În urma solicitării asistenţei medicale de urgenţă, 

ultima a sosit peste aproximativ 55 de minute şi a dispus internarea pacientului. Ca 

                                                           
1
 Зеленский С.А. Особенности повреждений ткани одежды из пневматической винтовки и 

пистолета. B: Судебно-медицинская ассоциация Северо-запада России. Материалы научно-

практической конференции молодых специалистов. СПб, 2006, c. 30 - 32; Зеленский С.А. 

Особенности повреждений груди и живота из пневматического оружия. B: Судебно-медицинская 

ассоциация Северо-запада России. Материалы научно-практической конференции молодых 

специалистов. СПб, 2000, c. 32 – 34. 
2
 Solicitarea MAI pentru înăsprirea legii cu privire la deţinerea armelor cu destinaţie civilă. [On-

line]: http://unimedia.md/?mod=news&id=22260. (Vizitat la: 05.03.2012). 
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urmare a internării pacientului peste aproximativ 2 ore, de la momentul provocării 

leziunilor corporale, pacientul a decedat.  

Organul de urmărire penală, reprezentat de Ministerul Afacerilor Interne a CPr 

Floreşti, iniţial a pornit urmărirea penală pe faptul decesului persoanei în baza 

semnelor componenţei de infracţiune prevăzute de art. 149 alin.(1) CP RM, cauza 

penală fiind încetată în baza lipsei semnelor componenţei de infracţiune în fapta 

persoanei (subiectul infracţiunii nu a atins vârsta răspunderii penale).  

Ulterior la cererea părinţilor a fost intentată o altă cauză penală pe acest fapt în 

baza semnelor componenţei de infracţiune de la art. 162 CP RM, în calitate de bănuiţi 

fiind medicii spitalului raional Floreşti, ca urmare a lipsei profesionalismului şi 

neacordării la timp a asistenţei medicale. De astfel, în urma examinării medicale, sa 

constatat evidenta legătura cauzală dintre leziunea produsă de împuşcătura cu arma 

pneumatică şi decesul minorului, ci nu şi dintre neacordarea asistenţei medicale. Din 

care considerente şi această cauza penală a fost încetată. 

Astfel, examinarea medico-legală constă în următoarele: 

în incinta Secţiei medico-legale Floreşti la data de 05.08.2010, a fost adus 

cadavrul unei persoane de sex masculin în vârstă de 13 ani, cu leziunea penetrantă a 

toracelui prin armă pneumatică. În urma examenului extern a fost depistată o singură 

leziune corporală: pe hemitoracele drept, cu 2 cm lateral de linia parasternală dreapta, 

spaţiu intercostal II, se determină o plagă cu minus ţesut, 0,3 cm în diametru, margini 

neregulate, puţin dehiscente, în jur se determină o excoriaţie circulară, superficială, 0,2 

cm în lăţime, pergamentoasă, de culoare roşietică.  

Examenul intern: lezarea ţesuturilor moi la nivelul plăgii de pe tegumente, cu 

hemoragii difuze, lezarea lobului superior al plămânului drept cu contuzia ţesutului 

pulmonar pe traiectul canalului, hemotorace (pe dreapta 550 ml; pe stânga 200 ml), 

lezarea pericardului cu hemopericard (270 ml), lezarea aortei. Corp străin – alice în 

mediastinul mediu. Urme de îngrijiri medicale. 

Diagnosticul medico-legal: Leziune penetrantă a toracelui prin armă pneumatică. 

Plagă prin armă pneumatică cu glonţ a toracelui cu orificiul de intrare pe hemitoracele 

drept cu lezarea ţesuturilor moi cu hemoragii difuze, lezarea lobului superior al 

plămânului drept cu contuzia ţesutului pulmonar pe traiectul canalului, hemotorace (pe 

dreapta 550 ml; pe stânga 200ml), lezarea pericardului cu hemopericard (270ml), 

lezarea aortei. Tamponada cordului. Corp străin – alice, în mediastinul mediu. Urme de 

îngrijiri medicale. 

În concluzie: decesul minorului A.A., anul naşterii 2003, a survenit la 05.08.2010 

ora 20
10

, în rezultatul insuficienţei cardiovasculare acute ca urmare a tamponadei 

cordului, apărută în urma leziunii penetrante prin armă pneumatică, cu lezarea 

ţesuturilor moi, hemitorace dreapta, lezarea lobului superior al plămânului drept cu 

contuzia ţesutului pulmonar pe traiectul canalului, lezarea pericardului cu 

hemopericard (270 ml), lezarea aortei, ce se confirmă prin datele necropsiei şi adeverite 

cu cele medico-criminalistice.  
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În punctul 2 al concluziilor: leziunile corporale descrise au fost produse printr-o 

împuşcare din armă pneumatică cu alice (glonte) cu lezarea toracelui, are legătură 

cauzală directă cu survenirea decesului şi se califică ca vătămare corporală gravă 

(conform criteriului pericolului pentru viaţă). 

În urma celor expuse supra, considerăm necesar de a veni cu unele constatări şi 

propuneri: 

1. Leziunile produse de armele pneumatice în ultimii ani, sunt tot mai 

frecvente, şi ţin nemijlocit de domeniul ştiinţei medico-legale, examinării medico-legale 

sunt supuşi nu numai persoanele vii, însă cu regret şi cadavrele. Pe piaţa liberă au început 

să apară noi tipuri de arme pneumatice ,,de mână‖ care sunt vândute fără careva restricţii 

şi din cauza acestui fenomen în afara accidentelor produse cu ajutorul lor, tot mai 

frecvent utilizarea lor are în calitate de finalitate comiterea infracţiunilor;  

2. Se recomandă ca armele pneumatice, de rând cu cele de foc, să fie 

supuse unui control riguros din partea angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne, astfel 

ca păstrarea lor la domiciliu, în afara safeului sau fără o supraveghere strictă să nu ducă 

la comiterea infracţiunilor sau să nu contribuie la cazuri fatale de cauzare a decesului sau 

cauzarea leziunilor corporale; 

3. Posesorii armelor pneumatice ar trebui periodic să urmeze cursuri de 

instruire/reciclare în domeniul asigurării securităţii păstrării, portului, folosirii armelor 

pneumatice; 

4. Modificarea art. 291 CP RM, prin completarea titlului şi conţinutului 

normativ al acestui cu sintagma „ sau pneumatică‖ după sintagma „de foc‖. Propunerea 

care reiasă expres din pericolul social pe care îl comportă păstrarea neglijentă a armelor 

pneumatice şi posibilitatea cauzării leziunilor corporale periculoase pentru viaţă sau care 

nemijlocit duc la producerea decesului persoanei. 
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INSTITUTION ROLE OF OMBUDSMAN TO ENSURING 

FUNDAMENTAL HUMAN RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT 
 

Ombudsman institution plays a central role in the process of securing and 

protecting fundamental human right to a healthy environment, with the purpose to 

ensure that  human right in its relations with central and local public authorities, 

institutions, organizations and businesses, regardless of its ownership, public 

associations and persons in charge of all levels, using the different constitutional systems 

a range of procedures aimed variety monitoring compliance both the constitutional right 

to a healthy environment and other fundamental rights as neighboring rights and their 

implementation reviewed based on the principle of legality. 

The means of protecting the fundamental human right to a healthy environment, 

which are available to the ombudsman are quite varied and they depend on his status, so 

that in Sweden, and Finland the ombudsman has the status of the prosecutor, thereby 

disposing the power to bring criminal or disciplinary proceedings against a public 

official for the commitment of illegal work acts, and in France, England, New Zealand, 

Romania, Spain, Canada, and Australia, the Ombudsman takes the form of a mediator, 

that verifies the facts and tries to mediate the litigation. In Moldova, according to the 

national law, the ombudsmen in situations where there are found violations of the 

petitioner’s rights and of the constitutional right to a healthy environment, is entitled to 

present to the body or the person in charge whose decisions or actions (inaction), in his 

opinion, led to the violation of the mentioned constitutional human rights and freedoms, 

a notice that will contain recommendations on measures to be taken for the immediate 

restoration of the violated rights of the petitioner and will inform the petitioner about it. 

 

Dreptul la un mediu înconjurător sănătos este un drept universal, dar și un drept al 

fiecărui cetățean al unui stat care-l recunoaște legislativ, reprezentând astfel atât temeiul 
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juridicește garantat a cere altora un anumit comportament de a nu polua mediul, precum 

și statului de a lua măsuri eficiente pentru prevenirea poluării, cât și măsura propriei 

conduite în exercitarea dreptului la un mediu sănătos
1
.  

Actualmente dreptul la mediu înconjurător sănătos este recunoscut ca drept 

fundamental al omului, impunându-se ca un drept de a treia generaţie cu rădăcini adânci 

în realităţile sociale şi economice, fiind consfinţit în conţinutul constituţiilor unui şir de 

state şi care de rând cu celelalte drepturi constituționale impune crearea unui sistem de 

asigurare și protecție a sa.  

Una din primele instituții juridice create în scopul promovării și protecției 

drepturilor și libertăților fundamentale ale omului o constituie instituția Ombudsmanului, 

care a fost oficializată pentru prima dată în Suedia. Actualmente, în literatura de 

specialitate Ombudsmanul este tratat ca o instituţie recunoscută de Constituţie sau de o 

lege a organului legislativ competent, condusă de o persoană independentă, care 

răspunde de actele sale în faţa Parlamentului, examinează plângerile cetăţenilor şi 

acţionează din proprie iniţiativă pentru a apăra legalitatea actelor juridice sau 

administrative, face recomandări ori sugestii şi pregăteşte informări publice anuale
2
.  

La etapa incipientă, funcţia de Ombudsman în Suedia era exercitată de către două 

persoane, care aveau un comportament ireproşabil şi cunoştinţe fundamentale în materia 

dreptului, dintre care unul se înfățișa ca împuternicit al Riksdagului, pentru 

supravegherea respectării dispoziţiilor legilor de către judecători, persoane oficiale şi 

demnitari de stat, în domeniul afacerilor civile, iar altul înzestrat cu competențe în 

domeniul militar, ambii având atribuții similare procurorului, dispunând de dreptul de a 

intenta în instanţele judecătoreşti competente, acţiuni de urmărire penală împotriva 

acelor demnitari, care, în timpul exercitării funcţiilor de serviciu, comiteau, din 

considerente de părtinire, de pasiune sau din alte motive, acţiuni nelegitime sau neglijau 

exercitarea cuvenită a obligaţiilor de serviciu. 

În prezent ombudsmanul desemnează simbolul unui stat democratic, esenţa căruia 

exprimă dezvoltarea bunăstării cetăţeanului, apărarea libertăţilor individuale şi 

supravegherea birocraţiei administrative pentru ca acesta să trateze echitabil toţi 

cetăţenii, și nu reprezintă nici un organ al puterii legislative sau al puterii executive, nici 

un organ al puterii judecătoreşti şi nici nu le substituie
3
. 

Forma clasică a instituției Ombudsmanului este cunoscută în literatura de 

specialitate sub numele de „Ombudsman parlamentar‖ a apărut la începutul secolului 

XIX și este cea mai răspândită formă, fiind aplicată în majoritatea statelor drept ca cea 

mai democratică metodă de înfiinţare a instituţiei respective
4
. 
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Un loc aparte în cadrul instituției Ombudsmanului îl ocupă Ombudsmanii 

specializați, care în funcţie de gradul de specializare a competenţelor se pot clasifica în 

Ombudsmani cu competenţă generală şi Ombudsmani cu competenţe speciale. 

Ceea ce este specific pentru Ombudsmanul specializat, este că acesta îşi exercită 

controlul exclusiv în domeniul alocat, indiferent de autoritatea care îl desemnează, fiind 

înfiinţat pentru prima dată în scopul protecţiei drepturilor şi libertăţilor în domeniu 

militar, ulterior forma respectivă fiind preluată de Norvegia, Germania, Israel, Australia, 

Canada și Danemarca. 

În urma adoptării Declaraţiei de la Stockholm din 1972, s-a recunoscut explicit 

legătura dintre protecţia mediului și drepturile omului, consfințind faptul că „omul are un 

drept fundamental la libertate, egalitate și la condiţii de viaţă satisfăcătoare, într-un 

mediu de o calitate care să îi permită să trăiască în demnitate și bunăstare‖
1
. Prin urmare 

preocupările mondiale în acest domeniu s-au intensificat și în rezultat, dreptul la un 

mediu înconjurător sănătos este recunoscut la nivel constituțional pentru prima dată în 

Constituția Spaniei, care prevede expres la art. 45 că „toţi au dreptul de a se bucura de un 

mediu înconjurător corespunzător pentru dezvoltarea personalităţii lor şi au îndatorirea 

de a-l proteja‖
2
. Ulterior, fenomenul constituționalizării dreptului omului la un mediu de 

calitate s-a extins pe toate continentele, astfel că în prezent, în fiecare din cele 

aproximativ 200 de state existente, în procesul evoluției lor istorice, s-a format un sistem 

de drept propriu care să corespundă reglementării necesităților societății, inclusiv și 

reglementarea acelor relații din sfera protecției mediului și consfințirea în Legea 

Supremă a dreptului fundamental al omului la un mediu înconjurător sănătos.  

Recunoașterea dreptului omului la un mediu înconjurător sănătos și 

contituționalizarea acestuia la nivel național s-a răsfrânt și asupra instituției 

ombudsmanului, iar în cele din urmă, în Canada, Noua Zeelandă și Ungaria au fost 

înființați Ombudsmani specializaţi în domeniul mediului înconjurător. La ora actuală 

mișcările ecologice  din Federația Rusă, la îndemnul specialiștilor în materia dreptului 

mediului, solicită  din partea autorităților crearea unei asemenea instituții speciale a 

Ombudsmanului și recunoașterea acesteia ca cale extrajudiciară de soluționare a litigiilor 

ecologice.  

În Republica Moldova, de asemenea,  supravegherea respectării dreptului 

fundamental al omului la un mediu înconjurător sănătos este înfăptuită de instituția 

avocatului parlamentar creată în baza Legii cu privire la avocații parlamentari, nr. 1349 –

XIII din 17 octombrie 1997
3
, fără ca această instituţie să fie prevăzută în Constituţia 

Republicii Moldova, spre deosebire de alte state, cum sunt: Suedia, Finlanda, Ucraina, 

România și Portugalia. 

                                                           
1
 Declaraţia Naţiunilor Unite asupra mediului înconjurător, Stockholm, 16 iunie 1972 adoptată în 

cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite asupra mediului de la Stocholm. [On-line]: 

www.un.org/russian/conferen/conferences.htm. (Vizitat la: 14.02.2012) 
2
 Constituția Spaniei. București: Editura All Educațional, 1998, p. 30  

3
 Legea cu privire la Avocații parlamentari, nr.1349-XIII din 17 octombrie 1997. Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova din 1997, nr. 82 - 83. 

http://www.un.org/russian/conferen/conferences.htm
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În conformitate cu legea nominalizată şi Regulamentului Centrului pentru 

Drepturile Omului, aprobat prin Hotărârea nr.57 din 20.03.2008, instituţia reprezintă un 

mecanism extrajudiciar important de apărare a drepturilor omului în Republica Moldova 

și este formată din patru avocaţi parlamentari, egali în drepturi, dintre care unul este 

specializat în probleme de protecţie a drepturilor copilului. 

Potrivit dispoziţiilor art.5 și 6 din Legea nr.1349/1997 cu privire la avocații 

parlamentari, aceştia sunt numiţi în funcţie cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, iar 

propunerile privind candidaturile acestora sunt înaintate în Parlament, de către 

Preşedintele Republicii Moldova, de cel puţin 20 de deputaţi ai Parlamentului, în 

decursul ultimei luni a mandatului avocaților parlamentari desemnaţi anterior, și în baza 

unui aviz prezentat de Comisia Parlamentară pentru Drepturile Omului şi a minorităţilor 

naţionale. Mandatul acestora este de 5 ani şi nici o persoană nu poate îndeplini funcţia de 

avocat parlamentar mai mult decât două mandate consecutive. 

Atribuţiile ombudsmanului diferă de la stat la stat, astfel că în unele state atribuţia 

de control al ombudsmanului se răsfrânge asupra organelor judecătoreşti, asupra 

penitenciarelor, organelor municipale, iar în Suedia şi Finlanda instituţia ombudsmanului 

este în drept să ancheteze persoanele cu funcţii de răspundere care nu-şi îndeplinesc 

atribuţiile de serviciu sau le îndeplinesc necorespunzător. Ceea ce este comun pentru 

toate ţările europene ar fi că ombudsmanul nu are dreptul de a controla activitatea 

legislativă și nu deține competenţe de a soluţiona conflictele dintre particulari, deoarece o 

atare atribuţie revenind organelor judiciare
1
. 

Din considerentul că avocații parlamentari au menirea de a garanta respectarea 

drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului, în relaţiile acestora cu autorităţile 

publice centrale şi locale, cu instituţii, organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de 

proprietate, cu asociaţii obşteşti şi persoane cu funcţii de răspundere de toate nivelurile
2
, 

putem sintetiza că sfera de activitate a avocatului parlamentar în domeniul asigurării și 

protecției dreptului constituțional la un mediu înconjurător sănătos este destul de largă
3
, 

ea extinzându-se atât asupra respectării respectivului drept fundamental din sectorul 

public, cât şi asupra asigurării respectării lui în sectorul privat, iar pentru a-şi atinge 

aceste obiective, avocatul parlamentar este înzestrat cu atribuții în domeniu, conferite de 

legislație, printre care cel mai des exercitate sunt:  

- de a primi şi examina petiţiile cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor 

străini şi apatrizilor care locuiesc permanent în Republica Moldova sau se află 

temporar pe teritoriul ei, și care vizează lezarea dreptului constituțional la un mediu 

înconjurător sănătos consfințit în textul Constituției Republicii Moldova. Potrivit 

rapoartelor anuale prezentate de Centrul pentru Drepturile Omului, în anul 2008 din cele 

1402 de petiții depuse la Centru, 5 din ele reclamau încălcarea dreptului la un mediu 

                                                           
1
 Azarov A. ș. a. Drepturile omului: Mecanisme de protecție. Chişinău: UNESCO, 2005, p. 258. 

2
 Legea cu privire la Avocații parlamentari, nr. 1349-XIII din 17 octombrie 1997. În: Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova din 1997, nr. 82 - 83. 
3
 Azarov A. ș. a. Drepturile omului: Mecanisme de protecție.Chişinău: UNESCO, 2005, p. 258. 
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înconjurător sănătos, formând astfel 0,35 % din numărul total de petiții
1
, în 2009, spre 

exemplu, din cele 1800 de petiții, 9 din ele vizau lezarea dreptului în cauză, ceea ce 

constituie o creștere cu 4 petiții față de 2008
2
, în 2010 se înregistrează o scăderea a 

petițiilor cu privire la încălcarea dreptului suspus analizei noastre fiind înregistrate 6 

petiții din 1732, adică 0,35% din numărul total de petiții depuse la Centru și la 

reprezentanțele sale din țară
3
, iar în Raportul anual pe anul 2011, dreptul la un mediu 

înconjurător sănătos nu este reflectat exclusiv în anexele raportului.  

Ar fi de remarcat la acest capitol că instituţia ombudsmanului, în majoritatea 

țărilor, impune anumite restricții față subiectul şi obiectul petiţiei, astfel că la 

compartimentul restricțiilor privitoare la subiectele petiţiilor ține a se evidențiază faptul 

că instituţia ombudsmanului nu este împuternicită să examineze petiţiile referitoare la 

reprezentanţii puterii legislative sau să examineze petițiile care constituie obiectul 

cercetării unui alt organ, iar obiectul petiţiei trebuie să-l formeze drepturile garantate de 

Constituţie sau de legislaţia naţionale, ori să reflecte numai încălcarea drepturilor civile şi 

politice 
4
. 

O situație similară referitoare la restricțiile cu privire la subiectul și obiectul petiției 

o întâlnim și în legislația națională, care în art. 16 a Legii cu privire la avocații 

parlamentari
5
 stabilește că nu fac obiectul activităţii avocaţilor parlamentari plângerile 

ale căror mod de examinare este prevăzut de legislaţia de procedură penală, legislaţia de 

procedură civilă, legislaţia cu privire la contravenţiile administrative şi de legislaţia 

muncii. 

De asemenea, în diverse sisteme constituţionale sunt înaintate diferite condiții față 

de procedura întocmirii și depunerii petiţie pentru a fi înregistrată, şi anume
6
: să fie 

semnată de titular; să fie formulată într-un anumit termen; să fie îndreptată contra unui 

funcţionar a cărui activitate poate fi controlată de ombudsman; să fie epuizate 

posibilităţile de recurs ierarhic, prevăzute de lege; să nu aibă caracter de manifest; și să 

fie întemeiată, în caz contrar ombudsmanul este abilitat să n-o examineze. 

În Republica Moldova, conform art. 17 și 18 a Legii cu privire la avocații 

parlamentari
7
 cererea adresată avocatului parlamentar se depune până la expirarea unui 

an din ziua încălcării presupuse a dreptului constituțional la un mediu înconjurător 

sănătos sau din ziua când petiţionarul a aflat despre presupusa încălcare. Pentru a fi 

                                                           
1
 Raport privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2008. [On-line]: 

http://www.ombudsman.md/md/anuale. (Vizitat la: 25.02. 2012). 
2
 Raport privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2009. [On-line]: 

http://www.ombudsman.md/md/anuale. (Vizitat la: 25.02. 2012). 
3
 Raport privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2010. [On-line]: 

http://www.ombudsman.md/md/anuale. (Vizitat la: 25.02. 2012). 
4
 Azarov A. ș.a. Drepturile omului: Mecanisme de protecție. Chişinău: UNESCO, 2005, p. 261. 

5
 Legea cu privire la Avocații parlamentari, nr. 1349-XIII din 17 octombrie 1997. În: Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 82 - 83. 
6
 Azarov A. ș. a. Drepturile omului: Mecanisme de protecție. Chişinău: UNESCO, 2005, p. 265. 

7
 Legea cu privire la avocații parlamentari, nr. 1349-XIII din 17 octombrie 1997. În: Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova din 1997, nr. 82 - 83. 

http://www.ombudsman.md/md/anuale
http://www.ombudsman.md/md/anuale
http://www.ombudsman.md/md/anuale
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înregistrată cererea ea trebuie să fie semnată de petiţionar, indicându-se numele, 

prenumele (prenumele şi patronimicul), domiciliul acestuia, iar în cazul lipsei acestor 

date, cererea va fi considerată anonimă şi nu v-a fi examinată. După primirea cererii, 

avocatul parlamentar este în drept să accepte cererea spre examinare, să respingă cererea, 

explicând petiţionarului procedura pe care acesta este în drept să o folosească pentru a-şi 

apăra drepturile şi libertăţile ori să remită cererea organelor competente pentru a fi 

examinată în conformitate cu rigorile legislației autohtone.; 

- de a primi petiţionarii în audienţă. Analizând datele indicate în Rapoartele 

anuale prezentate de Centrul pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, putem 

sintetiza că numărul audienților cetățenilor axate pe încălcarea dreptului constituțional la 

un mediu înconjurător sănătos variază de la an la an, astfel că în 2008 se înregistra un 

număr de 13 audiențe, în 2009 – 12 audiențe, iar în rapoartele pe anii 2010 – 2011 

informația respectivă lipsește, fiind indicat doar numărul total de audieri. 

Primirea în audienţă are loc zilnic, în sediul Centrului şi în sediile reprezentanţelor, 

iar fiecare avocat parlamentar primeşte în audienţă cel puţin de 3 ori pe lună, iar în 

celelalte zile petiţionarii sunt primiţi în audienţă, de către personalul de specialitate. 

Primirea în audienţă se înregistrează în modul stabilit, timpul şi locul primirii în audienţă 

în teritoriu, fiind stabilit de directorul Centrului, cu acordul avocaților parlamentari, iar 

orarul de primire în audienţă este adus, în prealabil, la cunoştinţa petiţionarilor; 

- de a sesiza autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile, organizaţiile şi 

întreprinderile cu diferit capital şi formă de organizare, atât la capitolul solicitării 

unor informaţii, documente, cât şi la prezentarea unor avize privind repunerea 

cetăţenilor în dreptul de a dispune de un mediu înconjurător sănătos consfințit în textul 

actelor internaționale și naționale. 

La capitolul subiecților care pot fi sesizați de avocații parlamentari în procesul 

exercitării atribuțiilor lor, determinăm o diversificare a statelor în respectiva materie, 

deoarece sunt state unde instituţia ombudsmanului, în conformitate cu scopul său 

principal de a asigura legalitatea şi echitatea în administraţia de stat, limitează cercul 

potenţialelor subiecte ale petiţionării, excluzând departamentele de stat, funcţionarii 

publici, și, dimpotrivă, sunt state unde instituţia ombudsmanului este împuternicită să 

primească şi să examineze petiţiile faţă de Guvern, dar şi petiţiile de încălcare a 

drepturilor omului în alte domenii ale vieții sociale: de exemplu, la angajare în serviciu, 

la repartizarea spaţiului locativ
1
.  

În Republica Moldova potrivit art. 15 din Legea nr. 1349/1997
2
, avocații 

parlamentari, examinează petițiile, prin care o persoană se plânge de deciziile sau 

acţiunile (inacţiunile) autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor, organizaţiilor şi 

întreprinderilor, indiferent de tipul de proprietate, asociaţiilor obşteşti şi persoanelor cu 

                                                           
1
 Azarov A. ș. a. Drepturile omului: Mecanisme de protecție. Chişinău: UNESCO, 2005, p. 260. 

2
 Legea cu privire la avocații parlamentari, nr.1349-XIII din 17 octombrie 1997. În: Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova din 1997, nr. 82 - 83 
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funcţii de răspundere de toate nivelurile care, conform opiniei petiţionarului, au încălcat 

drepturile şi libertăţile sale constituţionale; 

- poate interveni ca mediator între persoanele abuzate şi agenţii care au 

comis abuzul, în scopul înlăturării încălcărilor depistate. Mijloacele de protecţie care 

stau la dispoziţia ombudsmanului sunt destul de variate și ele depind de statutul lui, astfel 

că în Suedia, Finlanda ombudsmanul are statut de procuror, dispunând prin urmare de 

competența de a intenta un proces penal sau disciplinar împotriva unui funcționar public 

pentru săvârșirea unor fapte de serviciu ilegale, iar în Franţa, Anglia, Noua Zeelandă, 

România, Spania, Canada, Australia îmbracă forma unui Ombudsman mediator, care 

verifică faptele şi încearcă medierea litigiului. În cazul în care nu se ajunge la consens, 

prin mijloacele de informare în masă, ombudsmanul face public litigiul apărut, iar 

ulterior, sau concomitent, poate sesiza guvernul sau parlamentul care va putea pune în 

mişcare procedura parlamentară, precum și alte autorități, inclusiv cele judecătoreşti
1
. 

În Republica Moldova, conform art. 27 din Legea nr. 1349/1997 cu privire la 

avocații parlamentari, în situaţiile în care se constată unele încălcări ale drepturilor 

petiţionarului și nemijlocit a dreptului constituțional la un mediu înconjurător sănătos, 

avocatul parlamentar prezintă organului sau persoanei cu funcţii de răspundere 

respective ale cărei decizii sau acţiuni (inacţiuni), după părerea sa, a dus la încălcarea 

drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului nominalizate, un aviz care va conţine 

recomandări privind măsurile ce urmează a fi luate pentru repunerea imediată în 

drepturile încălcate a petiţionarului şi încunoștințează despre aceasta petiţionarul. În 

cazul în care avocatul parlamentar nu este de acord cu măsurile întreprinse, el este în 

drept să se adreseze organului superior pentru luarea măsurilor de executare a 

recomandărilor cuprinse în aviz. 

De asemenea, în procesul examinării cererii, legislația națională rezervează 

avocatului parlamentar dreptul de a se adresa în instanţa de judecată cu o cerere în 

apărarea intereselor petiţionarului căruia i s-a încălcat dreptul constituțional la un mediu 

înconjurător sănătos, ori să intervină pe lângă organele corespunzătoare cu un demers 

pentru intentarea unui proces administrativ, disciplinar sau penal în privinţa persoanei cu 

funcţii de răspundere care a comis încălcări ce au generat lezarea considerabilă atât a 

dreptului fundamental la un mediu înconjurător sănătos, cât și a altor drepturi 

fundamentale ale omului în raport cu protecția mediului. 

În calitate de mediator, avocatul parlamentar, face tot posibilul pentru a soluţiona 

plângerile prin concilierea părţilor şi căutarea unei soluţii reciproc acceptabile la orice 

etapă de examinare a cererii și la solicitarea părţilor poate încheia un acord de împăcare, 

care conform art. 23 alin. 3 a Legii nr. 1349/1997 cu privire la avocații parlamentari - 

constituie temei pentru încetarea procesului intentat în legătură cu sesizarea; 

- de a sesiza Curtea Constituţională, cu privire la încălcarea dreptului 

constituțional al omului la un mediu înconjurător sănătos fie unui individ, fie unei 

colectivități umane. Potrivit art. 31 din Legea nr. 1349/1997 Avocații parlamentari au 

                                                           
1
 Azarov A. ș.a. Drepturile omului: Mecanisme de protecție. Chişinău: UNESCO, 2005, p. 272.  
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dreptul să sesizeze Curtea Constituţională, în vederea realizării controlului 

constituţionalităţii legilor şi hotărârilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii 

Moldova, a hotărârilor şi dispoziţiilor Guvernului, cu privire la corespunderea acestora 

cu principiile general acceptate şi cu actele juridice internaţionale referitoare la 

asigurarea și protecția dreptului fundamental al omului la un mediu înconjurător sănătos; 

- de a colabora cu organizaţiile neguvernamentale care activează în domeniul 

protecției mediului, constituind astfel o pârghie de asigurare a dreptului la un mediu 

înconjurător sănătos; 

- de a propaga cunoştinţele în domeniul promovării și apărării dreptului 

fundamental al omului la un mediu înconjurător sănătos; 

- de a pregăti şi difuza materiale informative despre conținutul și mecanismele 

internaționale, regionale și naționale de asigurare a dreptului omului la un mediu 

înconjurător sănătos prin intermediul radioului, televiziunii, mass-media, etc.; 

- de a organiza şi participa la seminare, conferinţe, întruniri unde este abordată o 

tematică ce are tangențe cu sfera protecției mediului și eficacității mecanismelor 

funcționale de promovare  și protecție a dreptului fundamental al omului la un mediu 

înconjurător sănătos.  

În urma celor analizate, se poate de afirmat că instituția avocatului parlamentar 

joacă un rol central în procesul de asigurare și protecție a dreptului fundamental al 

omului la un mediu înconjurător sănătos, având menirea de a garanta respectarea acestui 

drept al omului, în relaţiile acestuia cu autorităţile publice centrale şi locale, cu 

instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile, indiferent de tipul de proprietate, cu asociaţiile 

obşteşti şi persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile, utilizând în cadrul 

diferitor sisteme constituționale o varietate largă de procedee orientate spre 

supravegherea respectării atât a dreptului constituțional la un mediu înconjurător sănătos, 

cât și al altor drepturi fundamentale tangențiale dreptului analizat și realizarea lor în baza 

principiului legalității. 
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NATURA ŞI CORELAŢIA ADMISIBILITĂŢII 

PROBELOR CU CELELALTE CERINŢE ÎN CADRUL 

PROCESULUI PENAL – CERINŢĂ INDISPENSABILĂ 

CONFORM ARTICOLULUI 6 DIN CEDO 

 
CUŞNIR Sergiu

 

 

Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM,  

str. 31 August 1989, 82, MD-2012, or. Chișinău. 

 

THE NATURE AND CORRELATION OF THE EVIDENCE 

ADMISSIBILITY WITH OTHER REQUIREMENTS IN CRIMINAL 

PROCEDURE – INDISPENSABLE REQUIREMENT ACCORDING TO 

ARTICLE 6 OF THE ECHR 

 

The evidence administration systems represent an important part of the criminal 

procedure and it is very important to understand and describe the notion of evidence 

admissibility and to correlate the admissibility with the other requirements of the 

information to become evidence in criminal process. There are used several research 

methods as the logical method along with the comparative and sociological method and 

the correlation between the entire concept and a part of it is essential. 

An important aspect of the implementation of the concept is the correlation 

between the admissibility of evidence and the nullity of the procedural acts, concepts that 

are sometimes hard to distinguish, because the admissibility is linked to the evidence and 

the nullity is linked to the undertaken actions, furthermore to the modality of obtaining 

the evidence through the means of probation. 

The specific of evidence in criminal proceedings refer to their use only according 

to the law, in order to guarantee the certitude of conclusions. The establishment of the 

factual situation represents the key of the criminal process that is why an important part 

of the procedural norms are designed to regulate the procedure of settlement and 

collection of evidence as a logical explanation of the premises from which we conclude. 

 

Ca şi concept, admisibilitatea probelor poate fi regăsită în diverse izvoare, însă 

dependenţa acesteia de alte noţiuni este relativă şi urmează a o studia în totalitate pentru 

o înţelegere completă.  

Astfel este necesar de menţionat că admisibilitatea probelor în cadrul procesului 

penal este doar o parte importantă din probaţiune, şi aici apar diferite opinii vis-à-vis de 

                                                           

 CUŞNIR Sergiu – Magistru în drept, doctorand la Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM. 
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această accepţiune. Opiniile doctrinare se fundamentează pe prevederile legale, dar şi pe 

cercetările efectuate la acest subiect şi se împart în tabere diferite în dependenţă de opinia 

la care raliază fiecare. În opinia unor autori admisibilitatea provine de la probe şi este o 

caracteristică a acestora alături de câteva altele, astfel „Fiecare probă constituie … 

unitatea conţinutului şi formei.‖
1
 şi prin urmare „Fiecare probă la dosarul penal trebuie să 

posede proprietăţile admisibilitate şi pertinenţă‖
2
 

Conform unei alte opinii conţinutul şi forma sunt proprietăţi de care trebuie să 

dispună orice probă şi aceasta rezultă din situaţia în care fiecare mijloc de probă este 

caracterizat într-un mod unic şi caracteristic pentru a obţine o oarecare probă, prin 

urmare concluzia este că „… proba în cadrul procesului penal se manifestă prin unitatea 

conținutului său (date) şi formei procesuale de acumulare şi fixare a acestor date‖
3
 ceea 

ce corespunde este faptul că în cazul în care datele (informaţia) respectivă este colectată 

şi fixată conform ordinii procesuale ea devine probă cu condiţia respectării admisibilităţii 

şi pertinenţei.  

În principiu, orice probă este admisibilă deoarece codul de procedură penală nu 

prevede condiţia admisibilităţii probelor
4
 zice doctrinarul roman V. Păvăleanu. Codul de 

procedură penală al Republicii Moldova la art. 95 al. 1 prevede că „Sunt admisibile 

probele pertinente, concludente şi utile administrate în conformitate cu prezentul cod.‖ 

În baza acestei prevederi legale este lărgit esenţial spectrul de caracteristici pe care 

trebuie să le aibă o informaţie pentru a deveni probă. Adică este vorba nu doar despre 

pertinenţă şi admisibilitate ci şi de concludenţă, utilitate şi administrare corespunzător 

legii. Pe lângă acest fapt mai este important de subliniat că se schimbă ordinea şi 

importanţa conceptelor care trebuiau verificate, Codul de procedură penală al Republicii 

Moldova introducând conceptele de pertinenţă, concludenţă şi utilitate în cel de 

admisibilitate, deci formând un concept integru de admisibilitate care înglobează pe 

celelalte.  

La fel în opinia autorilor autohtoni „Datele de fapt care sunt cuprinse în aceste 

mijloace de proba nu pot fi recunoscute, prin sine, ca probe. Pentru ca aceste date să fie 

recunoscute în calitate de probe ele trebuie să dispună de anumite proprietăţi juridice, 

care sunt admisibilitatea, pertinenta, concludenta şi utilitatea.‖
5
 Lucru care se explică 

prin prezenţa mijloacelor de probă şi procedeelor probatorii şi faptul că pentru a avea o 

probă nu este suficient să o obţii printr-un mijloc de probă în urma aplicării unui 

procedeu, ci şi în baza anumitor cerinţe stabilite de lege cu exactitate. 

Prin intermediul admisibilităţii se asigură calitatea procesuală a probei. Doctrina 

procesual penală recunoaşte existenţa unor reguli de asigurare a admisibilităţii probelor.
6
 

                                                           
1
 В. П. Божьева. Уголовный процесс. Москва: Спарк, 2000, c. 158. 

2
 Idem. 

3
 П. А. Лупинская. Уголовно-процессуальное право. Москва: Юристъ, 2005, c. 125. 

4
 V. Păvăleanu. Drept procesual penal. Partea generală. Bucureşti: Lumina Lex, 2001, p. 280. 

5
 I. Dolea, D. Roman, I. Sedleţchi, T. Vizdoagă, V. Rotaru, A.Cerbu, S. Ursu. Drept procesual penal. 

Partea generală. Vol. I. Chişinău, 2005, p. 188. 
6
 Idem. 
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Astfel admisibilitatea presupune că:
1
 

a) Este cunoscută provenienţa datelor şi aceasta poate fi verificată 

b) Persoana care le relatează putea să le conştientizeze  

c) Sunt respectate regulile generale de probaţiune şi regulile de colectare şi 

fixare a datelor de un anumit tip. 

d) Sunt respectate regulile de reglementare a perioadei respective a procesului şi 

care stabilesc competenţa persoanei care s-a ocupat cu dosarul respectiv. 

Un aspect important pentru practica aplicării acestei abordări este şi corelaţia 

admisibilităţii probelor cu nulitatea actelor procedurale, care se intercalează, uneori fiind 

destul de anevoios de a le distinge caracteristicile. 

Dacă admisibilitatea ca ansamblu se referă la probe, atunci nulitatea se referă la 

acţiunile întreprinse, adică la obţinerea unor astfel de probe, prin intermediul mijloacelor 

şi procedeelor probatorii. Procedeele probatorii urmează a fi aplicate într-un mod 

prevăzut de legislaţie, fără existenţa încălcărilor acesteia.  

În doctrina română de specialitate se conturează ideea de confirmare a actelor de 

urmărire penală şi infirmarea acestora. Astfel procurorul este cel care confirmă sau 

infirmă acţiunile şi actele organului de urmărire penală.
2
  

Literatura rusă de specialitate este diferită ca concept de cea autohtonă în sensul în 

care este vorba despre aspecte de admisibilitate, astfel conceptul de admisibilitate este 

privit alături de conceptul de pertinenţă ca fiind unul fundamental în probaţiune, fără de 

care nu poate exista o probă şi are un aspect aparte faţă de cel existent în legislaţia şi 

doctrina moldovenească. Până la urmă aceasta poate fi concepută: „Admisibilitatea 

probelor - posibilitatea utilizării la analizarea circumstanţelor, care au importanţă pentru 

cauză, a corespunderii cerinţelor legii referitor la surse, ordinea colectării, fixarea şi 

utilizarea probelor‖
3
 

Vedem deci o diferenţă de concept în ceea ce priveşte admisibilitatea ca un tot 

întreg şi o apropiere de ceea ce sunt regulile admisibilităţii, or regulile şi conceptul 

trebuie să se diferenţieze de la întreg la parte ducând spre cunoaşterea regulilor 

admisibilităţii. 

O altă definiţie dată admisibilităţii probelor este: „Probă admisibilă este proba 

administrată din sursele (şi în ordinea prevăzută de legea procesual-penală). O probă este 

admisibilă numai când nu contravine unor cerinţe pe care legea le prevede explicit. Nu 

vor fi admisibile acele probe care … au fost obţinute cu încălcarea sau neexaminate în 

modul cuvenit în şedinţa judiciară. Inadmisibilitatea probei decurge şi din contradicţia ei 

cu cunoştinţe ştiinţifice sau cu atitudini morale.‖
4
  

                                                           
1
 Научно-проктический комментарий к уголовно-процессуальному кодексу РСФСР. под ред. 

В. М. Лебедева. Москва: Спарк, 2000, c. 155. 
2
 P. Buneci. Drept procesual penal. Partea specială. Bucureşti: Ed. Fundaţiei România de mâine, 

2003, p. 50 - 51. 
3
 В. П. Божьева. Op. cit. p. 159. 

4
 T. Osoianu, V. Orîndaş. Procedura penală. Partea Generală. Academia „Ştefan cel Mare‖ a M.A.I. 

al Republicii Moldova. Chişinău, 2004, p. 135. 
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Dacă este să facem comparaţie cu sistemul de drept common law, atunci definiţia 

dată admisibilităţii este următoarea: „… admisibilitatea ar trebui înţeleasă în termeni 

generali ca referindu-se la determinarea dacă o anumită probă ar trebui recepţionată – sau 

„admisă‖ în proces.‖
1
 

Acest izvor doctrinar, însă dă o definiţie generală a noţiunii de admisibilitate şi se 

axează pe problema exteriorităţii probei, adică situaţia când proba nu se află la dosar şi se 

pune problema admisibilităţii sau respingerii probei. Prin urmare aspectul acesta este mai 

îngust decât cel pe care dorim să-l menţionăm şi nu corespunde în totalitate noţiunii.  

În cadrul acestui sistem, proprietăţile esenţiale ale probei nu este considerată 

admisibilitatea, (în sensul continental), ci pertinenţa şi veridicitatea.
2
 Verificarea acestor 

cerinţe ale probelor este destul de complicată, în special dacă este făcută cu ajutorul unor 

criterii aprioric stabilite de lege, deoarece veridicitatea probelor depinde de 

circumstanţele cauzei, aprecierea şi coroborarea cu alte probe, stabilirea mai multor 

factori, care au format probele ş.a. De aceea, specificul dreptului probant englez constă în 

verificarea probelor în instanţa de judecată. Încă un motiv de a considera admisibilitatea 

probelor o chestiune importantă a fost lipsa unei investigaţii preliminare, clar 

reglementate pentru obţinerea probelor, înaintea începerii procesului penal. 

Pe lângă faptul corelării conceptului şi comparării cu celelalte noţiuni este 

important să menţionăm care sunt regulile menite să asigure informaţiei calitatea de 

probă şi în acest context sunt formulate anumite condiţii după cum urmează: 
3
 

―1) Probele trebuie să fie obţinute de un subiect corespunzător, împuternicit în 

cauza dată să efectueze acea acţiune procesuală, pe parcursul căreia a fost obţinută proba; 

 2) datele de fapt trebuie să fie obţinute doar din sursele prevăzute de lege 

 3) proba trebuie să fie obţinută cu respectarea regulilor de desfăşurare a 

acţiunii procesuale, pe parcursul căreia a fost obţinută proba; 

 4) la obţinerea probei trebuie să fie respectate  toate cerinţele legii despre 

fixarea desfăşurării şi rezultatului acţiunilor de procesuale‖ 

Aceste reguli se referă nemijlocit la aspectul admisibilităţii probelor, însă formează 

şi obiectul de cercetare a următorului capitol în cadrul căruia vom reveni mai aprofundat 

la subiect.  

Totuşi vom face referire la faptul că pentru ca anumite date de fapt să fie 

recunoscute în calitate de probă, este necesar de a respecta anumite reguli de 

admisibilitate. Referitor la subiect trebuie menţionat că potrivit articolului 100 din Codul 

de procedură penală administrarea probelor se efectuează „...de către organul de urmărire 

penală din oficiu, sau la cererea altor participanţi la proces, precum şi de instanţă la 

cererea părţilor, prin procedee probatorii prevăzute de prezentul cod.‖ Spre exemplu este 

dată o situaţie în care pe parcursul audierii învinuitul a susţinut că ofiţerul de urmărire 

penală nu este în drept să-l întrebe despre relaţiile personale cu partea vătămată, să ceară 

                                                           
1
 P. Roberts, A. Zuckerman. Criminal evidence. New York: Oxford University Press, 2004, p. 96. 

2
 К. Ф. Гуценко, Л. В. Головко, Б. А. Филимонов. Op. cit, p. 83. 

3
 П. А. Лупинская. Op. cit. 2005, p. 126. 
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caracteristică de la locul de muncă şi de trai, precum şi să se intereseze despre prezenţa 

unor boli grave. Cu atât mai mult cu cît acesta ar dori să nu vorbească despre astfel de 

boli pentru că acestea nu au legătură cu cauza.
1
  

La rezolvarea prezentei situaţii trebuie ţinut cont de două aspecte: primul referitor 

la obiectul probaţiunii, adică dacă datele respective pot forma obiectul probaţiunii, iar cel 

de-al doilea aspect se referă la pertinenţa probelor cauzei date. Referitor la obiectul 

probaţiunii, acesta include la al. 1, p. 3 din art. 96 datele personale care caracterizează 

inculpatul şi victima, prin urmare fac parte din obiectul probaţiunii şi întrebările 

ofiţerului de urmărire penală sunt fundamentate legal. 

Referitor la cel de-al doilea aspect doctrina menţionează că datele referitor la 

învinuit trebuie să se refere la: 

1. datele complete despre învinuit-numele de familie, prenumele, patronimicul, 

data de naştere, situaţia familială, aspecte de muncă şi loc de trai 

2. date despre sănătate şi posibilitatea de a activa în câmpul muncii 

3. prezenţa unor distincţii de stat  

4. prezenţa sau absenţa cazierului judiciar 

5. fapte care îl caracterizează în societate 

6. alte împrejurări din biografie
2
 

Şi la acest capitol, ofiţerul de urmărire penală poate adresa întrebări, deoarece fac 

parte din obiectul probaţiunii.  

Prin urmare vor fi admise doar probele care au fost obţinute de ofiţerul de urmărire 

penală care şi-a exercitat funcţia conform legii. 

O altă regulă a admisibilităţii este cea privind procedura cuvenită. Orice încălcare 

a procedurii, dacă are efecte asupra exercitării drepturilor participanţilor la proces duce la 

inadmisibilitatea probelor ca şi consecinţă. Este cazul persoanei audiate dar în cazul 

căreia nu s-a întocmit procesul verbal de reţinere, sau ordonanţa de aplicare a unei 

măsuri preventive, ori ordonanţa de recunoaştere în calitate de bănuit. La fel este şi cazul 

când nu se explică drepturile persoanei care depune declaraţii şi cu atât mai mult 

autodenunţ (art. 262 Codul de procedură penală al RM).  

O altă caracteristică este necesitatea de a respecta regula privind mijlocul cuvenit. 

Alineatul 2 al art. 93 prevede expres mijloacele de probă care urmează a sta la baza 

obţinerii probelor. Este important de subliniat că în general pot fi utilizate toate 

mijloacele de probă pentru a obţine probele necesare, însă în calitate de excepţie există 

doar unele mijloace de probă prin intermediul cărora sunt strict determinate şi nu există 

posibilitatea să obţii o probă prin intermediul altor mijloace.
3
 Nu se admite de a utiliza 

alte mijloace de probă, cum ar fi detectorul de minciuni, hipnoza, ş.a. Este de asemenea 

interzis de a înlocui raportul de expertiză cu unele acte departamentale, sau cu unele 

                                                           
1
 Б. Б. Тангиев. Практикум по уголовно-процесуальному праву. Санкт-Петербург, 2004, c. 32. 

2
 Idem. 

3
 Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel nr. 1r-355/98 din 15.04.1998, publicată în Culegere de 

practică judiciară (1996-1999): Editura Garuda–art, 1999. p. 193-194 în care se examinează problema 

expertizei psihiatrice a persoanei care trebuia să fie neapărat examinată. 
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opinii ale specialiştilor, rezultatul reviziilor şi controalelor, ş.a. Iar în ceea ce priveşte 

„Admisibilitatea, pertinenţa şi veridicitatea raportului de expertiză mai întâi depinde de 

admisibilitatea şi veridicitatea obiectelor expertizei. Dacă obiectul expertizei nu este 

admisibil ca probă, atunci şi raportul de expertiză va fi inadmisibil.‖
1
 Pentru ca numite 

obiecte să fie recunoscute în calitate de corpuri delicte este necesar de a fixa faptul 

descoperirii acestor obiecte, sau obţinerii de la părţi a acestora, este necesară o hotărâre a 

organului de urmărire sau a instanţei privind anexarea acestor obiecte la dosar. 

Documentele pot fi recunoscute în calitate de mijloc de probă dacă există date care 

indică sursa de provenienţă a lor, există o hotărâre privind anexarea la dosar a 

documentului. Nu pot fi recunoscute în calitate de mijloc de probă lămuririle depuse de 

către persoane până la pornirea procesului.  

La articolul 97din CPP sunt prevăzute anumite circumstanţe care se constată doar 

prin intermediul unor mijloace de probă şi anume: 

1) cauza decesului - prin raportul expertizei medico-legale; 

2) caracterul şi gradul leziunilor corporale în cauzele penale privind infracţiunile 

grave, deosebit de grave şi excepţional de grave - prin raportul expertizei medico-legale; 

3) incapacitatea persoanei, la momentul săvârșirii faptei prejudiciabile, de a-şi da 

seama de acţiunile sau inacţiunile sale sau de a le dirija ca urmare a unei boli mintale sau 

a unei dereglări psihice temporare, a unei alte dereglări a sănătăţii sau debilităţii - prin 

raportul expertizei psihiatrice; 

4) incapacitatea martorului de a percepe şi a reproduce circumstanţele, ce urmează 

a fi constatate în cauza penală, ca urmare a unei boli mintale, unei dereglări psihice 

temporare, a unei alte dereglări a sănătăţii sau a debilităţii - prin raportul expertizei 

psihiatrice; 

5) atingerea de către partea vătămată, bănuit, învinuit, inculpat a unei anumite 

vârste, dacă aceasta are importanţă în cauză - prin certificat de vârstă, iar în caz de 

incapacitate legată de vârstă - prin raportul expertizei medico-legale sau psihiatrice; 

6) prezenţa antecedentelor penale ale bănuitului, învinuitului, inculpatului - prin 

certificat de cazier judiciar sau, după caz, prin copii de pe hotărârile judecătoreşti de 

condamnare devenite definitive. 

Prin urmare nu pot exista alte mijloace de probă care ar face informaţia dată 

admisibilă procesului penal în calitate de probă. La fel este necesar de a respecta şi 

prevederile articolului 97 privind obţinerea probelor dintr-o sursă concretă. 

În sistemul anglo-saxon la fel există noţiunea de „admisibilitate‖, dar este corelată 

cu noţiunea de probe relevante şi definesc relevanţa probei ca fiind „evidence having any 

tendency to make the existence of any fact that is of consequence to the determination of 

the action more probable or less probable than it would be without evidence‖ (proba care 

are orice tendinţă de a face existenţa oricărui fapt care a determinat cauza penală, mai 

probabil sau mai puţin probabil decât ar fi fără acea probă) Instanţa nu poate respinge 

                                                           
1
 Е. В. Селина. Доказывание с использованием специальных познаний по уголовным делам. 

Москва: Юрлитинформ, 2003, c. 55. 
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cererea de probe în apărare a inculpatului, pe motiv că, întrucât acesta a negat săvârșirea 

infracţiunii, ar fi inutilă dacă instanţa a admis o probă, nu mai poate reveni asupra ei 

decât motivat şi dacă este neconcludentă, inutilă ori imposibil de administrat. 

În sistemul de drept common law conceptual de „relevance‖ este apropiat ca sens 

de conceptual continental al pertinenţei astfel, se pare că „relevance‖ „…în context 

judiciar este determinat de criterii edificatoare pentru stabilirea adevărului şi interpretarea 

hotărârii. Pune simplu x este „relevant‖ lui y dacă în scopul urmărit x contribuie la 

dovedirea sau negarea lui y. ‖
1
  

Pentru tratarea definiţiei în mod corespunzător autorii aplică o definiţie mai largă: 

... oricăror două fapte se aplică situaţia, sunt atât de apropiate unul faţă de altul încît 

conform cursului obişnuit al evenimentelor, un fapt luat singur sau corelat cu alte fapte 

dovedeşte sau redă probabil existenţa sau inexistenţa în trecut, prezent şi viitor a 

celuilalt.
2
 

Apreciind importanţa respectării regulilor de admisibilitate pentru asigurarea unui 

proces echitabil, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, într-un număr considerabil de 

cazuri s-a pronunţat asupra mai multor chestiuni ce ţin de admisibilitatea probelor. Astfel 

„Articolul 6, paragraful 1 nu stabileşte reguli în privinţa admisibilităţii probelor, care 

reprezintă, în principal, o atribuţie de reglementare conform legislaţiei naţionale‖
3
 cu 

toate acestea CEDO a recunoscut că, chiar dacă admisibilitatea probelor obţinute într-un 

mod ilegal nu constituie în sine o încălcare a art. 6, aceasta poate impune bănuieli 

referitoare la echitatea procesului. 

În consecinţă, orice probă este admisibilă în sensul că părţile pot propune probe şi 

cere administrarea lor, aceste cereri neputând fi respinse dacă proba este concludentă şi 

utilă. Prin excepţie, există şi situaţii când proba nu este admisibilă, atunci când legea o 

interzice
4
. 

Concluzionând, trebuie menționat faptul că corelaţia dintre admisibilitate şi 

pertinenţă, concludenţă şi utilitate este completată de prevederea legală, adică de modul 

în care legea prevede cum trebuie să fie o probă administrată ca să fie admisibilă în 

cadrul unui proces penal, prin urmare considerăm că noţiunea de admisibilitate ar trebui 

să aibă un conţinut mai larg decât cel actual şi ar trebui să înglobeze toate condiţiile 

necesare unei informaţii ca să devină probă în sensul procesual al cuvântului, adică 

trebuie să studiem admisibilitatea ca şi concept ținând cont de pertinenţă, concludenţă şi 

utilitate precum şi de prevederea legală ca formând întregul complex al noţiunii vizate. 

                                                           
1
 P. Roberts, A. Zuckerman. Op. cit., p. 98. 

2
 J. F. Stephen. A Digest Law of Evidence. Stevens, 1948, citat de P. Roberts, A. Zuckerman. Op. 

cit., p. 99. 
3
 Karen Reid. Ghidul specialistului în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Traducere din 

engleză de Camelia Boca şi Florin Sicoie. Chişinău: Cartier Juridic, 2005, p. 131. 
4
 Este cazul când se cere constatarea cauzei decesului şi va fi neapărat nevoie de o expertiză medico-

legală care nu poate fi substituită cu alt procedeu probatoriu, alte tipuri de procedee prin care s-a obţinut 

proba fiind inadmisibile. 



Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a doctoranzilor                                    

și tinerilor cercetători. Vol. II. Ediţia a VI-a, 12 aprilie 2012, Chişinău 

 
 

160 

 

La fel, legătura dintre admisibilitate probelor şi adevărul în procesul penal survine 

în mod logic.  

În continuare ne vom referi la conceptele care, în opinia noastră trebuie să formeze 

conţinutul admisibilităţii şi să dea formă specifică acesteia, desigur corelând intervenţia 

fiecăreia în cadrul probaţiunii şi procesului penal ca generalitate.  

Codul de procedură penală al României prevede că: „În cursul procesului penal, 

părţile pot propune probe şi cere administrarea lor.‖  Acest fapt are o legătură directă cu 

pertinenţa, concludenţa şi utilitatea probelor, deoarece subiecţii care cer administrarea 

probelor sunt interesaţi de a obţine probele importante pentru partea pe care o reprezintă, 

însă subiectul împuternicit este cel care, conform legii are obligaţia de a supune proba 

controlului corespunderii cerinţelor legale.  

Noţiunea de pertinenţă nu este regăsită în Codul de procedură penală al RM cu 

toate că putem găsi noţiunea de probă pertinentă care semnifică - probe care au legătură 

cu cauza penală deci prin pertinentă se înţelege legătura dintre conţinutul probei şi 

circumstanţele care necesita a fi probate într-o cauză penală. 

Pertinenţa conţinutului probelor este consolidată în contextul art. 93 C.P.P., în 

conformitate cu care, probe în procesul penal sunt recunoscute „elementele de fapt 

dobândite în modul stabilit de codul de procedură penală, care servesc la constatarea 

vinovăţiei, precum şi la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluţionare a 

cauzei‖.  

Până la urmă prin pertinenţă se înţelege „… prezenţa legăturii obiective între probe 

(date, conţinute în mijloace de probă) şi însăşi faptele, care fac obiectul cunoaşterii 

juridice. Prezenţa acestei legături obiective permite prin intermediul probelor de a 

restabili situaţia de fapt care a avut loc, de regulă, în trecut.‖  

Aşadar, dacă elementele de fapt stabilesc circumstanţele cauzei, adică posedă 

capacitatea de a arăta la ele, atunci sunt probe ce au importanţă pentru cauză; dacă, însă, 

elementele de fapt nu au această capacitate, atunci ele nu pot fi recunoscute ca probe.  

Pertinenţa face ca datele sau informaţiile care nu au nici o legătură cu cauza, să nu 

poată fi anexate la materialele acestei cauze. Totodată, capacitatea menţionată mai sus a 

probelor poate fi nu numai incontestabilă, dar şi presupusă sau probabilă. De exemplu, la 

efectuarea cercetării la faţa locului organul de urmărire penală va reflecta amănunţit în 

procesul-verbal al acestei acţiuni procedurale tot ce a descoperit în timpul cercetării deşi 

ulterior multe din circumstanţele descrise în procesul verbal nu vor avea importanţă 

pentru cauză.  

Totuşi ele rămân anexate la materialele cauzei, deoarece aprecierea probelor se 

efectuează şi de instanţa de judecată, care poate avea o altă părere referitor la pertinenţa 

lor. 

 La soluţionarea chestiunii cu privire la pertinenţa probelor este necesar sa se ţină 

cont de doua aspecte:  

1. dacă se include faptul care va fi dovedit drept probă în obiectul probaţiunii,  

2. daca este în stare proba dată să constate acest fapt  
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Aparent, pertinenţa joacă un rol de legătură logică între împrejurarea dată şi 

obiectul probațiunii. Pertinenţa este o premisă pentru constatarea admisibilităţii în unele 

cazuri însă probele pertinente pot fi inadmisibile. De exemplu, declaraţiile sunt depuse 

referitor la circumstanţele care au servit drept temei pentru a recunoaşte persoana în 

calitate de bănuit, învinuit, inculpat, declaraţiile martorului se depun asupra 

circumstanţelor care urmează să fie constatate în cauză etc. Examinând chestiunea 

pertinentei, este necesar de luat în considerate următoarele aspecte:  

a) sunt incluse datele respective în obiectul probațiunii 

b) aceste date exclud posibilitatea altor concluzii referitor la esenţa fenomenului 

cercetat 

c) permit aceste date sa se tragă concluzii referitor la suficienta şi veridicitatea 

probelor administrate 

Toate faptele şi împrejurările care sunt invocate în cadrul procesului penal şi se 

constată că au legătură cu cauza penală sunt considerate ca fiind probe pertinente. În mod 

logic, utilizând argumentul per a contrario probele care nu au legătură cu infracţiunea şi 

care nu pot duce la formarea convingerii organului despre soluţia care ar trebui luată, vor 

fi respinse ca fiind nepertinente. Spre exemplu nu are legătură cu cauza faptul că 

inculpatul anterior ar fi locuit într-o altă localitate această probă neurmând a se 

administra.  

Deci probele sunt pertinente dacă au legătură cu sfera chestiunilor ce formează 

obiectul probaţiunii. Când între obiectul probei şi obiectul probaţiunii nu există nici o 

legătură, proba este nepertinentă. De exemplu, cererea unui inculpat de a se constata 

faptul că, din cauza învinuirii ce i se aduce, soţia sa a introdus acţiune de divorţ întrucât 

acest fapt nu intră în obiectul probaţiunii, proba este nepertinentă. 

În opinia unor autori legătura indisolubilă dintre noțiunile vehiculate poate fi 

reprezentată în felul în care probele sunt pertinente dacă conduc la constatarea unor fapte 

şi împrejurări care au legătură cu cauza penală, iar probele concludente sunt acelea care 

servesc la dovedirea unor fapte şi împrejurări de care depinde justa soluţionare a cauzei, 

raportul dintre cele două concepte fiind de la pertinenţă spre concludenţă adică 

„…probele concludente sunt şi pertinente (formează sfera mică care este inclusă în sfera 

mare a probelor concludente) dar nu şi invers.‖  

Cunoaştem că, în dependenţă de relaţia probelor cu obiectul probaţiunii, ele pot fi 

clasificate în probe directe şi indirecte. Proba directă dovedeşte direct vinovăţia ori 

nevinovăţia învinuitului sau inculpatului (de exemplu, prinderea în momentul săvârșirii 

infracţiunii, existenţa unui alibi etc.). Proba indirectă nu dă în mod direct o informaţie 

asupra cauzei, ci numai împreună cu alte elemente de fapt poate fi luată în consideraţie 

spre a face dovada existenţei sau inexistenţei infracţiunii, vinovăţiei sau nevinovăţiei 

învinuitului sau inculpatului. 

Pertinenţa probelor directe întotdeauna este evidentă. La soluţionarea chestiunii 

despre pertinenţa probelor indirecte, dificultatea constă în aceea că, fiecărei probe 

indirecte, luate în parte, i se poate da câteva interpretări diferite care se exclud între ele. 

De aceea soluţionarea chestiunii despre pertinenţa probei indirecte, la început se 
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manifestă în formă de presupunere despre posibilitatea legăturii ei cu circumstanţele care 

urmează să fie stabilite. Şi numai în procesul cercetării ulterioare asupra cauzei se poate 

face concluzie despre pertinenţa sau nepertinenta ei. 

Este important să menţionăm că, presupunerea despre pertinenţa elementelor de 

fapt descoperite este o premisă incontestabilă a cercetării lor ulterioare. Pe parcursul 

cercetării, aprecierea pertinenţei poate să se schimbe de nenumărate ori sub influenţa 

datelor şi informaţiilor noi despre circumstanţele incidentului cercetat. 

O cunoaştere definitivă şi autentică despre legătura dintre probe şi circumstanţele 

ce au importanţă pentru cauză se va obţine doar atunci, când se vor face concluzii despre 

probaţiunea ultimelor. Din acest considerent, pertinenţa ca caracteristică a probei 

indirecte, există şi îşi realizează funcţiile sale în procesul probaţiunii anume în formă de 

raţionament presupus şi nu definitiv despre legătura ei cu faptele necunoscute.  

Pertinenţa probelor se determină de pertinenţa faptelor, pentru stabilirea cărora se 

strâng probe.  

Pertinenţa probelor este referitoare la toate mijloacele de probă, iar în opinia unor 

autori este important ca probele să fie pertinente exemplificând prin următoarele: „De 

exemplu declaraţiile martorilor sunt considerate probe dacă conţin: 

- date despre faptul infracţiunii; 

- vinovăţia învinuitului de comiterea infracţiuni; 

- despre caracterul şi mărimea impactului, în urma infracţiunii, împrejurări care 

atenuează, agravează sau caracterizează personalitatea infractorului 

- sau despre împrejurări care exclud răspunderea sau pedeapsa sau care pot 

conduce la liberarea de răspundere sau pedeapsă penală. 

Dacă în depoziţiile martorului nu pot fi găsite astfel de date, atunci ele nu sunt 

pertinente cauzei penale respective.‖  

În sistemul common law, admisibilitatea probelor se referă în special la pertinenţă. 

În legătură cu aceasta, s-au stabilit un şir de reguli, care stipulează împrejurările pe care 

părţile pot să le probeze pentru ca instanţa să poată excludă din proces acele probe, care 

nu se referă la împrejurările menţionate (ele nu sunt pertinente şi respectiv, nici 

admisibile). Eliminarea din cadrul procesului a probelor, care nu satisfac cerinţa dată, nu 

se face doar din cauza că sunt nefolositoare, ci pentru că sunt dăunătoare, pentru că ar 

putea duce instanţa în eroare, împiedicând-o să emită hotărârea corectă. Judecătorul 

trebuie să se conducă de această cerinţă a probelor pentru a înlătura circumstanţele 

periculoase ce pot apărea în cadrul procesului, prin urmare, acestea sunt excluse şi din 

obiectul probaţiunii. 

În S.U.A. sunt considerate admisibile probele, care sunt şi pertinente, spre 

exemplu, declaraţiile părţii vătămate, despre atentatul la viaţa lui, care au legătură cu 

motivul decesului şi împrejurările comiterii acestei tentative, cu o singură menţiune, că 

cel care moare, depunând declaraţia, nu a nutrit nici o speranţă că va mai trăi. Cu toate că 

probele sunt pertinente, ele pot fi excluse de la dosar, dacă valoarea acestor probe reduc 

esenţial primejdiul (danger of unfair prejudice), inducerea în eroare a juraţilor sau 

pierderea timpului în zadar şi lipsa necesităţii de a proba aceste circumstanțe.  
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Prin urmare pertinenţa probei nu este altceva decât legătura unei informaţii cu o 

cauză penală concretă pentru a putea numi informaţia dată – probă, alături de alte 

caracteristici pe care trebuie să le posede o probă. 

Importanţa practică a cerinţei pertinenţei probelor constă, pe de o parte, în 

asigurarea cercetării sub toate aspectele, complet şi obiectiv a circumstanţelor şi faptelor 

ce au importanţă esenţială pentru cauză şi, pe de altă parte, a nu încărca materialele 

cauzei cu date, ce nu au legătură cu obiectul probaţiunii şi în acest fel a nu complica 

cercetarea şi examinarea cauzei penale. 

Conform CPP sunt „probe concludente - probe pertinente care influenţează asupra 

soluţionării cauzei penale.‖  

Rezultă deci că sunt concludente probele care influenţează asupra soluţionării 

cauzei penale, determinînd aspecte esenţiale din domeniul probaţiunii şi în plus aceste 

probe urmează să fie şi pertinente, adică nu este suficient pentru o informaţie să 

influenţeze procesul, ci mai trebuie să aibă legătură cu cauza dată, or nu poate o 

informaţie care influenţează procesul să nu aibă legătură cu el.  

Probele care nu sunt edificatoare, întrucât nu determină în nici un fel soluţia, se 

numesc neconcludente. 

O probă poate fi concludentă chiar dacă se solicită doar pentru individualizarea 

pedepsei, individualizarea pedepsei constituind un element esenţial pentru justa 

soluţionare a cauzei.  

Dacă utilizăm diferenţa dintre pertinenţă şi concludenţă rămâne doar legătura cu 

cauza şi nu şi influenţa asupra acesteia, prin urmare orice probă concludentă este 

pertinentă însă nu orice probă pertinentă este şi concludentă pentru că în mod neapărat o 

probă poate fi pertinentă cauzei penale date însă poate să nu influenţeze cauza în nici un 

fel spre exemplu, relaţiile de rudenie între învinuit şi partea vătămată, fiind pertinente, nu 

sunt întotdeauna concludente, în cazul când însă poate avea loc împăcarea părţilor, aceste 

relații sunt concludente şi implicit pertinente. 

Utile sunt probele concludente care prin informaţiile pe care le conţin sunt 

necesare soluţionăm cauzei. Nu toate probele concludente sunt şi utile în cazul când 

proba nu este necesara pentru soluţionarea cauzei, ea este inutila. De exemplu, într-o 

cauză penală unde sunt mulţi martori oculari este inutil de a-i audia pe toţi, deoarece 

informaţia pe care o deţin este aceeaşi. Utilitatea probei este constatată de către organul 

de urmărire penală sau instanţa de judecată, pornind de la circumstanţele cauzei concrete. 

O probă poate fi pusă la baza sentinţei numai dacă întruneşte calităţile de 

admisibilă, pertinentă, concludentă şi utilă 

Deci o probă este utilă dacă are calitatea de a clarifica anumite fapte sau 

împrejurări care nu au fost dovedite prin alte probe. 

Utilitatea este atributul probei concludente care poate aduce informaţii noi faţă de 

probele administrate anterior, pentru lămurirea unor aspecte legate de cauza penală 

concretă. 
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Dacă inculpatul a cerut probă pentru dovedirea alibiului, în sensul că la data şi ora 

săvârșirii infracţiunii se afla în alt loc, ea este concludentă şi utilă, respingerea pentru 

inutilitate fiind greşită. 

O altă definiţie dată probelor utile este în corelaţie cu concludenţa, şi se referă la 

faptul că o probă concludentă care nu a fost încă administrată este utilă , în consecinţă 

dacă împrejurarea a fost deja probată printr-o altă probă atunci proba respectivă este 

inutilă. Dacă cererea cu privire la administrarea unei probe care nu se referă la obiectul 

probaţiunii necesită a fi respinsă, atunci aceasta se face motivând lipsa de concludenţă a 

probei şi nu inutilitatea acesteia, iar dacă cererea se face referitor la o probă concludentă 

care a fost deja administrată atunci motivul este inutilitatea probei  

Astfel, pentru a fi administrate într-o cauză penală, probele trebuie să 

îndeplinească următoarele cerinţe: să fie admise de lege (admisibile), să aibă legătură cu 

soluţionarea procesului (pertinente), să aibă un rol hotărâtor în soluţionarea cauzei adică 

să fie concludente precum şi să fie utile, sau necesare justei soluţionări a cauzei. 

În cazul în care există probe de vinovăţie, învinuitul sau inculpatul are dreptul să 

probeze lipsa lor de temeinicie, deoarece acestea pot duce la o interpretare restrictivă a 

sarcinii administrării probei de către organele judiciare care ar putea considera încheiată 

probaţiunea prin administrarea probelor de vinovăţie urmând ca învinuitul să le răstoarne 

singur, sau că dreptul acesta se naşte doar din momentul probării vinovăţiei, 

contrazicându-se cele afirmate anterior. Întrucât în faza de urmărire penală conducătorul 

procesului este organul de urmărire penală, propunerea sau cererea făcută de oricare din 

părţi este supusă deciziei acestui organ, care, dacă consideră probele concludente şi utile, 

le admite şi trece la administrarea acestora. 

Învinuitul sau inculpatului are întotdeauna dreptul de a propune probe şi de a cere 

administrarea lor pe parcursul întregului proces în aceste condiţii, nu se poate respinge o 

cerere de probaţiune a acuzatului pe considerentul că, deşi a fost întrebat într-un moment 

anterior dacă are de propus probe sau de formulat cereri de probaţiune, nu a dat curs 

invitaţiei sau că i s-au admis unele cereri prin care a cerut probe în completare. Temeiuri 

legale de respingere a cererilor prin care se administrează probe sunt lipsa pertinenţei, 

concludenţei, utilităţii şi prevederii unui mijloc legal de obţinere. În acest caz dreptul 

inculpatului la contraprobă iese şi mai mult în evidenţă cu ocazia prezentării materialului 

de urmărire penală, când are dreptul de a consulta întregul dosar şi când, îşi poate forma 

o imagine asupra probelor administrate, când are dreptul să propună sau să ceară 

administrarea de noi probe. Cu toate că dosarul cuprinde probele pe baza cărora 

procurorul si-a format convingerea vinovăţiei inculpatului, precum si probele 

administrate în apărare, in oficiu sau la cererea învinuitului, în virtutea prezumţiei de 

nevinovăţie, care urmează momentul definitiv al răsturnării presupunerii de nevinovăţie 

la pronunţarea hotărârii definitive a instanţei de judecată, învinuitul sau inculpatul își 

păstrează dreptul de a propune sau cere probe si în timpul judecăţii. Mai mult, el poate să 

ceară respingerea probelor cerute de procuror si părţi ca o consecinţă a dreptului său de 

a-si susţine nevinovăţia în această fază conducerea procesului penal o are instanţa de 
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judecată care are dreptul de dispoziţie asupra tuturor cererilor formulate de părţi pentru a 

se administra probe. 

Dreptul inculpatului de a cere probe se menţine si în cazul în care continuarea 

procesului în mod normal ar fi anihilată de intervenirea amnistiei, a prescripţiei sau a 

retragerii plângerii prealabile. Procesul penal are un scop precis, şi anume: constatarea la 

timp şi în mod complet a infracţiunilor şi tragerea la răspundere penală a celor care le-au 

săvârșit, în aşa fel încît prin aceasta să se asigure ordinea de drept, precum şi apărarea 

drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor. 

În orice proces penal se pune problema de a se stabili dacă faptele, datele şi 

întâmplările concrete, a căror dovedire se solicită, sunt de natură a ajuta la soluţionarea 

cauzei. Această corelaţie face posibilă calificarea probei ca fiind admisibilă, pertinentă, 

concludentă şi utilă. 
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THE CONCEPT OF FLAGRANT CRIME IN CRIMINAL PROCEDURE 

LAW 

 

It should be noted that the priority of the criminal procedure law is a consistent 

implementation of the fundamental principles of criminal justice aimed to ensure the 

absolute protection of fundamental human rights and freedoms. The flagrant crimes 

require not only a preliminary investigation as their research and properly securing 

evidence. Search and cognitive nature of the crime in this case is an essential 

characteristic of a preliminary investigation of all crimes. Crime as an event that lies in 

the past can be revealed and investigated only with the knowledge of the true picture of 

the act by proving all the facts and circumstances that are relevant to the resolution of 

the case. 

The right to detain the person who committed socially dangerous act, which 

contains obvious signs of flagrant crime, have at least equal all persons regardless of 

their professional or other training and service provision. 

The purpose of this study is to examine the concept of flagrant crime from the 

perspective of criminal procedural law. In this context, we consider the provisions of the 

laws of several states. Thus, we consider point out the fact that the science of criminal 

procedure in many developed countries is aimed at rapid completion of the criminal 

process. 

Moreover, the study examines the problematic issues related with the legal gaps in 

the legislative regulation in this area. A brief analysis of international institutions 

facilitated the investigation of crime is obvious. 

 

1. Considerații istorice 

Încă din antichitate, făptuitorii surprinși asupra actului sau imediat după 

producerea acestuia, săvârșind fapte ce contraveneau normelor  morale sau de conduita 

existente, care îmbrăcau, fie forma obiceiurilor sau tradițiilor nescrise, fie a celor scrise în 
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legi, au constituit una din preocupările legiuitorului, interesat să sporească rolul educativ 

al procesului penal, ca și expresie a colectivității față de individ. 

Pentru restabilirea ordinii încălcate, etape ca identificarea și stabilirea vinovației 

faptuitorului constituiau premise foarte importante, care cunoșteau cel mai înalt grad de 

realizare când acesta era prins asupra faptului.  

Acestea au fost premisele nașterii FLAGRANTULUI DELICT, termen întălnit în 

toate legislațiile penale moderne și contemporane, derivat din verbul latin „flagro-are‖ 

(arde), prin folosirea formei derivate „flagrantis‖, sens în care noțiunea de flagranța 

semnifica prinderea făptuitorului în focul acțiunii sale sau imediat după săvârșire.
1
 

De-a lungul evoluției dreptului au existat perioade în care se făcea distincție în 

ceea ce privește săvârșirea unei infracțiuni flagrante atât la nivel de drept procesual cât și 

la nivel de drept substanțial. 

Amintim aici ca o astfel de distincție de ordin substanțial se face în Codul lui 

Hammurabi precum și în Legea celor XII Table, furtul flagrant („furtul manifest‖) fiind 

sancționat cu pedeapsa capitală sau o bătaie cu vergile și făptuitorul era transformat în 

sclav, iar sclavul primea o sancțiune corporală sau era aruncat de pe stânca Terpeana. 

Mai târziu, infracțiunea flagrantă a primit un tratament penal mai scăzut, dar diferit 

și mai aspru fața de faptele ascunse, pentru că, mai apoi, în legislația modernă 

tratamentul penal să fie același sub aspectul dreptului material.  

Augmentarea sancțiunilor penale în cazul infracțiunilor flagrante este întâlnita și în 

vechiul drept englez sau francez, unde erau instituite și proceduri urgente de urmărire și 

judecată.
2
 

Astfel, procedura flagrantă a fost introdusa în legislația franceză prin Legea din 20 

mai 1963, cunoscută sub numele de Legea micului parchet, care cuprindea reglementări 

speciale pentru situațiile când infracțiunea era comisă în flagrant, iar sancțiunea 

prevăzuta de lege pentru acea infracțiune era închisoarea. 

Potrivit art. 1 al acestei legi, orice inculpat prins asupra faptei în materie de delict 

era condus îndată la procuror, care-i lua interogatoriu și putea să-l ducă imediat la 

instanța iar în lipsa, putea să îl citeze la judecata pentru a doua zi. 

Instituția micului parchet este de origine engleză, fiind introdusa în anul 1750 cu 

scopul de a scoate infracțiunile cu un grad scăzut de pericol social din competenta 

juraților, cărora le era aplicabilă o procedura lentă fără operativitate mărită. Aceasta 

procedura simplificată, sumară, s-a extins repede, punând  în dificultate chiar instituția 

juraților. 

Regăsim aceasta instituție și CPP al Republicii Moldova din 2003,
3
 când este 

introdusă această procedura printre procedurile speciale (art. 513 - 519 CPP).  

                                                           
1
. Ion Neagu, Dumitru Rădescu. Tratat de procedura penală. București: Ed. Pro, 1997, p. 696. 

2
 Ion Neagu. Drept procesual penal. Parte speciala. Volumul II. Eediţia a II-a. Bucureşti: Editura 

Global Lex, 2007, p. 459. 
3
 Codul de procedura penală al Republicii Moldova. Chișinău: Cartea, 2003, p. 513. 
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În legislația procesual penală română
1
 primele dispoziții cu privire la infracțiunile 

flagrante apar în Codul penal din 1864 care doar definea aceasta infracțiune în art. 40 

„Flagrante delictu se numesce delictulu ce se comite acumu, sau care de curendu se 

comise. Se va socoti asemenea flagrante delictu casu candu prevenitulu este urmaritu 

prin strigatulu publicu, si casulu candu se gasescu asupra lui lucruri, arme, instrumente 

sau chartii, cari dau presupusu ca elu este atoru sau complice, indestulu numai ca 

acestea sa se fi petrecutu aproape de locul si de timpulu comiterii delictului.” 

În baza acestei definiții Legea Micului Parchet nr. 13 din 1913 introduce o 

procedura specială pentru infracțiunile flagrante săvârșite în reședințe de județ, gări, 

porturi și bâlciuri, care a primit inițial vot de neîncredere pe motiv ca justiția în genere 

comite erori „chiar atunci când este lăsată să lucreze pe îndelete‖, cu atât mai mult 

existând acest risc într-o procedura rapidă
2
. 

În Codul din 1936, deși procedura nu era consacrată într-un capitol separat, existau 

dispoziții speciale cu privire la infracțiunile flagrante (art. 218, 226, 338 - 340) în cadrul 

reglementării comune. Din anul 1957, prin Decretul nr. 324, s-a introdus în Codul de 

procedura penală „Procedura urgentă de urmărire sau judecată pentru anumite pricini‖ 

care avea, în principal, dispoziții privind urmărirea și judecarea infracțiunilor flagrante. 

Actualul Cod al României reglementează în mod individual procedura specială 

privind infracțiunile flagrante în Titlul IV „Proceduri speciale‖, Capitolul I, art. 465 - 

479. 

2. Noțiunea de infracțiune flagrantă 

Etimologia termenului de „flagrant‖ așa cum am arătat, deriva din participiul 

flagrans, -tis al verbului latin flagro, -are care înseamnă „a arde‖. Dicționarul explicativ 

al limbii române dă următoarele explicații pentru adjectivul flagrant: care sare în ochi; 

izbitor; evident.
3
  

Analizându-l în strânsa legătura cu săvârșirea unei infracțiuni, termenul exprimă o 

relație temporală de simultaneitate sau de imediată apropiere între momentul comiterii 

infracțiunii și cel al descoperirii ei. 

Astfel, prin noțiunea de „flagrant‖ înțelegem ca prinderea făptuitorului a avut loc 

în timpul săvârșirii infracțiunii sau imediat după comiterea activității sale infracționale, 

dând sens tuturor semnificațiilor anterioare date acestui termen: infractorul este prins „în 

focul‖ acțiunii sale,
4
 cat fapta este calda

5
 sau imediat după. Din aceste cauze fapta este 

evidenta, lipsita de echivoc si indubitabila.  

                                                           
1
 Vasile Păvăleanu. Drept procesual penal. Parte specială. București: Editura Lumina Lex, 2002, p. 

524. 
2
 Ioan Tanoviceanu. Curs de procedura penală română. București: Atelierele grafice SOCEC, 1913, 

p. 226. 
3
 DEX. Ediţia a III-a, p. 307. 

4
 Ion Neagu. Drept procesual penal. Partea specială. Tratat.Vol. II. Ediţia a II-a. Bucureşti: Editura 

Global Lex, 2007, p. 461. 
5
 Dumitru Gheorghe. Drept procesual penal. Tratat. Parte specială. Ploieşti: Editura Confession, 

2006, p. 300, nota 575. 
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Potrivit și doctrinei
1
, starea de flagranta presupune întotdeauna și prezenta 

făptuitorului, în lipsa acestuia infracțiunea neputând fi considerata flagranta. 

În ceea ce privește dreptul comparat, în Codul de procedura italiană, la art. 382 

este prevăzut faptul că: reprezintă starea de flagrant situația în care persoana este prinsă 

în timpul comiterii infracțiunii sau care, după ce a comis infracțiunea, este urmărita de 

organele de urmărire penală, de persoana vătămata sau de alte persoane sau care este 

surprinsă cu lucrurile sau urmele care o fac sa fie considerată ca fiind cea care a comis 

infracțiunea.
2
 

Legislația franceză are o reglementare asemănătoare: este flagrantă infracțiunea 

descoperită în momentul săvârșirii sau imediat după aceea dar și cazurile când intr-un 

timp foarte apropiat acțiunii, persoana bănuita este urmărita de protestul public sau este 

găsita în posesia unor obiecte sau prezintă urme sau indicii care lasă să se înțeleagă ca a 

participat la infracțiune.
3
 

Multă vreme, în dreptul nostru dar și în limbajul juridic sau cel comun, noțiunea de 

infracțiune flagrantă era cunoscută sub denumirea de flagrant delict
4
. Legislația penală 

românească actuală a înlocuit însa termenul „delict‖ cu cel de „infracțiune‖ astfel că nu 

se mai justifică folosirea expresiei vechi. 

Potrivit art. 465 din Codul de procedura penală „este flagrantă infracțiunea 

descoperita în momentul săvârșirii sau imediat după săvârșire. Este de asemenea 

flagrantă și infracțiunea al cârei făptuitor, imediat după săvârșire, este urmărit de 

persoana vătămata, de martorii oculari sau de strigatul public, ori este surprins aproape 

de locul comiterii infracțiunii cu arme, instrumente sau alte obiecte de natura a-l 

presupune participant la infracțiune. În caz de infracțiune flagrantă orice persoana are 

dreptul să prindă pe făptuitor și să-l aducă înaintea autoritarii.‖ 

Având în vedere momentul în care a fost descoperită infracțiunea flagrantă, în 

literatura de specialitate se arată că asemenea infracțiuni au forme tipice și forme 

asimilate.  

Acest lucru rezultă din dispozițiile art. 465 și 466 C. proc. pen. iar deosebirile 

dintre infracțiunile flagrante și cele neflagrante sunt doar de ordin procesual: constatarea 

comiterii infracțiunii și prinderea infractorului. Sub aspectul dreptului substanțial între 

cele doua categorii de infracțiuni nu exista deosebiri, amândouă beneficiind de același 

tratament juridic în ceea ce privește pedepsele, conținutul infracțiunii, latura subiectivă 

etc.
5
 

                                                           
1
 V. Manzini în Ion Neagu. Op. cit., p. 462; şi în Dumitru Gheorghe. Op. cit., p. 299. 

2
 I. Neagu. Op.cit., p. 460. 

3
 Ibidem. 

4
 Delict, s.n., lat. delictum: fapt nepermis şi sancţionat de lege, infracţiune. (DEX, ediţia a III-a, p. 

224). 
5
 Ion Neagu. Op. cit., p. 459 - 460; Vintilă Dongoroz, ş.a. Explicaţii teoretice ale Codului de 

procedura penală română. Partea specială. Vol II. Bucureşti: Editura Academiei R.S.R., 1976, p. 362; A. Ş. 

Tulbure, A. M. Tatu. Tratat de drept procesual penal. Bucureşti: Editura All Beck, 2001, p. 535. 
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În sistemul procesual penal român, legiuitorul a instituit în art. 465 - 479 

„Urmărirea și judecarea unor infracțiuni flagrante‖, procedura cu caracter special, 

reglementată în Capitolul I, din Titlul IV din Codul de procedura penală. 

Procedura de urmărire și judecarea infracțiunilor flagrante este o procedura 

specială propriu-zisă alcătuita, în principal, din normele procedurii obișnuite completate 

cu dispoziții cu caracter complementar și derogatoriu.  

Toate aceste derogări de la procedura obișnuită formează un set de reguli care 

justifică autonomia procedurii speciale.
1
 

Astfel, în funcție de momentul în care a fost descoperită infracțiunea flagranta, în 

literatura de specialitate se arată că asemenea infracțiuni au forme tipice și forme 

asimilate, cvasiflagrante.  

Infracțiunea flagrantă tipică, propriu-zisă, îmbracă forma prevăzuta de art. 465 

alin. (1) C. proc. pen.: „este flagrantă infracțiunea descoperită în momentul săvârșirii sau 

imediat după săvârșire.” 

Din redactarea textului reiese că infracțiunea flagrantă tipică se prezintă în doua 

ipoteze: 

- Infracțiunea descoperita în momentul săvârșirii presupune prinderea 

infractorului în timpul și locul comiterii acesteia. Termenul săvârșire se interpretează în 

sensul art. 144 C. pen.
2
, adică realizarea oricăreia din faptele care alcătuiesc conținutul 

unei infracțiuni în forma consumată, tentativa pedepsibilă sau participație sub orice 

forma: autor, coautor, instigator sau complice. 

- Infracțiunea descoperita imediat după săvârșire este ipoteza în care comiterea se 

stabilește cat mai aproape de momentul săvârșirii. Legea nu stabilește un criteriu fix, 

determinabil în timp, acesta fiind lăsata la aprecierea organului judiciar. 

Prin redactarea textului, expresia „imediat după săvârșire” înseamnă cât mai 

aproape de momentul săvârșirii, apropierea în timp de acest moment neputând fi însa 

stabilită în textul de lege ca o determinanta fixă, motiv pentru care este acceptat punctul 

de vedere potrivit căruia organul judiciar, în funcție de datele concrete, este cel care 

trebuie să aprecieze starea de flagrantă. 

Însa trebuie subliniat faptul că în ambele ipoteze, pentru reținerea stării de 

flagrantă nu este necesară doar descoperirea infracțiunii, ci si prinderea autorului.  

Astfel, descoperirea infracțiunii în momentul săvârșirii sau imediat după săvârșire, 

presupune și prinderea autorului în acel moment sau imediat după aceea, indicând o 

relație directa intre descoperirea infracțiunii în condițiile arătate prin prinderea 

autorului,lipsa acestuia excluzând reținerea ca flagranta a infracțiunii. 

                                                           
1
 Ion Neagu. Drept procesual penal. Partea generală (Tratat). Bucureşti: Editura Global Lex, 2006, p. 

849.  
2
 Art. 158 din Noul Cod penal a preluat dispozițiile art. 144 din Codul penal actual. „Prin 

<<săvârșirea unei infracțiuni>> sau <<comiterea unei infracțiuni>> se înțelege săvârșire oricărei dintre 

faptele pe care legea le pedepsește ca infracțiune consumată sau ca tentativa, precum și participarea la 

comiterea acestora ca autor, investigator sau complice‖. 
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Înțelegem sa ne referim și la interesul termenului flagrant în cazul unitarii de 

infracțiune. 

Astfel, infracțiunea continuă se consideră flagrantă până la încetarea acțiunii ilicite, 

adică până la epuizarea ei, făptuitorul găsindu-se in flagrant pe toată durata comiterii 

infracțiunii.
1
 

La infracțiunea continuată se consideră flagrantă numai în ceea ce privește actele 

materiale descoperite în momentul săvârșirii sau imediat după, deci nu toate acțiunile 

repetate în baza aceleiași rezoluții infracționale care o alcătuiesc.  

Infracțiunea complexă este flagrantă dacă toate activitățile infracționale care o 

compun au fost descoperite în momentul săvârșirii sau imediat după.
2
 

În tratatul de drept procesual penal, Grigore Theodoru are în vedere și anumite 

condiții ce trebuie îndeplinite ca infracțiunea flagrantă să fie considerată ca și procedura 

speciala, făcând referire la unitatea de infracțiune enunțata mai sus. Există posibilitatea 

ca infracțiunea flagrantă să se afle în concurs, în stare de indivizibilitate sau conexitate cu 

infracțiuni care nu sunt flagrante sau nu îndeplinesc condițiile cerute de lege pentru 

aplicarea procedurii prealabile.  

În caz de concurs de infracțiuni, când există întotdeauna posibilitatea disjungerii, 

infracțiunea flagrantă va urma procedura urgentă, iar infracțiunile deflagrante în concurs 

vor urma procedura obișnuită. 

În caz de indivizibilitate și conexitate între infracțiuni flagrante, în aceste condiții, 

se pot întrevedea doua posibilități: dacă infracțiunea flagrantă poate fi disjunsă de 

celelalte infracțiuni, se vor urma două proceduri diferite: pentru infracțiunea flagrantă se 

va aplica procedura urgentă, iar pentru celelalte infracțiuni indivizibile și conexe 

procedura obișnuit, dacă disjungerea nu este posibilă, urmărirea și judecarea se va face 

pentru toate infracțiunile după procedura obișnuită. 

Caracterul tipic al infracțiunii flagrante implică și prinderea făptuitorului în 

momentul săvârșirii infracțiunii sau imediat după săvârșire. Tot în a susține acest caracter 

de procedura specială, legea prevede ca orice persoana are dreptul să prindă pe făptuitor, 

iar organul de urmărire penală întocmește un proces-verbal, în care consemnează 

declarațiile învinuitului și dispune reținerea sa, ceea ce implică cunoașterea făptuitorului 

din primul moment al descoperirii faptei sau imediat după săvârșirea ei.  

Infracțiunea cvasiflagrantă (forma asimilata) o regăsim în art. 465 alin. (2) C. 

proc. pen.: „Este, de asemenea, considerată flagrantă și infracțiunea al cârei făptuitor 

imediat după săvârșire, este urmărit de persoana vătămata, de martorii oculari sau de 

strigatul public, ori este surprins aproape de locul comiterii infracțiunii cu arme, 

instrumente sau orice alte obiecte de natura a-l presupune participant la infracțiune‖. 

Din redactarea textului reiese ca starea de cvasiflagrantă se întâlnește în doua 

situații: 

                                                           
1
A. Ş. Tulbure, A. M. Tatu. Tratat de drept procesual penal. Bucureşti: Editura All Beck, 2001, p. 

536. 
2
 V. Păvăleanu. Drept procesual penal. Parte specială. Bucureşti: Editura Lumina Lex, 2002, p. 525. 
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a) În cazul infracțiunii al cârei făptuitor este urmărit imediat după săvârșire 

de persoana vătămata, de martorii oculari sau de strigatul public. Se presupune deci ca, 

după săvârșire, autorul a părăsit locul faptei, iar din acel moment el este urmărit de 

persoana vătămata, martorii oculari sau strigatul public. 

Partea vătămata și martorii oculari sunt cei care, constatând comiterea infracțiunii, 

trec imediat la urmărirea făptuitorului (se iau după el, ori îl urmăresc, pornesc pe urmele 

lui) care încearcă să se îndepărteze de la locul faptei. Cei prezenți la comiterea faptei, 

văzând pe făptuitor, pot apela prin strigate la ajutorul celorlalți sau al autorizațiilor pentru 

urmărirea și prinderea acestora, ceea ce reprezintă strigatul public. Prin „strigatul public‖ 

- așa cum s-a arătat și în literatura de specialitate
1
 - trebuie înțeles strigatul de alarmare, 

de ajutor al celor prezenți la comiterea infracțiunii sau aflați în apropierea locului faptei. 

Acestea sunt categoriile de persoane care, în mod firesc, observă comiterea faptei, 

oferind și certitudinea identitarii făptuitorului. 

b) În cazul în care făptuitorul este surprins aproape de locul comiterii 

infracțiunii cu arme, instrumente sau orice alte obiecte de natura a-l presupune 

participant la infracțiune. 

Și aceasta situație de flagrantă este condiționată de o apropiere în timp intre 

momentul săvârșirii faptei și cel al prinderii făptuitorului: folosirea în text a termenului 

de „surprindere‖ în contextul respectiv fiind sugestivă din acest punct de vedere. 

Aceasta situație stabilește o prezumție de flagrantă bazată pe apropierea în spațiu 

și timp a făptuitorului fața de locul și momentul săvârșirii infracțiunii având asupra sa 

orice obiect care face verosimila și probabilă participarea sa la comiterea delictului.  

Însă, intr-o asemenea situație trebuie manifestată o foarte mare grijă în 

administrarea probelor, în învinuire deoarece simpla surprindere a unei persoane cu 

arme, instrumente sau alte obiecte nu înseamnă neapărat comiterea unei fapte penale. 

În practica, starea de flagrantă a unei infracțiuni va fi apreciată de la caz la caz, 

luând în calcul toate împrejurările concrete în care a fost descoperită faptă și făptuitorul 

acesteia. 

Textul de lege prevede pentru reținerea stării de flagrantă îndeplinirea cumulativa 

și altor condiții: făptuitorul să fie surprins cu arme, instrumente sau orice alte obiecte de 

natura a-l presupune
2
 participant la infracțiune.  

Trebuie spus că, spre deosebire de celelalte situații care impun reținerea flagrantei, 

în situația urmăririi făptuitorului imediat după săvârșirea infracțiunii se cere surprinderea 

cu arme, instrumente sau orice alte obiecte de natura a-l presupune participant la 

infracțiune. Noțiunea de participant este definită în art. 37 din Noul Cod penal, articolul 

ce a preluat dispozițiile art. 23 din Codul penal actual, astfel: „Participanții sunt 

                                                           
1
 Nicolae Volonciu. Tratat de procedura penală. Parte specială. Vol. II. București: Ed. Paideia, 1994, 

p. 445. 
2
 Ion Neagu, A.Crisu, A.Ciobanu, A.Zarafiru. Curs selectiv pentru licență. București: Ed. All Beck, 

2003, p. 210. 
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persoanele care contribuie la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală în calitate de 

autori, instigatori sau complici‖. 

Obiectele cu care este surprins făptuitorul trebuie să fie din categoria celor posibile 

a-l presupune participant la comiterea infracțiunii respective, datorită caracteristicilor lor 

față de rezultatul faptei respective. În conformitate cu dispozițiile art. 465 alin. (3), în 

cazul săvârșirii unei infracțiuni flagrante, orice persoana are dreptul sa îl prindă pe 

făptuitor și sa îl conducă în fața autoritarilor. Reglementarea este impusă de faptul ca de 

puține ori organele judiciare iau cunoștință direct de comiterea unei infracțiuni flagrante, 

impunându-se cu necesitate prinderea și identificarea făptuitorului, în condițiile arătate. 

După cum s-a arătat în literatura de specialitate, prinderea făptuitorului de o 

persoana particulară care nu aparține unui organ judiciar, abilitat să dispună luarea unor 

măsuri preventive, nu are caracterul unui act procesual
1
. 

Aceasta condiție este privită ca un act de sprijin obștesc dat organelor judiciare, 

izvorât dintr-un sentiment de solidaritate umană și din obligații cetățenești față de 

comiterea unor acte cu caracter infracțional. 

Autoritatea înaintea căreia este condus făptuitorul poate fi atât un organ judiciar, 

cât și o altă autoritate de stat, care va sesiza, la rândul său, organul judiciar. 

Într-adevăr, urmărirea făptuitorului de persoana vătămata care-l acuza de 

comiterea infracțiunii, de martorii oculari care l-au văzut săvârșind infracțiunea sau de 

strigatul public, adică de reacția cetățenilor imediat după săvârșirea infracțiunii, 

constituie suficiente dovezi care sa confirme învinuirea ce i se aduce. Nu poate fi însa 

cvasiflagrantă atunci când, după un anumit timp, făptuitorul este recunoscut întâmplător, 

de persoana vătămata sau de martori, ca fiind acela care a comis infracțiunea sau care 

este găsit întâmplător, la o verificare de rutină, cu arme, instrumente sau alte obiecte care 

ar fi putut fi folosite la comiterea infracțiunii.  

Legea cere pentru flagrantă ca făptuitorul să fie urmărit sau surprins, ceea ce 

presupune o acțiune care să fie situată în timp aproape de momentul comiterii infracțiunii 

și să duca la presupunerea ca el este persoana care s-a implicat în săvârșirea infracțiunii. 

3. Justificarea unei proceduri speciale pentru unele infracțiuni 

flagrante 

Săvârșirea unei infracțiuni în condițiile de flagranta justifica necesitatea unei 

reglementări speciale a urmăririi și judecării acesteia. Prin urmare, trebuie derogat de la 

regulile obișnuite de procedura care trebuie înlocuite în scopul efectuării imediate a 

constatării și a stingerii neîntârziate a probelor, care ulterior ar putea dispare.  

Instituirea procedurii speciale pentru unele infracțiuni flagrante răspunde, pe de o 

parte ,unor interese de ordin procesual deoarece în asemenea condiții sporesc valentele 

principiului operativității în procesul penal, iar, pe de alta parte aceasta procedura 

grăbește restabilirea ordinii de drept încălcate și contribuie la sporirea rolului educativ al 

procesului penal. 

                                                           
1
 Vintilă Dongoroz ș.a. Op. cit., p. 373. 
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Însa trebuie să se acorde o sporită atenție pentru a evita ca scurtarea duratei 

activității judiciare să aducă atingere garanțiilor care asigură drepturile procesuale ale 

parților, impunându-se respectarea principiilor fundamentale ale procesului penal pe 

întreaga durată a desfășurării sale. 

Temeiurile unei proceduri speciale pentru urmărirea și judecarea infracțiunilor 

flagrante se explică și se regăsesc atât în principiile generale ale dreptului, inclusiv penal 

și procesual penal, cât și în necesități obiective de tehnica criminalistică, logica și morala, 

care sa permită descoperirea rapidă a faptei și făptuitorului, stabilirea vinovatei acestuia 

pe baza de probe certe și tragerea sa la răspundere într-un timp mai scurt.
1
  

Pe de o parte, prinderea infractorului în momentul săvârșirii infracțiunii sau 

imediat după aceasta înlătura o probațiune de durata, prinderea în flagrant fiind 

considerată o dovadă suficientă de vinovăție. Pe de altă parte, modul în care a fost prins 

făptuitorul asupra faptei naște indignarea populației și, ca urmare, este necesară o ripostă 

imediată din partea justiției, ceea ce implică urgenta în urmărire și în judecată.  

Totodată se asigură și contribuția cetățenilor la combaterea infracțiunilor, prin 

dreptul acordat acestora de a prinde pe făptuitor în cazul infracțiunilor flagrante și a-l 

preda poliției, punând accentul pe prevenirea săvârșirii de infracțiuni, dată fiind ripostă 

fermă și imediată desfășurata de autoritatea judiciară.
2
 

În literatura de specialitate s-a subliniat că, datorită condițiilor de săvârșire a unei 

infracțiuni flagrante, este exclusă posibilitatea comiterii unor erori judiciare.
3
  

Instituirea unei proceduri speciale de urgenta asigura realizarea deplină a 

principiului operativității și celerității
4
 și o restabilire mai rapidă a ordinii de drept 

încălcate. Oricând desfășurarea activității judiciare în baza acestei proceduri ar crea 

dificultatea în realizarea corespunzătoare a scopului procesului penal (de exemplu nevoia 

de a administra probe noi, imposibilitatea disjungerii în caz de indivizibilitate sau 

conexitate etc.), se va renunța la procedura de urgență și se vă trece la cea obișnuită.  

Trebuie subliniat faptul că scurtarea duratei activității judiciare nu trebuie să aducă 

atingere principiilor fundamentale ale procesului penal român, principiilor specifice 

fiecărei faze a procesului penal
5
 precum și garanțiilor și celorlalte drepturi procesuale ale 

parților.
6
 

4. Reţinerea în flagrant delict 

În cele mai frecvente cazuri astfel de situaţii apar în legătură cu declaraţiile unei 

persoane privitor la pretinderea (constrângerea, extorcarea) de bani, bunuri materiale de 

către un funcţionar, care urmează să fie înmânate lui sau intermediarului într-un anumit 

timp şi loc.  

                                                           
1
 Nicu Jidovu. Op.cit., p. 590 

2
 Grigore Gr. Theodoru. Tratat de drept procesual penal. Bucureşti: Editura Hamangiu, 2007, p. 930. 

3
 Ion Neagu. Op. cit., p. 461; Vasile Păvăleanu. Op. cit., p. 523. 

4
 Vasile Păvăleanu. Op. cit., p. 525; Dumitru Gheorghe. Op. cit., p. 298. 

5
 Ion Neagu. Op. cit., p. 461. 

6
 Matei Basarab. Drept procesual penal. Partea a II-a. Ediţia a II-a. Cluj: Univ. „Babeş-Bolyai‖ 1973, 

p. 636.  
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Potrivit Legii Republicii Moldova nr. 45-XIII din 12.04.1994 privind activitatea 

operativă de investigații controlul transmiterii banilor sau altor valori materiale extorcate, 

reprezintă activitatea ofiţerilor operativi, cu participarea altor colaboratori, privind 

controlul comportamentului persoanei de la care se extorchează bani sau alte valori, 

precum şi a celui (celor) ce săvârșește fapta de extorcare şi fixarea acţiunilor acestora cu 

ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice moderne. Potrivit Legii nr.45-XIII din 

12.04.1994 (art. 8 alin. (4) controlul transmiterii banilor sau altor valori materiale 

extorcate se efectuează în cazul parvenirii de la o persoană concretă a declaraţiei despre 

faptul extorcării, în baza deciziei motivate a unuia dintre conducătorii organului care 

exercită activitatea operativă de investigaţii, aprobată de procurorul care conduce sau 

efectuează urmărirea penală în cauza dată
1
. 

Declaraţia despre faptul extorcării de bani sau alte valori, privită prin prisma legii, 

constituie un act de sesizare a organului de urmărire penală ce se înscrie în prevederile 

art.262, 263 şi 265 C. pr. pen. al Republicii Moldova, astfel, la primirea şi examinarea 

declaraţiei urmând să se respecte aceste norme procesuale. Asemenea declaraţii apar în 

legătură cu infracţiunile de şantaj (art. 189 C. pen. al RM), de corupere pasivă cu 

extorcarea de bani, bunuri (art. 324 alin. (2) lit. c) C. pen. al RM) şi de luare de mită cu 

extorcarea de bani sau alte valori (art. 333 alin. (2) lit. c) C. pen. al RM), în situaţiile când 

persoanele de la care se extorchează bani sau alte valori declară aceste fapte şi sunt 

disponibile să coopereze cu organele competente la demascarea şi reţinerea făptuitorilor 

în flagrant delict. Potrivit prevederilor art.6 pct. 2 din Legea nr. 45-XIII din 12.04.1994, 

controlul transmiterii banilor sau altor valori materiale extorcate se efectuează exclusiv 

de Ministerul Afacerilor Interne, de Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii 

Moldova şi de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în 

condiţiile legii şi numai în cazurile în care aceste măsuri sunt necesare pentru asigurarea 

securităţii naţionale, ordinii publice, bunăstării economice a ţării, menţinerea ordinii de 

drept şi prevenirea sau descoperirea infracţiunilor grave, deosebit de grave şi excepţional 

de grave, pentru ocrotirea sănătăţii, protejarea moralităţii ori pentru apărarea drepturilor 

şi libertăţilor altor persoane. 

Pentru organizarea acestei activităţi tactice de urmărire, investigatorul are nevoie 

de date sigure şi precise referitor la natura şi caracteristicile individuale ale bunurilor 

materiale sau sumei de bani care urmează a fi predată conform înţelegerii anterioare 

dintre părţi (mituit – mituitor, mituit – intermediar – mituitor ). În acest scop, în cadrul 

ascultării reclamantului, se concretizează când a avut loc o asemenea înţelegere, esenţa 

ei, între care persoane. Ulterior investigatorul într-un proces-verbal, întocmit în prezenţa 

reclamantului, descrie natura şi caracteristicile bunurilor materiale respective, iar privitor 

la bani se specifică suma, valoarea bancnotelor şi numărul acestora, seria şi numărul 

fiecăreia sau prezenţa anumitor semne convenţionale vizibile ori invizibile, mijloacele 

folosite la realizarea lor. 

                                                           
1
 V. Cușnir, V. Moraru. Activitatea operative de investigații. Chișinău: Institutul Național al Justiției, 

2009, p. 73.  
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Descoperirea asupra persoanei reţinute, arestate, în cadrul percheziţiei corporale, a 

bancnotelor cu aceiaşi valoare, serii şi numere, fixate anterior în declaraţia reclamantului, 

va servi un important mijloc de probă privitor la infracţiunea comisă. 

În practică sunt cunoscute şi alte procedee de fixare a obiectului pretins în cazul 

infracțiunii de corupție. Unul din ele, în situaţia controlării acţiunilor de dare – luare de 

bani, bunuri, constă în împachetarea (învelirea) banilor, bunului material într-o bucată de 

hârtie, stofă etc. cu marginile neuniforme, păstrând cealaltă parte, care împreună cu 

învelişul constituia un integru, fapt reflectat într-un proces-verbal, întocmit în prezenţa 

reclamantului. Expertiza dispusă ulterior stabilind coincidenţa marginilor rupturii 

ambelor părţi v-a conchide identitatea hârtiei sau stofei care anterior constituia un 

integru. 

La descoperirea celor corupţi poate contribui şi marcarea banilor
1
, altui obiect care 

se intenţionează să se transmită ca mită cu substanţe fluorescente sau chimice. În acest 

scop, preventiv, obiectul mitei în prezenţa a doi martori asistenţi se prelucrează cu astfel 

de substanţe luminiscente, fapt care se consemnează într-un proces-verbal respectiv, la 

care se anexează modelele de substanţe utilizate, împachetate şi sigilate după ce se 

întoarce mituitorului pentru a fi înmânat după destinaţie. Contactarea acestui obiect de 

mituit, cu mâinile, de hainele lui etc. produce o vopsire intensivă, pronunţată a lor, care 

fiind respectiv consemnată (acțiunea de examinare corporală) poate deveni o dovadă de 

nepreţuit contra celui corupt
2
. 

În unele cazuri reţinerea persoanelor corupte în flagrant delict este posibilă şi în 

lipsa declaraţiilor privind extorcarea de bani, bunuri, alte oferte de către funcţionar când 

informaţia despre pregătirea sau săvârşirea infracţiunii parvine din alte surse spre 

exemplu din surse operative. În acest caz organizarea flagrantului trebuie pregătită şi mai 

minuţios, tactic înfăptuită corect şi respectiv definitivată procesual. Este necesară fixarea 

acţiunilor ilicite ale tuturor participanţilor la infracţiune, având în vedere, după cum se 

cunoaşte din practică, că ei recurg la cele mai diverse şi originale şiretlicuri pentru a - şi 

realiza scopul şi evita răspunderea. 

Probaţiunii acestor infracţiuni vor servi fotografierea şi înregistrarea video cu 

ajutorul căror poate fi fixată întâlnirea participanţilor la infracţiune, acţiunile lor privind 

înmânarea şi luarea mitei etc. 

Trebuie de subliniat, că reţinerea în flagrant trebuie înfăptuită după un plan la 

întocmirea căruia se cere ca investigatorul să ia în consideraţie timpul şi locul înmânării 

mitei, trăsăturile cele mai evidente ale obiectului care v-a fi înmânat, procedeele de fixare 

                                                           
1
 În practică pot apărea situaţii când cei corupţi, având o experienţă  infracţională bogată se asigură 

cu dispozitive portative de luminare cu raze ultraviolete sau infraroşii şi pot identifica faptul marcării banilor 

înmânaţi ca mită înainte de a fi reţinuţi, arestaţi care în cele din urmă poate complica demascarea lor şi 

tragerea la răspundere penală. De aceea, în astfel de cazuri se recomandă ca în procesul verbal să se 

consemneze numai suma, nominalul bancnotelor, seria şi numărul fiecăreia, alte particularităţi, distincte 

individuale, dacă-s prezente, fără marcarea cu substanţe chimice, dar dacă  este necesar să fie numaidecât 

prelucrate apoi trebuie exclusă înfăptuirea cărorva inscripţii. 
2
 Образцов В.А. Криминалистика. М: Юристъ, 1997, с. 646.  
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a acţiunilor de dare – luare de mită. Referitor la locul de înmânare este necesar să se arate 

detaliile topografice ale acestuia, cu anumite puncte de reper pentru orientare şi cu 

ascunzişurile ce pot fi improvizate în vederea observării şi fixării secvenţelor mai 

importante din momentul predării obiectului material al mitei iar timpul se specifică în 

ore şi minute
1
. Este binevenit de a întocmi un desen – schiţă a locului. Totodată sunt 

determinate obligaţiunile membrilor grupei de reţinere, se face instruirea lor, se 

selectează şi se pregătesc mijloacele tehnice necesare, inclusiv tehnica criminalistică, 

specială, de radio-recepţie, se soluţionează alte probleme de importanţă pentru realizarea 

cu succes a acestei operaţiuni tactice - coordonarea acţiunilor membrilor grupei de 

reţinere, participarea specialistului etc. 

De regulă, reţinerea mituitului se înfăptuieşte atunci când el a luat obiectul pretins. 

Este important, ca la realizarea reţinerii în flagrant să fie prevăzute anumite măsuri care 

ar exclude posibilitatea făptuitorului de a se elibera de obiectul dat-luat până la prinderea 

lui şi ca să nu poată inventa vre-o explicaţie potrivită existenţei asupra sa a banilor, 

bunurilor luate. Ţinând seama de natura faptei, persoana infractorului, raporturile sale cu 

alte persoane, organul judiciar poate să procedeze la arestarea lui chiar în momentul 

prinderii în flagrant delict sau să-l lese liber, fără să ştie că este urmărit, spre a-i da ocazia 

să întreprindă şi alte activităţi, prin care s-ar crea probe noi şi, eventual, s-ar descoperi şi 

alţi participanţi, complici etc. Spre exemplu, când înţelegerea a fost ca mituirea să se facă 

eşalonat, pe măsura satisfacerii cererii mituitorului, nu se recomandă arestarea 

infractorului în momentul înmânării primelor părţi din mita oferită sau cerută. În astfel de 

situaţii este raţional, ca el să fie lăsat liber, până la consumarea tuturor activităţilor 

prevăzute, urmărindu-l de aproape în tot ce face pentru realizarea rezoluţiei infracţionale 

şi bineînţeles, fixând cu ajutorul mijloacelor tehnice comportamentul ilicit
2
. 

Trebuie să menţionăm, că în alte situaţii, tactic este important ca momentele 

reţinerii făptuitorului în flagrant şi ascultarea lui să fie cât mai apropiate. 
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THE CYBERCRIME: GENERAL ASPECTS AND FORMS OF 

OPERATION OF OFFENDERS 

 

Nowadays, cybercrime became a new challenge for penology systems throughout 

the world. In this modern age, it is hard to imagine a crime that does not have a digital 

dimension. Almost each state connected to the Internet is vulnerable against harmful 

attacks of computer criminals. Organized criminal groups around the world are using 

technology to maintain records, communicate, and commit crimes.  

Cybercrime itself represents illegal actions that are undertaken by people using 

information technology for criminal purposes. The main types of cybercrime are 

following: the spread of malware, hacking passwords, stolen credit card numbers and 

other bank details, as well as the dissemination of illegal information (defamation, 

pornographic materials) via the Internet. Moreover, online auctions are a type of 

cybercrime. Here, sellers themselves make bets in order to raise the price of the goods 

offered for auction. 

It should be noted that at the XI Congress of the ONU dedicated to the Crime 

Prevention and Criminal Justice, held in April 2005, the crime itself associated with the 

use of computers was been given special attention. In this context, it should be 

emphasized that the Bangkok Declaration, which was the result of this Congress 

indicates the urgency of the problem of cybercrime. The Declaration states that the 

period of globalization, rapid development of information technologies and new 

telecommunications systems and computer networks is accompanied by the abuse of 

those technologies for criminal purposes and also emphasizes the need for national 

action and international cooperation against cybercrime. 

Thus, this article proposes a brief presentation of this phenomenon along with the 

most common operating procedures of these cybercriminals. 
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Criminalitatea informatică constituie nouă provocare a sistemelor de drept penal 

din lumea întreaga. Acest tip de criminalitate apare din ce în ce mai pregnant în 

statisticile oficiale, în multe din aceste cazuri fiind asociat unor grupări criminale cu 

caracter organizat.  

Imaginea hacker-ului izolat de acum un deceniu, preocupat numai de a demonstra 

vulnerabilitățile sistemelor de operare este deja depășita, asta în timp ce goana după 

profit a devenit principali motivație a criminalilor informatici. Toate aceste lucruri se 

desfășoară în contextul globalizării, la care o contribuție indiscutabila și-a adus-o însăși 

dezvoltarea fără precedent a tehnologiei informației, proliferarea calculatoarelor 

personale și a noilor dispozitive de comunicare tot mai inteligente precum și accesul tot 

mai facil la internet. 

De-a lungul timpului s-a demonstrat ca internetul este un sistem vulnerabil, iar 

acest lucru combinat cu avantajele oferite de el (stocarea, procesarea și transmiterea de 

cantități imense de date, accesibilitate, ușurința în utilizare, independentă de distanța, 

posibilitatea unor aplicații în domeniul afacerilor) au creat un cadru favorabil pentru 

activități criminale determinând apariția unei noi forme a criminalității, criminalitatea 

informatică. 

Internetul fiind un spațiu aflat în continuă schimbare, investigațiile privind 

infracțiunile informatice trebuie să se desfășoare cu maxima celeritate pentru a se putea 

obține probe relevante
1
. Nici un stat care are acces la internet nu este ferit de aspectele 

nocive produse de infractorii informatici și este de presupus ca o data cu creșterea 

exponențiala a conexiunilor de internet, acest tip de amenințare va cunoaște și el un trend 

ascendent. Există totuși și un aspect pozitiv în creșterea numărului infractorilor care 

utilizează tehnologia-implicarea computerelor în realizarea infracțiunilor a dus la o 

abundenta de dovezi digitale care pot fi folosite pentru a acuza și condamna infractorii. 

În aceasta epoca modernă este dificil să ne imaginam o infracțiune care să nu aibă și o 

dimensiune digitală. Infractorii, violenți sau deopotrivă stilați, se folosesc de tehnologia 

existentă pentru a-și facilita atingerea scopului infracțiunii sau pentru a evita 

incriminarea, generând astfel noi provocări pentru avocați, judecători, procurori și 

criminaliști. În consecința, Serviciul vamal al S. U. A. ca rezultat al extinderii traficului 

de droguri, pornografiei infantile, spălării banilor și a altor mărfuri ilegale tranzacționate 

cu ajutorul internetului, a ajuns să verifice fiecare computer din S. U. A. conectat prin 

internet
2
. Bazele de date se află pretutindeni și pot fi accesate foarte facil în orice 

investigație. Este foarte probabil ca cineva implicat într-o infracțiune să fi folosit un 

computer, un dispozitiv electronic mobil sau să fi accesat internetul.  

Problemele asociate criminalității informatice au ajuns să fie tot mai mult discutate 

în fiecare țara a lumii-chiar și în țări care nu sunt cunoscute pentru un nivel înalt de 

                                                           
1
 Mariana Zainea; Raluca Simion. Infracțiuni în domeniul informatic: culegere de practica judiciara. 

București: Editura C. H. Beck, 2009, p. 14. 
2
 Eoghan Casey. Digital evidence and computer crime, third edition. Waltham, MA: Academic 

Press, 2011, p. 3. 
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dezvoltare și competente tehnologice deosebite. Natura mondială a acestui tip de 

criminalitate a ridicat probleme referitoare la aspecte precum jurisdicția. În unele cazuri 

este astăzi foarte dificil să se determine cine are autoritatea de a investiga o infracțiune 

informatică. Spre exemplu, o persoana care trăiește în Rusia are posibilitatea de a 

transmite o imagine pornografică infantilă în Statele Unite. În această situație cine are 

jurisdicția? Rusia? Poate ca sub incidența legii rusești, tânăra din imagine a avut vârsta 

legala pentru a-și da consimțământul. A fost atunci comisa vreo infracțiune în ochii 

funcționarului public rus însărcinat cu respectarea legii? Sau au Statele Unite jurisdicția? 

Transmiterea imaginilor cu minori este ilegală, dar persoana în cauza nu a atins niciodată 

pământul Americii. Poate să fie luata în considerare folosirea liniilor telefonice 

americane atunci când se examinează dacă există jurisdicție pentru o investigație? Toate 

acestea sunt întrebări importante la care nu se poate răspunde ușor
1
. Există însa un nivel 

crescut de dezbatere și de discuții între liderii mondiali pe măsura ce tot mai multe 

entități internaționale ajung să conștientizeze pericolele criminalității informatice. 

În ceea ce privește definiția criminalității informatice, chiar dacă nu există o 

definiție standard în acest moment, avem totuși mai multe definiții funcționale ale acestui 

fenomen. Astfel, conform uneia dintre definiții, acest termen este considerat ca fiind 

orice acțiune ilegală în care un calculator constituie instrumentul sau obiectul delictului, 

altfel spus orice infracțiune al cârei mijloc sau scop este influențarea funcției unui 

calculator.
2
 

Este de remarcat că unele organizații, cum ar fi Departamentul de Justiție al S. U. 

A. și Consiliul Europei folosesc termenul de cybercrime (infracțiune cibernetică) cu 

referire tot la fenomenul de criminalitate informatică. Astfel, prin infracțiune cibernetică 

s-ar înțelege orice infracțiune care implică un computer și o rețea, unde computerul poate 

să fi jucat sau nu un rol instrumental în comiterea infracțiunii. Astfel, acest termen ar 

putea fi folosit pentru a se face referire la un act criminal precum acela al furtului de 

identitate care implică furtul informațiilor personale ale cuiva, precum numărul cardului 

lor de credit sau a seriei și numărului cârtii de identitate. Când cineva comite un furt de 

identitate exista câteva metode de obținere a informațiilor personale ale țintei. Multe 

dintre aceste tehnici implică utilizarea unui computer sau a unei rețele, dar multe alte 

tehnici nu au nimic altceva de a face cu computerele decât faptul că informațiile sunt 

stocate în fișiere de text pe hard-discul unui computer. 

Hacking-ul. În trecut, atunci când era menționat termenul hacker, nu era ceva 

neobișnuit ca oamenilor să le răsară în minte imaginea unui adolescent pipernicit, cu 

aspect de tocilar stand în fața computerului sau și jucând jocuri video. Astăzi, ar fi însa 

problematic și incorect ca oamenii să creadă ca doar adolescenții se angajează în 

comportamente ca cele ale hackerilor. Adevărul este că sunt mulți care se implică în 

                                                           
1
 Robert Moore. Cybercrime-investigating high-technology computer crime, second edition. 

Burlington, MA: Anderson; Oxford: Elsevier, 2011, p. 6 - 7. 
2
 Maxim Dobrinoiu. Infracțiuni în domeniul informatic. București: Editura C.H.Beck, 2006, p. 62. 
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hacking în mod regulat și de multe ori acești făptași, mai înaintați în vârsta, săvârșesc 

fapte damnatoare computerelor și rețelelor. 

Originea termenului poate fi trasată până la Massachussets Institute of Technology 

(MIT) – Institutul de Tehnologie din Massachussets, acesta fiind unul dintre primele 

instituții din Statele Unite care a oferit cursuri de informatică și programare a 

computerului. Se crede ca termenul a fost folosit pentru prima dată de către membrii 

Laboratorului de Inteligenta Artificiala de la MIT. Aceste persoane nu erau infractori, 

fiind o echipă de cercetare extrem de dedicată. Aceasta nu înseamnă ca aceste persoane 

nu au violat regulile universitarii, ei încălcând în mod constant procedurile universitarii 

privitoare la numărul orelor în care un computer putea fi folosit. Membrii grupului au 

început să se autonumească hackeri deoarece erau capabili să ia programe de computer și 

să le facă să execute acțiuni pe care cei care au conceput programul software nu le-au 

intenționat
1
. Se crede că termenul s-a dezvoltat ca un fel de farsa și datorită emoției 

frenetice ce-i încerca atunci când „tocau‖
2
 tastaturile ore în șir. Deși tot mai multă 

literatura tratează natura malefică a hackerilor, hackeri originari au fost niște intelectuali 

interesați în a determina cât de departe puteau fi duse programele de calculator. 

Tipuri de hackeri: Autorii și cercetătorii clasifică hackerii intr-o varietate de 

grupuri, însa în această lucrare ne vom însuși clasificarea lui R. Moore și vor fi împărțiți 

în șase categorii: hackerii cu pălărie neagră, hackerii cu pălărie albă, hackerii cu pălărie 

gri, copilași copiatori (script kiddies), hactivisti și teroriștii informatici.  

Hackerul cu pălărie neagra este tipul de infractor cel mai temut de opinia publică. 

Este genul de individ care violează securitatea computerelor pentru nimic altceva decât 

câștigul personal sau din malițiozitate. Această forma de hacker scrie programe care să 

avarieze sisteme și rețele de calculatoare. Acestei categorii i se datorează faptul că 

securitatea computerelor și fabricarea programelor antivirus au devenit ocupații full-time 

care costă companiile din toată lumea milioane de dolari.  

Hackerul cu pălărie albă este exact opusul celui cu pălărie neagră, principalul sau 

obiectiv fiind să furnizeze programe de securitate a computerului care vor proteja 

sistemele de la a fi penetrate ilegal și cu rea intenție. Și acești hackeri vor caută totuși 

computere-țintă în care vor încerca mai apoi să intre neautorizat, însa odată ce reușesc, ei 

își vor înceta în mod normal activitatea și îl vor alerta pe proprietarul computerului 

despre vulnerabilitatea în cauza.  

Hackerul cu pălărie gri reprezintă o combinație între primele doua tipuri, cel mai 

bun mod de a descrie aceasta clasă de hackeri este de a-i numi oportuniști. Daca un 

hacker cu pălărie gri caută pe internet o țintă și reușește să obțină acces într-un computer, 

acesta va notifica proprietarul sistemului. Însa, în loc să spună administratorului cum a 

fost exploatat sistemul, hackerul cu pălărie gri va alege în mod normal să se ofere să 

repare defecțiunea pentru o anumită suma de bani.  

                                                           
1
 R. Moore. Op. cit., p. 18. 

2
 Verbul to hack in limba engleza are sensul originar de a toca, a cioparti, a sparge, a stirbi.  



Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a doctoranzilor                                   

și tinerilor cercetători. Vol. II. Ediţia a VI-a, 12 aprilie 2012, Chişinău 

 
 

183 

 

Script kiddies sunt considerați a se afla la nivelul cel mai de jos al scării de 

hacking. În general, ei au puține competente de programare a calculatorului sau acestea 

le lipsesc cu desăvârșire. Acești script kiddies (rom. „novici care preiau scenarii‖) și-au 

câștigat numele prin abilitatea de a naviga pe internet în căutarea unor programe utilitare 

ale hackerilor, pe care apoi le lansează asupra unui computer ținta. Acest tip de hacker 

este foarte periculos deoarece acesta nu are nici cea mai vagă idee despre felul în care 

programul va afecta computerul asupra căruia este lansat atacul.  

Hactivistul este o persoana care face hacking ca mijloc de a răspândi un mesaj 

politic. Majoritatea atacurilor hactiviste implică desfigurarea paginii web, adică situația 

în care un hacker reușește accesul la un server care stochează pagina web, iar apoi 

modifică pagina pentru a afișa propriul sau mesaj.  

Teroristul informatic se refera la un individ ce își folosește abilitatea de hacking 

pentru a instala un sentiment de frică în populație, el atacând de regulă o porțiune din 

infrastructura de importanta critică. Cu alte cuvinte ei vor ataca sisteme care deservesc 

domenii vitale cum ar fi alimentația, transporturile aeriene, industria farmaceutica, 

încercând să cauzeze pagube sau decesul unor oameni.  

Modul de operare al hackerilor. Înțelegerea modului de operare al hackerilor, 

precum și a uneltelor pe care aceștia le folosesc va fi benefică în misiunea de a preveni 

proliferarea criminalității informatice. Mulți oameni trăiesc cu impresia că activitățile 

legate de hacking sunt desfășurate din siguranța casei hackerului și implică numai 

computerul și internetul. Adevărul este, însa ca de multe ori incidentul de hacking va fi 

precedat de o etapă investigativă numită pre-hack
1
.  

Alegerea țintei este primul pas al etapei pre-hack. Acum, hackerul va cotari ce 

calculator sau rețea va ataca. Se iau în considerare numeroși factori în cursul acestei 

etape, însa acești factori s-au modificat în ultimii ani pe măsura ce tot mai multe 

companii s-au mutat pe internet. În trecut majoritatea firmelor își mențineau toate 

conexiunile de rețea prin intermediul liniilor telefonice. Dacă un hacker reușea să obțină 

accesul la numărul de telefon și o parola, numărul de telefon fiind în mod normal 

suficient, atunci calculatorul era ușor de exploatat. Astăzi, de regulă hackerii folosesc un 

port scanner, acestea fiind pachete de software care scanează rețelele de calculatoare 

pentru a determina dacă vreun computer are setate porturi deschise. Un port este canalul 

prin care computerul primește date din rețea. Deoarece aceste porturi permit informației 

să circule în și din computere, ele sunt, de asemenea o cale prin care hackerii câștiga 

accesul la un computer, iar odată ce preia controlul asupra computerului, rețeaua este la 

dispoziția hackerului. 

Al doilea pas al etapei pre-hack este cunoscută drept faza de cercetare și adunare 

de informații. Aceasta este faza în care hackerul va contacta ținta în speranța de a câștiga 

informații care îl vor ajuta la penetrarea sistemului. Astfel, spre exemplu poate contacta 

administratorul de sistem sub pretextul de a fi un utilizator legitim, care nu mai poate 

avea acces la internet. Dacă ținta este o firma, hackerul poate pretinde a fi un nou angajat 

                                                           
1
 R. Moore. Op. cit., p. 27.  
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temporar care are probleme în accesarea sistemului. Companiile mai mari care mențin un 

volum mare de munca temporară pot avea instalate parole presetate pentru situații în care 

un angajat va face parte din companie numai pentru o scurta perioadă și va avea nevoie 

de acces doar la un spațiu limitat de rețea. Problema este ca, odată ce hackerii au orice fel 

de acces la rețea, este doar o chestiune de timp pena când vor câștiga un nivel mai mare 

de acces care le va permite să facă ajustări la sistem. Mulți hackeri vor folosi în același 

timp aceasta oportunitate ca un mijloc de a instala o parola backdoor (rom. „pentru ușa 

din dos‖) care le va permite să se întoarcă în rețea când le este lor convenabil
1
. 

Odată ce stadiul de cercetare a fost finalizat, hackerul va începe operațiunea 

propriu-zisă de hacking a calculatorului sau a rețelei. La începerea atacului de hacking, 

potențialul hacker va recurge la utilizarea trusei de scule a hackerilor, o colecție de 

software necesara pentru a dobândi accesul entry-level room (rom. „la nivelul de 

intrare‖). Daca acesta a fost obținut, atunci hackerul va încerca să obțină un nivel mai 

înalt de acces, care este uneori numit root acces (rom. „acces la rădăcina‖). Orice trusa 

de scule a unui hacker trebuie să continuă articole cum ar fi: password grabber-e (rom. 

„șterpelitoare de parole‖) si key logger-e (rom. „înregistratoare de taste‖), sau packet 

snifer-e (rom. „adulmecătoare de pachete‖)
2
. 

Password graber-ele și logger-ele reprezintă programe care pot fi plantate pe un 

calculator-ținta și pot rula în fundal fără cunoștința proprietarului computerului. Cele 

doua programe au în comun faptul că acestea sunt instalate pe un computer ca un mijloc 

de înregistrare a fiecare taste apăsate de utilizatorul computerului ținta. Apăsările tastelor 

sunt înregistrate intr-un fișier text special stabilit de către hacker și ascuns undeva pe 

hard discul computerului ținta. Companiile preocupate de obiceiurile de munca ale 

angajaților lor, folosesc aceste programe pentru a se asigura ca angajații nu își urmăresc 

treburile personale în timpul de lucru. 

Packet sniffer-ul este un software de calculator proiectat să „adulmece‖ pachetele 

de date în timp ce informațiile sunt transferate prin rețea. Când cineva trimite un e-mail 

sau chiar solicită o pagina web, informațiile trimise înapoi spre computer sunt în mod 

normal prea mari ca să fie transmise toate deodată. Datele, sunt prin urmare, fragmentate 

în pachetele mai mici de date, ceea ce permite un transfer mai rapid de informații. Odată 

ce întreaga colecție de pachete de date ajunge la computerul destinatar, fișierul original 

este reconstruit folosindu-se informațiile stocate în secțiunea de început a fiecărui pachet 

mai mic. Un packet sniffer este instalat pe o rețea și programat să examineze toate 

pachetele care trec prin aceasta. Utilizatorii acestor programe sunt, în general, cei care 

încearcă să fure parole sau poate informații de pe carduri de credit de pe site-urile 

comerciale.
3
 

Tehnici folosite de hackeri. Instrumentele mai sus menționate sunt folosite pentru 

obținerea accesului intr-un computer sau o rețea ținta. Întrebarea care rămâne este: ce vor 

                                                           
1
 R. Moore. Op. cit., p. 28. 

2
 R. Moore. Op. cit., p. 30. 

3
 R. Moore. Op. cit., p. 34. 
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face hackerii odată ce au reușit accesul la un sistem ținta. Vor survola doar rețeaua și vor 

vedea ce informații sunt disponibile în sistem, vor fura informații din sistem, sau vor 

avaria și distruge sistemul? Răspunsul la aceste întrebări depinde în mare măsura de tipul 

de hacker care a făcut o breșa în sistem. 

Atacurile la care recurg hackerii odată ce au accesul într-un sistem pot varia de la 

atacuri sâcâitoare care lansează date pe internet în încercarea de a forța un computer să 

iasă offline, până la viruși de calculator care distrug date valoroase. În continuare vom 

aprofunda unele dintre aceste tehnici. 

Manipularea datelor, aceasta referindu-se la procesul prin care o persoana 

schimba sau șterge date dintr-un computer ca un mijloc de a cauza daune proprietarului 

acelui computer-daune care nu sunt de natura fizica, în schimb au aproape întotdeauna 

consecințe financiare. O posibila situație pentru acest tip de atac ar fi aceea a unor foști 

angajați care își folosesc codurile de securitate pentru a dobândi acces la evidente 

bancare ți apoi transfera banii într-un cont bancar unde banii nu pot fi detectați. Tehnica 

rotunjirii sau a salamului (cum este denumită uneori datorită efectului sau de „feliere‖) 

este un exemplu de manipulare de date care implică informații financiare. Se inserează în 

secret în rețea sau în computer instrucțiuni legate de programul software și când au loc 

schimbări în conturile bancare, programul va rotunji depozitele și va transfera fondurile 

în exces într-un cont separat. Odată ce contul a atins un anumit nivel, banii pot fi 

transferați într-un cont separat. 

Calul troian reprezintă un program care în mod aparent efectuează o acțiune 

folositoare, dar în fapt el efectuează acțiuni de distrugere care nu sunt cunoscute de 

utilizator.
1
 Acest program reprezintă o metoda de inserare a unor instrucțiuni intr-un 

program, astfel încât programul va efectua o fucsie neautorizata, în timp ce în aparenta 

executa una obișnuita.
2
 Calul troian poate efectua următoarele operațiuni: ștergerea sau 

modificarea fișierelor, transmiterea fișierelor prin rețea la atacator sau instalarea în 

sistemul informatic de alte programe și viruși. 

Virușii informatici care sunt de fapt programe care infectează fișierele executabile 

ale unui computer. Orice program care se multiplica fără acordul utilizatorului este un 

virus. De obicei un virus se atașează la un fișier astfel încât virusul rulează în memorie 

sau în sistemul de operare de fiecare dată când sistemul execută fișierul infectat.
3
 Odată 

ce virusul a infectat un computer prima sa sarcina este de a se multiplica el însuși prin 

răspândirea către alte sisteme informatice. 

Viermii informatici (worms) sunt adesea confundați cu virușii informatici, însa 

chiar dacă activitatea malițioasa programata poate fi similara (spre exemplu, ștergerea 

sau modificarea informațiilor), există o diferența importantă: viermii informatici nu au 

                                                           
1
 Debra Littlejohn Shinder. Scene of the cybercrime: computer forensics handbook Rockland, MA: 

Syngress Pub., 2002, p. 326. 
2
 Adrian Cristian Moise. Metodologia investigării criminalistice a infracțiunilor informatice. 

București: Editura Universul Juridic, 2011, p. 145. 
3
 A. C. Moise. Op. cit., p. 143. 
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nevoie de un program gazdă pentru a se reproduce sau lansa în execuție.
1
 Viermii 

informatici pot poza ca ceva interesant pentru utilizator cum ar fi un videoclip al unei 

formații cunoscute. 

Atacuri de refuz al serviciului, numite adeseori atacuri DOS (de la expresia 

engleza Denial Of Service, adică în traducere blocarea, refuzul serviciului) - a nu fi 

confundate cu sistemul de operare al discului-sunt acele atacuri prin care un site de 

internet sau un server de rețea este inundat de cantitatea enorme de date care în esența 

consuma toate resursele calculatorului-ținta. Aceasta supraîncărcare cu date va conduce 

apoi la colapsul sau închiderea computerulu-ținta. Scopul unui atac DOS nu este 

dobândirea accesului la un computer securizat, ci mai degrabă împiedicarea utilizatorilor 

legitimi de a accesa un anumit site. 

IP spoofingul se refera la operația de falsificare a adresei de protocol de internet 

(IP) a computerului. Software-ul de IP spoofing este de regula folosit atunci când cineva 

urmează să trimită cantitatea mari de e-mail-uri. Expeditorii de spam adesea folosesc 

această tehnica deoarece astfel este mai dificil să se depisteze adevăratul expeditor al 

spam-ului. Aceasta a căpătat o mai multă importanta în ultimii ani, când în multe zone au 

apărut legi împotriva trimiterii de spam. Există o varietate de instrumente și tehnici la 

dispoziție pentru a falsifica adresa IP a unui computer. De regulă se folosește un remailer 

anonim, care este un serviciu ce va ascunde adresa IP a expeditorului înainte de forward-

area mesajului către destinatar
2
. 

Web spoofing-ul implică redirecționarea browser-ului de internet al utilizatorului 

către un website dat, atunci când utilizatorul tastează o adresa URL
3
 similară, această 

tehnică fiind folosită de site-urile pornografice pentru a ademeni vizitatori către site-urile 

lor. Odată prins de aceste site-uri este uneori greu să te retragi datorită numărului mare 

de reclame pop-up, adică a acelor ferestre cu reclame care apar pe ecran fără ca tu sa le fi 

cerut ți care sunt lansate încă de la prima accesare a site-ului. 

Cracking-ul ca modalitate de operare în criminalitatea informatică se referă la 

activitatea de folosire a unui program pentru a penetra parolele prost alese, denumit în 

genere spărgător de parole (cracker). Multe dintre aceste programe folosesc o metoda 

prea puțin inteligentă și anume aceea de a încerca cuvânt după cuvânt, până când va fi 

găsit unul care să se potrivească. Cuvintele sunt generate fie prin permutări ale 

caracterelor componente, fie utilizând cuvinte dintr-un dicționar. Aceste tehnici sunt însa 

limitate deoarece pot dura foarte mult timp. Ele se bazează pe comoditatea utilizatorilor 

de a-și alege parole cât mai scurte și cât mai simplu de memorat.
4
 

                                                           
1
 Ioana Vasiu, Lucian Vasiu. Criminalitatea în cyberspațiu. București: Editura Universul Juridic, 

2011, p. 103. 
2
 R. Moore. Op. cit., p. 40. 

3
 Uniform Resource Locator, adică un mod uniform de a localiza un fișier sau un document pe 

internet. 
4
 M. Pantea, I. C. Mihai, Gh. Dorobantu. Învestigarea fraudelor informatice. Craiova: Editura Sitech, 

2008, p. 94. 



Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a doctoranzilor                                   

și tinerilor cercetători. Vol. II. Ediţia a VI-a, 12 aprilie 2012, Chişinău 

 
 

187 

 

Phreaking-ul se referă la orice activitate pe care un individ o utilizează pentru a 

beneficia de servicii de telecomunicații fără a plăti pentru aceste servicii. Pentru a-și 

atinge scopul, de regulă acești indivizi folosesc tot felul de dispozitive de fraudare a 

serviciilor de telefonie. Un astfel de dispozitiv este, spre exemplu, așa numitul red box 

(rom. „cutia rosie‖), al cărui singur scop este fraudarea telefoanelor cu plata. Acesta oferă 

o replică a sunetelor emise de către monede când acestea sunt introduse în telefoane. În 

mod tradițional, telefoanele publice cu plata funcționează prin recunoașterea tonurilor 

emise când o persoana introduce o anumita combinație de monede. Cantitatea adecvata 

de monede va deschide liniile telefonice și astfel utilizatorul poate efectua apelul 

telefonic.
1
 

Tehnici de operare in cazul furtului de identitate. 

Furtul de identitate a fost definit ca fiind furtul identitarii cuiva prin intermediul 

unei informații de identificare care este apoi utilizată în activitatea de fraudare.
2
 În ultimii 

ani am fost martorii unei creșteri incredibile în răspândirea acestei infracțiuni. O prima 

clasificare a furtului de identitate include situația în care identitatea unui individ este 

furată iar hotul își asuma identitatea fizică a victimei, aceasta fiind mai puțin întâlnita 

datorita dificultății în desfășurarea unei activități precum cea de asumare a vieții 

potențialei victime. Cea de a doua clasificare a furtului de identitate implica furtul unei 

cărți de credit a victimei. Acest tip de infracțiune se poate realiza prin intermediul uneia 

dintre tehnicile prezentate în continuare. 

Dumpster diving-ul sau căutarea prin containerele de gunoi pentru a găsi 

informații care încă pot fi utilizate. Multe informații despre o victima pot fi găsite prin 

căutarea în gunoi, cum ar fi chitanțele noilor carduri de credit sau debit, acestea 

conținând ultimele patru cifre ale cardului, numele proprietarului și tipul de card utilizat. 

Toate aceste informații, când sunt utilizate, pot fi de folos în cazul unui potențial furt de 

identitate. 

Skiming-ul sau falsul cititor de carduri se referă la utilizarea unui dispozitiv 

manual, de mici dimensiuni, care poate stoca sute de numere de carduri, numele 

proprietarului și data expirării cardului. Datele astfel obținute sunt folosite pentru 

producerea de carduri contrafăcute. Dacă un utilizator scanează un card, trecându-l fără 

știrea lui printr-un skimer, informațiile cuprinse pe card sunt transferate pe acest 

dispozitiv, creându-se o arhiva digitală în memoria skimerului care apoi va fi transferată 

pe computerul hoțului de identitate. 

Phishing-ul, adică procesul în care un hoț de identitate va încerca să determine o 

potențială victima să-i furnizeze informații personale necesare pentru a se angrena în 

furtul de identitate al acestuia. De regulă, victima, în aceste situații nu sesizează ca 

informațiile sunt cerute de către o sursa neautorizata. Metoda preferata consta în primirea 

de către victima a unui e-mail sau a altei înștiințări care par a fi oficiale și care-i cer 

persoanei să trimită aceste informații pentru a-și păstra un cont. Victima, poate apoi 

                                                           
1
 R. Moore. Op. cit., p. 46 - 47. 

2
 R. Moore. Op. cit., p. 61. 
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trimite informațiile pe un site care poate părea legitim deoarece este aproape identic cu 

website-ul oficial al unei bănci sau companii de carduri, dar în realitate nu este decât un 

site de colectare de date unde hoții de identitate adună informații de la cât mai multe 

victime. 
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CIVIL SOCIETY: AN EUROPEAN DIMENSION 

 

The interaction between European institutions and civil society takes various 

forms: 

 The European Parliament to represent the citizens of Europe; 

 The institutionalized advisory bodies of the EU (European Economic and Social 

Committee and the Committee of Regions), in accordance with the role conferred to 

them under the founding treaties. 

 The informal contact with stakeholders. 

The White Paper on European Governance, the Commission established a culture 

of consultation and dialogue in the EU. The Commission has prepared this document to 

consult stakeholders to intensify interaction and to increase the role of civil society in the 

European legislative process. In this context, the act is a direct contribution to the Action 

Plan for Better Regulation and impact assessment approach to the new European 

legislation. Wide consultations at European level are not a new phenomenon. In fact, the 

Commission has a tradition of consulting interested parties in formulating the draft 

legislation. This refers to external consultation in the development of the whole range of 

European policies. Thus, the benefits of openness to civil society are recognized at 

European level. However, each department had its own mechanisms and methods of 

consulting sector interest groups. Although this process has created many positive 

examples of cooperation between the Commission and interest groups, there is a general 

view on the need for consistency of this dialogue. Stakeholder reaction to the White 

Paper confirms this assessment. 

 

Interacţiunea dintre Instituţiile europene şi societatea civilă ia variate forme: 

 În primul rând, prin Parlamentul European drept reprezentant al cetăţenilor 

Europei; 

 Prin organele consultative instituţionalizate ale UE (Comitetul Economic şi 

Social şi Comitetul Regiunilor), în conformitate cu rolul acordat lor în conformitate cu 

tratatele fondatoare. 

                                                           

 GALBEN Carolina – Doctorandă la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. 
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 Prin contactul neformal cu părţile interesate. 

În Cartea Albă a Guvernării Europene, Comisia a pus bazele unei culturi a 

consultaţiei şi dialogului în UE. Comisia a pregătit acest act privind consultarea părţilor 

interesate cu scopul intensificării interacţiunii şi creşterii rolului societăţii civile în 

procesul legislativ european. În această ordine de idei, actul reprezintă o contribuţie 

directă la Planul de Acţiuni pentru o mai bună reglementare şi noua abordare a evaluării 

impactului legislaţiei europene. Consultările largi la nivel european nu sunt un fenomen 

nou. De fapt, Comisia are o tradiţie de consultare a părților interesate în formularea 

proiectelor legislative. Aceasta se referă la consultaţiile externe în dezvoltarea a întregii 

varietăți de politici europene. Astfel, beneficiile de deschidere faţă de societatea civilă 

sunt recunoscute la nivel european. Totuşi, fiecare departament deţinea propriile 

mecanisme şi metode de consultanţă a grupurilor sectoriale de interese. Deşi, acest 

proces a creat multe exemple de cooperare pozitivă dintre Comisie şi grupurile de 

interese, există o viziune generală asupra necesităţii consistenţei acestui dialog. Reacţia 

părţilor interesate la Cartea Albă confirmă această evaluare.  

Înainte să facă propuneri legislative, Comisia Europeană trebuie să cunoască 

ultimele evoluţii în societatea europeană şi să aprecieze dacă legislaţia europeană este 

soluţia cea mai bună de a rezolva problema pusă. De aceea, Comisia se consult constant 

cu parteneri sociali în elaborarea politicilor sale. În acest context există două organe 

consultative – Comitetul Economic şi Social (care reprezintă diverse organizaţii socio – 

economice din statele membre) şi Comitetul Regiunilor (constituit din reprezentanţi ai 

autorităţilor locale şi regionale), precum şi sunt consultate parlamentele şi guvernele 

naţionale.  

Obiectivul acestor consultaţii este de a asigura ca părţile interesate să îşi regăsească 

interesele în cadrul procesului legislativ. Consultaţiile cu partenerii la etape timpurii ale 

procesului legislativ ajută la realizarea rezultatelor  şi, în acelaşi timp, cresc implicarea 

părţilor interesate şi a publicului larg. Consultarea părţilor interesate astfel devine o parte 

integrantă a procesului legislativ
1
.  

În politica sa de consultare, Comisia aplică principiul transparenţei. Oricine trebuie 

să poată contribui la procesul de formulare a propunerilor legislative de către Comisia 

Europeană. Ca rezultat, nu există un sistem general acreditat pentru grupurile de interese 

în relaţie cu reprezentaţii UE, din 2008, există doar un sistem voluntar de înregistrare a 

acestora. 

Aproape toate Directoratele Generale au contacte stabile cu societatea civilă şi alte 

părţi interesate în procesul legislativ. Comisia activează într-o manieră descentralizată şi 

diversele sale servicii sunt responsabile de propriile mecanisme de dialog şi consultare. 

Această structură descentralizată permite ca natura specifică şi condiţiile de realizare a 

diverselor politici europene să fie luate în calcul.  

Părţile interesate sunt consultate prin diverse mijloace, precum Cărţile Verzi şi 

Albe, comunicate, documente consultative, comitete de expertiză şi consultanţă, 

                                                           
1
 Lavander M. The Internal Audit of the European Union. London: Palgrave, 2010, p. 123. 
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consultaţii ad-hoc. Consultările prin internet constituie o practică frecventă. Deseori, 

consultarea reprezintă o combinaţie dintre diversele metode şi are loc în mai multe faze 

de pregătire a proiectului legislativ. 

Consultările reprezintă una dintre obligaţiile Comisiei conform tratatelor 

fondatoare. Astfel, Protocolul 7 asupra aplicării principiului subsidiarităţii şi 

proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Amsterdam, stipulează că „Comisia trebuie să 

se consulte pe larg, înainte să propună legislaţie şi, în toate cazurile oportune, să publice 

documentele de consultare.‖ 

Referindu-ne la cele două organe consultative, Comitetul Economic şi Social 

(EcoSoc) şi Comitetul Regiunilor (CoR), ele acordă consultaţii în cadrul procedurilor 

stabilite de Tratate. Aşa numitul „dialog social‖ prin intermediul căruia Comisia consultă 

partenerii sociali la nivel european este prevăzut de articolele 137 – 139 ale versiunii 

consolidate a Tratatului de la Lisabona. 

Pe 6 septembrie 2006, Parlamentul European şi Consiliul au adoptat Regulamentul 

Nr. 1367/2006 privind aplicarea prevederilor Convenţiei Aarhus privind accesul la 

informaţie, participare publică în luarea deciziilor şi accesul la justiţiei în probleme de 

mediu la nivel european.  

Convenţia Aarhus este pe larg recunoscută drept instrumentul internaţional cel mai 

eficient de promovare a accesului la informaţie, participare publică în luarea deciziilor şi 

accesului la justiţiei în probleme de mediu. 

Convenţia îşi pune drept obiective un mediu sănătos pentru toţi prin întărirea 

dreptului fiecărei persoane la accesul la informaţia privind mediul. Ea stabileşte obligaţii 

clare asupra părţilor contractante privind participarea în luarea deciziilor în domeniul 

mediu. Ea mai promovează şi un acces liber şi eficient la justiţie în cazurile în care la 

nivele inferioare aceasta nu este realizată, creând condiţii pentru societatea civilă de a 

lupta cu încălcările dreptului mediului.  

În 2002, Comisia a adoptat un Comunicat care a stabilit un cadru coerent pentru 

consultarea părţilor interesate externe. Comunicatul a stabilit principiile (participarea, 

transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi coerenţa), care guvernează procesul de 

consultare a societăţii civile. 

De altfel, au fost stabilite şi standardele minime pentru consultare: 

 Conţinutul consultării trebuie să fie clar; 

 Părţile relevante trebuie să aibă posibilitatea de a-şi exprima opiniile; 

 Comisia publică consultaţiile pentru a ajunge la publicul larg, în special prin 

mijloace electronice; 

 Participanţii au suficient timp pentru a reacţiona (8 săptămâni pentru consultaţiile 

deschise cu publicul) 

 Recunoaşterea parteneriatului şi reacţia din partea Comisiei. 

Aceste standarde de consultanţă se aplică la faza de formulare a proiectului, înainte 

ca decizia să fie luată. 
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Standardele de consultare asigura ca acestea să fie realizate transparent şi coerent 

de către Comisie. Totuşi, spaţiul operaţional în care Comisia interacţionează cu 

societatea civilă trebuie să fie deschis în ambele părţi: organizaţiile trebuie să acţioneze 

transparent şi să expună clar interesele pe care le reprezintă. De aceea ele sunt încurajate 

să se înregistreze drept reprezentanţi de interese
1
. 

Standardele de consultanţă fac parte din Planul de Acţiuni pentru o reglementare 

mai bună care are drept scop dezvoltarea legislaţiei europene şi reprezintă o continuare a 

Cartei Albe a Guvernării Europene din 2001. Consultaţiile reprezintă un criteriu de bază 

pentru analiza impactului legislaţiei.  Comisia raportează anual asupra implementării 

planului de acţiuni. 

Standardele de consultanţă se aplică partenerilor în faza de formulare a proiectului 

legislativ. În special, ele sunt aplicate proiectelor care sunt supuse unei aprecieri a 

impactului înainte de adoptarea lor. Procesul de apreciere a impactului ghidează procesul 

legislativ printr-un sistem de analiză deschisă a opţiunilor şi pune la dispoziţie o 

disciplină pentru ca factorii economice, sociali şi de mediu să fie luaţi în consideraţie.  

De facto, Comisia este într-un dialog strâns cu partenerii sociali pe tot parcursul 

procesului legislativ, inclusiv în procesul de implementare. De exemplu, Comisia 

consultă Statele Membre prin procedura de comitologie în faza de implementare. Totuşi, 

standardele de consultanţă nu se aplică procedurii de comitologie.  

Deşi grupurile – ţintă a consultaţiilor variază în dependenţă de circumstanţe, toate 

interesele relevante în societate trebuie să aibă oportunitatea de a fi reprezentate. În acest 

context, Cartea Albă a Guvernării Europene pune accentul pe importanţa implicării 

organizaţiilor societăţii civile în procesul de consultare. Comisia încurajează o abordare 

coerentă a reprezentării societăţii civile la nivel european. Acest rol specific al 

organizaţiilor societăţii civile în democraţiile moderne este legat de dreptul fundamental 

al cetăţenilor de a forma asociaţii pentru realizarea scopurilor comune, precum se 

menţionează în art. 12 al Cărţii UE a Drepturilor Fundamentale. Apartenenţa la o 

asociaţie este una dintre modalităţile de participare activă a cetăţenilor în viaţa socială, pe 

lângă implicarea în partide politice sau participarea la alegeri. Pot apărea probleme în 

legătură cu definirea termenului de societate civilă. El poate fi folosit la definirea unui 

număr de organizaţii care includ: partenerii de pe piaţa muncii (patronate, sindicate etc.); 

organizaţii care reprezintă partenerii sociali şi economici (de ex., organizaţiile 

consumatorilor); ONG-uri care reunesc persoanele în baza unor cauze comune 

(organizaţii de mediu, pentru drepturile omului, de caritate, educaţionale etc.); organizaţii 

bazate pe comunităţi locale sau pe criterii comune ale membrilor săi (organizaţii de 

tineret, asociaţii familiale, organizaţii de participare în viaţa municipală şi locală); 

precum şi organizaţiile religioase.
2
 Astfel, UE defineşte organizaţiile societăţii ca 

principalele structuri sociale din afara guvernelor şi administraţiei publice, inclusiv 

                                                           
1
 Manolache O. Drept Comunitar. Bucureşti: ALL Beck, 2001, p. 169. 

2
 Dutheil de Rochere J. Introduction au Droit de l’Union européen. Lyon: Editions Hachete, 1995, p. 

156. 
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agenţii economici, care, de regulă, nu sunt considerate ca fiind parte din aceasta. 

Termenul a fost constituit pe principiul incluziunii şi demonstrează că conceptul de 

societate civilă este adânc înrădăcinat în tradiţia democratică a Statelor Membre ale 

Uniunii. Pe 3 aprilie 2001 Comisia Europeană a adoptat un Comunicat asupra elaborării 

interactive a politicilor (C(2001) 1014), care are drept scop îmbunătăţirea guvernării prin 

utilizarea mijloacelor Internet şi analiza reacţiilor sociale în procesul legislativ european. 

Elaborarea interactivă a politicilor (EIP) este unul dintre mijloacele care ajută Comisia, 

ca autoritate administrativă modernă, să reacţioneze rapid şi eficient la cerinţele 

cetăţenilor, consumatorilor şi antreprenorilor. EIP implică dezvoltarea a două mecanisme 

bazate pe internet care ajută Comisia să evalueze impactul legislaţiei europene (sau lipsa 

acestuia) pe teren. Aceste mecanisme sunt: 

 Un mecanism de feedback, care ajută la colectarea reacţiilor spontane în 

societate. Sunt utilizate reţelele existente drept intermediare pentru un acces continuu la 

opiniile şi experienţele antreprenorilor şi cetăţenilor UE; 

 Un mecanism de consultare, care este destinat pentru a recepţiona şi păstra rapid 

şi structurat reacţiile faţă de noi iniţiative.  

Datele obţinute din consultările formale şi structurate sunt colectate într-o bază de 

date numită CONECCS (Consultaţie, Comisia Europeană şi Societatea Civilă). 

Obiectivul este de a dispune informaţia comitetelor şi altor subdiviziuni ale Comisiei 

informaţia obţinută din consultarea societăţii civile. Informaţia asupra organizaţiilor 

societăţii civile non – profit la nivel european este făcut public pe site-ul CONECCS. 

Această bază de date se formează pe baze voluntare şi are drept scop informare, dar nu 

acreditarea ONG-urilor.  

Comitetul European Economic şi Social (CESE) este o instituţie europeană 

constituită în 1958, care reprezintă o platformă consultativă compusă din organizaţiile 

angajatorilor, angajaţilor şi reprezentanţi ai diverselor interese sociale. Angajat în 

construcţia europeană, CESE contribuie la consolidarea legitimităţii democratice şi a 

eficacităţii Uniunii Europene, oferind organizaţiilor societăţii civile din statele membre 

posibilitatea să îşi exprime punctele de vedere la nivel european. Comitetul îndeplineşte 

trei funcţii principale
1
: 

 să contribuie la o mai bună adaptare a politicilor şi legislaţiei europene la 

realităţile economice, sociale şi civice, acordând asistenţă Parlamentului European, 

Consiliului şi Comisiei Europene, utilizând experienţa şi reprezentativitatea membrilor 

săi, dialogul şi eforturile de a asigura consensul în slujba interesului general; 

 să promoveze dezvoltarea unei Uniuni Europene mai participative, mai 

apropiate de cetăţeni, care să acţioneze ca un forum instituţional de reprezentare, 

informare, exprimare şi dialog al societăţii civile organizate; 

 să promoveze valorile pe care se bazează integrarea europeană şi să 

militeze, în Europa şi în lume, pentru cauza democraţiei, a democraţiei participative şi 

pentru dezvoltarea rolului organizaţiilor societăţii civile. 

                                                           
1
 Fuerea A. Manual Uniunii Europene. Bucureşti: Universul Juridic, 2004, p. 210. 
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În 1957, când a fost constituit CESE, Tratatul de la Roma din 1957, scopul său era 

definit drept reunirea diverselor grupuri de interese economice pentru crearea Pieţii 

Unice Europene. Crearea comitetului a permis comunicarea eficientă cu Comisia 

Europeană, Consiliul şi Parlamentul European. Consultarea este obligatorie în cazurile 

stipulate de tratatele fondatoare, precum şi în toate cazurile apreciate ca necesar. Tratatul 

de la Maastricht a lărgit considerabil domeniul de activitate al Comitetului. Domeniul 

său de activitate se extinde la astfel de domenii precum politica socială, coeziunea 

economică, mediu, educaţie, sănătate, protecţia consumatorilor, industrie, reţelele trans – 

europene, taxarea indirectă şi fondurile structurale. Asupra unor dintre aceste domenii 

CESE conlucrează cu Comitetul Regiunilor.  

Tratatele fondatoare prevăd o serie de domenii în care CESE trebuie să fie 

consultat obligatoriu, precum şi recomandă consultarea atunci când instituţiile o 

consideră necesară. CESE poate fi consultat pe bază exploratoare de alte instituţii şi 

poate formula opinii din propria iniţiativă (aproximativ 15% din opiniile sale sunt 

formulate din propria iniţiativă). Opiniile din propria iniţiativă şi opiniile exploratorii au 

drept scop atenţionarea instituţiilor UE, şi, în special, a Comisiei, privind subiectele 

neincluse în agenda lor. Opiniile exploratorii formulate la solicitarea altor instituţii, 

înainte ca Comisia Europeană să fi formulat proiectul legislativ permit diverselor 

componente ale societăţii civile organizate reprezentate în cadrul CESE să se exprime 

asupra acestora pentru reprezentarea mai bună a intereselor partenerilor sociali. 

Comitetul adoptă în mediu 170 opinii pe an asupra unui domeniu vast de proiecte 

legislative, astfel jucând un rol deosebit de activ în formularea legislaţiei comunitare şi 

pregătirea deciziilor Comunităţii.  

La moment, CESE este format din 344 de membri. Numărul de reprezentanţi ai 

statelor membre ale UE depinde de populaţia fiecărui stat. Membrii CESE sunt împărţiţi 

în trei grupuri cu număr egal: angajaţi, angajatori şi un al treilea grup format din fermieri, 

grupuri de protecţie a intereselor consumatorului, asociaţii profesionale etc. 

Membrii sunt desemnaţi de Consiliu (prin majoritate calificată), după 

nominalizările făcute de Statele Membre. Însă, după nominalizare, CESE este 

independent faţă de guvernele Statelor Membre. Mandatul lor de 5 ani poate fi reînnoit. 

Preşedintele CESE este ales pentru un termen de 2 ani şi jumătate, la moment, acesta 

fiind Staffan Nilsson (din octombrie 2010), iar secretarul general este Martin Westlake. 

Conform tratatelor fondatoare, Comitetul este organismul instituţional de 

reprezentare a organizaţiilor societăţii civile. Jacques Delors reamintea la celebrarea a 50 

de ani de la fondarea CECO (Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului) că CESE a 

avut o contribuţie remarcabilă în problematica socială şi civilă în toţi aceşti ani. 

Provocările şi aşteptările de viitor sunt la fel de ambiţioase. În cadrul instituţional 

european, CESE va avea responsabilitatea să promoveze democraţia participativă şi 

dezvoltarea dialogului structurat dintre societatea civilă şi instituţiile comunitare.
1
  

                                                           
1
 Dungaciu D. Mecanisme de control în cadrul Uniunii Europene. Piteşti: Grindex, 2010, p. 123. 
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Tratatul de la Lisabona a confirmat rolul şi influenţa CESE. Perspectivele de 

dezvoltare a democraţiei participative sunt deschise prin articolul 11 al noului Tratat 

asupra Uniunii Europene, care pune fundamentul pentru dezvoltarea structurii dialogului 

cu societatea civilă la nivel european, pe lângă dialogul politic cu Statele Membre, 

asigurând o participare sustenabilă a societăţii civile organizate în procesul legislativ 

european.  

În contextul unui şir întreg de provocări, criza sistemului pieţii comunitare şi a 

pieţii monetare a Uniunii, problematica extinderii spre est şi în sud, stabilirea unei politici 

externe şi de securitate comprehensive, către anul 2001, Comisia Europeană a decis 

necesitatea adoptării Cartei Albe a Guvernării Europene, care să formuleze concepţia 

identitară şi comunitară a guvernării la nivel european. 

Carta Albă a Guvernării Europene a inclus diverse propuneri privind 

îmbunătăţirea  funcţionării sistemului legislativ european, implicarea activă a cetăţenilor, 

asigurarea implementării legislaţiei europene, în scopul creşterii informării şi cunoaşterii 

sistemului de către actorii instituţionali şi sociali. Carta Albă are drept scop eficientizarea 

şi creşterea relevanţei legislaţiei europene. Prin guvernare se are în vedere structura 

regulilor şi proceselor care afectează exerciţiul puterii, în special referitor la deschiderea, 

participarea, responsabilitatea, eficienţa şi coerenţa legislaţiei europene. Acestea sunt 

principiile de bază ale bunei guvernări. Fiecare principiu este important pentru stabilirea 

unei guvernări democratice, ele garantează democraţia şi Statul de Drept în Statele 

Membre, fiind aplicate la toate nivelele de guvernare – global, european, naţional, 

regional şi local. Măsuri mai concrete includ implicarea mai activă a grupurilor şi 

actorilor societăţii civile, consultaţii şi dialog îmbunătăţite, informarea on – line, un cod 

de conduită care stabileşte standardele minime pentru consultare, utilizarea directivelor – 

cadru (soft law) şi regulamentelor care combină acţiunile regulatorii cu acţiunile părţilor 

interesate. UE are puteri limitate şi nu poate acţiona ca şi guvernele naţionale. Ea 

depinde de parteneriate şi aranjamentele comune a unui set de actori guvernamentali şi 

non – guvernamentali. Parteneriate extensive au fost dezvoltate începând cu 2002. O 

flexibilitate sporită şi o descentralizare mai are în politica regional constituie părţi 

importante din Carta Albă. 

Carta Albă se referă la întărirea eficienţei planificării legislative în cadrul 

instituţional european şi la creşterea nivelului de cunoştinţe despre Uniunea Europeană în 

cadrul Tratatelor existente, fără de amendarea tratatelor europene. Însă, în pregătirea 

pentru schimbările instituţionale ulterioare, Uniunea trebuia să înceapă procesul de 

reformare  imediat. Dezbaterile privind viitorului UE după tratatul de la Nisa şi reforma 

constituţională nu ţineau de obiectul Cartei Albe. Ea se referă preponderent la creşterea 

vizibilităţii şi cunoaşterii sistemului, care era vehement criticat pentru faptul de a fi 

tehnocratic şi distant faţă de cetăţenii Uniunii Europene. Deşi, Carta Albă recunoaşte 

unele dintre probleme referitor la Uniune, recunoscând legitimitatea acesteia. Necesitatea 

unei reforme fundamentale este infirmată, deoarece uniunea se bazează pe conceptul de 

Stat de Drept, Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene şi un mandat dublu 
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democratic prin reprezentarea parlamentară a cetăţenilor UE şi Consiliu reprezentând  

guvernele alese ale Statelor Membre.  

Autorii Cărţii Albe considerau metoda comunitară ca fiind corectă deşi admite 

iniţiative legislative doar din partea Comisiei. Ei susţin că Uniunea foloseşte puterile date 

de cetăţeni, deşi, de facto, Uniunea are puteri delegate de Statele Membre. 

Uniunea Europeană recunoaşte necesitatea legitimizării domeniului său de acţiune 

în creştere, în acest sens utilizând două metode de bază, parlamentarismul şi implicarea 

societăţii civile organizate în faza de proiect legislativ, aceste reglementări timpurii dau 

dovadă de temeinicia participării societăţii civile în procesul de guvernare europeană. 

Soluţiile identificate sunt aplicabile şi exemplului Republicii Moldova, unde societatea 

civilă organizată îşi poate afla locul într-un for democratic de consultanţă de până la 

adoptarea proiectelor legislative. 
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К ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНОМ 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 
ГРИЩУК-БУЧКА Светлана*

 

 

Институт истории, государства и права АНМ,  

МД – 2012, ул. 31 Августа 1989. 

 

«Первоначально люди жили врозь, 

 не руководились во взаимных отношениях 

 ни какими началами права и правды.  

Каждый дела, что хотел, и при таких условиях,  

разумеется, сильные порабощали слабых.  

Чтобы положить конец такому порядку вещей,  

который угрожал безопасности всех и каждого,  

слабые соединились в общества, 

 установили законы – нормы права и правды, 

 которыми они сковали произвол сильных » 

Е.Н.Трубецкой 

 

TO THE QUESTION OF THE INTERNATIONAL COOPERATION  

IN THE SPHERE OF INFORMATION SECURITY 

 

Formation and development of the world information industry objectively 

influences strengthening of interrelation and interdependence of different regions and 

the countries of the modern world and causes of the solution of a large number of the 

international legal problems connected with implementation of information activities 

and ensuring of information security on the international scene. 

The international cooperation in the field of information security should primarily 

be based on the contractual, legal (conventional) and institution (within the international 

organizations)mechanisms, as the lack of clear political and legal decisions in this area 

of human activity directly leads to the emergence of negative phenomena in the 

international arena, worsening of relations between states and peoples. Eliminate the 

causes of conflict in this area can only be creating a strong legal foundation for 

international relations and providing information on the proper legal level information 

                                                           
*
 ГРИЩУК-БУЧКА Светлана Филипповна – Mагистр права, аспирант, Институт истории, 
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security and the implementation mechanism and the implementation of these standards 

in practice 

The paper studies the legal aspects of international cooperation in ensuring 

international information security. The article presents a legal analysis of the concept of 

a convention on ensuring international information security provided by the Russian 

Federation in 2011 

 

Международное сотрудничество, развитие партнерства между 

государствами на мировой арене является не только одной из важных задач 

практики международных отношений, но выступает и существенным, 

действенным элементом по разрешению различного рода проблем 

общечеловеческого масштаба. Изменившиеся характеристики международной 

среды, связанные с возрастанием взаимозависимости государств, 

«интернационализацией» различного рода проблем, с которыми сталкивается 

современный мир, требуют от участников международных отношений не 

конфронтации, а именно сотрудничества, направленного на содействие 

взаимопониманию, доверию, укреплению добрососедских отношений и 

всеобщему миру.  

Правовой основой международного сотрудничества выступает один из 

базовых принципов международного права - принцип сотрудничества государств, 

закрепленный в Уставе Организации Объединенных Наций, Декларации о 

принципах международного права 1970 г. и Заключительном акте Хельсинского 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. Свое развернутое 

определение данный принцип получил в тексте Декларации о принципах 1970 г. 

предметно обозначив, необходимость государств сотрудничать друг с другом, 

независимо от различий их политических, экономических и социальных систем, в 

различных областях международных отношений с целью поддержания 

международного мира и безопасности содействия международной экономической 

стабильности и прогрессу, общему благосостоянию народов и международному 

сотрудничеству. Международное взаимодействие строится на общих и 

специальных принципах международного права. При этом всякое сотрудничество 

должно осуществляться без вмешательства во внутренние дела государства. 

Соответственно, принцип сотрудничества является формой практической 

реализации остальных норм jus cogens международного права. Более того, он 

представляет собой не столько право, сколько обязанность всех государств 

сотрудничать друг с другом. Устав ООН в преамбуле и ст.1 обязывает членов 

ООН «осуществлять международное сотрудничество в разрешении 

международных проблем экономического, социального, культурного и 

гуманитарного характера»
1
. В данном контексте очень точно сущность данной 

                                                           
1
 Устав Организации объединенных Наций. [On-line]: 

http://www.un.org/ru/documents/charter/chapter1.shtml (Дата посещения: 18.04.2012). 

http://www.un.org/ru/documents/charter/chapter1.shtml
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категории определяет М.В.Филимонова «Сотрудничество – единственный 

законный способ реализации государством своих интересов, так как ни одно из 

них не может выжить в условиях автаркии, экономической и политической 

изоляции». 

Одной из серьезнейших проблем общечеловеческого масштаба стала борьба 

с угрозами международной безопасности. В частности, Р. Аксельрод, в ходе 

выступления на конференции «Переосмысление современности» выделил шесть 

категорий угроз международной безопасности:  

1) технологические угрозы, обусловленные усовершенствованием 

компьютерных технологий и повышением роли информации в жизни человека;  

2) проблемы идентичности; 

 3) природные ресурсы и, в частности, проблемы нехватки нефти;  

4) изменение сложившегося соотношения сил, связанное с ускоренным 

развитием бывших «аутсайдеров»; 

5) экономические проблемы и разрыв между богатыми и бедными странами;  

6) демографические сдвиги
1
. 

Природа перечисленных угроз такова, что противостоять им способно лишь 

мировое сообщество, а не отдельно взятое государство.  

Современный этап развития цивилизации характеризуется возрастающей 

ролью информационной среды, процессом всеобщей компьютеризации и 

информатизации общества, в основе которого лежат новейшие технологии и 

средства коммуникации, качество, количество, технический уровень и 

доступность которых, по словам К.В.Прокофьева, определяют и будут определять 

в ближайшее время уровень развития любой страны
2
. Вместе с тем 

информатизация общества провоцирует в качестве основного негативного 

проявления проблему обеспечения информационной безопасности. Более того, 

новые информационные и коммуникационные технологии совершенствуются так 

быстро, что развитие права и законодательства, а соответственно и правовое 

регулирование заметно отстает. Именно по этой причине на наш взгляд, Р. 

Аксельрод выделил данную категорию в качестве одной из первичных угроз 

мировой безопасности. 

Проблемы обеспечения информационной безопасности являются 

реальными угрозами уже не только для отдельных государств, но и для всего 

мирового сообщества. Исследование проблем информационной безопасности 

осложняется еще и тем фактором, что Интернет, являясь глобальным ресурсом 

информационного общества, практически не обладает географическими и 

геополитическими границами, и даже временными рамками и часовыми поясами, 

                                                           
1
 Переосмысляя современность: Материалы междунар. конф. (II). В: Полис. 2003, № 3, с. 14 – 

16. 
2
 Прокофьев К.В. Информационная безопасность: основные проблемы международно-

правового сотрудничества. В: Адвокатская практика. 2008, №5, с. 33 - 36. 
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а также, как правило, в нем не действуют национальные законодательства. Исходя 

из этого, информационное право как правовое отображение такого общества, 

должно строиться, главным образом, на нормах международного права, 

регулирующих основные группы информационных отношений на 

межгосударственном уровне. Поскольку в трансграничной сети Интернет 

отсутствует не только молдавское право, но и международное, то ученые-

правоведы всего мира озабочены скорейшим разрешением правовых проблем в 

информационном пространстве и в сети Интернет. 

Среди методов обеспечения информационной безопасности 

системообразующими являются методы нормативно-правового регулирования 

общественных отношений в информационной сфере, при этом в силу 

глобализации информационного общества весьма существенным является 

международно-правовой режим информационной безопасности. Такой режим 

создается нормами международного права. Важную часть международного права 

в информационной сфере составляют правовые документы, разработанные и 

принятые в рамках международных организаций, в частности Организации 

Объединенных Наций и Совета Европы, и международного форума «Большой 

восьмерки». Правовой анализ данных документов – Резолюций ООН, Окинавской 

Хартии глобального информационного общества и Европейской конвенции о 

киберпреступности – дает возможность проследить историческое изменение 

позиции международного сообщества к вопросам обеспечения информационной 

безопасности, и позволяет констатировать отсутствие базового международного 

документа закреплявшего бы аспекты международно-правового обеспечения 

информационной безопасности. В этом русле целесообразным является внедрение 

таких форм сотрудничества, как: разработка дополнительных международных 

принципов и усовершенствование имеющихся, которые были бы направлены на 

укрепление безопасности глобальных информационных, а также 

телекоммуникационных систем и способствовали бы борьбе с кибертерроризмом 

и другими видами преступности; разработка государствами на универсальном 

уровне согласованной стратегии и в соответствии с нею государственной 

политики, в т. ч. разработка механизма их реализации; развитие научно-

практических основ предупреждения, борьбы с киберпреступностью, а так же 

международного сотрудничества с учетом современной геополитической 

ситуации
1
.  

Вопросы правового обеспечения информационной безопасности в 

настоящее время активно обсуждаются в рамках различных конференций и 

проектов, проводимых под эгидой различных международных организаций. 

В рамках Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 

информационного общества (ВВУИО), проходившей в Женеве (2003г.) и в 

                                                           
1
 Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы 

международного сотрудничества. М.: Юрлитинформ, 2002, с. 168 – 180. 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmhansrd/cm090127/text/90127w0004.htm#column_287W
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmhansrd/cm090127/text/90127w0004.htm#column_287W
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Тунисе (2005г.), совместными усилиями удалось выработать документы, 

отражающие общую точку зрения на проблемы, с которыми столкнулось 

человечество в своем стремлении овладеть новыми информационными 

технологиями, использовать их потенциал для прогрессивного, устойчивого 

развития
1
. Итоговый документ встречи – «Программа для информационного 

общества» – был принят в Тунисе. Программа подробно рассматривает проблему 

управления интернетом, включая определение этого понятия, список проблемных 

областей, а также содержит решение о создании Форума по управлению 

интернетом (Internet governance Forum, IGF)
2
. Форум, первое заседание которого 

прошло в октябре 2006 г. в Афинах, представляет собой новую модель 

международного обсуждения проблем управления интернетом. Это 

многосторонний институт, созванный по решению Генерального секретаря ООН. 

Заседания форума начиная с 2006 года состоялись в Афинах (Греция), Рио-де-

Жанейро (Бразилия), в Хайдарабаде (Индия), в Шарм-аль-Шейхе (Египет), в 

Вильнюсе (Рига), и в 2011 в Найроби (Кения). К сожалению, на форуме не 

удалось прийти к единой точке зрения по обсуждаемой проблеме, тем не менее, 

более четко определены те позиции национальных государств, по которым 

взаимопонимание уже сложилось, и те направления, по которым еще предстоит 

искать взаимно приемлемые решения. 

Начались практические действий по формированию региональных систем 

обеспечения международной информационной безопасности. В частности, по 

решению глав государств - участников Шанхайской организации сотрудничества 

и Организации Договора о коллективной безопасности началось практическое 

формирование региональных систем обеспечения информационной безопасности. 

Основой для такой деятельности является подписанное 16.06.2009 в 

Екатеринбурге в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества 

Соглашение между правительствами государств - членов ШОС о сотрудничестве 

в области обеспечения международной информационной безопасности
3
.  

В аспекте консолидация усилий международного научного сообщества по 

изучению проблем международной информационной безопасности важным 

шагом стало подписание Декларации о создании международного консорциума 

по изучению проблем информационной безопасности в апреле 2010 года в 

Гармиш-Партенкирхене (Германия) в ходе IV Международного форума 

«Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении 

                                                           
1
 Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества. [On-line]: 

http://www.un.org/russian/conferen/wsis/. (Дата посещения: 18.04.2012). 
2
 Internet Governance Forum. [On-line]: http://www.intgovforum.org/. (Дата посещения: 

18.04.2012). 
3
 Шерстюк В.П. Угроза международной информационной безопасности в условиях 

формирования глобального информационного общества и направления сотрудничества. В: Право и 

безопасность. 2010, № 4, с. 17 - 21. 

http://www.intgovforum.org/
http://www.intgovforum.org/
http://www.un.org/russian/conferen/wsis/
http://www.intgovforum.org/cms/aboutigf
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информационной безопасности и противодействии терроризму»
1
. 

Исследовательский характер своей деятельности Международный консорциум по 

изучению проблем информационной безопасности (МИКИБ) акцентирует в 

первом же пункте учредительной Декларации
2
. В этом его существенное отличие 

от тех международных объединений, которые заняты оперативным 

отслеживанием опасных инцидентов в Интернете и ранним предупреждением об 

угрозах. Задачи МИКИБ совершенно иные - осуществление совместной научной 

деятельности по изучению проблем международной информационной 

безопасности посредствам проведения регулярных исследований, конференций, 

публикаций. 

22 сентября 2011 года в Екатеринбурге на второй международной встрече 

высоких представителей, курирующих вопросы безопасности была представлена 

Концепция конвенции об обеспечении международной информационной 

безопасности. Инициатором разработки и создания подобного нормативно-

правового акта международного характера выступила Российская Федерация. 

Проект документа разрабатывался при участии Совета Безопасности Российской 

Федерации, Министерства Иностранных дел российской Федерации и Институт 

проблем информационной безопасности Московского Государственного 

Университета. Целью концепции декларируется противодействие использованию 

информационно-коммуникационных технологий для нарушения международного 

мира и безопасности, и «установление мер предотвращения и разрешения 

конфликтов в информационном пространстве с учетом военных, 

террористических и криминальных угроз». Проект документа впервые был 

представлен на закрытой встрече руководителей спецслужб и силовых ведомств 

52 стран, организованной Совбезом Российской Федерации. 

Концепция конвенции об обеспечении информационной безопасности 

представляет собой документ, содержащий 5 глав и 23 статьи. Среди важных 

особенностей данного документа важно отметить следующее: 

 отдельной статьей представлены основные термины и определения с 

соответствующим пояснением; 

 определены основные принципы обеспечения международной 

информационной безопасности 

 четко сформулированы основные угроз в информационном 

пространстве, приводящие к нарушению международного мира и безопасности, 

определены основные меры по предотвращению и разрешению военных 

конфликтов в информационном пространстве, по противодействию 

                                                           
1
 Соколов В. Консорциум за мир в киберпространстве. [On-line]: 

http://ria.ru/analytics/20100504/230220288.html. (Дата посещения: 19.04.2012). 
2
 Декларация о создании Международного исследовательского  консорциума 

информационной безопасности. [On-line]: http://www.ipib.msu.ru/news/news37/. (Дата посещения: 

19.04.2012). 

http://ria.ru/analytics/20100504/230220288.html
http://www.ipib.msu.ru/news/news37/


Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a doctoranzilor                                   

și tinerilor cercetători. Vol. II. Ediţia a VI-a, 12 aprilie 2012, Chişinău 

 
 

203 

 

правонарушениям в информационном пространстве и его использованию в 

террористических целях. 

Координатор «Центра безопасного интернета в России» У.Парфентьев, в 

качестве положительных черт проект российской конвенции  выделяет ее 

особенность и отличие от Будапештской конвенции. «Документ Совета Европы 

направлен на борьбу с киберпреступлениями, которые угрожают физическим и 

юридическим лицам (интернет-мошенничеством, нарушением авторского права, 

распространением детской порнографии и т. д.), а концепция российской 

конвенции затрагивает глобальные вопросы, касаясь скорее внешнеполитических 

действий государств. В связи с этим проект конвенции вводит в международно-

правовой оборот понятия «информационная война», к признакам которой ее 

разработчики отнесли помимо всего прочего и «массированную психологическую 

обработку населения для дестабилизации общества и государства».
1
 Другой 

важный момент в проекте конвенции, по мнению Парфентьева, - это закрепление 

безусловного права стран регулировать национальные сегменты интернета по 

своему усмотрению. Именно этот момент вызвал больше всего нареканий со 

стороны западных оппонентов, в том числе и США и Великобритании. 

Формулируя претензии к проекту конвенции, США учитывают слабость отсылок 

в ее тексте к общепризнанным гражданским и политическим правам человека, 

акцентируя при этом факт возможной легитимизации цензуры. Однако, уже в 

преамбуле Концепция конвенции закреплено положение «о необходимости 

обеспечения должного баланса между интересами поддержания правопорядка и 

уважением основополагающих прав человека, как это предусмотрено 

Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 года, а также 

другими международными договорами о правах человека, в которых 

подтверждается право каждого беспрепятственно придерживаться своих мнений и 

право на свободное выражение своего мнения, включая свободу искать, получать 

и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от 

государственных границ». 

В настоящее время между Российской Федерацией и другими 

государствами активно проходит переговорный процесс по вопросу принятия 

конвенции об обеспечении международной информационной безопасности. В 

частности, в период с 6-7 марта нынешнего года в Нью-Дели прошла 

консультация с индийской рабочей группой. Индия на данном мероприятии была 

представлена экспертами Индийской Организации оборонных исследований и 

разработок (ДРДО). Результатом встречи выступила готовность Индии к 

сотрудничеству с российской стороной в области информационной безопасности 

                                                           
1 Матвеева А. «Понятие свободы не абсолютно». [On-line]: 

http://www.gazeta.ru/business/2012/02/09/3994965.shtml. (Дата посещения: 19.04.2012). 

http://www.gazeta.ru/business/2012/02/09/3994965.shtml
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и поддержка предложенной Россией концепции конвенции по информационной 

безопасности
1
. 1 

13–15 марта 2012 года в Пекине состоялось очередное заседание Группы 

экспертов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по 

международной информационной безопасности. В ходе заседания обсуждались 

вопросы практического взаимодействия в рамках Соглашения между 

правительствами государств-членов ШОС в области обеспечения международной 

информационной безопасности, вступившего в силу 2 июня 2011 года, и 

сотрудничества государств-членов ШОС в продвижении в мировом сообществе 

общих правил поведения в области обеспечения международной 

информационной безопасности
2
 В ближайшее время к переговорам подключится 

и Китай, в частности,. Китайская академия инженерных наук и Китайское 

общество дружбы. Заочно в обсуждении принимают участие английские эксперты 

(Центр исследования конфликтов), которые за два-три месяца должны 

представить позицию по концепции Великобритании и США 

Финалом консультаций должен стать проект новой редакции конвенции по 

информационной безопасности представленный 23—26 апреля в городе Гармиш-

Партенкирхен (Германия) в рамках VI-го ежегодного международного 

форума  «Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества по 

обеспечению информационной безопасности» пройдет итоговое обсуждение 

новой редакции концепции. 

Становление и развитие мировой информационной индустрии объективно 

влияет на усиление взаимосвязи и взаимозависимости разных регионов и стран 

современного мира и вызывает необходимость решения большого числа 

международно-правовых проблем, связанных с осуществлением информационной 

деятельности и обеспечением информационной безопасности на международной 

арене. Международное сотрудничество государств в сфере информационной 

безопасности должно, прежде всего, базироваться на договорно-правовом 

(конвенциальном) и институциональном (внутри международных организаций) 

механизмах, поскольку отсутствие четких политико-правовых решений в этой 

области человеческой деятельности прямо ведет к возникновению негативных 

явлений в международной жизни, обострению отношений между государствами и 

народами. Устранить причины конфликтов в данной сфере можно, только создав 

крепкий юридический фундамент международных информационных отношений 

и обеспечив на должном правовом уровне информационную безопасность и 

механизм имплементации и внедрения данных норм на практике, поскольку как 

                                                           
1
 Крылов И.Россия и Индия будут сотрудничать в сфере информационной безопасности. 

[On-line]: http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/common/news28034.html. (Дата посещения: 

18.04.2012). 
2
 Заседание Группы экспертов государств-членов ШОС по международной 

информационной безопасности. [On-line]: http://www.iisi.msu.ru/news/news55/. (Дата посещения: 

19.04.2012). 

http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/common/news28034.html
http://www.iisi.msu.ru/news/news55/
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отмечает Поляков Ю.: «Международная информационная безопасность должна 

быть всеобъемлющей»
 1

. И именно таким международно-правовым документом, 

по нашему мнению, может выступить Конвенции об обеспечении международной 

информационной безопасности, представленная Российской Федерацией. 
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SEXUAL HARASSMENT – A STUDY IN COMPARATIVE CRIMINAL 

LAW  

 

At the current stage of development of society, it is absolutely necessary to protect 

the social relations in the area of sexual behaviour of person. Sexual life as a part of the 

person's physiological need and a way of showing social behaviour overall is one of 

those social values which is protected through the criminal rules. In this respect, 

criminal law provides a double protection, which correspond two individual rights: the 

right of sexual freedom and sexual inviolability right. 

Undoubtedly is that sexual harassment occupies a major position among crimes 

against freedom and inviolability of sexual attempts, representing the most serious form 

of violation of social relations and values. Defending these relationships and social 

values is by defending freedom and sexual inviolability of the person and the typical 

form of damage to these values is the determination of a person to sexual intercourse or 

other unwanted sexual acts.  

Raises concern not only how to criminalize the offense of sexual harassment in 

legislation of the Republic of Moldova or Romania, but also in other states, in order to 

observe the area of social relations protected by criminal law and how to protect social 

relations in sexual inviolability and a concern given the various states harassment issue 

legal-criminal level and beyond. 

 

La etapa actuală de dezvoltare a societăţii, se impune necesitatea protejării 

relaţiilor sociale în domeniul vieţii sexuale a persoanei. Viaţa sexuală în calitate de 

component al necesităţii fiziologice a persoanei, precum şi o modalitate de manifestare a 

comportamentului social, per ansamblu reprezintă una dintre acelea valori sociale care 

este protejată prin prisma reglementărilor penale. În acest sens, dreptul penal asigură o 

protejare dublă, cărora le corespund două drepturi ale persoanei: dreptul la libertatea 

sexuală şi dreptul la inviolabilitatea sexuală. 

                                                           

 HUŢU Bogdan Gabriel - Doctorand la Institutul de Istorie, Stat și Drept al AȘM. (România). 
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Libertatea sexuală presupune prin sine dreptul persoanei de a dispune conform 

propriei voinţe de corpul său în relaţiile sexuale, libertate încorsetată în norma de drept şi 

de moralitatea sexuală. De astfel, dreptul în cauză este încălcat atunci când raporturile 

sau alte acţiuni sexuale se săvârşesc contrar voinţei persoanei. Pe când inviolabilitatea 

sexuală, la rândul său, implică interdicţia impusă împotriva oricăror acţiuni înfăptuite cu 

violenţă asupra corpului altei persoane. Atingerea acestui drept, are loc atunci când se 

profită de starea de imposibilitate de a se apăra sau de a-şi exprima voinţă a persoanei. 

Indubitabil este faptul că hârțuirea sexuală ocupă unul din principalele locuri 

printre infracţiunile care atentează contra libertăţii şi inviolabilităţii sexuale, reprezentând 

cea mai gravă formă de încălcare a relaţiilor şi valorilor sociale. Apărarea acestor relaţii 

şi valori sociale are loc prin apărarea libertăţii şi inviolabilităţii sexuale a persoanei, iar 

forma tipică de lezare a acestor valori o constituie determinarea unei persoane la raport 

sexual ori la alte acţiuni sexuale nedorite. De astfel, din aceste considerente, hârțuirea 

sexuală este incriminată în legea penală a Republicii Moldova.  

Suscită interes nu numai modul de incriminare a infracţiunii de hârțuire sexuală în 

legislaţia Republicii Moldova sau România, dar şi în alte state, pentru a observa sfera şi 

modul de protecţie a relaţiilor sociale în domeniul inviolabilităţii sexuale, precum şi 

gradul de îngrijorare a diferitor legiuitori acordat problematicii hârțuirii sexuale în plan 

juridico-penal şi numai. 

Astfel, Codul Penal al Republicii Moldova incriminează fapta de hârțuire sexuală 

în cadrul Capitolului IV, întitulat „Infracţiunile privind viaţa sexuală‖, sediul juridic a 

infracţiunii îl regăsim la art. 173 CP RM – „hărţuirea sexuală, adică manifestarea unui 

comportament fizic, verbal sau nonverbal, care lezează demnitatea persoanei ori 

creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare sau insultătoare cu scopul 

de a determina o persoană la raporturi sexuale ori la alte acţiuni cu caracter sexual 

nedorite, săvârșite prin ameninţare, constrângere, şantaj”, se pedepseşte cu amendă în 

mărime de la 300 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul 

comunităţii de la 140 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 3 ani.
1
 

Este de menţionat că un asemenea conţinut normativ al infracţiunii de hârțuire 

sexuală se regăseşte în Codul Penal al RM din anul 2010. Astfel, art. 173 Codul Penal al 

RM în redacţia legii penale din 2003 fiind întitulată – „Constrângerea la acţiuni cu 

caracter sexual‖, avea următorul cuprins – constrângerea unei persoane la raporturi 

sexuale, homosexualism, lesbianism ori la săvârșirea altor acţiuni cu caracter sexual 

prin şantaj sau profitând de dependenţa materială, de serviciu sau de altă natură a 

victimei se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 500 unităţi convenţionale sau 

cu închisoare de la 2 la 5 ani. 

Dacă e să facem o comparaţie dintre titlurile art. 173 CP RM de până în anul 2010 

şi cel actual, observăm că diferenţa este una nesemnificativă, cu tendinţa de a mări sfera 

de incidenţă a conţinutului normativ. Astfel, termenul de „constrângere‖ este mai îngust 

după conţinut decât „hârțuirea‖, aceşti termeni se coraportează în calitate de parte-întreg, 

                                                           
1
 Art. 173 în redacţia Legii nr.167 din 09.07.2010, în vigoare 03.09.2010. 
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cea ce reiasă clar şi din structura conţinutului normativ actual a infracţiunii de hârțuire 

sexuală. Această afirmaţie reiasă expres din modalităţile normative (metode) de comitere 

a hârțuirii sexuale, care sunt prevăzute la moment de Codul Penal al RM. 

Compararea celor două conţinuturi normative ale infracţiunii va constitui obiectul 

unui studiu aparte, la moment ne propunem să concentrăm atenţia asupra realizării unui 

studiu de drept penal comparat în materia hârțuirii sexuale. 

În urma unei analize juridico-penale succinte a conţinutul normativ a hârțuirii 

sexuale, desprindem că această din urmă atentează în primordial la inviolabilitatea 

sexuală a persoanei, în subsidiar fiind posibilă prejudiciere a unor astfel de relaţii cum 

sunt: libertatea psihică sau fizică, sănătatea sau integritatea persoanei, onoarea, cinstea şi 

demnitatea persoanei. 

Latura obiectivă se consolează prin elementul material de manifestarea unui 

comportament fizic, verbal sau nonverbal. Observăm că acesta din urmă obligatoriu 

trebuie să fie însoţit de une dintre metodele de ameninţare, constrângere sau şantaj. Din 

cele relatate, reiasă că momentul de consumare a infracţiunii analizate, a fost plasat de 

către legiuitor, fără a ţine cont de acelea urmări prejudiciabile, care pot surveni. O astfel 

de structurare conţinutului normativ plasează infracţiunea de hârțuire sexuală în categoria 

celor atipice. Momentul de consumare prin comiterea a însăşi raportului sexual dorit de 

către făptuitor fie că va plasa fapta respectivă în limitele art. 171 Codul Penal al RM sau 

după caz 172 Codul Penal al RM, fie că nu i-se va oferi o altă încadrare juridică. Cu 

referire la ultima situaţie, ar putea fi atribuit cazul când însăşi actul coitul este comis prin 

metoda ameninţării cu distrugerea unor bunuri ale subiectului pasiv al infracţiunii. 

Latura subiectivă a infracţiunii se caracterizează prin vinovăţie în forma de intenţie 

directă, iar scopul fiind unul special de a determina subiectul pasiv la raporturi sexuale 

ori la alte acţiuni cu caracter sexual nedorite.  

Cu referire la subiectul activ al acestui conţinut normativ, acesta este persoana 

fizică, responsabilă, care la momentul comiterii infracţiunii a atins vârsta de 16 ani. Iar 

subiectul pasiv poate fi oricare persoană, indiferent de apartenenţă de gender. În acest 

sens nu putem să nu fim de acord cu opinia autorilor S. Brînză şi V. Stati, care afirmă că 

chiar dacă legea penală nu face nici o distincţie între persoanele ocrotite, este evident că 

incriminarea are în primul rând menirea de a contribui la iridicarea discriminării faţă de 

femei. Ori hârțuirea sexuală se manifestă cel mai frecvent faţă de femei (dar, mai rar, şi 

faţă de bărbaţi).
 1
 

În România hârțuirea sexuală îşi are sediul juridic în cadrul art. 223 CP Român 

(Titlul I „Infracţiuni contra persoanei‖, Capitolul VIII „Infracţiuni contra libertăţii şi 

integrităţii sexuale‖), fiind definit ca pretinderea în mod repetat de favoruri de natura 

sexuală în cadrul unei relaţii de muncă sau al unei relaţii sexuale, dacă prin această 

                                                           
1
 Brînză S., Stati V. Drept penal. Partea specială, volumul I. Chişinău: Tipografia Centrală, 2011, p. 

419. 
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victima a fost intimidată sau pusă într-o situaţie umilitoare se pedepseşte cu închisoare de 

la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
1
 

Spre deosebire de elementul material al hârțuirii sexuale din legea penală a 

Republicii Moldova cel din România cere ca pretinderea de favoruri de natura sexuală în 

mod repetat, adică cel puţin de două ori. Prin urmare, pentru consumarea infracţiunii de 

hârțuire sexuală conform legii penale din România, este necesară existenţa unei 

pluralităţi de fapte. Pe când, conform art. 173 Codul Penal al RM nu solicită repetarea 

comportamentului fizic, verbal sau nonverbal.  

O altă deosebire semnificativă, care şi determină sfera de relaţii sociale protejate 

de legea penală, este că legiuitorul român a extins (din punct de vedere social-juridic) sau 

invers a restrâns (din punct de vedere juridico-penal) sfera de protecţie inclusiv şi la 

relaţiile sexuale, cea ce nu este caracteristic pentru legea penală a RM. Considerăm că o 

astfel de poziţie a legiuitorului român pe cât de revoluţionară, pe atât şi de bizară, această 

din considerente că o astfel de intervenţie a statului în domeniul privat creează pericolul 

radierii sferei private şi a celei publice. Ba mai mult subiectul pasiv al infracţiunii de 

hărţuire sexuală, are posibilitatea reală, după primul caz ipotetic de pretinderea de 

favoruri de natura sexuală, să nu mai aştepte în mod repetat săvârșirea aceloraşi fapte din 

partea partenerului (subiect activ). Ori agrearea unui astfel de comportament de către 

subiectul pasiv, nu poate permite implicarea statului în acestea relaţii.  

Mai cu seamă, apreciem drept omisiune din partea legiuitorului român, lipsa în 

cadrul conţinutului normativ a prevenirea explicite şi clare exprimate din partea 

subiectului pasiv despre inadmisibilitatea continuării pretinderii de favoruri sexuale din 

partea subiectului activ infracţiunii de hârțuire sexuală. 

De asemenea nu putem nega poziţia lui C. Pasere, care consideră că în esenţă 

infracţiunea de hârțuire sexuală este una de serviciu sau în legătură cu serviciul, raţiunea 

introducerii ei în rândul infracţiunilor privitoare la viaţa sexuală fiind aceea a preocupării 

legiuitorului în sensul protejării sexuale a persoanei.
2
 

Un alt specific de formulare ţine de terminologia, astfel legiuitorul român face uz 

de termenul „victimă‖, care nu se foloseşte de Codul Penal al RM. În acelaşi context se 

înscrie şi sintagma „favoruri sexuale‖, care poate crea pericolul unei interpretări 

extensive defavorabile, din considerente că este o sintagmă evolutivă şi ţine mai mult de 

sistem social de acceptare a limitelor sexuale de celelalte. 

Ar prezenta interes şi redacţia hârțuirii sexuale în Codul Penal Român vechi, care 

incrimina infracţiunea de hârțuire sexuală în cadrul art. 203/1 (Titlul II Infracţiuni contra 

persoanei, Capitolul III Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală), având următorul conţinut - 

hârțuirea unei persoane prin ameninţare sau constrângere, în scopul de a obţine satisfacţii 

de natura sexuală, de către o persoană care abuzează de autoritatea sau influenţa pe care 

                                                           
1
 Codul Penal al României din 2009. În: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510/24. VII. 

2009. 
2
 Pasere C. Studiu asupra infracţiunii de hârţuire sexuală. În: Revista „Dreptul‖. 2005, nr. 8, p. 11 - 

14. 
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i-o conferă funcţia îndeplinita la locul de muncă, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni 

la 2 ani sau cu amenda.
1
 

Indubitabil este faptul că legiuitorul român (cât şi cel moldav) s-a inspirat la 

definirea hârţuirii sexuale din legislaţia franceză. Codul penal Francez defineşte 

infracţiunea de hârţuire sexuală în cadrul Articolul 222-33 - fapta de hârțuire a altei 

persoanei cu scopul de a obţine favoruri de natura sexuală, se pedepseşte cu închisoare 

de un an şi cu amendă de 15000 euro.
2
 Spre deosebire de definiţia infracţiunii analizate 

în legile penale a României şi a Republicii Moldova, Codul penal francez este cu mult 

mai laconic, evitându-se utilizarea unor semne de „prisos‖, cum ar fi – „situaţia 

umilitoare, lezează demnitatea persoanei, creează o atmosferă neplăcută, ostilă, 

degradantă, umilitoare sau insultătoare‖. Acestea din urmă, în opinia noastră, sunt 

semnele evolutive, care nu oferă conţinutului normativ un sens exact, strict necesar şi de 

interpretare precisă. Prin urmare, nu se poate exclude situaţia interpretării extensivă, 

defavorabilă a legii penale în situaţia utilizării unor astfel de sintagme. 

Nu poate fi trecută sub tăcere nici legislaţia penală a Federaţiei Ruse în materia 

hârţuirii sexuale. Această infracţiune face parte din Titlul VII „Infracţiuni contra 

persoanei‖, Capitolul 18 „Infracţiuni contra inviolabilităţii şi libertăţii sexuale a 

persoanei‖, art. 133 CP FR fiind întitulat drept „Понуждение к действиям 

сексуального характера‖ care nu coincide cu termenul folosit de legiuitorul moldav de 

„принуждение‖, care este tradus (de legiuitor – textul legii penale în limba rusă) drept 

„constrângere‖. Dacă e să facem o traducere a termenului „понуждение‖ ar putea fi 

traduse drept – „determinarea‖.  

Astfel conţinutul normativ a legii penale este cuprins în cadrul art. 133 Codului 

Penal al Federaţiei Ruse - determinarea persoanei la raport sexual, lesbianism, 

homosexualism sau săvârșirea altor acţiuni cu caracter sexual săvârșită prin şantaj, 

ameninţarea cu distrugerea, deteriorarea sau sustragerea bunurilor persoanei sau 

folosindu-se de dependenţa materială sau de altă natură a victimei – se pedepseşte cu 

amenda de până la 120.000 de ruble sau cu mărimea salariului sau altui venit al 

condamnatului până la un an de zile sau cu munca obligatorie de la 180 până la 240 de 

ore sau munca corecţională de până la doi ani sau cu închisoare de până la un an.
3
 

Prin esenţa sa, legea penală rusă nu face o diferenţă mare de legea penală moldavă. 

Determinarea, în calitate de element material al laturii obiective, în cazul art. 173 Codul 

Penal al RM se referă la raporturi sexuale sau alte acţiuni sexuale nedorite, pe când art. 

                                                           
1
 Codul Penal al României 2006, Codul penal a fost republicat în Monitorul Oficial nr. 65 din 16 

aprilie 1997, în temeiul art. III din Legea nr. 140/1996, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 289 din 14 noiembrie 1996. Codul penal a fost publicat în Buletinul Oficial nr. 79 - 79 bis din 21 iunie 

1968 si a mai fost republicat în Buletinul Oficial nr. 55 - 56 din 23 aprilie 1973, în temeiul art. III din Legea 

nr. 6/1973, publicata în Buletinul Oficial nr. 49 din 6 aprilie 1973. 
2
 Code penal de la France. [On-line]: www.legislationline.org/documents/id/6873. (Vizitat la: 

01.02.2012).  
3
 Уголовный кодекс Российской Федерации, 13 июня 1996 года, №63-ФЗ, в действии с 1 

января 2000. Москва: Славянский дом книги. 520 с. 
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133 Codul Penal al FR dublează termenul de alte acţiuni sexuale prin folosirea semnelor 

de homosexualism sau lesbianism. Această din considerente că raportul sexual 

presupune introducerea organului genital masculin în cel feminin (raportul sexual firesc 

din punct de vedere fiziologic), iar alte termenul de „alte acţiuni sexuale‖ prin sine 

include şi termenul de homosexualism.  

Cu referire la semnul de „homosexualism‖, conţinutul acestui este redat de DEX 

ca fiind – atracție sexuală pentru indivizi de același sex, prin urmare DEX-ul nu face o 

diferenţă dintre indivizi de gender masculin sau feminin. Iar termenul de „lesbianism‖ 

este definit de DEX ca fiind –homosexualitatea feminină.
1
 De astfel, termenul de 

„lesbianism‖ este parte a termenului „homosexualism‖, un argument în plus pentru care 

folosirea acestora din urmă nu este necesară de legea penală a Federaţiei Ruse. 

În acest context, ne raliem ideii exprimate de către Paladii A., precum că reieşind 

din standardele sociale acceptate în colectivitate, la momentul actual al evoluţiei umane, 

nu mai este necesară delimitarea pe plan normativ a raportului sexual de actele de 

homosexualitate sau alte acte sexuale, delimitare ce era specifică societăţii socialiste, în 

care unica forma de satisface a necesităţilor sexuale era recunoscut raportul sexual 

normal destinat procreaţiei. Constatare, care nu poate fi combătută, redând cu exactitate 

realiile social-juridice din Republica Moldova şi România.
2
 

Un conţinut normativ asemănător cu cel din Federaţia Rusă îl are şi Republica 

Belarus. Astfel, Codul Penal al Republicii Belarus defineşte în cadrul Titlului 7 

(Infracţiuni contra persoanei), Capitolului 20 (Infracţiuni contra libertăţii şi 

inviolabilităţii sexuale) art. 170, constrângerea la acţiuni cu caracter sexual – 

constrângerea persoanei la raportul sexual, homosexualism, lesbianism sau comiterea 

altor acţiuni cu caracter sexual prin şantaj, ameninţării de distrugere, deteriorare sau 

sustragerea bunurilor sau prin folosirea dependenţei materiale, de serviciu, sau altei 

dependenţe a părţii vătămate – se pedepseşte cu limitarea libertăţii pe un termen de până 

la trei ani sau privarea de libertate pe acelaşi termen. În lumina ultimelor evenimente 

legate de răspândirea fenomenului pedofiliei, merită atenţie alin. (2) al articolului 170 

Codul Penal al Republicii Belarus, care prevede, aceleaşi acţiuni(prevăzute la alin. (1) 

art. 170), săvârșită cu bună-ştiinţă faţă de minor – se pedepseşte cu privarea de libertate 

pe un termen de la trei până la şase ani. Considerăm că o astfel de circumstanţă agravantă 

ar fi una benefică şi utilă pentru legiuitorul din Republica Moldova şi România. 

Deşi Codul Penal al Ucrainei nu conţine termenul de hârțuire sexuală, considerăm 

că un conţinut asemănător ar fi cel din cadrul Capitolului 4 (Infracţiuni contra libertăţii şi 

inviolabilităţii sexuale a persoanei) art. 154, infracţiunea de constrângere la relaţii 

sexuale – constrângerea bărbatului sau a femeii la relaţii sexuale în forma naturală sau 

perversă, prin folosirea dependenţei de serviciu sau materiale – se pedepseşte cu 

                                                           
1
 Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită). Bucureşti: Univers 

Enciclopedic Gold, 2009, p. 1367. 
2
 Paladii A. Violul – studiu de drept penal şi investigarea judiciară a infracţiunii. În: Teza de 

doctorat. Chişinău, 2010, p. 74. 
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amendă până la 50 de unităţi de venit al cetăţenilor, neimpuse impozitării sau cu arest 

până la 6 luni.
1
 

Elementul material al infracţiunii incriminate la art. 154 a legii penale a Ucrainei, 

în opinia noastră este unul lipsit de claritate, pe motiv că însăşi constrângerea prin sine nu 

este definită, iar metoda prin care ar putea fi comisă nu este indicată de către legiuitor. 

Din aceste considerente, constrângerea în calitate de element material al laturii obiective 

de la art. 154 Codul Penal al Ucrainei este lipsit de careva limite şi este limitat prin 

modul de formulare a circumstanţei agravante de la alin. (2). Astfel alin. (2) al acestui 

articol menţionează că aceleaşi acţiuni, însoţite de ameninţarea cu distrugerea sau 

deteriorarea, sustragerea bunurilor părţii vătămate, a rudelor apropiate sau cu 

răspândirea unor informaţii, care ponegresc persoana sau rudele sale apropiate, se 

pedepseşte cu arest pe un termen de până la 6 luni sau limitării libertăţii pe un termen de 

până la 3 ani. Prin urmare, elementul material de la conţinutul de bază nu poate fi însoţit 

de ameninţarea cu distrugerea sau deteriorarea, sustragerea bunurilor părţii vătămate, a 

rudelor apropiate sau cu răspândirea unor informaţii, care ponegresc persoana sau rudele 

sale apropiate, deci poate fi realizat prin alte metode decât cele menţionate. 

O incriminare deosebită a hârțuirii sexuale o găsim în Codul penal al Suediei, 

adoptat la 1962, în vigoare din 01.01.1965 Partea a 2-a, Capitolul 6, art. 3. Conţinutul 

normativ fiind următor: persoana care determină o altă persoană la acţiuni sexuale, prin 

abuz grav de poziţie de dependenţă al ei sau a ei, trebuie să fie condamnat pentru 

exploatare sexuală pe un termen de nu mai mult de doi ani de încarcerare. Aceleaşi 

prevederi urmează a fi aplicate şi faţă de persoana care întreţine acte sexuale cu altă 

persoană profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra, de iresponsabilitate 

acesteia sau care suferă de tulburări psihice.
2
 Considerăm că un astfel de mod de 

incriminare nu face diferenţă dintre hârțuirea sexuală, aşa cum este incriminată această 

de legea penală a Republicii Moldova, de infracţiunea de viol, conform aceluiaşi act 

normativ. 

Preocupările în domeniul investigării infracţiunii de hârțuire sexuală ne 

demonstrează că libertatea şi inviolabilitatea sexuală sunt protejate prin normele de drept 

penale în mai multe state europene, diferenţa de incriminare ţine mai mult de tradiţiile 

legislative şi influenţa şcolilor juridice.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ 

МОЛДОВА В УСЛОВИЯХ ПРАВОВОЙ 

ПАССИВНОСТИ 

 
ЯНАК Игорь


 

 

Институт истории, государства и права АНМ, 

MD-2012, ул. 31 Августа, 89, № 82. 

 

PROBLEMS OF FORMATION OF CONSTITUTIONALISM IN THE 

REPUBLIC OF MOLDOVA IN THE CONDITIONS OF LEGAL PASSIVITY 

 

After the proclamation of the independence of the Republic of Moldova, the state 

like the other post-Soviet countries had to choose its proper philosophy, approach to the 

establishment of functional and institutional foundations of social and state construction.  

It was historically complex process. 

The new era of democracy and of civil society put forward the constitutional-legal 

regulation its proper demands of social processes. 

As our legal scholars note the Constitution of the Republic of Moldova contains all 

the necessary prerequisites and axiological foundations for progressive establishment of 

constitutional democracy and the rule of law in the Republic of Moldova. 

Sufficient experience that help to summarize the results of constitutional and legal 

development over the past twenty years was accumulated both as in the Republic of 

Moldova as in many other post-soviet states. It is clear that no one can deny some 

positive results of social development in the Republic of Moldova. The establishment of 

constitutionalism and the guarantee of the stability of the constitutional and legal 

developments, taking into account the value of features that have developed in the 

Republic of Moldova was and remains a priority goal of our state. 

The study of the Constitution of the Republic of Moldova shows that the 

constitutional state, democracy, the rule of law, human dignity, justice, and other 

universally recognized values in their organic unity form the basis of constitutional 

provisions in the Republic of Moldova. 

 

После провозглашения Республикой Молдовой своей независимости, ей, 

как и другим странам постсоветского пространства, пришлось избрать свою 
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философию, свои подходы к установлению функциональных и 

институциональных основ общественного и государственного строительства. А 

это естественно, исторически сложнейший процесс.  

Новая эпоха демократии и становления гражданского общества выдвинула 

свои требования к конституционно-правовому регулированию общественных 

процессов. 

Как отмечают наши ученые юристы, Конституция Республики Молдова
1
 

содержит все необходимые предпосылки и аксиологические основы для 

поступательного установления в Республике Молдова конституционной 

демократии и обеспечения верховенства права
2
.  

В Республике Молдова, как и во многих постсоветских государствах, за 

последние двадцать лет накопилось достаточно опыта для подведения 

определенных итогов конституционно-правового развития. Естественно, что 

никто не может отрицать определенные положительные результаты 

общественного развития в Республике Молдова. Для Республики Молдова 

первоочередной задачей общественного развития было и остается установление 

конституционализма и гарантирование устойчивости конституционно-правовых 

развитий с учетом ценностных особенностей, которые сложились в Республике 

Молдова.  

Вместе с этим нельзя, конечно же, с учетом достигнутого отбросить поиски 

приемлемых конституционных моделей общественного развития, апробируя на 

практике положительные аспекты общественного и государственного 

строительства развитых европейских стран
3
. 

Изучение Конституции Республики Молдова показывает, что правовое 

государство, народовластие, верховенство права, достоинство человека, 

справедливость и другие общепризнанные ценности в их органическом единстве 

составляют основу конституционных положений Республики Молдова. 

Но, тем не менее, некоторые исследования показывают, что в Республике 

Молдова за последние десятилетия происходят процессы определенной 

деформации основополагающих конституционно-правовых ценностей.  

От Конституции до реального конституционализма предстоит преодолеть 

еще немало трудностей.  

                                                           
1
 Конституция Республики Молдова, принята 29.07.1994. В: Мониторул Офичиал № 1, от 

12.08.1994. 
2
 Costachi Gh., Guceac I. Fenomenul constituţionalismului în evoluţia Republicii Moldova spre 

statul de drept. Chişinău: Tipografia Centrală, 2003. 342 p.; Smochina Andrei. Organele constituționale ale 

Republicii Moldova în condițiile regimului totalitar. Chișinău: Tipografia „Prag - 3‖, 2001. 192 p.; Cuşmir 

M. Goriuc S. Проявление демократизма общества в правовом статусе личности. În: Materialele 

conferinţei teoretico - ştiinţifice internaţionale. Aspecte juridice ale societăţii civile: realităţi şi perspective, 

26-27 februarie 2003, p. 618 - 622 и др. 
3
 Смокинэ А. Перспективы развития парламентаризма в контексте Конституции Республики 

Молдова. B: Конституционное правосудие. (Специальный выпуск). 2004, № 2, c. 49. 
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Конституционное развитие - это непрерывный процесс, в котором 

значительна функциональная роль институтов публичной власти, а также 

конституционного контроля
1
.  

В этом процессе исключительно важную роль имеет гарантирование 

устойчивости аксиологических основ самой Конституции. 

Действительно, изучение Конституции Республики Молдова показывает, 

что на конституционном поле Республики Молдова сделано немало. Но вместе с 

этим реальная действительность другая, она оказалась в другом измерении. В 

Республике Молдова имеет место существенная оторванность основополагающих 

конституционных ценностей и принципов от реальной действительности. 

Характерными чертами последнего являются низкий уровень конституционно-

правовой культуры, системная неполноценность механизмов обеспечения прав 

личности, наличие деформированной, внутренне противоречивой правовой 

системы, отсутствие единого ценностно-системного понимания социальных 

ориентиров общественного развития.  

Следует также отметить, что происходящие в Республике Молдова 

социально-экономические, политические и идеологические преобразования 

требуют переосмысления многих наших представлений о современном 

конституционализме в Республике Молдова. Преобразования, которые имеют 

место, могут содействовать формированию реального конституционализма в 

Республике Молдова, т.е. подлинно демократического, правового государства, а 

могут замедлить этот процесс на длительное время. И это во многом зависит от 

преодоления правовой пассивности в различных сферах жизнедеятельности 

нашего общества и государства. 

К сожалению, проблеме правовой пассивности практически не уделялось 

внимания, не было предпринято попыток выявления причин и условий правовой 

пассивности, реальных путей профилактики и преодоления его негативных 

последствий. В настоящее время отсутствуют причины игнорирования, 

невнимания к исследованию всего многообразия спектра вопросов и проблем 

правовой пассивности, тем более что это во многом связано с вопросами 

реального обеспечения прав личности.  

Следует также признать, что правовая пассивность все же выступает в 

качестве одного из решающих факторов, обусловливающих медлительность 

формирования реального конституционализма в Республике Молдова. Таким 

образом, все это является препятствием в осуществлении демократических 

реформ и становлении гражданского общества в Республике Молдова. 

Следует подчеркнуть, что в последнее время в свете происходящих событий 

интерес к общетеоретической проблематике конституционализма остается по-

                                                           
1
 Smochină A. Rolul Curţii Constituţionale în asigurarea stabilităţii Constituţiei. În: Symposia 

Professorum. Seria Drept: materialele ses. şt. din 21 oct. 2005 / Univ. Liberă Int. din Moldova; dir.: A. 

Galben; coord.: P. Parasca. Ch.: ULIM, 2006, p. 14. 
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прежнему высоким, а ее значение не только не уменьшается, а, наоборот, 

возрастает. Ведь, не имея в распоряжении цельной и всесторонне разработанной 

концепции конституционализма, практически невозможно нормально решать 

одну из ключевых, определяющих задач современной Республике Молдова - 

формировать и развивать конституционную и правовую государственность. 

Необходимо отметить, что процесс преобразования Республики Молдова в 

конституционное и правовое государство достаточно сложен, особенно в 

условиях, когда всеобщий подъем, определяемый большими достижениями в 

сфере конституционных прав и свобод, уступает место повсеместному 

разочарованию, вызванному как правовой пассивностью, неспособностью 

государства обеспечить личность реальными правами и свободами закрепленные 

в Конституции РМ, так и правовой пассивностью многих граждан уклоняющиеся 

от участия в правовой жизни нашего общества и государства. 

Учитывая многоаспектный характер понятия «конституционализм», под 

ним, как правило, следует понимать теорию и практику организации 

государственной и общественной жизни в соответствии с Основным Законом 

государства. В каждой стране эти теория и практика имеют определенные 

отличия, поэтому можно говорить об американском, английском, германском, 

российском, в том числе и молдавском конституционализме.  

В точном смысле под конституционализмом следует понимать только как 

политико-правовую теорию и практику конституционного устройства, 

основанного, как правило, на либерально-демократических ценностях. 

Современный конституционализм предполагает безусловное признание и 

реализацию на практике широкого перечня прав и свобод человека, приоритет 

прав личности перед государственными интересами, равноправие граждан и т.п. 

Другим существенным элементом современного конституционализма является 

наличие особых процессуальных и институциональных механизмов защиты 

конституции и обеспечения ее верховенства над иными актами, реализации 

конституционных норм
1
.  

Что касается правовой пассивности как разновидности правового 

поведения, то следует подчеркнуть, что именно некоторые негативные 

проявления правовой пассивности, являются препятствием в формировании 

реального конституционализма в Республике Молдова. 

Как отмечается в юридической литературе, правовая пассивность является 

не отсутствием активности вообще и не полным бездействием, а отсутствием 

потребного в данных обстоятельствах и при имеющихся возможностях вида 

деятельности или замещение его более низкой степенью активности
 2
. 

                                                           
1
 Рзаев М. Правовая пассивность и обеспечение прав личности. B: Закон и право. 2008, № 12, 

c. 36. 
2
 Прусаков А.Д. Правовая пассивность: понятие, причины, пути преодоления. B: 

Юридические науки. 2008, № 2, c. 24. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11690034
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=530672
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=530672&selid=11690034
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=526576
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=526576&selid=11602692
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Также отмечается, что правовая пассивность в буквальном значении слова - 

бездеятельное поведение субъекта. Это - система юридически значимых 

бездействий лица, непроявление активности в процессе реализации правовых 

норм. 

В правоведении термин "бездействие" употребляется как для 

характеристики поведения субъектов права, так и в несколько ином значении, 

хотя и взаимосвязанном с первым, бездействие законов. В последнем случае 

имеется в виду практика применения и качества законов. Довольно часто 

пассивность должностных лиц проявляется в неприменении действующих 

законов, иных нормативно-правовых актов под различными предлогами - 

нецелесообразность, отсутствие механизма их реализации и т.д.
1
. Огромный урон 

развитию конституционализма в Республике Молдова наносит и правовая 

пассивность самих граждан, которые во многих вопросах общественной 

жизнедеятельности остаются бездействующими. 

Правовая пассивность, как полярное правовой активности
2
 поведение, 

выражается не только в уклонении от участия в юридической жизни, в 

бездействии при отстаивании собственных и чужих прав, законных интересов, в 

действительности видов и способов проявления правопассивного поведения 

значительно больше
3
.  

Следует отметить, что в условиях формирования конституционализма в 

Республике Молдова определенную вредоносность представляет пассивность, 

попустительство государства и государственных органов, правоохранительных 

структур и их должностных лиц. Ведь абсолютное большинство возникших 

проблем в Республике Молдова порождено, с одной стороны, 

пренебрежительным отношением к правовым нормам, со стороны граждан, а с 

другой - неумелыми действиями власти или ее пассивностью, что подтверждается 

в ежегодных докладах о соблюдении прав человека в Молдове
4
. 

Вспомним, что творцы Французской Декларации прав человека и 

гражданина 1789 года утверждали, что общество, в котором не обеспечено 

пользование правами ... не имеет конституции.  

С сожалением приходится констатировать, что факты правовой пассивности 

власти, невыполнения конституционных обязанностей, халатности, бюрократизма 

                                                           
1
Cuznetov Alexandru. Probleme teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept. 

Autoreferat al tezei de doctor în drept. Universitatea de Stat din Moldova. Chişinău, 2009. 22 p. 
2
Avornic Gheorghe. Intensificarea activismului juridic al cetăţenilor prin intermediul instituţiei 

avocaturii – condiţie a edificării statului de drept. Autoreferat al tezei de doctor habilitat în drept. 

Universitatea de Stat din Moldova. Chişinău, 2005. 44 p. 
3
 Есипова И. А. Правовое бездействие: Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук. Волгоградский юридический институт. Волгоград, 1998, c. 

10. 
4
 Доклады о соблюдении прав человека в Республике Молдова в 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010 годах. [On-line]: www.ombudsman.md. (Дата посещения: 03.04.2012). 

http://www.ombudsman.md/
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растут. В годы становления Республики Молдова как конституционного 

государства, самым наболевшим вопросом стало неисполнение правительством 

страны обязанностей по отношению к своим гражданам. Позиция 

невмешательства, попустительства государства, в процессе реформирования 

общества, проведения преобразований в экономике, уже привела к существенным 

«издержкам», к нарушению интересов довольно значительной части населения 

страны, к росту преступности, к иным негативным последствиям. 

На основе результатов отечественных исследователей в области развития 

конституционализма в Республике Молдова, можно сделать акцент на основных 

причинах кризисных проявлений конституционно-правового характера, которые в 

определенной мере приобретают системообразующее значение и преодоление 

которых является неотложной необходимостью: 

 серьезные упущения и недоработки в осуществлении гражданами своих 

прав и обязанностей;  

 неполноценность формирования гражданского общества;  

 несоответствие социальных ориентиров общества конституционно 

провозглашенным демократическо-правовым ценностям, то есть наличие 

существенного дефицита конституционализма; 

 низкий уровень функциональной и институциональной дееспособности 

институтов власти;  

 правовая пассивность, - как следствие недостаточного конституционно-

правового регулирования правового поведения.  

Среди причин, которые порождают противоречие между 

конституционными ценностями и социально-правовой жизнью, следует выделить 

правовую пассивность как разновидность правового поведения и недостаточную 

политическую волю в направлении искоренения его негативных последствий. 

Конституционализм как основа демократического государства и 

гражданского общества не может развиваться прогрессивно в условиях правовой 

пассивности и слабой дееспособности государственных демократических 

структур, а также деформированности самих правовых институтов. При этом 

интенсивное сращение политических, экономических и административных сил, 

высокий уровень коррупции, покровительства и теневых отношений существенно 

ограничивают реализацию основополагающих конституционных ценностей в 

общественной практике. 

В результате всего этого мы наблюдаем недостаточность иммунной 

системы общественного организма, что и обусловлено вышеуказанными 

взаимосвязанными факторами. 

К большому сожалению, действующая Конституция Республики Молдова 

как Основной Закон государства, так и не приобрела ценностное значение, как для 

самих граждан, так и для государственных должностных лиц. Примером тому 

может послужить практика прямого действия Конституции Республики Молдова, 

в том числе и соблюдения ее основных положений. 
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Как отмечается в литературе, «...общей для любой конституции является ее 

ценностная ориентация. Любая конституция исходит из базовых положений, 

признаваемых властями в качестве ценностей в данной цивилизации, в той или 

иной форме закрепляет их»
1
.  

Следует также подчеркнуть, что основные положения, закрепленные в 

Конституции Республики Молдова должны быть реальными, а не фиктивными. 

Так академик РАН О.Е. Кутафин фиктивным считает конституционализм, когда 

конституция, построенная на его идеях, и действительность расходятся
2
. 

Это означает, что наличие Конституции не определяет уровень и суть 

конституционализма в обществе. «Конституционализм» – это системное и 

осмысленное наличие конституционных ценностей в реальной общественной 

жизни, на что базируется вся правовая система. Нормативные характеристики 

данного принципа предполагают наличие необходимых и достаточных правовых 

гарантий для осознанной реализации прав и свобод во всей системе права и 

общественных отношений. В правовом государстве любая норма права должна 

проявляется как элемент конституционно взаимосогласованной системы 

правового поведения человека и государства. 

К большому сожалению это все во многом обусловлено низким уровнем 

конституционного сознания и конституционно-правовой культуры в Республике 

Молдова. Конечно же, можно согласиться с мнением профессора Н.С. Бондаря о 

том, что «...господствующие в общественном сознании оценки конституции, 

уровень конституционной культуры в обществе и государстве, действенность 

идей конституционализма определяются в своей основе не самим по себе фактом 

наличия или отсутствия в государстве юридической конституции (основного 

закона) и даже не ее "возрастом" - есть значительно более важные, глубинные - 

социокультурные - истоки конституционализма»
3
. 

В рамках вышеизложенного следует отметить, что конституционализм 

является наличием установленных общественным согласием фундаментальных 

правил демократического и правового поведения, их реального существования в 

общественной жизни, в правовом поведении каждого индивидуума, а также в 

процессе осуществления государственно-властных полномочий. 

Проблема сводится не просто к применению Конституции, а к 

формированию той социальной системы, в которой конституционная аксиология 

реализуется каждым элементом этой системы как условие ее существования. Это 

единственная и прошедшая испытание веками гарантия реализации 

конституционных установок и стабильного развития на основе общественного 

согласия. 

                                                           
1
 Конституция в XXI веке: сравнительно-правовое исследование: монография / отв. ред. В.Е. 

Чиркин. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011, с. 22. 
2
 Кутафин О.Е. Российский конституционализм. М.: Норма, 2008, с. 47. 

3
 Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного 

правосудия. М.: Норма; ИНФРА-M. 2011, с. 24. 
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Конституционализм, как образ правовой материи, присущ таким 

социальным системам, которые достигли определенной эволюции признания и 

гарантирования социальных свобод и общественного согласия на основе 

соответствующей системы социокультурных ценностей
1
. Условие правовой 

действительности системы норм заключается в том, что нормы, которые к ней 

относятся, в общем и целом, являются социально действенными, то есть они 

социально действительны
2
. И как справедливо отмечает профессор, доктор 

публичного права и философии права Роберт Алекси, правовая действительность 

норм развитой системы основывается на писаной или неписаной конституции, 

которая определяет, при наличии каких предпосылок определенная норма 

составляет часть правовой системы и потому считается юридически 

действительной
3
. 

Главная задача в настоящем этапе развития Республики Молдова - это 

последовательность в конституционализации общественных отношений с 

преодолением противоречий между Конституцией и реальной действительностью 

в целом. Но для этого необходимо преодолеть основную причину, а именно 

негативные проявления правовой пассивности. 

Только в этих условиях станет возможным превращение Конституции 

Республики Молдова в живущую реальность, обеспечение эволюционности и 

стабильности конституционно-правового развития Республики Молдова. 

Таким образом, все изложенное подтверждает, что проблема формирования 

конституционализма в Республике Молдова неразрывно связана с правовой 

пассивностью.  
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ПРОИЗВЕДЕНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ СОГЛАСНО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
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Государственный университет Молдовы, Кишинев,  

MD-2009, ул. Алексея Матеевича, 60.  

 

CIVIL LIABILITY FOR IMPROPER DISTRIBUTION OF ORIGINAL 

WORKS IN INTERNET CONFORM LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF 

MOLDOVA 

 

Modern society can’t exist without creation and intellectual work. The results of 

such work are intangible benefits, called original works. These benefits are protected 

with copyright law. 

Apparition of Internet made violation of copyright law much easier. The author 

will try to describe civil liability for improper distribution of original works in Internet 

conform legislation of Republic of Moldova. This article contains short overview of 

theoretical basis of copyright law. Fundamental basics of computing and Internet 

network are represented too. 

The author describes types of works, copyright on which is often violated in 

Internet, and types of violation. Also, in the article are described persons authorized to 

file a claim in case of violation of copyright law. Among them are highlighted State 

Agency of Intellectual Property with enumeration of its powers. 

Also, the author describes ways of protection of copyright law, provided by civil 

legislation of Republic of Moldova: recognition of the right, suppression of acts that 

violate the right, indemnification, and other. 

The author describes ways of protection of copyright law in case of international 

delict. These ways, conform legislation and treaties of RM, are: filing a complaint in 

state of jurisdiction of defendant, filing a complaint in state of jurisdiction of plaintiff and 

recognition of decision in state of defendant. In the article is separately noted 

responsibility of providers, hosting companies and torrent-trackers, involved in 

violations. 
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The author concludes that copyright legislation of RM is sufficiently developed, 

but legal culture of population in the field of copyright law is insufficient, and violating 

of copyright is common. 

Современное общество немыслимо без творчества и 

высокоинтеллектуального труда. Результатом данного труда являются мысли, 

идеи, концепции – явления нематериально характера, определяемые 

законодателем как произведения
1
 (компьютерные программы, литературные 

произведения, живопись архитектурные макеты и др.). Создание произведений 

требует труда, за который автор имеет право на вознаграждение от пользователей 

произведения. Авторское право на произведения (мысли, концепции) защищается 

лишь в случае их закрепления на каком-либо материальном носителе (бумаге, 

холсте, негативе, CD-диске и т.д.). Произведение, существующее лишь в мыслях 

автора, не подлежит правовой охране
2
. 

Особенностью произведений как объектов гражданских прав является то, 

что их основная ценность заключается в «системе идей, мыслей и образов»
3
, 

содержащихся в произведении, которая либо позволяет решать конкретные задачи 

(напр. компьютерная программа-браузер позволяет пользоваться сетью 

Интернет), предоставляет информацию (телефонный справочник), либо 

доставляет эстетическое удовольствие (художественные произведения). 

Материальный носитель не имеет значения (например, литературное 

произведение может быть закреплено как на бумаге, так и в памяти 

компьютерного устройства). В этом и есть главное отличие произведений от 

вещей – предметов материального мира. Первые легко могут быть скопированы 

без ведома автора, распространены и т.д. Соответственно для защиты авторских 

прав законодатель предусмотрел особые средства, которые будут подробнее 

рассмотрены ниже. 

Авторское право возникает в силу самого факта создания произведения, и 

для возникновения права на его защиту от автора не требуются какие-либо иные 

действия, например регистрация или опубликование
4
. Однако, регистрация 

произведения в AGEPI (см. ниже) облегчает дальнейшую защиту авторских прав. 

Авторское право согласно законодательству РМ включает в себя две группы 

прав: неимущественного (морального) и имущественного (экономического) 

характера. 

                                                           
1
 Произведение – оригинальный результат творческой деятельности в области литературы, 

искусства и науки, вне зависимости от средств создания, конкретного способа и формы выражения, 

его достоинств и значения. Ст. 3 Закона об авторском праве №139. В: Мониторул Офичиал. № 191-

193, 2010 г. 
2
 См.: Ст. 5, ч. (1) Закона об авторском праве и смежных правах № 139. В: Мониторул 

Офичиал № 191-193, 2010 г., далее Закон об авторском праве. 
3
 См.: Гордон М.В. Советское авторское право. М.: Госюриздат, 1955, с. 59. 

4
 См.: ст. 5, ч. (2) Закона об авторском праве. 
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К первой группе относятся право признаваться автором произведения, право 

давать ему имя, право на обнародование произведения и его отзыв, право на 

защиту произведения от всякого искажения, которые являются непередаваемыми 

и неотчуждаемыми. Отказ от них ничтожен даже в случае уступки 

имущественных прав.
1
 

Имущественные права составляет право осуществлять, разрешать либо 

запрещать использование произведения, а именно воспроизведение, 

распространение, перевод, сообщение в эфир, и др.
2
 Они отчуждаемы, и их 

передача оформляется договором об уступке авторских прав. Если договором 

лицу могут передаваться неисключительные авторские права (неисключительная 

лицензия), то лицо может использовать произведение наравне с другими лицами, 

без права разрешать или запрещать третьим лицам использование данного 

произведения. Передача же исключительных авторских прав (т.н. исключительная 

лицензия) предусматривает передачу права использования произведения в 

установленных лицензией пределах только лицензиату (правообладателю). В 

установленных лицензией пределах лицензиат вправе разрешать или запрещать 

использование произведения другими лицами
3
. Срок охраны имущественных 

авторских прав по общему правилу ограничен 70 годами после смерти автора
4
. 

Закон выделяет так же группу так называемых смежных прав. Существует 

три типа прав, которые обычно называют смежными: право исполнителя 

произведения на исполнение, право изготовителя фонограммы на фонограмму и 

право вещательных организаций на радио- и телепередачи
5
.  

Иногда смежные права связаны с произведениями, которые не охраняются 

авторским правом, например, произведения, которые являются всеобщим 

достоянием. Например, фортепьянный концерт Бетховена может быть исполнен в 

концертном зале или записан на компакт-диск без лицензионных отчислений 

правообладателям поскольку Бетховен умер в 1827 году и все его произведения 

являются всеобщим достоянием (и не подлежат охране авторским правом). 

Однако, исполнитель такого концерта (пианист и оркестр), так же как и 

производитель компакт-диска, содержащего запись концерта, будут пользоваться 

смежными правами в отношении, соответственно, своего исполнения концерта 

или его записи. То есть, в рассматриваемом случае никто не имеет права 

записывать живое исполнение такого концерта без разрешения исполнителей. 

Также никто не имеет права делать копии фонограммы, являющейся 

звукозаписью этого фортепьянного концерта, без разрешения производителя 

                                                           
1
 См.: там же, ст. 10. 

2
 См.: там же, ст. 11 

3
 См.: ч. (2) ст. 30 Закона об авторском праве. 

4
 См.: ч. (1) ст. 23 Закона об авторском праве. 

5
 См.: там же, ст. 2. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1827_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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звукозаписи
1
. В дальнейшем в настоящей статье термин «авторское право» 

обозначает и авторские, и смежные права, если иное не будет указано особо. 

Современный прогресс информационных технологий сделал чрезвычайно 

простой и передачу информации различным лицам на фактически 

неограниченное расстояние. На сегодняшний день рядовой гражданин с помощью 

Интернета без особых финансовых затрат может обмениваться информацией с 

лицами на противоположной стороне земного шара. Не смотря на явную 

полезность данного изобретения, оно ставит под удар институт авторского права, 

поскольку делает его нарушение чрезвычайно простым, и нарушителей сложно 

привлечь к ответственности. Примером тому является существование 

многочисленных «пиратских» сайтов, где можно получить доступ к 

произведениям помимо воли правообладателя. Для того чтобы бороться с этим 

явлением необходимо знать основы устройства компьютеров и сети Интернет. 

Компьютер (компьютерная система
2
) – устройство, созданное для того, 

чтобы хранить и обрабатывать информацию (данные). Данные представляют 

собой «любое представление фактов, сведений или понятий в форме, пригодной 

для обработки с помощью компьютерной системы, в том числе программы, 

предназначенные для выполнения компьютерной системой тех или иных 

действий»
3
. Информация (данные) хранится в виде в т.н. бинарного кода 

(последовательности цифр, понятной компьютеру) и материализована в памяти 

компьютера (обычно на жестком диске). В бинарный код реально преобразовать 

(и, соответственно хранить в компьютере) практически все разновидности 

произведений. Восстановление в воспринимаемую человеком форму тоже 

осуществляется технически довольно просто. Данный код легко передавать по 

различным каналам связи другим компьютерам, записывать на различные 

сменные носители (CD, flash-накопитель и др.) и считывать с них. Таким образом, 

представленные в виде данных произведения и иные объекты авторских и 

смежных прав «могут быть перенесены в пространстве, сохранены во времени, 

переданы другому субъекту или техническому устройству, подвергнуты иным 

операциям»
4
. 

Для целей данной статьи Интернет можно рассматривать как совокупность 

соединенных каналами связи компьютеров, каждый из которых имеет свой 

уникальный цифровой IP-адрес, указав который запрашивающий компьютер 

может получить доступ к информации с жесткого диска первого, либо отправить 

                                                           
1
 [On-line]: http://ru.wikipedia.org/wiki/Смежные_права. (Дата посещения: 03.02.2012). 

2
 Легальное определение – см. ст. 2 Закона о предупреждении и борьбе с преступностью в 

сфере компьютерной информации № 20 от 03.02.2009. В: Мониторул Офичиал № 11-12/17 от 

26.01.2010. 
3
 Там же. 

4
 См.: Гаврилин Ю.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: 

Учебное пособие / Под ред. профессора Н.Г. Шурухнова. М.: ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2004. 

351 с. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Смежные_права
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первому компьютеру определенную информацию. Например, если лицо желает 

получить доступ к статье «Авторское право» на сайте
1
 «Википедия», его 

компьютер отправляет запрос на сервер (компьютер, обеспечивающий работу 

сайта), указав его адрес, после чего сервер отправляет на IP-адрес получателя 

содержание статьи, а компьютер пользователя преобразует полученный бинарный 

код в воспринимаемую человеком форму (текст, чертеж, звуки, видео и др.). Все 

эти действия проводятся компьютером автоматически. 

Рядовые пользователи могут получить доступ к Интернету, заключив 

договор о подключении к сети Интернет с провайдером
2
. Вся информация, 

передаваемая и получаемая пользователем, проходит через компьютеры 

провайдера. 

Не существует единого международного органа, управляющего 

Интернетом, он регулируется отдельно каждым государством, которое 

устанавливает правила работы сети на своей территории. В РМ, органом, 

регулирующим функционирование сети Интернет, является Национальное 

агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и 

информационных технологий (НАРЭКИТ). Оно уполномочено следить за 

соблюдением законодательства в области электронных коммуникаций 

поставщиками сетей (провайдерам) или услуг электронных коммуникаций, 

выдавать данным поставщикам лицензии и отзывать их частично ил полностью, 

налагать санкции и др.
3
 

В Интернете наиболее часто нарушаются авторские права на следующие 

виды произведений
4
: 

 фонограммы (музыкальные произведения); 

 аудиовизуальные произведения и видеозаписи (кинофильмы и 

телепередачи); 

 фотоизображения; 

 литературные произведения; 

 компьютерные программы и др.; 

Компьютерные программы как объект авторского права имеют ряд 

особенностей. Они представляют собой набор команд для компьютера, который 

позволяет выполнять на компьютере те или иные задачи Программы защищаются 

                                                           
1
 Сайт – совокупность компьютерных данных в сети Интернет, служащая для выполнения 

определенной задачи и имеющая отдельный IP-адрес. (Примеч. – А. Л.). 
2
 Провайдер – поставщик услуг доступа к сети Интернет. (Примеч. – А. Л.). 

3
 См. Положение о Национальном агентстве по регулированию в области электронных 

коммуникаций и информационных технологий. В: Мониторул Офичиал № 143-144/917 от 

05.08.2008. 
4
 См.: Ст. 3 Закона об авторском праве.  
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как литературные произведения, независимо от формы и способа их выражения
1
. 

Даже платные компьютерные программы могут свободно распространяться, так 

как имеют встроенные правообладателем средства защиты, не дающие программе 

функционировать без ввода серийного номера, получаемого пользователем 

одновременно с неисключительной лицензией. 

Главными видом нарушений в Сети являются неправомерное доведение 

произведения до всеобщего сведения в интерактивном режиме (проще говоря 

«выкладывание на сайт»), неправомерное публичное сообщение произведения
2
 

(предоставление возможности просмотра передачи в реальном времени 

аналогично радио и телевидению), распространение средств обхода технических 

средств защиты компьютерных программ (т.н. crack
3
) либо распространение 

программ с уже обойденными средствами защиты
4
.  

Нарушитель выкладывает на сайт произведение, на которое не имеет 

исключительной лицензии, для бесплатного или платного доступа к нему со 

стороны третьих лиц, тем самым причиняя имущественный вред 

правообладателю. 

Имущественная выгода для нарушителя состоит в том, что он либо взимает 

плату с третьих лиц за незаконный доступ к произведению, либо добивается 

таким способом повышения посещаемости своего сайта. Сайты с высокой 

посещаемость приносят доход владельцу за счет контрактов с фирмами, 

занимающимися рекламой в интернете. Как правило, сайты, предоставляющие 

бесплатный доступ к произведениям без разрешения правообладателя, 

переполнены рекламой. 

Согласно законодательству РМ, нарушение авторских и смежных прав 

влечет «гражданско-правовую, правонарушительную или уголовную 

ответственность»
5
. Привлечение правонарушителей к гражданско-правовой 

ответственности происходит в судебном порядке. Закон об авторских правах в ст. 

55 устанавливает круг лиц, уполномоченных на возбуждение судопроизводства 

по делам о нарушении авторских и смежных прав. К ним относятся:  

 правообладатели или органы, уполномоченные на защиту их прав; 

 иные лица, пользующиеся данными правами, в частности лицензиаты; 

 организациями по коллективному управлению авторским правом и/или 

смежными правами
6
; 

                                                           
1
 См.: Пост. Пленума ВСП о практике применения судебными инстанциями некоторых 

положений законодательства об авторских и смежных правах № 32 от 09.11.1998 с изменениями – 

программа MoldLex. 
2
 См.: Ст. 3 Закона об авторском праве. 

3
 Небольшая программа, позволяющая обойти внутренние средства защиты другой 

программы, и использовать ее без соотвествующей лицензии правообладателя. (Примеч. – А. Л.). 
4
 См.: Ст. 3 Закона об авторском праве. Т.ж. см. ст. 52, ч. (1) Закона об авторском праве. 

5
 Там же, ст. 54, ч. (4). 

6
 См.: Гл. VII Закона об авторских правах.  
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 профессиональные защитные организации и иные представители 

правообладателей и лицензиатов;  

Органом, уполномоченным защищать интересы правообладателей, является 

Государственное агентство по интеллектуальной собственности Республики 

Молдова (ГАИС или AGEPI), которое является правопреемником 

Государственного агентства по охране промышленной собственности и 

Государственного агентства по авторским правам. Оно действует на основании 

Устава
1
. Устав устанавливает его функции и полномочия Агентства, в числе 

которых: 

 обеспечивать охрану прав и законных интересов авторов, обладателей 

авторского 

 права и смежных прав, а также их правопреемников на территории 

Республики Молдова и за ее пределами;   

 оказывать правовую помощь авторам и обладателям авторского права и 

смежных прав,  а также принимает меры по предотвращению нарушений и 

восстановлению нарушенных прав;  

 вносить в Государственный регистр произведения, охраняемые 

авторским правом и смежными правами; 

 охранять права иностранных авторов и обладателей смежных прав в 

случае использования их произведений в нашей стране, если государство, в 

котором они постоянно проживают, является стороной международных 

соглашений, к которым присоединилась Республика Молдова, или если наша 

страна заключила с этим государством двустороннее соглашение в данной 

области;   

 вносить в установленном порядке уполномоченным органам 

предложения по применению санкций в случае нарушения авторского права и 

смежных прав;   

 направлять иски в судебные инстанции как от имени авторов или 

обладателей авторского права и смежных прав (по их поручению), так и от имени 

Агентства;  

 составлять протоколы о нарушениях авторского права и смежных прав 

и требовать восстановления нарушенных прав в соответствии с действующим 

законодательством.  

При проведении процесса по данной категории дел судебная инстанция 

руководствуется общими положениями процессуального права в совокупности с 

положениями, предусмотренными Законом об авторском праве (lex specialis)
2
. 

Общие способы защиты гражданских прав установлены в ст. 11 ГК РМ
1
. 

Это  

                                                           
1
 Утвержден постановление Правительства РМ № 1378 от 13.12.2004. В: Мониторул 

Офичиал № 233-236/1569 от 17.12.2004. 
2
 См.: Гл. IX Закона об авторском праве. 
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a) признание права; 

b) восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 

c) признание сделки недействительной; 

d) признание недействительным акта органа публичной власти; 

e) понуждение к исполнению обязанности в натуре; 

f) самозащита права; 

g) возмещение убытков; 

h) взыскания неустойки; 

i) компенсация морального вреда; 

j) прекращение или изменение правоотношения; 

k) неприменение судебной инстанцией акта органа публичной власти, 

противоречащего закону; 

l) иные способы, предусмотренные законом. 

Исходя из специфики нарушений, основными способами защиты авторских 

и смежных прав в сети Интернет является признание авторского права, 

пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения 

(в частности удаление или блокирование доступа к произведениям, выложенным 

в сеть без разрешения правообладателя), возмещение убытков, понесенных 

правообладателем. 

Рассмотрим их подробнее. 

Признание права 

Как отмечает А. П. Сергеев, необходимость в данном способе защиты 

возникает тогда, когда наличие у лица авторского или смежного права 

подвергается сомнению, либо оспаривается (например, автор не успел 

обнародовать либо зарегистрировать произведение). Признание права является 

средством устранения неопределенности во взаимоотношениях субъектов, 

создания условий для реализации иных прав и предотвращения со стороны 

третьих лиц действий, препятствующих их нормальному осуществлению. 

Признание права как средство защиты может быть реализовано лишь в 

юрисдикционном порядке, но не путем односторонних действий истца. 

Требование истца о признании права обращено не к ответчику, а к суду, который 

должен официально подтвердить наличие или отсутствие у истца данного права. 

В большинстве случаев требование о признании права является необходимой 

предпосылкой для применения иных предусмотренных законом способов 

защиты
2
. 

Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения. 

                                                                                                                                                                 
1
 См. Мониторул Офичиал № 82-86 от 22.06.2002. 

2
 См. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: 

Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004, с. 377.  
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Так как в сети Интернет авторские права нарушаются в основном путем 

доведения до всеобщего сведения в интерактивном режиме, то пресечение 

нарушения авторского или смежного права означает удаление неправомерно 

выложенного произведения из Сети или блокирование доступа к нему. Лицо, 

незаконно выложившее произведения в Сеть, обязано по первому требованию 

правообладателя удалить их или блокировать доступ третьих лиц к нему. При 

отказе совершить данные действия, правообладатель или его представитель имеет 

право обратиться в судебную инстанцию с требованием о пресечении 

правонарушения.  

Часто при нарушении авторского права задействованы два субъекта, 

относящиеся к разным государствам: лицо, заключившее договор хостинга
1
 

(клиент), и незаконно выложившее на предоставленный ему в пользование сервер 

произведение, и собственно, сама хостинговая компания, предоставившая сервер 

в пользование. Лицо, незаконно (даже неумышленно) предоставившее 

интерактивный доступ к произведению, обязано по первому требованию 

правообладателя удалить его либо блокировать доступ к нему, как и хостинговая 

компания (в случае отказа первого лица или отсутствия у него возможности это 

сделать). При отказе выполнить данное требование у данных субъектов 

однозначно обнаруживается недобросовенность. Хостинговые компании как 

правило отказываются выполнять требования правообладателя до предоставления 

им веских доказательств своего исключительного права на произведения, 

мотивируя это своими обязательствами по договору хостинга с клиентом-

нарушителем. 

Согласно законодательству РМ, «физическое или юридическое лицо, 

предоставляющее услуги по хостингу и/или передаче данных 

(Интернет/интранет), в том числе провайдерские, считается сообщником, если 

непосредственно способствует нарушению авторского и/или смежных прав, и 

несет ответственность за нарушение этих прав»
2
, если: 

 при наличии технической возможности не блокирует/удаляет 

произведения по требованию правообладателя; 

 если оно, будучи оповещено о незаконной деятельности 

благоприятствует ей, либо финансирует ее; 

 если оно публикует неверную информацию, изменяет или удаляет 

информацию об обладателях авторского права и/или смежных прав, в том числе 

распространяет экземпляры произведений и/или объекты смежных прав, 

информация о которых была изменена или удалена; 

                                                           
1
 Хостинг – предоставление компьютеров хостинговой компании в качестве сервера для 

сайта клиента. (Примеч. – А. Л.). 
2
 См.: ст. 66, ч. (1) Закона об авторском праве. 
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 если оно преднамеренно предоставляет в распоряжение третьих лиц 

какую-либо информацию (ссылки, веб-адреса и т.д.), дающую возможность 

получить незаконный доступ к объектам авторского права и/или смежных прав. 

«Физическое или юридическое лицо, предоставляющее услуги по хостингу 

и/или передаче данных (Интернет/интранет), в том числе провайдерские, не несет 

ответственность за незаконные действия других лиц, пользующихся его услугами 

с целью нарушения авторского права и/или смежных прав, в случае, если оно не 

располагает информацией о действиях этих лиц либо не имеет возможности 

ограничивать доступ или уничтожать объекты, опубликованные или 

использованные с нарушением авторского права и/или смежных прав»
1
. 

Удаление произведений из сети объективно сложно осуществимо при 

отсутствии согласия хостиноговой компании, подпадающей под юрисдикцию 

другого государства. Таким образом, возможны три основных случая: 

Произведение выложено на сервере на территории РМ, а правообладатель 

обратился в судебную инстанцию РМ. В данном случае судебная инстанция 

может в качестве временной меры на основании ст. 59, ч. (1), пкт. а) Закона об 

авторском праве «вынести в отношении предполагаемого нарушителя 

определение с целью предотвратить неизбежное нарушение авторского права, 

смежных прав или иных прав, охраняемых настоящим законом, либо запретить 

продолжение предполагаемых нарушений соответствующего права под угрозой 

применения периодических штрафных санкций, либо обусловить их дальнейшее 

осуществление предоставлением гарантий для обеспечения возмещения ущерба 

правообладателю», т. е. обязать ответчика либо соответчиков удалить 

произведение с сервера. Такая же мера может быть  установлена в решении по 

делу по существу в качестве меры по пресечению нарушения на основании ст. 11 

пкт. b) ГК РМ.  

В случае нарушений в коммерческих масштабах, в качестве наиболее 

действенной временной меры, если истец ссылается на обстоятельства, способные 

поставить под угрозу возмещение ущерба, возможно наложение ареста на 

движимое и недвижимое имущество предполагаемого нарушителя
2
. 

Если же сервер расположен вне территории РМ, то по общему правилу 

судебные инстанции РМ компетентны рассматривать дела, только если 

иностранная компания-ответчик имеет место нахождения, а иностранный 

гражданин – ответчик имеет место жительства на территории РМ
3
. Однако, ст. 

460, ч. (1) пкт. j) ГПК РМ устанавливает исключение из этого правила для 

категории дел по защите интеллектуально собственности лиц, имеющих место 

жительства на территории РМ (в том числе лиц без гражданства), если 

соглашением сторон не установлена иная компетенция. Данное решение судебной 

                                                           
1
 См.:  там же, ст. 66, ч. (2). 

2
 См.: ст. 59, ч. (2) Закона об авторском праве и смежных правах. 

3
 См.: Ст. 459, ч. (3) ГПК РМ. 
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инстанции РМ должно быть признано государством юрисдикции сервера. У РМ 

заключены договоры о правовой помощи и взаимном признании решений в 

рамках СНГ и отдельные двусторонние с Российской Федерацией, Украиной, 

Румынией, Италией и др.
1
 

Так же РМ является участником Бернской конвенции об охране 

литературных и художественных произведений 1886 г., Всемирной конвенцией об 

авторском праве 1952 г., Международной конвенции об охране прав 

исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций и др., 

которые устанавливают, что гражданам и организациям стран – участниц 

предоставляется защита, аналогичная защите авторских прав собственных 

граждан и организаций
2
. Это позволяет лицам, подпадающим под юрисдикцию 

РМ, обращаться за защитой своих прав в судебные инстанции государств – 

участников данных конвенций, в частности с требованием об удалении 

неправомерно выложенного на сайте произведения. 

В случае, когда произведение по каким-либо причинам продолжает 

находиться в интерактивном доступе на иностранном сайте, то на основании ст. 

59, ч. (1), пкт. а) Закона об авторском праве, судебная инстанция может вынести 

«судебный запрет в отношении посредника, услугами которого пользуются третьи 

лица, нарушающие авторское право, смежные права или иные права, охраняемые 

настоящим законом, включая посредников, чьи компьютеры и 

телекоммуникационные услуги используются третьим лицом, совершающим 

такое нарушение», т. е. обязать провайдеров закрыть доступ пользователям на 

территории РМ к неправомерно выложенному произведению. Однако эта мера 

имеет ограниченную эффективность. Таким образом, возможно закрыть доступ к 

произведению лишь на территории РМ. Пользователи сети, подключающиеся 

через иностранных провайдеров, либо использующие средства обхода запрета 

провайдеров (т.н. прокси-серверы) будут иметь доступ к произведению 

Аналогичным образом, если на сервере хостинговой компании, 

находящейся на территории РМ, неправомерно выложено произведение 

иностранного правообладателя, для прекращения нарушения он может 

действовать двояко: либо, если с его государством юрисдикции у РМ имеется 

договор о правовой помощи, обращаться в судебную инстанцию на территории 

своего государства, а после добиваться признания данного решения в РМ, либо на 

основании вышеперечисленных конвенций (если государство его юрисдикции 

является их участником), ст. 19 Конституции РМ, ст. 1588 ГК РМ, ст. 454 ГПК РМ 

                                                           
1
 Подробнее о процедуре рассмотрения гражданских дел, осложненных иностранным 

элементом см. Drept procesual civil: partea specială: (curs univ.); red. şt. Alexandru Cojuhari. Ch.: S. n. 

(Î.S. F.E.-P. ―Tipografia centrală‖), 2009, с. 312 – 362. 
2
 См.: ст. 5, ч. 1 Бернской конвенции об охране литературных и художественных 

произведений 1886 г.; ст. II, ч. 1 Всемирной конвенции об авторском праве 1952 г.; ст. 2, ч. 1 

Международной конвенции об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и 

вещательных организаций 1961 г. 
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и ст. 66, ч. (1) Закона об авторском праве подавать иск против хостинговой 

компании в судебную инстанцию РМ.  

В случае компьютерных программ часто распространяются не сами 

программы, а средства обхода их технической защиты (т.н. crack’и, серийные 

номера), позволяющие запустить и использовать программу не обладая 

лицензией. Данные действия запрещены главой «Технические средства защиты» 

Закона об авторском праве, а именно ст. 52 и 53. Эти действия наносит 

значительный вред компаниям – разработчикам программного обеспечения, 

поскольку фактически происходит пользование продуктом компании без какого-

либо возмещения. 

Правообладатель вправе требовать прекращения данных действий 

(распространения crack’ов), так как опосредованно нарушаются его 

имущественные права (третьи лица получают возможность пользоваться 

программой без вознаграждения правообладателю). Порядок реализации данного 

права сходен с вышеуказанным порядком блокирования доступа к произведениям 

или их удалению из сети. 

Новым вызовом для института авторского права стало появление т.н. 

торрент-сетей. В торрент-сетях произведения находятся на сотнях и тысячах 

компьютеров рядовых пользователей, а главный сайт (т.н. торрент-трекер) лишь 

передает запрашивающему произведение компьютеру адреса хранящих 

произведение компьютеров. Трекер связывает «клиентов» друг с другом, но 

напрямую не участвует в обмене раздаваемых файлов (с произведениями – А. Л.). 

Более того, трекер не имеет никакой информации об этих файлах. Таким образом, 

при закрытии самого торрент-трекера произведения продолжают находиться на 

жестких дисках большого числа компьютеров, т.к. технически сложно ограничить 

доступ ко всем ним. Правонарушитель легко может открыть торрент-трекер на 

сервере другой хостинговой компании, и продолжает свою работу. При осознании 

того, пользователи торрент-сети нарушают авторское право, владелец торрент-

трекера является соучастником правонарушения вместе с пользователями, 

незаконно распространяющими и скачивающими произведения. Умысел 

наличествует практически всегда, поскольку у лица, способного создать сайт 

априори должны быть знания о правовом режиме произведений в сети Интернет. 

Бороться с торрент-сетями, нарушающими авторское и смежные права, 

очень сложно, в некоторых странах они даже имеют законодательное лобби. 

Возмещение вреда. 

Согласно ч. (1) ст. 1398 ГК, лицо, которое виновно совершило 

неправомерные действия по отношению к другому лицу, обязано возместить 

имущественный вред, а в предусмотренных законом случаях – и моральный вред, 

причиненный действием или бездействием. 

Как вытекает из данного определения, причинение вреда порождает 

обязательственное правоотношение, в котором причинивший вред обязан 

возместить его и, следовательно, является должником, а потерпевший имеет право 

http://ru.wikipedia.org/wiki/BitTorrent
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требовать возмещения причиненного вреда, и поэтому является кредитором. 

Субъектами обязательства вследствие причинения вреда  могут быть как 

физические, так и юридические лица. 

Вредом признается всякое умаление материальных и нематериальных благ, 

охраняемых законом. При нарушении авторского права в сети Интернет 

имущество (вещи) должника не страдают. Вред заключается из нарушения его 

личных имущественных и неимущественных прав, вытекающих из обладания 

исключительной лицензией на произведения. Как правило, вред заключается в 

потере прибыли (упущенной выгоде) вследствие того, что третьи лица 

используют (копируют, просматривают, прослушивают и т.д.) произведение без 

уплаты вознаграждения правообладателю. 

Условиями для наступления гражданско-правовой ответственности в случае 

причинения вреда являются: 

1. наличие факта причинения вреда имущественным или 

неимущественным интересам; 

2. противоправность поведения причинителя вреда; 

3. вина причинителя вреда; 

4. причинная связь между противоправными действиями причинителя 

вреда и наступившим вредом. 

Наличие всех этих условий в совокупности во всех случаях является 

обязательным. Рассмотрим данные условия подробнее. 

1) На кредиторе лежит бремя доказывания факта причинения ему вреда и 

его размера. Причиненный вред должен быть реальным. При отсутствии факта 

причинения вреда, предполагаемый должник не может быть привлечен к 

гражданско-правовой ответственности, даже если его действия неправомерны. 

Например, если правонарушитель выложил на сайте компьютерную программу 

кредитора, но ее никто не успел скачать, правообладатель не может требовать 

возмещения причиненного вреда, а имеет право лишь на компенсацию за 

нарушенное право. 

2) Действия причинителя вреда должны быть противоправными, т.е. 

прямо запрещены законом, общими принципами законодательства или 

подзаконными актами. В гражданском праве действует принцип «все, что не 

запрещено – разрешено». Противоправность может выражаться и в форме 

бездействия, если на лице лежит предусмотренная законом или договором 

обязанность совершить какое-либо действие. Например, автор по договору 

передал исключительную лицензию на произведение другому лицу за 

вознаграждение и при этом взял на себя обязанность блокировать доступ к ранее 

выложенному на своем сайте произведению. Если он не делает этого после 

заключения договора, правообладатель может привлечь его к ответственности. 

Весомым доказательством противоправности действии должника может 

являться протокол о правонарушении, составленный AGEPI (см. выше). 
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3) Вина представляет собой психическое отношение причинителя вреда к 

своему противоправному поведению и наступившему вреду. По общему правилу, 

согласно ч. (1) ст. 603 ГК, должник несет ответственность только за обман 

(умысел) или проступок (неосторожность или небрежность), если законом или 

договором не предусмотрено иное
1
. При отсутствии вины причинитель вреда по 

общему правилу не несет ответственности. 

При нарушениях авторских прав вина исключается, если причинитель вреда 

не знал или не мог знать, что нарушает авторское право. Примером данного 

случая можно считать распространение правонарушителем произведения, 

относительно авторства, которого он был введен в заблуждение третьим лицом. 

Вместе с тем, после того как причинитель вреда узнал, что своими действиями 

нарушает чье-либо авторское право, он обязан прекратить нарушение. Если же он 

этого не делает, то он несет ответственность за все действия с того момента, когда 

узнал, что нарушает авторское право.  

Исходя из вышеперечисленного, хостинговая компания обязана удалить со 

своих серверов неправомерно выложенное своим клиентом произведение с 

момента, когда ей стало известно о нарушении клиентом авторского права какого-

либо лица, или блокировать доступ к произведению. Иначе с этого момента 

хостинговая компания становится соучастником правонарушения и несет 

ответственность наравне с лицом, неправомерно выложившим произведение. 

4) Причинную связь следует понимать согласно общепринятым в теории 

права мнениям. Так, согласно Н. Д. Егорову, «непосредственная причинная связь 

имеет место тогда, когда в цепи последовательно развивающихся событий между 

противоправным поведением лица и убытками не существует каких-либо 

обстоятельств, имеющих значение для  гражданско-правовой ответственности»
2
. 

Закон об авторском праве и смежных правах в ст. 63, ч. (2) устанавливает 

правила исчисления размера возмещения ущерба. Судебная инстанция должна 

исходить из необходимости: 

 восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и 

прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; 

 возмещения убытков пострадавшей стороны, включая упущенную 

выгоду; 

 взыскания дохода, неправомерно полученного лицом, нарушившим 

права 

 выплаты компенсации в размере от 500 до 500 000 леев за нарушенное 

право. 

                                                           
1
 Там же, с. 431. 

2
 Гражданское право. Том 1. Учебник / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого М.: 

«ПБОЮЛ Л. В. Рожников», 2000, с. 556. 
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К сожалению, ни законодательство, ни Постановление Пленума ВСП о 

практике применения судебными инстанциями некоторых положений 

законодательства об авторских и смежных правах № 32 не указывают более 

конкретных критериев исчисления размере возмещения в случае нарушения 

авторского права в сети Интернет. По мнению автора, упущенную выгоду 

составляет примерное количество распространенных правонарушителем 

экземпляров произведения помноженное на цену экземпляра. Если 

правонарушитель взимал плату с получателей, то она входит в сумму упущенной 

выгоды правообладателя, а косвенные доходы правонарушителя от 

неправомерной деятельности (например, от рекламы, расположенной на 

страницах с произведениями правообладателя) взимаются независимо от 

упущенной выгоды. 

Истцы (указанные в ч. (2) ст. 55 Закона об авторском праве…) по делам о 

нарушении авторского права освобождены от уплаты госпошлины (ее уплачивает 

правонарушитель, если, естественно, проиграет дело). 

Также закон устанавливает по общему правилу взыскание с проигравшей 

стороны судебных издержек и возмещения противоположной стороне судебных 

расходов. Суд также может распорядиться о мерах по распространению 

информации о судебном решении за счет должника
1
. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в Республике 

Молдова, не смотря на относительную «молодость» правовой системы достаточно 

развит институт гражданско-правовой ответственности за нарушения авторского 

права, что вкупе с ответственностью, предусмотренной административно-

деликтным и уголовным правом дает достаточные гарантии для правообладателей 

по защите их имущественных и личных неимущественных интересов. Однако 

недостаточный уровень правовой культуры населения в совокупности с 

доступностью нелегально расположенных в сети Интернет произведений 

позволяет предположить, что нарушения авторских прав в Сети, увы, еще долго 

будут распространены. 
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NOŢIUNEA, PREMIZELE ŞI FORMELE DE 

REORGANIZARE 

A SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
LUPAȘCO Vera

*
 

 

Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,  

MD-2012, or. Chişinău, str. 31 August 1989, 82. 

 

CONCEPT, BACKGROUND AND ORGANIZATIONAL FORMS OF 

COMMERCIAL SOCIETIES 

 

Research of some aspects of succession of the rights and obligations of the 

reorganization of commercial societies as well as issues, which face lawyers and other 

stakeholders, didn’t become a subject of any complex scientific research in national 

doctrine. 

Theoretical basis of reorganization of commercial societies during the application 

of SSRM Civil Code of 1964, and the new Civil Code of the Republic of Moldova (2002) 

have been investigated and analyzed by the Moldavian and Romanian civilities like N. 

Roşca, S. Baieş, V. Volcinschi, E. Cojocaru, G. Mărgineanu, St. D. Cărpenenaru, C. 

Lefter and etc. We would like to mention that published works, while embracing a wide 

range of scientific research, are nevertheless represented as a segmented analysis, 

rather than a generalized, unified work. Most of these authors do not consider the object 

of study in all its complexity and don’t, and do not analyze it as an integrated aspect 

within the framework of civil law science. Until now, the main issues proposed for 

discussion are considered indirectly in specialty literature of the Republic of Moldova. 

They are considered disconnected. As a rule, they are not clearly marked, so the 

versatility of the problem is missing completely. 

Among the few publications devoted to the rights and obligations of 

reorganization of commercial companies, published in the Republic of Moldova after the 

entry into force of the Civil Code, we can mention following works: the Civil Code 

Commentary edited in 2005, which presents a complex work both accessible and 

comprehensive, seeking to provide deep penetration pathways regulating civil purposes 

and private international law.  
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Cercetarea unor aspecte ale succesiunii drepturilor şi obligaţiilor la reorganizarea 

societăţilor comerciale şi a problemelor cu care se confruntă juriştii, precum şi alte 

persoane interesate, nu a constituit deocamdată obiectul unei cercetări ştiinţifice 

complexe în doctrina naţională. 

Bazele teoretice ale reorganizării societăţilor comerciale în perioada aplicării 

Codului civil al RSSM din 1964, dar şi a noului Cod civil al Republicii Moldova (2002)
1
 

au fost cercetate şi analizate de civiliştii moldoveni şi români, precum: N.Roşca, S.Baieş, 

V.Volcinschi, E.Cojocaru, G.Mărgineanu, St.D.Cărpenenaru, C.Lefter etc. Ţinem să 

menţionăm că lucrările publicate, deşi îmbrăţişează un larg domeniu de investigaţii 

ştiinţifice, se prezintă totuşi mai mult ca analize segmentate decât sinteze integrale şi 

totalizatoare. Majoritatea autorilor menţionaţi nu tratează subiectul cercetat în toată 

complexitatea lui şi nici nu-l analizează ca pe un proces complex în cadrul ştiinţei 

dreptului civil. 

În literatura de specialitate din Republica Moldova, până în prezent, problemele 

iniţiate de noi pentru dezbateri sunt tratate doar tangenţial, într-un mod dispersat,fără a fi 

evidenţiate în special, lipsind o analiză complexă a tematicii. 

Dintre puţinele publicaţii, dedicate succedării drepturilor şi obligaţiilor la 

reorganizarea societăţilor comerciale, apărute în Republica Moldova după intrarea în 

vigoare a Codului Civil, putem menţiona Comentariul la Codul civil editat în 2005, care 

prezintă o lucrare complexă, accesibilă şi comprehensivă, ce caută să ofere căi de 

pătrundere mai profundă în sensul reglementării dreptului civil şi al dreptului 

internaţional privat. În acest comentariu sunt supuse unei analize succinte, prin prisma 

standardelor internaţionale, prevederile Codului civil al Republicii Moldova, relative la 

reorganizarea societăţilor comerciale. 

Dacă ne referim la perspectiva din care tratăm subiectul selectat, concluzionăm că 

abordarea acestei probleme a fost posibilă în urma unei analize comparative a legislaţiei 

din Republica Moldova şi din alte state, din România în special, fapt ce ne-a permis să 

evaluăm aspectele teoretice şi practice ale problemei în cauză. 

Caracterul dinamic al mediului economic în care îşi desfăşoară activitatea 

societăţile comerciale le comunică acestora unele însuşiri proprii organismelor vii şi 

determină o succesiune de transformări de ordin cantitativ şi/sau calitativ,care pot fi 

denumite generic-dezvoltare şi restructurare. Diferenţa dintre cele două noţiuni este dată 

de intenţia părţilor şi de instrumentul juridic utilizat
2
. 

Între factorii care determină dezvoltarea şi restructurarea unei entităţi se numără: 

concentrarea economică, dezvoltarea economică în ţările industrializate,evoluţia 

tehnologică, globalizarea pieţelor financiare, condiţiile de acces pe pieţele internaţionale. 

În condiţii de concurenţă, entităţile încearcă prin diferite tipuri de concentrări să se 

                                                           
1
 Legea Republicii Moldova, nr.1107-XV din 6 iunie 2002. În: Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova nr.82-86, 2002 intrat în vigoare la 12 iunie 2003. 
2
 Acostoaie Constantin Drept comercial, note de curs. Iaşi: Editura Fundaţiei „Chemarea‖, 1998, p. 

119. 
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protejeze, să-şi asigure un control al aprovizionărilor şi al desfacerii, să-şi anihileze 

concurenţii, să reducă posibilele riscuri legate de afaceri şi să se dezvolte. 

Pentru crearea avantajului competitiv,necesar obţinerii unei rentabilităţi, cel puţin 

la nivelul mediei ramurii în care se încadrează activitatea entităţii, strategia acesteia se 

poate concretiza, după caz, în: dezvoltare internă,dezvoltare externă sau dezvoltare 

contractuală. 

Dezvoltarea internă numită creştere internă, constă în achiziţionarea de noi active, 

finanţate din profituri nedistribuite acţionarilor sau asociaţilor şi din resurse externe. De 

regulă, ea nu conduce la modificarea capitalului social
1
. Din punct de vedere juridic, 

rezultatul dezvoltării interne a societăţii iniţiale este denumit societate grup. Ea se 

concretizează într-o structură societară care este alcătuită dintr-o societate dominantă şi 

sucursalele sale s-au alte unităţi fără personalitate juridică,asupra cărora societatea 

dominantă exercită un control absolut, manifestându-se astfel unitatea de decizie juridică 

şi patrimonială. 

Această strategie prezintă atât avantaje cât şi dezavantaje. Dintre avantaje reţinem 

următoarele: o mai mare coerenţă din punct de vedere organizaţional şi economii la 

cheltuielile generale de administraţie prin concentrarea serviciilor generale. Dezavantajul 

constă în lipsa de supleţe în gestiune încurajând birocraţia. 

Dezvoltarea externă sau creşterea externă presupune achiziţionarea unei alte 

societăţi şi se realizează în contextul restructurărilor de întreprinderi. Spre deosebire de 

dezvoltarea internă, strategia de dezvoltare externă constă în preluarea controlului unei 

societăţi care deţine deja resursele materiale şi umane necesare activităţii de exploatare, 

în loc ca acestea să fie achiziţionate individual
2
. 

Modalităţile juridice prin care se poate realiza dezvoltarea externă sunt, în 

principiu, următoarele: 

 înfiinţarea de noi societăţi - filială prin actul de voinţă şi prin participarea 

societăţii dominante; 

 aportul de active făcut de o societate altei societăţi, fără ca societatea aducătoare 

de aport să se mai preocupe de administrarea efectivă a acestora; 

 achiziţia de părţi sociale sau acţiuni în măsură să asigure societăţii ce le 

achiziţionează exercitarea unei puteri de control asupra societăţii care le vinde; 

 fuziunea prin absorbţie sau contopire. 

Consecinţa dezvoltării externe este apariţia grupurilor de societăţi formate dintr-ul 

ansamblu de societăţi comerciale interdependente juridic, în cadrul cărora societatea 

dominantă exercită asupra celorlalte o influenţă sau un control, fie direct, fie indirect, 

manifestându-se o unitate de decizie. 

                                                           
1
 Romul Petru Vonica. Drept comercial. Partea generală. Bucureşti: Editura Lumina Lex, 1995, p. 

84. 
2
 Pătulea V. Patrimoniul societăţilor comerciale. Răspunderea juridică. În: Revista Dreptul. 1995, nr. 

12, p. 135. 
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În plan economic, procedura reorganizării este un mecanism care permite 

comerciantului aflat într-o stare precară din punct de vedere financiar, să se redreseze şi 

să-şi urmeze comerţul. Din punctul de vedere juridic, în doctrina autohtonă reorganizarea 

este definită drept o operaţiune juridică complexă de transmitere a drepturilor şi 

obligaţiunilor prin succesiune de la o persoană juridică existentă la o persoană juridică 

succesoare, care există sau care ia naştere prin reorganizare. 

Din punctul nostru de vedere, complexitatea fenomenului reorganizare a 

societăţilor comerciale conţine nu numai elemente juridice, dar şi economice şi 

organizaţionale. Astfel, reorganizarea înseamnă trasarea realistă a unor obiective ce 

trebuiesc atinse în orizontul de timp planificat, sub aspectul angajării unor noi afaceri, 

lansării pe piaţă a unor produse şi servicii sau îmbunătăţirii calităţii şi cantităţii deja 

lansate. Planul de reorganizare constituie o adevărată strategie de redresare, bazată pe 

adoptarea unei politici corespunzătoare de management, marketing, organizatorice şi 

structurale
1
. 

Regulile generale privind reorganizarea persoanelor juridice cu scop lucrativ se 

conţin în Codul civil, la art. 69 - 85, iar regulile speciale la art. art. 135, 144, precum şi în 

Legea nr. 1134/1997 cu privire la societăţile pe acţiuni (art. 93 - 96)
2
 (în continuare 

Legea 1134/1997), în Legea nr. 1265/2000 cu privire la înregistrarea de stat a 

întreprinderilor şi întreprinzătorilor individuali (art.20-23)
3
 (în continuare Legea 

1265/2000), precum şi în articolele 80 şi 81 ale Legii nr. 135/XVI din 14.06.2007 

privind societăţile cu răspunderea limitată
4
 (în continuare Legea 135/2007). 

Conform art. 32 din Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat 

şi întreprinderi
5
 (în continuare Legea nr. 845/1992), „încălcarea activităţii de 

antreprenoriat intervine în cazul lichidării sau reorganizării întreprinderii constituite de 

antreprenor‖. Legislatorul a prevăzut cazurile în care organele de conducere vor fi 

nevoite să accepte reorganizarea ori lichidarea întreprinderii. 

Întreprinderea se consideră reorganizată benevol, atunci când temei pentru 

reorganizare serveşte hotărârea organului suprem de decizie al acesteia (reorganizarea 

voluntară). Reorganizarea forţată se efectuează în condiţiile hotărârii organului de stat 

sau a instanţei de judecată în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Reorganizarea benevolă a întreprinderii va fi prevăzută de actele constitutive. 

Procedura de reorganizare este reglementată de Legea nr. 845/1992. 

Conform legislaţiei în vigoare, una din cauzele încetării activităţii de antreprenoriat 

este reorganizarea agenţilor economici. Art. 32 p. 3 din Legea nr. 845/1992 prevede cinci 

modalităţi de reorganizare: fuzionarea (contopirea), asocierea (absorbţia), divizarea, 

separarea şi transformarea. 

                                                           
1
 Clocotici Dorin. Drept comercial al afacerilor. Bucureşti: Editura fundaţiei „România de mâine‖, 

1998, p. 211. 
2
 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 31 - 34, 2001. 

3
 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 2,1994. 

4
 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 127 - 130, 2007. 

5
 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 2, 1994. 
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Legislaţia în vigoare prevede atât reorganizarea benevolă a întreprinderilor cât şi 

reorganizarea lor forţată. Întreprinderea se consideră reorganizată benevol, atunci când 

pentru reorganizare serveşte hotărârea organului suprem de decizie al acesteia, în 

condiţiile stabilite pentru modificarea actelor constitutive. Reorganizarea forţată, în 

cazurile prevăzute de lege, se efectuează în condiţiile hotărârii organului de stat 

competent sau a instanţei de judecată. Indiferent de modul de reorganizare: forţată sau 

voluntară, întreprinderile pot fi reorganizate prin unificare (fuzionare şi asociere); prin 

dezmembrare (separare şi divizare) şi transformare (art. 69 Cod civ. al Republicii 

Moldova). 

În general, procedura reorganizării voluntare prevede următoarele etape: a) 

adoptarea hotărârii de reorganizare; b) informarea creditorilor cu privire la reorganizare; 

c) satisfacerea cerinţelor sau garantarea drepturilor creditorilor; d) prezentarea actelor 

necesare la organul de înregistrare; e) înregistrarea reorganizării şi excluderea din 

registru a persoanei juridice care îşi încetează activitatea sau înregistrarea acelor care se 

constituie în urma reorganizării. 

Hotărârea privind reorganizarea întreprinderilor va prevedea modul şi termenele 

de reorganizare a acesteia, inclusiv modul de determinare a soartei proprietăţii 

întreprinderii înfiinţate sau reorganizate. În vederea garantării drepturilor creditorilor 

întreprinderii în cazul reorganizării ei, în termen de 15 zile de la adoptarea hotărârii de 

reorganizare, organul executiv al întreprinderii participante la organizare este obligat să 

informeze în scris toţi creditorii cunoscuţi şi să publice un aviz privind reorganizarea în 2 

ediţii consecutive ale Monitorului Oficial al Republicii Moldova. Creditorii pot, în 

termen de 2 luni de la publicarea ultimului aviz , să ceară persoanei juridice care se 

reorganizează garanţii în măsura în care nu pot cere satisfacerea creanţelor. Dreptul la 

garanţii aparţine creditorilor doar dacă vor dovedi că prin reorganizare se va periclita 

satisfacerea creanţelor lor. Creditorii sunt în drept să informeze organul înregistrării de 

stat cu privire la creanţele faţă de debitorul care se reorganizează. Persoanele juridice 

participante la reorganizare răspund solidar pentru obligaţiile apărute până la 

reorganizarea acestora dacă din actul de transmitere şi din bilanţul de repartiţie nu este 

posibilă determinarea succesorului. Membrii organului executiv al întreprinderii 

participante la reorganizare răspund solidar, pe parcursul a 3 ani de la data reorganizării, 

pentru prejudiciul cauzat prin reorganizare a participanţilor sau creditorilor întreprinderii. 

Persoana juridică se poate reorganiza în mod voluntar, în temeiul hotărârii 

organului ei suprem, sau în mod silit, în temeiul hotărârii instanţei de judecată sau a 

organului administrativ competent
1
. Hotărârea de reorganizare voluntară a societăţii 

comerciale sau de participare a un proces de reorganizare în care sunt antrenate mai 

multe persoane juridice, poate fi luată numai de organul ei suprem cu majoritatea de 

voturi stabilită de lege sau de actul de constituire. Dacă în procesul de reorganizare sunt 

implicate mai multe persoane juridice, hotărârea de reorganizare trebuie adoptată de 

fiecare persoană aparte, cu respectarea cerinţelor stabilite de lege şi de actul constitutiv. 

                                                           
1
 Roşca N., Băieşu S. Dreptul afacerilor. Chișinău: Editura Tipografia Centrală, 2011, p. 209. 
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Reorganizarea prin divizare sau separare poate fi hotărâtă, în unele cazuri, de instanţa de 

judecată sau de organul de stat competent. O astfel de hotărâre poate fi adoptată de 

instanţă în procesul de insolvabilitate când faţă de persoana juridică insolvabilă se aplică 

procedura planului, stabilită de Legea insolvabilităţii nr. 632/2001
1
. 

Una din soluţiile procedurii planului poate fi divizarea persoanei juridice 

insolvabile în două sau în mai multe părţi şi transmiterea participaţiunilor către unul sau 

mai mulţi creditori. Legea nr. 1103-XIV din 20.06.2000 cu privire la protecţia 

concurenţei
2
 stabileşte o altă modalitate de reorganizare forţată a persoanelor juridice. 

Potrivit art. 19 din legea menţionată, Agenţia are dreptul să emită o hotărâre privind 

divizarea sau separarea forţată a unui agent economic care ocupă o situaţie dominantă pe 

piaţă,dacă acesta a încălcat mai mult de două ori dispoziţiile legale. Hotărârea de 

reorganizare prin divizare şi separare poate fi emisă numai dacă formarea noilor 

persoane juridice va favoriza dezvoltarea concurenţei şi dacă există posibilitatea izolării 

organizatorice, teritoriale şi tehnologice a subdiviziunilor persoanei juridice care 

urmează a fi reorganizată. 

În cazurile stabilite de lege, fuziunea se poate produce numai dacă autoritatea 

competentă eliberează autorizaţia de rigoare. Fuziunea societăţilor comerciale duce la 

concentrarea capitalului şi la crearea unei societăţi puternice din punct de vedere 

economic, care ar putea influenţa negativ concurenţa. Acesta este motivul pentru care 

Legea nr. 1134/1997 cu privire la societăţile pe acţiuni
3
 stabileşte că fuziunea societăţilor 

comerciale pe acţiuni se efectuează cu acordul organului de protecţie a concurenţei. 

Potrivit art. 17 din Legea nr. 820/2000 privind protecţia concurenţei, Agenţia Naţională 

pentru Protecţia Concurenţei efectuează un control prealabil asuprea creării, extinderii, 

comasării şi fuzionării asociaţiilor de agenţi economici, dacă faptul acesta ar duce la 

formarea unui agent economic a cărui cotă pe piaţa de mărfuri ar depăşi 35 la sută. 

Înregistrarea fuziunilor fără acordul acestei agenţii este interzisă.  

Dezmembrarea prin divizare are loc atunci când între asociaţi apar neînţelegeri sau 

când se consideră că divizarea va ridica eficienţa activităţii, datorită faptului că societatea 

mai mică 

devine mai mobilă, reacționând rapid la necesităţile mediului de afaceri. 

Legiuitorul arată că planul de dezmembrare prin divizare se elaborează de organul 

executiv, care îl propune adunării generale ale asociaţilor spre aprobare. 

În planul de dezmembrare prin divizare se indică toate aspectele divizării inclusiv: 

 denumirea şi sediul societăţii care se divizează; 

 modalitatea divizării; 

 cauza şi eficienţa divizării; 

 denumirea şi sediul societăţilor care iau naştere prin divizare; 

                                                           
1
 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 139 - 140, 2001. 

2
 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 166 - 168, 2000. 

3
 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 38 - 39, 1997. 
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 partea din capitalul social, drepturile (activele) şi obligaţiile (pasivele) care trec la 

fiecare societate nouă; 

 datele de identitate ale asociaţilor care trec la fiecare din societăţile ce se 

constituie; 

 mărimea participaţiunilor (părţi sociale, acţiuni etc.) deţinute de asociaţi în 

societatea care se divizează, mărimea participaţiunilor pe care ei le vor deţine în noua 

societate, data la care asociaţilor li se dau titluri la participaţiunile deţinute în noua 

societate; 

 data la care aceste participaţiuni dau dreptul la dividende; 

 data elaborării şi semnării bilanţul de repartiţie, soarta activelor acumulate după 

data aprobării planului de dezmembrare prin divizare; 

 datele de identitate ale membrilor organelor de supraveghere, executive, şi de 

control ale noilor societăţi. La plan se anexează actele de constituire ale noilor societăţi
1
. 

Transformarea este un mijloc juridic de schimbare a structurii societăţii spre a-i 

conferi funcţiuni şi subunităţi noi, se realizează prin actul de voinţă al asociaţilor, care 

adoptă un nou act de constituire şi nu se dizolvă în procesul transformării, patrimoniul ei 

nu se lichidează, nici nu se partajează, iar existenţa ei juridică continuă. 

Transformarea formei juridice a societăţii comerciale se întemeiază pe dispoziţia 

generală a art. 85 din Codul civil. Acesta însă are dispoziţii speciale, cum ar fi cele din 

art. 135 şi art. 144 CC RM, care se referă la transformarea societăţii în nume colectiv şi a 

societăţii în comandită în societate cu răspundere limitată şi, respectiv, în societate pe 

acţiuni. În art. 96 din Legea nr. 1134/1997 sunt stabilite dispoziţii referitoare la 

reorganizarea societăţii pe acţiuni în o altă formă juridică de organizare. 

Transformarea societăţii trebuie să aibă la bază un interes serios şi legitim. 

Exemplu poate servi faptul ca numărul de asociaţi în societatea în nume colectiv sau în 

cea în comandită a crescut până la peste 20 de persoane ori a scăzut sub minimul stabilit 

(rămâne unul singur). În astfel de cazuri, societatea trebuie să se transforme într-o altă 

formă de societate, să se reorganizeze sau să se dizolve.  

O altă părere referitor la cauzele reorganizării societăţilor cu răspundere limitată 

este a profesorului Mărgineanu Gabriel. 

Astfel, reorganizarea întreprinderii poate fi efectuată fie benevol, fie forţat (prin 

constrângere). Conform legislaţiei, reorganizarea forţată a agenţilor economici este 

prevăzută de Legea nr. 906-XII din 29 februarie 1992 privind limitarea activităţii 

monopoliste şi dezvoltarea concurenţei
2
, de Legea nr.786-XIII din 26 martie 1996 cu 

privire la faliment
3
 şi de Legea nr. 627-XII din 4 iulie 1991 cu privire la privatizare

4
. 

                                                           
1
 Roşca N., Baieş S. Op.cit., p. 327. 

2
 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 2, 1992. 

3
 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 58, 1996, abrogată prin Legea nr.632 din 14.11.2001.  

4
 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 135 - 136, 1999, republicat în: Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova nr. 61 - 63, 2004, abrogată prin Legea nr.121 din 04.05.2007. 
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Conform art. 10 din Legea nr. 906-XII/1992 Guvernul avea dreptul să adopte 

hotărâri privind separarea forţată a acelor agenţi economici care efectuează o activitate 

monopolistă şi limitează concurenţa. Prin această normă legală legislatorul a permis 

guvernului să intervină în activitatea agenţilor economici monopolişti, separându-i în 

agenţi economici mai mici de sine stătători şi creând o concurenţă artificială. Această 

normă a fost efectivă la etapa iniţială a privatizării, când multe asociaţii de producţie au 

fost reorganizate, formând două şi mai multe întreprinderi independente. În opinia 

noastră, o astfel de reorganizare şi-a pierdut actualitatea, deoarece ea nu poate fi folosită 

pentru agenţii economici privaţi. În această situaţie, chiar după separarea agenţilor 

economici se păstrează influenţa asociaţilor, deoarece organul de stat nu poate interveni 

în repartizarea capitalului social între aceştia, funcţia respectiv revenindu-i organului 

suprem de decizie al întreprinderii. 

Reorganizarea întreprinderii este o operaţiune, care aduce modificări patrimoniului 

întreprinderii şi prin aceasta poate leza drepturile creditorilor ei. Creditorului trebuie să i 

se recunoască dreptul de opoziţie operaţiunii de reorganizare. Hotărârea de reorganizare 

adoptată de organul suprem (fondator ori de adunarea generală a asociaţilor) trebuie să 

fie adusă la cunoştinţă creditorilor prin publicarea ei în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. Creditorilor li se va stabili un termen pentru a înainta pretenţii. Legea nu 

fixează un termen anumit de înaintare a pretenţiilor, dar considerăm că el trebuie să fie 

îndeajuns pentru a da posibilitate creditorilor să-şi depună pretenţiile. Reorganizarea se 

va efectua după expirarea termenului fixat în hotărâre pentru înaintarea pretenţiilor, iar în 

cazul în care vor fi depuse pretenţiilor, iar în cazul în care vor fi depuse pretenţii, după 

satisfacerea acestora. Reorganizarea va produce efecte juridice după înregistrarea 

modificărilor, radierea întreprinderilor lichidate, înregistrarea noilor întreprinderi.  
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INSTITUŢIEI DE LIBERARE CONDIŢIONATĂ DE 
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CONCEPTUAL APPROACHES TO THE INSTITUTION OF 

CONDITIONAL EARLY RELEASE FOR THE EXECUTION OF 

PUNISHMENT IN ADVANCE 

 

The institution of conditional early release is the effective lever of impact on 

consciousness of the persons serving a criminal punishment. This institution is very 

important namely for the persons serving criminal sentences. The institution itself is a 

powerful incentive for their positive behavior. Meanwhile, it passed a difficult and 

inconsistent way of development in the history of law. 

It is well known that the lack of incentive for positive behaviour leads to a negative 

mood of prisoners and their weak controllability. Therefore, in order to maintain 

stability in the institutions of the penal system it is expedient to revise the given 

restriction. It should be stated according to the principle of gradual narrowing of the 

scope of this institution with respect to the previously liberated on the ground. 

In this regard it is very important to eliminate existing contradictions and gaps in 
this branch of law and also to develop an uniform law-enforcement practice. The 

process of reforming the prison system is often accompanied by amendments to the 

criminal law, criminal procedure and penal legislation in order to avoid future 

violations of the rights of convicted persons in the interpretation and application of new 

rules of law. 

The present report is devoted to both juridical and criminological characteristic of 

probation’s assignment. 

 

Încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XlX-lea în 

gândirea filozofică europeană prinde contur tot mai mult concepţiile cu un pronunţat 

caracter umanist privind scopul pedepsei. Aceste opinii încercau să se concentreze nu 

atât asupra faptei comise, cât asupra celor care ar urma, pe această cale, preconizându-se 
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un sistem de preîntâmpinare a fenomenului infracţional. De asemenea, în aceeaşi 

perioadă s-au făcut primele teoretizări ale estimării raportului dintre eficacitatea pedepsei 

vis-a-vis de gravitatea faptei ilicite. Din stabilirea raportului menţionat a luat naştere 

ideea conceptualizării pedepselor alternative. Conform DEX-ului, noţiunea de 

„alternativă‖ înseamnă „posibilitatea de a alege între două soluţii, între două situaţii etc. 

care se exclud‖
1
. Este o realitate faptul că formele tradiţionale de protejare a societăţii 

împotriva criminalităţii nu mai fac faţă; închisorile sunt suprapopulate, pedeapsa cu 

închisoarea nu mai are suficientă putere de intimidare a infractorilor şi nici nu conduce la 

integrarea acestora în societate, iar daunele suferite de victimă nu sunt compensate prin 

hotărârea pronunţată de instanţă în procesul penal. În special, numărul mare al deţinuţilor 

a generat o serie de probleme, în esenţă, de natură economică, avându-se în vedere faptul 

că a fost nevoie de construirea noilor închisori şi mărirea numărului personalului din 

penitenciare. Practica demonstrează că pedepsele privative de libertate au o serie de 

efecte nedorite cum ar fi influenţa devastatoare a mediului de detenţie asupra 

personalităţii individului, întreruperea legăturilor şi relaţiilor sale sociale pozitive, poziţia 

de inferioritate pe care se plasează acesta la eliberarea din închisoare. Se ştie că timpul 

scurs după gratii reprezintă mai degrabă o „şcolarizare în domeniul infracţionalităţii‖ şi 

nu o ocazie de reeducare a infractorului. 

În anii '70 ai sec.XX s-au materializat unele încercări de reformă în aplicarea 

pedepsei. Deseori, acestea pledau pentru instituirea unor pedepse alternative pedepsei cu 

închisoarea
2
. De altfel, şi Congresul al VII-lea de la Milano din 1985 (26 august - 6 

septembrie) cu tema „Prevenirea criminalităţii pentru libertate, justiţie, pace şi 

dezvoltare‖ a avut un imbold considerabil asupra poziţiei politicii penale. Astfel, Planul 

de acţiuni de la Milano prevedea exploatarea şi încurajarea diverselor forme de 

participare a comunităţii la prevenirea şi contracararea fenomenului criminal, prin 

crearea alternativelor la detenţie. Printre acestea erau menţionate atât diversificarea 

sistemului de sancţiuni alternative închisorii şi adoptarea sancţiunilor, precum, 

avertismentul penal, amânarea nelimitată a pronunţării sentinţei, măsurile de compensare 

a victimei, ziua-amendă, munca neremunerată în serviciul comunităţii, cât şi păstrarea 

măsurilor recomandate de modelul curativ ce ţin de suspendarea executării pedepsei, 

probaţiune şi alte forme alternative pedepsei cu închisoarea
3
.  

Din cele menţionate se observă că noua viziune asupra prevenirii şi contracarării 

fenomenului infracţional prin prisma aplicării pedepselor alternative şi a măsurilor 

alternative faţă de persoanele vinovate de săvârşirea unei infracţiuni de o gravitate redusă 

se rezumă la două momente. Astfel, acestea se axează pe pedepsele nonprivative de 

libertate şi alte măsuri juridico-penale. În literatura de specialitate cea de-a doua 

                                                           
1
 Fletcher George P., Dolea I., Blănaru D. Concepte de bază ale justiţiei penale. Chişinău: Ed. 

„ARC‖, 2001, p. 282. 
2
 Bîrgău M., Carp S., Bulai I. Deţinutul şi drepturile sale. Chişinău: Ed. Academiei de Poliţie „Ştefan 

cel Mare‖, 2003, p. 63 - 64. 
3
 Ciobanu I. Tendinţe moderne în politica penală. Tendinţa moderată. În: Revista Naţională de 

Drept. 2007, nr. 8, p. 14. 
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categorie se mai întâlneşte sub denumirea de „alternativele pedepsei‖ sau „alternative ale 

detenţiei‖
1
, care ar reprezenta măsuri juridico-penale altele decât pedeapsa, în care se 

reflectă şi liberarea de pedeapsa penală ca o instituţie distinctă şi alternativă detenţiei. 

Aşadar, conceptul în cauză denotă una dintre cele mai contemporane soluţii optime sau 

reacţii juridico-penale a soluţionării conflictului legat de săvârşirea infracţiunii. 

În acelaşi timp, nimeni nu pune la îndoială faptul, că persoana este trasă la 

răspundere penală pentru o infracţiune şi supusă condamnării prin aplicarea unei pedepse 

penale, prevăzute de legea penală, principiu universal care reiese din prevederile art. 29 

al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. Urmare căruia se stabileşte că, în 

realizarea drepturilor şi libertăţilor sale, fiecare om trebuie să fie supus doar acelor 

limitări, care sunt determinate strict prin lege şi exclusiv în scopul asigurării recunoaşterii 

şi respectării drepturilor şi libertăţilor altor persoane, satisfacerii cerinţelor morale, a 

normelor de comportare şi a bunăstării generale într-o societate democratică. Din punct 

de vedere logic, însăşi faptul săvârşirii infracţiunii şi tragerii la răspundere penală ar 

înseamna inevitabilitatea aplicării pedepsei penale şi executării acesteia, însă aceasta în 

realitate poate să nu aibă loc, dacă instanţele de judecată găsesc de cuviinţă de a aplica 

instituţia liberării de pedeapsa penală. Prezenţa mai multor forme de realizare a 

răspunderii penale a permis legislatorului să prevadă un şir de împrejurări în care poate fi 

aplicată liberarea de pedeapsa penală. După importanţa juridico-penală aceste 

împrejurări se echivalează cu ispăşirea pedepsei. În prezent, legislaţia penală fixează un 

şir de împrejurări care condiţionează liberarea de pedeapsa penală. 

După cum rezultă din actele normative internaţionale instituţia liberării de 

pedeapsa penală în calitate de alternativă la închisoare se aplică ca rezultat al 

supraaglomerării instituțiilor penitenciarelor
2
, stimulării implementării regulamentului 

european privind sancţiunile şi măsurile comunitare
3
, supravegherii condamnaţilor 

condiţionali sau a infractorilor liberaţi condiţional
4
, problemelor maladiilor înrudite în 

penitenciar şi posibilitatea acordării tratamentului cuvenit în mediul social prin 

intermediul liberării de pedeapsă înainte de termen
5
, precum şi a aspectelor etice şi 

                                                           
1
Dolea I. Probleme şi perspective privind alternativele detenţiei. În Analele Ştiinţifice ale 

Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe juridice. Probleme actuale ale jurisprudenţei. 2001, p. 295 - 302. 
2
 Recomandarea Nr.22 (99) a Comitetului de Miniştri către statele membre cu privire la 

supraaglomerarea închisorilor şi inflaţia populaţiei închisorilor, Adoptarea de către Comitetul de Miniştri pe 

30 septembrie 1999, la ce-a de-a 681 adunare a reprezentanţilor miniştrilor. [On-line]: 

http://www.echr.coe.int. (Vizitat la: 02.02.2012). 
3
 Recomandarea Rec (2000) 22 a Comitetului de Miniştri către statele membre cu privire la 

stimularea implementării Regulamentului european privind sancţiunile şi măsurile comunitare. Adoptarea 

de către Comitetul de Miniştri la 29 noiembrie 2000 la ce-a de-a 731-a întrunire a prim-miniştrilor. [On-

line]: http://www.echr.coe.int. (Vizitat la: 02.02.2012). 
4
 Convenţia europeană cu privire la supravegherea condamnaţilor condiţionali sau a infractorilor 

liberaţi condiţional din 30.11.1964. [On-line]: http://www.echr.coe.int. (Vizitat la: 02.02.2012). 
5
 Recomandarea Nr. R (93) 6 a Comitetului de Miniştri către statele membre cu privire la instituţiile 

penitenciare şi aspectul criminogen de control asupra maladiilor transmisibile, inclusiv SIDA şi problemele 

http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
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organizatorice ce ţin de ocrotirea sănătăţii în penitenciare
1
 în care se invocă posibilitatea 

liberării înainte de termen sau amnistierea din motive medicale. Caracteristicile specifice 

instituţiei liberării de pedeapsa penală enunţate determină aprecierea importanţei şi 

locului său în cadrul răspunderii penale, prin care face ca abordările, în acest sens, să fie 

realiste şi pline de argumentare. Urmare acestui fapt rezultă că instituţia liberării de 

pedeapsa penală îşi are o susţinere internaţională ca alternativă a pedepselor penale, 

urmăreşte atingerea scopului prevenirii săvârşirii infracţiunilor prin acordarea posibilităţii 

condamnatului de a se corecta în regim de libertate şi exclude iraţionalitatea executării 

pedepsei mai departe de către condamnat în cazul în care condamnatul a păşit ferm pe 

calea corectării
2
 etc. 

Din definiţiile expuse mai sus, considerăm că, acestea elucidează instituţia liberării 

de pedeapsa penală, însă până la urmă nu determină totalitatea particularităților ei. Astfel, 

considerăm că, liberarea de pedeapsa penală reprezintă o instituţie pluriramurală, care 

determină condiţiile în care persoana condamnată pentru infracţiune este liberată de 

pedeapsa penală parţial, real sau total. Astfel, în argumentarea ideii expuse susţinem 

următoarele: liberarea de pedeapsa penală reprezintă o instituţie de drept penal, reieșind 

din faptul că norma materială ce prevede această instituţie, cu modalităţile sale, este 

prevăzută în C.P. al R. M. într-un capitol separat de alte instituţii de drept penal şi care 

stabileşte esenţa acestei instituţii prin specificarea prevederilor legale ce trebuiesc 

întrunite pentru a putea fi aplicată. Numai în urma stabilirii exacte a întrunii condiţiilor ce 

se referă la una sau alta dintre modalităţile liberării de pedeapsa penală instanţa de 

judecată poate aplica această instituţie şi numai în măsura în care ea poate contribui la 

corectarea şi reeducarea persoanei vinovate de o infracţiune în regim de libertate. 

Cât priveşte reprezentarea sa ca instituţie execuţional penală, în argumentarea 

acestei idei ne poate servi faptul că, reflectarea ei este evidentă în CE RM prin 

prevederile cap. XXVI, care serveşte drept reper de stabilire a acţiunilor ce urmează a fi 

întreprinse de către instituţiile penitenciare şi oficiile de executare privind punerea în 

executare a acestora. Astfel, prevederile în cauză stabilesc condiţiile cu privire la 

înaintarea unui demers în vederea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen 

sau a înlocuirii părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă, amânării 

executării pedepsei potrivit prevederilor art. 96 CP, prelungirii termenului de aflare a 

persoanei în instituţia specială de învăţământ şi de reeducare sau în instituţia curativă şi 

de reeducare, liberării de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave şi, nu în 

                                                                                                                                                                 
de sănătate înrudite în penitenciare. Adoptată de către Comitetul de Miniştri la 18 octombrie 1993 la ce-a 

de-a 500-a întrunire a prim-miniştrilor. [On-line]: http://www.echr.coe.int. (Vizitat la: 02.02.2012). 
1
 Recomandarea Nr.R (98) 7 a Comitetului de Miniştri către statele membre cu privire la aspectele 

etice şi organizatorice ale ocrotirii sănătăţii în penitenciare. Adoptată de către Comitetul de Miniştri la 8 

aprilie 1998, la ce-a de-a 627-a întrunire a prim-miniştrilor. [On-line]: http://www.echr.coe.int. (Vizitat la: 

02.02.2012). 
2
 Tipa I. Reflectarea instituţiei liberării de pedeapsa penală în actele normative internaţionale. În: 

Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 2, p. 37. 
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ultimul rând, a modalităţii supravegherii condamnaţilor după liberarea de pedeapsa 

penală. 

Multitudinea măsurilor juridico-penale, luate în privinţa celor care săvârşesc o 

faptă penală, reprezintă, întâi de toate, pârghiile prin care statul asigură ordinea de drept, 

însă, în acelaşi timp, urmăreşte un şir de obiective mai mici care ar asigura ordinea 

respectivă. În acest sens, legea penală operează cu un şir de instituţii aplicate în funcţie 

de comportamentul condamnatului în timpul executării pedepsei cu închisoarea. 

Totodată, este de menţionat că termenul închisorii stabilit de instanţa de judecată nu de 

fiecare dată reflectă cu exactitate aprecierea necesară în care este posibilă o corectare sau 

reeducare a unei persoane condamnate. Aici suntem în prezenţa a două situaţii: 

aprecierea termenului detenţiei cu închisoarea este tratat fie prea exagerat, fie insuficient 

pentru corectarea şi reeducarea persoanei condamnate. Dacă admitem că, termenul de 

detenţie la care s-a condamnat persoana nu este suficient, atunci suntem în prezenţa 

competenţei inadecvate a personalului instituţiilor penitenciare. Cât priveşte, însă, 

exagerarea termenului detenţiei unei persoane condamnate atunci putem menţiona 

următoarele: legea penală soluţionează această problemă prin intermediul instituţiei 

liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen. Această situaţie este condiţionată 

însă de atitudinea persoanei condamnate faţă de ulterioara reinserţie socială, atitudinea 

faţă de muncă şi respectul normelor de convieţuire în penitenciar, potrivit legislaţiei în 

vigoare. Aşadar, se poate întâmpla ca scopul pedepsei penale să poată fi atins şi în timpul 

executării pedepsei cu închisoarea, generând astfel o posibilă reinserţie socială a 

condamnatului înainte de termen. Importanţa, de fapt, a acestui institut penal, după cum 

se menţionează în literatura de specialitate, rezultă din aceea că, liberarea condiţionată a 

persoanei condamnate la închisoare separă de mediul penitenciar, care, oricât de bine ar 

fi organizat, tot mai exercită o influenţă negativă asupra tuturor condamnaţilor, îndeosebi 

asupra condamnaţilor primari. Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen (ca, 

de altfel, şi alte tipuri ale liberării de pedeapsă) are drept scop stimularea condamnaţilor 

de a manifesta pe durata detenţiunii o comportare ireproşabilă. 

Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen poate fi definită ca fiind o 

categorie a liberării de pedeapsa penală ce constă în punerea în libertate a 

condamnatului din locul de deţinere înainte de executarea deplină a pedepsei, sub 

condiţia ca până la împlinirea duratei acesteia să nu mai săvârşească infracţiuni sau 

delicte administrative, să nu se eschiveze cu premeditare de la îndeplinirea obligaţiilor 

stabilite de instanţa de judecată. 

De instituţia liberării condiţionate poate beneficia orice condamnat la pedeapsa 

închisorii, indiferent de durata acesteia, condamnaţii cu trimitere într-o unitate militară 

disciplinară sau arest, precum şi condamnaţii la detenţiunea pe viaţă. Instanţa de judecată 

este aceea care hotărăşte în fiecare caz în parte dacă este sau nu oportună acordarea 

liberării condiţionate. Aşadar, instituţia liberării condiţionate de pedeapsă înainte de 

termen reprezintă o elucidare a principiului umanismului în dreptul penal. Specificul 

acesteia constând în liberarea persoanei care execută un anumit tip de pedeapsă, de la 

executarea de mai departe a acesteia, în prezenţa unor anumitor condiţii şi prin 
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respectarea unor obligaţii de către cel liberat condiţionat de pedeapsă înainte de termen. 

Astfel, această formă de liberare poate fi atât condiţionată, cât şi una necondiţionată. 

Dacă în timpul părţii neexecutate din pedeapsă condamnatului i se pune în sarcină să 

îndeplinească anumite obligaţii stabilite de instanţa de judecată, atunci acestea devin unul 

din motivele pentru care condamnatul la încălcarea acestora poate fi trimis să execute 

partea din pedeapsa neexecutată stabilită prin sentinţa de condamnare. Or, dacă în 

privinţa sa nu sunt stabilite anumite obligaţii, condamnatul urmează să se reintegreze în 

societate, fără a fi limitat prin acestea. 

Instituţia liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen este reflectată în 

Codul penal al Republicii Moldova în art. 91 C.P. al R. M. Respectiv, această modalitate 

de liberare de pedeapsa penală înainte de termen este posibilă doar în urma respectării 

anumitor condiţii stabilite expres în articolul nominalizat. Modalitatea în cauză a liberării 

de pedeapsa penală este o înlesnire acordată celui condamnat, ce reiese din 

comportamentul acestuia în timpul executării pedepsei, şi care păşeşte pe calea corectării 

şi reeducării sale. În acest context, în pct. (1) art. 91 C.P. al R. M. este specificat că: 

persoanele care execută pedeapsa cu închisoarea, care au reparat integral daunele cauzate 

de infracţiunea pentru care sunt condamnate, care au participat la executare şi care nu au 

refuzat executarea, în conformitate cu prevederile art. 253 din Codul de executare, a 

muncilor remunerate sau neremunerate de îngrijire sau amenajare a penitenciarului şi a 

teritoriului, de îmbunătăţire a condiţiilor de trai şi medico-sanitare de detenţie li se poate 

aplica liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen, dacă instanţa de judecată va 

considera posibilă corectarea condamnatului fără executarea deplină a pedepsei. 

Totodată, persoana poate fi liberată, în întregime sau parţial şi de la pedeapsa 

complementară. În acelaşi timp, este prevăzut în pct. (2) art.91 C.P. al R. M. o astfel de 

prevedere ce se referă la anumite obligaţii în cazul acordării liberări condiţionate de 

pedeapsă înainte de termen. Astfel, aplicând liberarea condiţionată de pedeapsă înainte 

de termen, instanţa de judecată îl poate obliga pe condamnat, potrivit prevederilor pct.(2) 

art. 91 C.P. al R. M. să îndeplinească întocmai obligaţii prevăzute la pct. (6) art. 90 C.P. 

al R. M. ca: să nu-şi schimbe domiciliul fără consimţământul organului competent; să nu 

frecventeze anumite locuri; să urmeze un tratament în caz de alcoolism, narcomanie, 

toximanie sau o boală venerică; să acorde o susţinere materială familiei; să repare 

daunele cauzate în termenul stabilit de instanţă. Spre exemplu, dacă privim în aspect 

comparat, spectrul obligaţiilor ce pot fi stabilite în sarcina condamnatului liberat 

condiţionat de pedeapsă înainte de termen, atunci vedem că potrivit prevederilor legii 

penale daneze, în cazul liberării de pedeapsă sub cuvânt de onoare, ţinem să menţionăm 

instituţie similară după conţinut cu cea prevăzută de art. 91 CP RM, potrivit prevederilor 

§38; §57 CP danez, se stabilesc în afara obligaţiilor ce sunt evocate şi în legea penală a 

Republicii Moldova şi astfel de obligaţii precum: obligaţii ce ţin de învăţătură, obligaţii 

ce ţin de petrecerea timpului liber şi întreţinerea unor relaţii cu anumite categorii de 

persoane etc. Dacă ne referim la prima condiţie ce urmează a fi întrunită în cazul liberării 

condiţionate, atunci este de remarcat că, condamnatul trebuie să execute o pedeapsă sub 

forma închisorii. Tipul penitenciarului nu are importanţă, deoarece condiţia respectivă 
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reflectă tipul pedepsei penale. Ce- a de-a doua condiţie se referă la repararea integrală a 

daunei cauzate prin infracţiune. Astfel, urmează ca condamnaţii la momentul examinării 

posibilităţii liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen să fi reparat integral 

dauna cauzată prin săvârşirea infracţiunii. Această condiţie, de fapt, exprimă asigurarea 

din partea statului pentru victima infracţiunii că prejudicial cauzat prin infracţiune se va 

recupera cu siguranţă de către condamnat. 

Un interes deosebit îl prezintă în cazul liberării condiţionate de pedeapsă înainte de 

termen condiţia cu referire la executarea muncilor remunerate şi neremunerate de 

îngrijire sau amenajare a penitenciarului şi a teritoriului, de îmbunătăţire a condiţiilor de 

trai şi medico-sanitare de detenţie, condiţie reflectată în art. 253 Cod de executare a RM. 

În același timp, merită a fi menţionat şi faptul că o astfel de condiţie a apărut după 

modificările recente operate la CP RM, la pct. (1) art. 91 CP RM, urmare căreia această 

condiţie face ca liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen să fie aplicată doar 

persoanelor care îndeplinesc şi condiţiile art. 253 Cod de executare a RM. Astfel, potrivit 

acestei condiţii, condamnatul urmează a beneficia de o astfel de instituţie a liberării de 

pedeapsa penală doar în cazul în care alături de celelalte condiţii prevăzute de legea 

penală, execută în timpul ispăşirii pedepsei închisorii, munci neremunerate sau 

remunerate de natura celor specificate în art. 253 Cod de executare a RM. Aşadar, legea 

execuţională prevede în articolul menţionat că astfel de munci pot fi atât remunerate, cât 

şi neremunerate, specificând că cele remunerate se referă la cele de producţie, ţinându-se 

cont de aptitudinile condamnatului şi măsura posibilităţii privind specialitatea, iar cele 

neremunerate la îngrijirea şi amenajarea penitenciarului şi a teritoriului, cele de 

îmbunătăţire a condiţiilor de trai şi medico-sanitare de deţinere. Cu atât mai mult, 

condamnatul care este antrenat la munci neremunerate, prestează acestea în afara orelor 

de muncă, care nu pot depăşi mai mult de 2 ore pe zi şi nu mai mult de 10 ore pe 

săptămână. Deşi legea penală prevede această condiţie ca una obligatorie de a fi 

îndeplinită pentru a putea beneficia de instituţia liberării condiţionată de pedeapsă înainte 

de termen, necesită a specifica că art. 253 Cod de executare a RM, stabileşte şi momentul 

cu referire la faptul că astfel de munci nu de fiecare dată pot fi îndeplinite sau prestate. În 

ce priveşte condiţia legală cu referire la posibila corectare a condamnatului fără 

executarea deplină a pedepsei, atunci este de constatat că aceasta ţine strict de aprecierea 

instanţei de judecată, după propria sa convingere că, o astfel de posibilitate urmează a fi 

acordată. În literatura de specialitate, se susţine ideea că, argumentul folosit în 

fundamentarea posibilităţii reducerii pedepsei în faza de executare este acela că, după 

mulţi ani de la aplicarea pedepsei, deţinutul este o persoană distinctă de cea din 

momentul condamnării. Astfel, reieşind din acestea considerăm că o astfel de idee poate 

fi acceptată, deoarece trecerea unui interval de timp în executarea pedepsei cu închisoare, 

face ca persoana să se schimbe din punct de vedere comportamental şi ca urmare se 

poate stabili care este oportunitatea sau ineficienţa mărimii pedepsei penale, stabilite prin 

sentinţa de condamnare. Desigur că, comportamentul condamnatului în timpul executării 

pedepsei penale cu închisoare se schimbă în timp, reieşind din mediul penitenciar în care 

trăieşte, însă acesta poate fi atât unul acceptabil şi adecvat reintegrării, cât şi unul invers. 
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Concluzia că, persoana condamnată pentru corectarea sa nu mai are nevoie de executarea 

de mai departe a pedepsei, este necesar să se întemeieze pe o apreciere multilaterală a 

faptei săvârşite a personalităţii vinovatului şi, nu în ultimul rând, pe comportamentul 

acestuia în timpul executării pedepsei. Totodată, susţinem ideea că datele ce atestă faptul 

comportării exemplare a condamnatului, se elucidează prin lipsa încălcărilor regimului 

de executare a pedepsei şi a atitudinii cinstite faţă de muncă. 

Abordarea ei are drept punct de plecare apărarea drepturilor omului, drepturi 

reglementate de norme internaţionale, care impun necesitatea aplicării întocmai a 

acestora pentru a putea spune că suntem un stat democratic, iar sistemul legislativ are ca 

principal scop apărarea valorii supreme care este viaţa cetăţeanului. 

Fără răspundere şi constrângere penală întregul mecanism al reglementării juridice 

a relaţiilor de apărare socială ar deveni inoperant, iar activitatea legii ar fi 

În mod serios compromisă şi ordinea de drept n-ar putea fi restabilită. De aceea, 

odată stabilită vinovăţia infracţiunii, răspunderea penală şi aplicarea pedepsei prevăzute 

de lege sunt inevitabile. 

Dar totuşi, inevitabilitatea aplicări pedepsei penale nu trebuie înţeleasă unilateral, 

fiindcă în practica judiciară există situaţii, stări sau fenomene care fac ca aplicarea 

pedepsei să nu fie pusă pe deplin în executare. 

Se poate afirma fără exagerare că, pedeapsa penală are ca scop corectarea şi 

reeducarea condamnaţilor, ea nu urmăreşte scopul de a cauza suferinţe fizice sau 

înjosirea demnităţii omului. 

Un rol important la atingerea reeducării, corijării şi preîntâmpinării recidivei de 

infracţiune aparţine implementării efective a procedurii de liberare condiţionată de 

pedeapsă înainte de termen a condamnaţilor. 

Este de menţionat faptul că liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen 

este una din soluţiile cele mai utilizate de majoritatea statelor şi constituie un element al 

probaţiunii alternative la pedeapsa închisorii, care permite de a manifesta o atitudine 

umană faţă de persoanele care au conştientizat şi au demonstrat comportamentul adecvat 

pe parcursul executării pedepsei penale. 

Un alt aspect pozitiv la aplicarea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de 

termen este reducerea numărului de condamnaţi aflaţi în penitenciare şi, respectiv 

reducerea cheltuielilor de întreţinere în detenţie. 

Administraţia instituţiei penitenciare prezentând în instanţa de judecată 

condamnatul la liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen, îşi asumă toată 

responsabilitatea că această persoană în viitor nu va comite din nou nici o infracţiune. 

În legătură cu aceasta, o importanţă foarte mare aparţine procesului de convingere 

proprie a colaboratorilor penitenciarului, că corijarea deţinutului într-adevăr se poate 

efectua fără executarea deplină a pedepsei. Şi invers - liberarea condiţionată de pedeapsă 

înainte de termen neîntemeiată, poate să creeze la condamnaţi o viziune că termenul de 

pedeapsă stabilit de judecată este aproximativ condiţionat şi liberarea poate fi şi mai 

degrabă indiferent de comportamentul în penitenciar. 
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De asemenea, liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen a persoanelor 

social periculoase duce la recidivă şi totodată influenţează negativ atât intereselor statului 

cât şi asupra societăţii. Aplicarea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen în 

privinţa persoanelor social periculoase este inadmisibilă şi din cauza diminuării 

stimulului foarte important, cu ajutorul căruia se efectuează corijarea şi reeducarea 

deţinuţilor. 
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MODELS OF REGIONAL GOVERNANCE IN EUROPEAN STATES 

 

The paper examines the emergence of new approaches to the regional governance 

in Europe. The last decades processes of political decentralization and/or a 

regionalization captured many large states of Western Europe which before were 

considered as the unequivocally unitary. It is a question of such states as France, Great 

Britain, Spain and Italy. The regionalization can be considered as natural result of the 

general process of crisis of the state nation that is expressed in power diffusion – it 

passes both "up" – to the transnational organizations, and "down" – to regions, local 

communities, institutes of civil society. 

Regional government in Europe comes in many varieties. The weakest is 

functional decentralization, the establishment of ad hoc agencies with specific tasks at a 

level intermediate between central and local government. This may be a response to 

functional needs, where a stronger form has been ruled out because existing 

government, central or local, fear the establishment of a political rival. 

The establishment of a specific model of organization and operation of an 

institution of government, a model of power organization must take into account the 

state’s political traditions, the existing relations in the moment when choosing a model 

for a government or another. 

 

În fond, guvernarea nu este altceva decât forma directă şi nemijlocită de exercitare 

a puterii politice. Cum noţiunea de putere presupune în mod obligatoriu, în însăşi 

substanţa sa, ideea unei relaţii, a unui raport între două părţi, guvernarea poate fi 

analizată pe două paliere: cel ce guvernează şi cel care este guvernat. Guvernarea 

înseamnă procesul de luare a deciziilor şi procesul prin care deciziile sunt sau nu 

implementate
1
. Aşadar acest concept poate fi folosit în mai multe domenii precum 

guvernarea internaţională, corporală, naţională sau chiar guvernare locală. Acest fapt 

                                                           

 MACOVEŢCHI Carolina – Doctorandă la Institutul de Istorie Stat şi Drept al AŞM. 

1
 Sarcinschi Al. Dimensiunile nonmilitare ale securităţii. Bucureşti: Ed. Universităţii naţionale de 

apărare „CAROL I‖, 2005, p. 15. 
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rezultă din faptul că guvernarea se realizează în limitele colectivului public teritorial 

determinat. De obicei vorbim de colectiv determinat de teritoriul statului formând 

populaţia statului care este guvernată de organele de stat. O formă separată a 

colectivităţii teritorial determinată este populaţia regiunilor. Guvernarea regională 

presupune luarea deciziilor în raport cu colectivitatea umană în limitele regiunii. Acest 

concept a fost larg răspândit cu dezvoltarea conceptului de bună guvernare care 

introduce termeni precum descentralizarea sau desconcentrarea. Noul concept permite 

utilizarea resurselor materiale, umane şi financiare mai eficient şi ghidate spre 

satisfacerea nevoilor prioritare. Aşadar, buna guvernare cere instituţii bune, un set de 

reguli care să ghideze acţiunile individuale, organizaţiile cât şi reducerea discrepanţelor 

dintre ele. Mai mult decât atât, buna guvernare solicită şi un set de reguli primare bazate 

pe lege astfel încât să se menţină un sistem legal eficient şi imparţial. Nu în cele din 

urmă, acest concept de bună guvernare, după cum am menţionat anterior, are nevoie de 

un grad mare de transparenţă şi responsabilitate în procesul public. Toate aceste 

componente sunt importante astfel încât ca buna guvernare să se poată realiza şi la nivel 

regional. 

Stabilirea unui anumit model de organizare şi funcţionare a unei instituţii de 

guvernare, a unui model de organizare a puterii trebuie să ţină seama de tradiţiile politice 

ale statului respectiv, de relaţiile concrete existente în momentul opţiunii pentru un 

model de guvernare sau altul. Cu alte cuvinte, sistemul de guvernare a statului trebuie să 

se potrivească firii poporului respectiv, temperamentului său politic, intereselor sale 

naţionale
1
.  

Modelul de guvernare joacă rolul unei ipoteze ce permite descifrarea unor tendinţe 

ale sistemului. Modelele arată care sunt dimensiunile optime ale sistemului, pentru că 

permite a imagina sistemul cu dimensiuni mai multe sau mai puţine şi deci modul de a-l 

conduce când numărul sau structura elementelor se schimbă
2
.  

În domeniul guvernării regionale, modelarea reprezintă modul de reproducere a 

unui sistem complex de structuri şi funcţii printr-un sistem mai simplu, pentru a înţelege 

esenţa şi semnificaţia acestuia. Sistemele de guvernare regională se modelează în diverse 

moduri în dependenţă de anumite caracteristici cum ar fi: 

Sistemele de guvernare regională reale au caracter multifactorial, este imposibil să 

se calculeze influenţa oricăruia dintre ei şi cu atât mai puţin a numărului imens de 

combinaţii. Cu cât sistemul este mai organizat, cu atât trebuie luaţi în considerare un 

număr mai mare de factori. 

În cadrul acestui studiu vom încerca a analiza structura şi parametrii modelelor de 

guvernare regională din statele europene. Mulţimea de variante ale sistemului este 

                                                           
1
 Costachi Gh., Marian Pompiliu D.-M. - Echilibrul puterilor în stat - chezăşie a unei guvernări 

democratice. În: Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 4, p. 31. 
2
 Alexandru Ioan. Administraţia publică: Teorii, Realităţi, Perspective. Ediţia a II-a. Bucureşti: 

Editura LUMINA LEX, 2001, p. 46. 
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determinată de alegere variantei optime. Fiecare variantă va reprezenta deci una din căile 

posibile ale guvernării regionale.  

Avantajele folosirii modelelor de guvernare regională constau în faptul că: oferă 

posibilitatea unor experimente asupra sistemelor de guvernare şi testarea condiţiilor în 

care aceste sisteme manifestă cea mai ridicată stabilitate. În acest mod se pot stabili 

regimuri optime şi valori critice, care vor permite să se cerceteze sisteme care nu există 

în realitate, să se prognozeze asupra proceselor regionale şi chiar să se imagineze sisteme 

care funcţionează ideal şi, astfel, să se optimizeze conducerea lor. 

Guvernarea regională din Europa Occidentală are forme şi expresii diferite. 

Fiecare stat folosește o abordare individuală, construiește modele personale de 

regionalizare şi descentralizare a puterii. Din analiza comparativă de ansamblu a acestor 

modele putem afirma următoarele caracteristici generale: 

1. Statele unitare, cum ar fi Franţa, Marea Britanie, stabilind relaţiile dintre centru 

şi regiuni nu merg pe ideea federalizării. Astfel construcţia statului federal nu presupune 

scopul oficial declarat. 

2. Toate modelele de guvernare regională sunt asimetrice, astfel statele nu sunt 

concentrate în a identifica şi implementa un model unic de relaţii dintre centru şi regiuni. 

3. Un stat poate cunoaște, în mod succesiv, mai multe tipuri de guvernare 

regională. De exemplu, în Franța a existat o regionalizare administrativa înainte de 

introducerea descentralizării regionale actuale.  

4. Selectarea modelului modern de guvernare regională este determinat în primul 

rând de strategiile istorice de formare politico-teritorială a statelor naţionale europene. 

5.  În fiecare stat putem identifica anumite „elemente de acceleraţie‖ ale 

regionalizării – regiunile cu o cultură şi economie dezvoltată, care activ şi constructiv se 

pronunţă pentru o nouă repartiţiei a puterii, pentru a ajunge la un nou echilibru a puterii 

între regiuni şi centru. În acest sens putem aminti aşa regiuni „acceleratoare‖ a procesului 

de regionalizare cum ar fi Scoţia în Marea Britanie, Britani în Franţa
1
. 

O tipologie a modelelor de guvernare regională o putem realiza în dependenţă de 

anumite criterii. Dintre acestea cele mai semnificative sunt: în dependenţa de categoria 

autorităţilor care realizează activitatea de guvernare regională şi după specificul şi 

calitatea activităţii de guvernarea regională. În practică aceste doua caracteristici a 

procesului de guvernare regională se intersectează, în consecinţă, devine dificil să 

identificam un model de guvernare regională fundamentat pe o singura categorie de 

criterii.  

În dependenţă de categoria autorităţilor care realizează guvernarea regională 

doctrina europeană identificăm următoarele modele de guvernare regională
2
: 

• regionalizare administrativa; 

                                                           
1
 Ирина Бусыгина. Регионализация в странах Западной Европы: Великобритания и Франция 

в сравнительной перспективе. [On-line]: http://www.kazanfed.ru/publications/kazanfederalist/n21-22/4/. 

(Vizitat la: 02.03.2012). 
2
 Marcou Gerard. La régionalisation en Europe, Parlement Européen. L-2929 Luxembourg, p. 17 – 

34. 
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• regionalizare prin intermediul colectivităților locale; 

• descentralizare regionala; 

• regionalizare politica sau autonomie regionala (regionalism instituțional); 

• regionalizare prin intermediul autoritarilor federale. 

Indiferent de modelul de guvernare regională şi categoria de autorităţi care o 

realizează se distinge prin poziția pe care o ocupa puterea centrala. Trebuie precizat ca 

aceste autorităţi nu sunt niciodată absente, chiar daca ele pot fi limitate în statele în care 

autonomia regionala este puternica. Indiferent de modul în care se prezintă situația, 

regionalizarea nu trebuie sa conducă la omiterea rolului pe care îl joaca statul în 

guvernarea regionala.  

Modelul cel mai frecvent întâlnit în statele europene de guvernare regională este 

realizat de autorităţile administraţiei publice centrale (Guvern). Acest model de 

guvernare regională se realizează prin  delegarea de către stat a autoritarilor subordonate 

guvernului sau a organismelor care se constituie la nivel regional, care, deși sunt 

înzestrate cu o anumita autonomie juridica, totuși acțiunile lor sunt controlate de către 

stat. Caracteristica acestei modalităţi de guvernare este centralizarea administrativă. În 

Uniunea Europeana, acest model de regionalizarea administrativa caracterizează astăzi 

Grecia, Portugalia, Marea Britanie, Suedia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Estonia si 

Lituania. Acestui model îi sunt caracteristice doua trăsături de bază: 

 Este realizat de autorităţile centrale. Într-o anumita măsura, colectivitățile locale 

se pot implica în acest proces, dar acestea rămân sub controlul puterii centrale. 

 Guvernarea regională este centrata pe dezvoltarea regională a statului şi 

reprezintă de obicei un răspuns la nevoia de a pune în aplicare politicile comunitare de 

coeziune.  

Un alt model de guvernare regională se realizează prin intermediul colectivităților 

locale, ce dispun de atribuții extinse şi de un câmp larg de acțiune, care sa le permită 

cooperarea într-un cadru mai larg. Principiul care stă la baza acestui model de guvernare 

regională este descentralizarea administrativă. Acest tip de guvernare regională se 

întâlnește în statele Europene: Germania, Danemarca, Finlanda, Irlanda, Ungaria. 

Guvernarea regională de acest tip are la baza cooperarea între colectivitățile locale şi are 

ca scop amplificarea autonomiei locale. Resursele provin de la colectivitățile asociate şi 

sunt relativ puțin importante, competentele lor sunt limitate, iar instituțiile regionalizării 

sunt o forma de cooperare intercomunală.  

Primele două modele de guvernare frecvent se instituţionalizează prin stabilirea 

unor agenţii ad-hoc cu sarcini specifice la un nivel de intermediere între guvernarea 

centrală şi cea locală. Acest lucru poate fi un răspuns la nevoile funcţionale, acolo unde o 

formă mai puternică a fost respinsă din cauză că guvernele existente, central sau local, se 

temeau de stabilirea unui rival politic. Formele funcţionale ale administraţiei regionale au 

fost folosite în mare măsură în Marea Britanie, unde proliferarea agenţiilor regionale 
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până în anii 1970 i-a făcut pe Crowther-Hunt şi pe Peacock
1
 să concluzioneze că deja 

exista un nivel regional de guvernare, deşi această concluzie a fost combătută
2
. Agenţiile 

regionale erau întâlnite de asemenea destul de des şi în Italia şi Franţa în perioada anilor 

1950 şi 1960, mai ales pentru dezvoltarea economică şi pentru sistematizare. 

Administraţia regională poate lua de asemenea şi forma filialelor deconcentrate ale 

guvernului central. Cel mai vast sistem de acest fel se găseşte în Franţa, unde prefectul 

regional coordonează serviciile publice la nivel regional şi supraveghează munca 

guvernului regional prin intermediul SGAR (Secretariatul General pentru Problemele 

Regionale). În Marea Britanie, majoritatea administraţiei guvernului central din Scoţia, 

Ţara Galilor şi Irlanda de Nord se află în mâinile departamentelor teritoriale, conduse de 

către secretari de stat. În Anglia nu există un astfel de aranjament corespondent, deşi la 

începutul anilor 1990 au fost înfiinţate acolo Birouri Regionale Integrate, într-o încercare 

de a coordona eforturile guvernului central în sfera reînnoirii urbane şi a politicii 

regionale. În Italia şi în Spania, statul menţine de asemenea birouri regionale, dar fără a 

le acorda un rol general de coordonare. 

Dacă primele doua categorii de modele de guvernare, analizate anterior, se 

realizează de autorităţi centrale sau locale care sau fundamentat pe parcursul evoluţiei 

statului. Următorul model de guvernare regională este realizate de autorităţi apărute 

recent în organizarea teritorială a statului ca structuri autonome. Aceste categorii de 

autorităţi activează pe teritoriul regiunii. Regiunea, în acest sens capătă expresie 

instituțională specifica, ce se caracterizează prin aplicarea regimului general al 

autorităţilor teritoriale. Deci se formează o noua categorie de autorităţi regionale care 

autonom realizează guvernarea regională. Acest tip de regionalizare se realizează prin 

doua moduri: 

 prin reorganizarea administrativ-teritorială, ea se înscrie în ordinea 

constituțională a statului unitar.  

 prin atribuirea puterii legislative unei adunări regionale, care dispune de 

competente vaste, al căror conținut este definit şi garantat prin Constituție iar pentru 

exercitarea guvernării regionale se constituie un executiv, care prezintă caracteristicile 

unui guvern regional. Această formă se apropie mult de statul federal.  

Acestui model de regionalizare îi este cel mai caracteristic termenul de „guvern 

regional‖ în sensul strict al cuvântului şi se referă la organisme politice alese generale, cu 

propriile lor funcţii şi puteri. Acest lucru reprezintă o descentralizare a statului şi un 

transfer al puterilor către un nivel teritorial inferior. În această situaţie, trebuie sa fie 

diferenţiate noțiunile de modelul regional de guvernare de modelul federal al statului. Cu 

                                                           
1
 Crowther-Hunt, Lord şi profesorul A.T. Peacock nu au semnat raportul, din ―Memorandum of 

Dissent, Royal commission Report on the Constitution‖, Cmnd 5460-1 (Comisia Kilbrandon), 1969-1973. 

Vol. XI. Londra: 1973 aducând o serie de propuneri separate într-un memorandum  minoritar. [On-line]:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Commission_on_the_Constitution_(United_Kingdom) (Vizitat 

la: 02.03.2012). 
2
 Michael Keating. The New Regionalism in Western Europe. Northampton, Massachusetts: Ed. 

Elgar Publishing, 1998, p. 125. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Commission_on_the_Constitution_(United_Kingdom)
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toate că modelul federal şi cel regional au la bază aceleaşi elemente definitorii: 

descentralizarea administrativă şi fiscală, autonomia decizională şi financiară, 

dezvoltarea regională şi reducerea discrepanţelor dintre regiuni ş.a. Odată ce de la 

regionalizare la federalizare este un singur pas (şi viceversa), în fond este vorba aici de 

câteva aspecte esenţiale, pentru elucidarea cărora se poate recurge la experienţa 

europeană: 

• relaţia dintre descentralizarea administrativă şi unitatea statală; 

• aportul descentralizării la soluţionarea unor probleme actuale; 

Cea mai puternică formă a unui guvern teritorial este federalismul, întâlnit până 

acum doar în Germania, Austria, Elveţia şi Belgia. Federalismul oferă o distribuire 

constituţională a puterilor, în care fiecare nivel îşi are propriile sfere de competenţă 

garantate şi în care nici un nivel nu este ierarhic superior celuilalt. De asemenea, include 

în mod specific o curte constituţională care se pronunţă asupra conflictelor de autoritate 

şi care reprezintă unităţile federale într-o cameră secundară a legislaturii naţionale.  

Devoluţia regională este de obicei considerată ca fiind o formă mai slabă de 

guvernare regională, în care statul central transferă unele dintre puterile sale către 

niveluri inferioare, dar reţine suveranitatea şi poate, cel puţin în principiu, să recupereze 

puterile transferate. De obicei, reţine de asemenea şi o linie de supraveghere şi puteri 

superioare pentru a controla guvernele regionale. În contextul unui vast proces de 

devoluţie, guvernele franceze succesive şi-au dat toată osteneala pentru a contracara 

fenomenul, insistând asupra faptului că Franţa era încă un stat unitar şi că nu se îndrepta 

către federalizare. Diferenţa are foarte mult de-a face cu tradiţiile statelor, mai ales 

contrastul dintre modelul statal germanic, cu tradiţia sa federalistă, şi modelul 

napoleonian din Franţa şi din Italia, în care descentralizarea capătă forma transferului de 

sarcini în interiorul statului unitar. De asemenea, şi statul britanic a fost ostil principiului 

federal, prin guvernele laburiste din anii 1970 şi 1990, care au accentuat că transferul 

sarcinilor către Scoţia şi Ţara Galilor nu va afecta suveranitatea Parlamentului şi deci nu 

va afecta nici caracterul unitar al statului. 

Motiv pentru această convergenţă este tradiţia europeană de federalism, care nu 

este, spre deosebire de modelul de federalism al Statelor Unite, inspirată de către o 

viziune a unei guvernări limitate, a unor puteri compensatoare şi a unei delimitări stricte 

a competenţelor. Mai degrabă, tradiţia europeană este mai organică şi mai integrată, 

văzând federalismul mai curând ca pe un principiu de împărţire a puterii la diferite 

niveluri ale societăţii, decât ca pe o distribuire a acesteia.  

După cum am amintit anterior caracteristica în bază căruia putem realiza tipizarea 

structurilor regionale este în dependenţă de conţinutul, gradul şi aspectul funcţional al 

guvernării regionale. Acesta tipizare se realizează de obicei prin  atribuirea anumitor 

competenţe materia-generale la nivel regional. Dar se cunosc modele regionale prin 

crearea unor structuri cu competenţe material-speciale. Această formă limitată de 

instituţionalizare regională are ca scop organizarea unor regiuni ca spaţii pentru 

concentrare socială, având un rol pentru statul central, guvernele locale, mediul de 

afaceri, sindicate, universităţi, centre de cercetare şi alţi agenţi locali în domenii diferite 
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de activitate(sport, învățământ, cultura,economie, ş. a.). Acest model a fost încercat în 

Marea Britanie din 1965, sub forma Consiliilor pentru Sistematizare Economică 

Regională, care, exceptând Scoţia şi Ţara Galilor, au fost desfiinţate în 1979  şi în Irlanda 

între 1969 şi 1987, 1996. În Italia şi în Belgia modelul a fost subminat de către tendinţa 

către guvernarea regională generală, dar în Franţa Consiliile Sociale şi Economice 

Regionale consultative au continuat să coexiste cu guvernele regionale alese. O variantă 

a acestui model prevedea guverne regionale indirect alese din cadrul organismelor 

municipale locale, aşa cum a fost cazul în Franţa între 1972 şi 1986. 

În concluzie este important să menţionăm faptul că toate formele de guvernare 

regională sunt dictate de transformările statului, dar în special, de apariţia unui nivel 

european de guvernare. Efectele destabilizatoare ale UE asupra distribuţiei teritoriale a 

puterilor, cât şi eforturile regiunilor şi statelor din Europa de a-şi revendica puterile 

pierdute prin penetrarea celor două sisteme decizionale, european şi naţional impun 

modelului european de guvernare regională anumite limite şi direcţii prioritare. 
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SOME REFLECTIONS ON THE ETIOLOGICAL CRITERIA OF A 

PSYCHOLOGICAL NATURE OF CRIMINAL BEHAVIOR 

 

Since the general characteristics and features of violations and crimes are 

estimated according to provisions of the criminal law, essential distinctions of one legal 

system from another do exist. These distinctions are dealing with historical and cultural 

customs and traditions of each society separately. 

The present paper represents a research which has the purpose of unveiling the 

essence of such kind of social phenomenon as criminality, because only when the 

essence of the social phenomenon is being unveiled, it is possible to penetrate into it, to 

explain correctly its genesis, to know its main features and the nature of its existence, as 

well as the developing trends of this phenomenon. Otherwise, it would be impossible to 

elaborate adequate measures concerning the danger of the very phenomenon, efficient 

measures to yoke the criminality and to ensure the criminological security of the society. 

Being treated in an analytical-sociological aspect, the assurance of the criminological 

security consists in the activity of the state institutions and civil society, which has the 

purpose to achieve the level of the security of the vitals interests and of other important 

of the persons, society, state, the level that has to correspond the main criterions of the 

criminological security possible in the today s conditions.  

 

Întrucât trăsăturile generale şi specifice ale delictelor şi crimelor sunt evaluate în 

funcţie de legislaţia penală, există diferenţe sensibile de la un sistem juridic la altul, 

diferenţe ce ţin de tradiţiile istorice şi culturale, de moravurile şi obiceiurile fiecărei 

societăţi. 

Astfel, într-o anumită perioadă de creştere a intensităţii şi gravităţii delictelor şi 

crimelor se produce, în mod corelativ şi, accentuarea sancţiunilor penale şi invers, într-

o perioadă de diminuare sau reducere a delictelor săvârşite, într-o societate, se 
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restrânge sfera încriminărilor şi pedepselor. Aşadar, criminalitatea (delincvenţa) include 

acele violări şi încălcări ale normelor penale şi de convieţuire socială care protejează 

ordinea publică, drepturile şi libertăţile individuale, viaţa, sănătatea şi integritatea 

persoanei în societate. Un comportament delincvent comportă, după opinia lui E. H. 

Sutherland, următoarele caracteristici: 

a) are o serie de consecinţe negative, prin faptul că prejudiciază interesele întregii 

societăți; 

b) face obiectul unor interdicţii sau constrângeri formulate de legea penală; 

c) prezintă o intenţie antisocială deliberată, urmărind un scop distructiv; 

d) cuprinde fuzionarea intenţiei cu acţiunea culpabilă 

e) fapta este probată juridic şi sancţionată ca atare
1
. 

În consecinţă, analiza juridico-penală a criminalităţii solicită şi o analiză 

sociologică, criminologică şi psihologică complementară, cu ajutorul căreia să se poată 

identifica şi explica contextul sociocultural şi individual care a generat această formă de 

deviantă specială. Totodată, amploarea şi intensitatea fenomenului de criminalitate, 

,,coloratura‖ specifică a diferitelor delicte şi crime, obligă la luarea în considerare a 

diferitelor dimensiuni ce caracterizează evoluţia sa în diverse contexte culturale şi 

normative, între care mai importante sunt următoarele: 

a) dimensiunea statistică - evidenţiază starea şi dinamica criminalităţii în timp şi 

spaţiu, prin evaluarea şi măsurarea în procente, medii, serii de distribuţii şi indici a 

diferitelor delicte şi crime, precum şi, corelarea acestora cu o serie de variabile şi 

indicatori cu caracter social, ecologic, cultural, geografic (arii geografice şi culturale, 

grupuri de populaţie, zone urbane sau rurale, sisteme penale, etc.); 

b) dimensiunea juridică - evidenţiază tipul normelor juridice violate prin acte şi 

fapte antisociale, periculozitatea socială a acestora, gravitatea prejudiciilor produse, 

intensitatea şi felul sancţiunilor adoptate, modalităţile de resocializare a persoanelor 

delincvente; 

c) dimensiunea sociologică - centrată pe identificarea, explicarea şi prevenirea 

socială a delictelor şi crimelor, în raport cu multiple aspecte de inadaptare, dezorganizare 

şi deviantă existente în societate şi cu formele de relaţie socială faţă, de diferitele delicte; 

d) dimensiunea psihologică - evidenţiază structura personalităţii individului 

delincvent şi individului normal, motivaţia şi mobilurile comiterii delictului, atitudinea 

delincventului faţă de fapta comisă (răspunderea, discernământul etc.); 

e) dimensiunea economică, sau ,,costul‖ crimei - evidenţiază  consecinţele directe 

şi indirecte ale diferitelor delicte din punct de vedere material şi moral (costurile 

financiare acordate victimelor, martorilor, reparaţia bunurilor, poliţele de asigurare etc.) 

                                                           
1
 Citat după Edvin Suderland. Principes de criminologie. În Rădulescu S., Banciu D. Sociologia 

crimei şi criminalităţii. Bucureşti: Casa de editură şi presă „ŞANSA‖, 1996, p. 59. 
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f) dimensiunea prospectivă – care evidenţiază tendinţele de evoluţie pe viitor a 

delincvenţei, precum şi ―propensiunea‖ spre delincvenţă a anumitor indivizi şi grupuri 

sociale
1
. 

Evidenţierea acestor dimensiuni atestă caracterul interdisciplinar al caracterului de 

delincvenţă ceea ce face extreme de dificil abordarea şi studierea ansamblului de delicate 

şi crime ce se produc într-o societate. 

Având o determinare multicauzală, delincvenţa include o serie de comportamente, 

conduite şi acţiuni negative ale unor indivizi care îşi urmăresc realizarea propriilor lor 

,,aspiraţii”, motivaţii şi mobiluri personale, motiv pentru care este dificil de analizat 

comportamentul delincvent numai în termeni sociali. Psihologii vorbesc, în acest sens, de 

tendinţa delincvenţei de a reprezenta o formă de ,,ajustare” a unei ,,inferiorităţi” fizice 

sau a unei ,,frustraţii”, generând propensiunea individului către instincte agresive, 

masculinitate şi putere brutală. De aceea, analiza etiologică trebuie să evidenţieze nu 

numai determinanţii sociali, dar şi semnificaţia individuală a delincvenţei, rolul ei pentru 

individ. În ultima instanţă, trebuie evaluat modul în care individul interpretează într-un 

mod propriu şi reacţionează specific la influenţele mediului social. 

În cursul evoluţiei ei, orientarea psihologică a analizei etiologice asupra 

delincvenţei a cuprins mai multe perspective de abordare. Una dintre ele priveşte 

delincvenţii ca fiind deficienţi mentali. Conform concepţiei lui H. Goddard, de pildă, cea 

mai sigură cauză a delincvenţei se datorează unei capacităţi mentale scăzute manifestate 

la anumiţi indivizi
2
. 

Ca urmare au fost construite o serie de teste mentale, psihologii începând să 

considere delincvenţa în termeni de inteligenţă. Mai puţin au fost considerate 

posibilităţile că aceste teste să implice, de fapt, măsuri ale nivelului de educaţie şi nu ale 

inteligenţei ca atare. Totuşi aşa cum consideră C. F. Chassell, există o corelaţie pozitivă, 

deşi scăzută, între delincvenţi şi inteligenţă în cadrul grupelor delincvente. Acest nivel 

scăzut al corelaţiei, subliniază el, se datoreşte probabilităţii că cei mai inteligenţi 

delincvenţi să evite identificarea lor, subiectivităţii datelor, nereprezentativităţii 

eşantioanelor ş.a. 

O altă perspectivă de abordare a delincvenţei se referă la ereditate ca factor 

etiologic. În acest sens, C. W. Burr arată că, de fapt, criminalul, aşa cum apare definit 

acest termen de psihiatru, este născut şi nu făcut. Împărtăşind acelaşi punct de vedere, L. 

Grimberg consideră că majoritatea delincvenţilor sunt caracterizaţi de o inferioritate 

constituţională (organică) generată de un deficit endocrin de natură ereditară. Această 

concepţie este, însă, deschisă criticii în măsura în care mecanismele proceselor de 

ereditate sunt încă insuficient cunoscute iar simptomatologia delincvenţei este deosebit 

de variabilă în funcţie de mediu. În plus, considerând ereditatea drept concept explicativ, 

aderenţa la această concepţie etiologică împiedică posibilitatea intervenţiei, a prevenţiei 

şi tratamentului delincvent.  

                                                           
1
 Stănoiu R.M. Criminologie. Vol. I. Bucureşti: Oscar Print, 1995, p. 121. 

2
 Rusnac S. Psihologia dreptului. Chişinău: ARC, 2000, p. 129 - 131. 
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W. Healy şi A. Bronner conchid în acest sens, că ereditatea nu este semnificativă 

în etiologia delincvenţei. Această concluzie este întărită de studiile efectuate de E. 

Spaulding şi W. Healy asupra 1.000 de cazuri de delincvenţi tineri, recidivişti, studii care 

n-au identificat nici o trăsătură ereditară a actelor delincvente. 

În cadrul unor perspective de abordare similară, criminalitatea a fost atribuită fie 

structurii fizice (constituţionale), fie unor tulburări endocrine, fie unor condiţii de 

anormalitate psihică, fie unor tendinţe instinctive. În ceea ce priveşte structura 

constituţională, cercetările lui Sutherland au demonstrat că nu se corelează în mod 

semnificativ cu delincvenţa. Controverse există încă în legătura cu tulburările endocrine, 

neputându-se demonstra dacă funcţionarea deficitară a glandelor endocrine constituie o 

cauză sau un efect al diferitelor tipuri de dificultăţi personale. Simptomatologia poate fi 

atribuită fie unei stări de anxietate sau unei indiferenţe emoţionale a delincventului, 

deficitul endocrin putând fi o consecinţă a unei alimentaţii inadecvate sau a unui stil de 

viaţă abundând in excese (consum exagerat de alcool, excese tabacice etc.). Pentru acest 

motiv, Healy şi Bronner n-au găsit în cercetările lor diferenţe semnificative între starea 

fizică a delincvenţilor şi non-delincvenţilor, pentru a se putea formula relaţii valide între 

tulburările endocrine şi delincvenţă. Aşa cum subliniau W. Reckless şi M. Smith, 

diferențele găsite de diferiţi investigatori ,,sunt prea neînsemnate şi prea variabile pentru 

a reprezenta un reper pentru cauzele delincvenţei‖
1
. 

 O altă explicaţie a comportamentului delincvent a fost formulată de psihologi pe 

baza instinctelor, considerându-se ca delincvenţă se datoreşte propensiunii instinctive a 

delincventului de a comite acte contra legii. În acest caz, explicaţia este confundată cu 

descrierea, delincventă fiind analizată fie pe baza unor tendinţe înnăscute, fie pe baza 

unor automatisme sau deprinderi ,,mecanice‖. 

Printre alte interpretări etiologice se numără cele psihanaliste care utilizează o 

serie de concepte cum ar fi: identificare, compensare, superego etc., aplicate la 

problemele comportamentului delincvent. F. Alexander şi B. Staub au stabilit, pe aceste 

baze, o tipologie incluzând trei categorii principale: a) delincventul nevrotic, manifestând 

un comportament generat de conflicte de natură psihică; b) delincventul normal, care se 

,,identifică‖ cu modelul obişnuit de delincvent, preluându-i caracteristicile; c) 

delincventul patologic, al cărui comportament este determinat în mod organic. Adaptând 

aceeaşi perspectivă, A. Aichorn consideră şi el că delincvenţa constituie o tendinţă 

nevrotică, întărită de o slabă educaţie. Urmărind psihanaliza freudistă, Aichorn scoate în 

evidenţă importanţa formării superegoului pe baza identificării cu unul din părinţi. În 

consecinţă, există o serie de mecanisme intime, defectuoase, care facilitează absenţa unei 

reacţii emoţionale faţă de o persoană care reprezintă un model social acceptabil de 

comportament
2
. În schimb, H. J. Zucker considera că unul dintre cei mai importanţi 

factori etiologici ai delincvenţei constă în absenţa identificării afective a celor mai mulţi 

                                                           
1
 Dragomirescu V. Psihosociologia comportamentului delincvent. Bucureşti: Editura ştiinţifică şi 

enciclopedică, 1996, p. 84. 
2
 Brădet

 
G. Criminologie generală. Bucureşti: Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1992, p. 52. 
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copii delincvenţi cu părinţii lor, iar această condiţie, la rândul ei, determină măsura în 

care aceşti copii internalizează sau nu, standardele, obiceiurile şi valorile părinţilor lor. 

Conform acestei concepţii, asimilarea unor idei ale părinţilor este intim legată de gradul 

în care copiii se identifică cu părinții lor în mod efectiv. Zucker arată că aceasta nu 

exclude puterea de discernământ şi recunoașterea comportamentelor sociale acceptabile 

de către delincvenţi. Comparând un grup de delincvenţi şi nondelincvenţi cu privire la 

opinia lor despre atitudinile şi obişnuinţele ,,bune‖ sau ,,rele‖, R. Bishop a ajuns la 

concluzia că cele doua loturi nu înregistrează variaţii semnificative în atitudinile lor cu 

privire la ceea ce înseamnă un comportament judecat de societate ca acceptabil. 

Utilizând un test de atitudini, J. L. Reusser n-a putut găsi în cercetările sale desfăşurate 

asupra tinerilor nici o diferenţă semnificativă în tendinţa autoevaluării critice a acestora. 

Întărind aceste rezultate, studiile şi cercetările desfăşurate de Healy şi Bronner au arătat 

că majoritatea delincvenţilor cunosc în mod clar diferenţa dintre ,,drept‖ şi ,,greşit‖, între 

comportamente morale acceptabile şi inacceptabile social. În pofida acestei 

conştientizări, nici unul dintre delincvenţii cercetaţi n-a schiţat nici un efort de 

raţionalizare ,,morală‖ a comportamentului lor. În consens cu rezultatele acestor studii, 

C. R, Shaw
 
notează un caz în care delincventul admite că fapta comisă a exercitat 

atracţie pentru el, indicând, totodată, că este conştient de pericolul social pe care-1 

implică, având deci conştiinţa vinovăţiei sale sociale
1
. 

Pentru toate aceste motive, psihologii admit că delincvenţa nu poate fi explicată 

doar pe baza lipsei de cunoaştere a regulilor şi normelor juridice şi morale stabilite. În 

prezent se admite din ce în ce mai frecvent că tipului de delincvent îi sunt asociate 

următoarele caracteristici temperamentale: ,,răceala” psihică, indiferenţa afectivă, 

,,tocirea” simţului etic, minimalizarea efectelor sociale ale faptei comise ş.a.m.d. 

Considerând în totalitatea lor toate aceste teorii biologice, genetice, psihanalitice şi 

psihologice, constatăm că ele se opun, mai mult sau mai puţin, teoriilor sociologice 

asupra delincvenţei (teoriilor ecologice, atomice, axiologice, relaţionale s.a.), fiind în 

esenţa lor reducţioniste, minimalizând importanţa factorilor sociali în etiologia 

criminalităţii. 

În ceia ce ne priveşte în loc de unele concluzii apreciem că reprezentând 

preocuparea factorilor instituţionalizaţi şi neinstituţionalizaţi cu atribuţii de socializare şi 

control social, prevenirea şi tratamentul criminalităţii urmăresc, pe de o parte, eliminarea 

şi diminuarea cauzelor şi condiţiilor generatoare de delincvenţă, iar pe de altă parte 

resocializarea şi recuperarea morală şi socială a persoanelor cu comportamente aflate în 

conflict cu legea penală. Ele se realizează printr-un ansamblu de măsuri juridice şi 

extrajuridice, menite să prevină şi să combată multiplicarea şi proliferarea actelor 

criminale în diferite medii sociale, prin realizarea protecţiei şi apărării sociale a 

indivizilor, grupurilor şi instituţiilor faţă, de diferite acte delincvente, restabilirea ordinii 

sociale şi normative perturbate prin delicte, repararea prejudiciilor, recompensarea 

                                                           
1
 Rădulescu S., Banciu D. Sociologia crimei şi criminalităţii. Bucureşti: Casa de editură şi presă 

„ŞANSA‖, 1996, p. 179.  
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victimelor şi sancţionarea şi pedepsirea criminalilor. Pentru acest motiv, prevenirea şi 

tratamentul crimei şi criminalităţii presupune atât elaborarea unor politici penale 

eficiente de combatere şi neutralizare a diferitelor delicate şi crime din societate, cât şi 

aplicarea unor programe şi soluţii sociale, economice şi culturale de sprijinire a 

indivizilor defavorizaţi social sau care să diminueze, pe cât posibil, diferenţele de 

inegalitate, status şi putere dintre indivizi şi grupuri sociale. 

Întreaga activitate de prevenire şi combatere a crimei şi criminalităţii are un 

caracter dublu: a) general-social, vizând identificarea şi diminuarea treptată a factorilor 

criminogeni şi a condiţiilor care favorizează proliferarea unor manifestări şi 

comportamente delincvente în societate; b) specificul-juridic, reprezentată de sistemul de 

sancţiuni şi pedepse şi de instituţiile speciale în care se realizează tratamentul şi 

resocializarea delincvenţilor.  

De asemenea mai concluzionăm că ambele direcţii urmăresc realizarea unei 

apărări sociale eficace a indivizilor şi instituţiilor sociale faţă de diferitele activităţi 

antisociale ce se produc în societate, dar şi asigurarea condiţiilor de reinserţie a 

delincvenţilor
1
. 
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GARANȚII ÎMPOTRIVA RELELOR TRATAMENTE  

ÎN FAZA EXECUTĂRII PEDEPSEI PENALE 
 

 

MUNTEANU Anatolie

 

 

Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,  

MD-2012, or. Chişinău, str. 31 August 1989, 82. 

 

SAFEGUARDS AGAINST THE ILL TREATMENT DURING THE 

EXECUTION OF CRIMINAL PENALTY 

 

The right not to be subjected to torture or to inhuman, degrading or cruel 

treatment or punishment is one of the absolute rights guaranteed by the Constitution of 

the Republic of Moldova. The positive obligations of the State (through its bodies’ 

powers) with reference to the exercise of this right are placing the person under a double 

commitment: to protect the life, physical and mental integrity of the individual and to 

refrain from any violations to these values. 

The detention conditions may sometimes be described as inhuman and degrading 

treatment within the meaning of art. 3 of the Convention. This is an area in which there 

is a continuous development of the minimum acceptable standards in contemporary 

societies. At the same time, certain prisoners may have certain special needs, and their 

failure will generate a degrading treatment. 

Resuming on methods of various interconnection mechanisms called upon to 

provide guarantees against ill-treatment in the phase of execution of the sentence, it is 

easy to conclude that the main task of the State is to ensure respect for the constitutional 

rights of humans and therefore any unequal treatment between detainees are likely to 

fall into another protected area, as of non-discrimination.  

The wording of para (2) art. 95 of the Criminal Code favours subjective and 

ambiguous interpretations leading to a discriminatory and privileged application of the 

rule over people in the same situation. Thus, we consider that an amendment to the 

provision of para (2) art. 95 shall ensure a balance between the public interest and that 

of the person, the non-discriminatory application of legal provisions against topics that 

are in the same conditions and will serve as a remedy instrument to the violation of the 

rights of a convicted person. 

 

                                                           

 MUNTEANU Anatolie - Avocat Parlamentar, Director CpDOM, doctorand la Institutul de Istorie, 

Stat și Drept al AȘM.  
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Dreptul de a nu fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude 

inumane sau degradante constituie unul dintre drepturile absolute garantate de 

Constituția Republicii Moldova
1
. Obligațiile pozitive ale statului (prin competențele 

organismelor sale) cu referire la exercitarea acestui drept plasează persoana sub un 

angajament dublu: cel de a proteja viața, integritatea fizică și psihică a individului și cel 

de a se abține de la eventuale atingeri aduse acestor valori.  

Astfel, art. 24 din Constituție prevede: „Statul garantează fiecărui om dreptul la 

viață și la integritate fizică și psihică. Nimeni nu va fi supus torturii, nici la pedepse sau 

tratamente crude, inumane ori degradante.‖ 

Declarația Universală a Drepturilor Omului
2
, adoptată de adunarea Generală a 

ONU pe 10 decembrie 1948, prevede, în art. 3, că „orice ființă umană are dreptul la 

viață, la libertate și la securitatea sa‖, iar în art. 5 că „nimeni nu va fi supus torturii, nici la 

pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.‖ 

Pactul cu privire la drepturile civile și politice
3
, adoptat și deschis spre semnare de 

Adunarea Generală a Națiunilor Unite pe 16 decembrie 1966, în vigoare pentru 

Republica Moldova din 26 aprilie 1993, în art. 6 prevede: „Dreptul la viață este inerent 

persoanei umane. Acest drept trebuie ocrotit prin lege. Nimeni nu poate fi privat de viața 

sa în mod arbitrar‖.  

În Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale
4
, 

adoptată la Roma, pe 4 noiembrie 1950, art. 2 specifică:  

„1.Dreptul la viață al oricărei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi 

cauzată cuiva în mod intenționat, decât în executarea unei sentințe capitale pronunțate de 

un tribunal în cazul în care aceasta ar rezulta dintr-o  recurgere  absolut necesară la forță: 

a) pentru a asigura apărarea oricărei persoane împotriva violenței ilegale, b) pentru a 

efectua o arestare legală sau pentru a împiedica evadarea unei persoane legal deținute; c) 

pentru a reprima, conform legii, tulburări violente sau o insurecție. Art. 3: „Nimeni nu 

poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante‖. 

La Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente crude, inumane sau 

degradante
5
, adoptată în anul 1984 și intrată în vigoare în 1987, Republica Moldova a 

                                                           
1
 Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994. În: Monitorul oficial al Republicii 

Moldova, 12.08.1994, nr. 1.  
2
 Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 217 din 28.07.1990 cu privire la aderarea R.S.S. 

Moldova la Declarația Universală a Drepturilor Omului  și ratificarea pactelor internaționale ale drepturilor 

omului. În:  Sistemul Informatic „Legislația Republicii Moldova‖ MoldLex. 
3
 Ibidem. 

4
 Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1298 din 24.07.1997 privind ratificarea 

Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și a unor protocoale 

adiționale la această convenție. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 21.08.1897, nr. 1298-XIII.  
5
 Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 473-XIII din 31.05.1995 cu privire la aderarea 

Republicii Moldova la Convenția împotriva torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane 

sau degradante. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 31.05.1995, nr. 473-XIII. 
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aderat pe 31 mai 1995. În Protocolul opțional la Convenție
1
, adoptat pe 18 decembrie 

2002 de Adunarea Generală a ONU și ratificat de Republica Moldova pe 30.03.2006, 

art. 1, se spune: „Obiectivul prezentului Protocol este stabilirea unui sistem de vizite 

regulate întreprinse de către organe independente internaționale și naționale în locurile în 

care persoanele sunt private de libertate, în vederea prevenirii torturii și a pedepselor sau 

tratamentelor inumane sau degradante‖. Art. 3: „Fiecare stat-parte înființează, 

desemnează sau menține la nivel național unul sau mai multe organe de vizitare pentru 

prevenirea torturii și pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante.  

Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor 

inumane sau degradante
2
, adoptată la 26 noiembrie 1987, în vigoare pentru Republica 

Moldova din 1 februarie 1998, art. 1: „Se instituie un Comitet european pentru 

prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (CPT). Prin 

intermediul vizitelor, Comitetul examinează tratamentul persoanelor private de libertate 

în vederea întăririi, dacă este cazul, a protecției lor împotriva torturii și a pedepselor sau 

tratamentelor inumane sau degradante‖. 

Activitatea CPT-ului este concepută ca parte integrantă a sistemului de protecție a 

drepturilor omului al Consiliului Europei, punând în aplicare un mecanism extrajudiciar 

„proactiv‖ alături de mecanismul judiciar reactiv existent al Curții Europene a 

Drepturilor Omului.  

CPT-ul își implementează funcția, esențial preventivă, prin două tipuri de vizite – 

periodice și ad-hoc. În mod regulat sunt efectuate vizite periodice în toate statele părți ale 

Convenției. Vizitele ad-hoc sunt organizate în acele state, în care acestea par Comitetului 

că „sunt cerute de circumstanțe‖. 

Atribuțiile CPT-ului în timpul unei vizite: 

 Acces pe teritoriul statului implicat și dreptul de a se deplasa fără restricție; 

 Acces nelimitat în orice loc unde persoanele sunt private de libertate, inclusiv 

dreptul de a se mișca înăuntrul acestor locuri fără restricție; 

 Accesul la informații complete în locurile unde sunt ținute persoanele private de 

libertate; 

 Intervievarea în particular a persoanelor private de libertate și comunicare liberă 

cu oricine care poate oferi informații utile. 

Relațiile între CPT și părțile la convenție sunt guvernate de două principii 

fundamentale – cooperarea și confidențialitatea. În acest sens trebuie de subliniat că rolul 

CPT-ului nu este de a condamna statele, ci de a le asista în prevenirea relelor tratamente 

asupra persoanelor private de libertate. 

                                                           
1
 Lege pentru ratificarea Protocolului opțional la Convenția împotriva torturii și a altor pedepse sau 

tratamente cu cruzime, inumane sau degradante nr. 66-XVI din 30.03.2006. În: Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 30.03.2006, nr. 66-XVI.  
2
 Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1238-XIII din 09.07.1997 privind ratificarea 

Convenției europene pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, 

precum și a protocoalelor nr. 1 și nr. 2 la această convenție. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

09.07.1997, nr. 1238-XIII. 
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După fiecare vizită CPT-ul întocmește un raport în care expune faptele constatate 

și include, dacă este necesar, recomandări pe baza cărora  se dezvoltă un dialog cu statul 

implicat. Raportul vizitei Comitetului este, în principiu, confidențială. Totuși, aproape 

toate statele au ales să renunțe la regula de confidențialitate și să publice rapoartele. 

În contextul interpretării procesuale a art. 3 CEDO, statului i se pune în sarcină 

deschiderea unei anchete oficiale și efective de natură să permită verificarea fiecărei 

alegații despre rele tratamente, identificarea eventualilor responsabili și pedepsirea 

acestora. În aceeași ordine de idei, statul este obligat să prezinte o explicație plauzibilă 

despre proveniența leziunilor corporale în cazul în care persoana aflată în custodia 

autorităților – instituție penitenciară, comisariat de poliție, internat psihoneurologic sau 

orice loc în care persoanele sunt ori ar putea fi private de libertate – va invoca aplicarea 

torturii sau a relelor tratamente. În sensul Protocolului opțional la Convenția împotriva 

torturii și altor pedepse ori tratamente crude, inumane sau degradante „privarea de 

libertate înseamnă orice formă de detenție sau închisoare, sau plasarea unei persoane 

într-un mediu public sau privat de reținere din care nu îi este permis să plece după voia 

sa, prin ordinul oricărei autorități judiciare, administrative sa de altă natură. 

Procuratura
1
 este autoritatea competentă de a exercita sau de a conduce 

investigarea cazului de omor (sau faptelor soldate cu decesul persoanei) și reprezintă 

acuzarea de stat în instanța de judecată. Cât privește investigarea cazurilor de tortură, 

procurorul este autoritatea direct împuternicită în acest sens prin prevederile legislației 

procesual-penale. 

Justiția constituie elementul de bază în restabilirea echității, oferind victimei 

posibilitatea de a se convinge de eficacitatea mecanismelor statului, dar și garanția 

făptuitorului că nu va fi supus unei pedepse arbitrare din partea unor persoane ce nu 

reprezintă autoritatea statului. 

Departamentul Instituțiilor Penitenciare
2
 este organul central de specialitate, cu 

statut de subdiviziune independentă, subordonat Ministerului Justiției, care exercită 

conducerea, coordonarea și controlul asupra realizării politicii de stat în domeniul punerii 

în executare a pedepselor penale privative de libertate, a măsurii arestului preventiv, a 

sancțiunii arestului contravențional, precum și a măsurilor de siguranță aplicate 

deținuților. Realizarea eficientă a dreptului la viață, integritate fizică și psihică, constituie 

obiect de preocupare nu doar a organelor de drept. 

Avocații parlamentari
3
, exercitând mandatul Mecanismului Național de Prevenire 

a Torturii, au obligația, de rând cu membrii Consiliului Consultativ
4
, să viziteze cu 

                                                           
1
 Lege cu privire la procuratură nr. 294-XVI din 25.12.1998. În: Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 25.12.2008, nr. 294-XVI. 
2
 Lege cu privire la sistemul  penitenciar nr. 1036-XIII din 17.12.1996. În: Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 06.03.1997, nr. 15/154. Republicat în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

10.10.2008, nr. 183-185/654. 
3
 Lege cu privire la avocații parlamentari nr. 1349-XIII din 17.10.1997. În: Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 11.12.1997, nr. 82-83/671. 
4
 Ibidem. 
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regularitate locurile de detenție în vederea prevenirii torturii sau relelor tratamente. 

Rapoartele pe marginea vizitelor periodic sunt făcute publice, iar recomandările adresate 

autorităților au menirea de a ameliora situația deținuților. Controlul civil asupra locurilor 

de detenție este asigurat prin activitatea comisiilor de monitorizare constituite în temeiul 

Legii nr. 235 din 13.11.2008 la nivelul autorităților publice de gradul II și au menirea de 

a controla activitatea instituțiilor care asigură detenția persoanelor în vederea garantării 

respectării drepturilor omului. 

În pofida eforturilor depuse de autorități și de societatea civilă, imaginea 

Republicii Moldova pe plan internațional necesită îmbunătățiri. În perioada 1997- 2011 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat în total 72 de hotărâri
1
 cu referire la 

Moldova, în care s-a constatat încălcarea art. 3 din Convenției: 8 condamnări pentru acte 

de tortură; 21 de condamnări pentru lipsa unei anchete eficiente a alegațiilor de tortură; 

43 condamnări pentru tratament inuman sau degradant. 

În câteva din Rapoartele Generale ale CPT-ului, întocmite anual asupra 

activităților sale, au fost descrise elementele esențiale pe care le urmărește Comitetul în 

timpul vizitelor sale, oferind, astfel, indicații clare autorităților naționale privind modul în 

care ar trebui să fie tratate persoanele private de libertate - normele CPT
2
. 

Serviciile de îngrijire a sănătății pentru persoanele private de libertate reprezintă un 

subiect de interes deosebit pentru CPT ca urmare a mandatului acestuia.  

O îngrijire medicală neadecvată poate conduce rapid la situaţii care au puncte 

comune cu „tratamentele inumane sau degradante‖. Apoi, serviciul de îngrijire medicală 

într-o anumită instituţie poate juca un rol potenţial important în combaterea relelor 

tratamente, atât în acea instituţie cât şi în alte părţi (în special în clădirile poliţiei). Mai 

mult, el este plasat astfel încât să aibă un impact pozitiv asupra întregii calităţi a vieţii în 

instituţia în cadrul căreia funcţionează.  

Un principiu general deja recunoscut în majoritatea țărilor, bazat pe drepturile 

fundamentale ale omului, este asigurarea aceluiași nivel de îngrijire medicală pentru 

deținuți, ca și pentru persoanele care trăiesc în libertate: 

 Accesul la un medic  

 Echivalenţa îngrijirii medicale  

 Consimțământul pacientului şi confidenţialitatea  

 Îngrijirea medicală preventivă 

 Asistenţa umanitară 

 Independenţa profesională 

 Competenţa profesională 

Astfel, în timpul custodiei deținuții trebuie să aibă oricând acces la medic, 

indiferent de regimul de detenție la care sunt supuși. Organizarea serviciilor de îngrijire 

                                                           
1
 [On-line]: www.echr.coe.int. (Vizitat la: 02.03.2012). 

2
 Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 

Degradante (CPT), Normele CPT. [On-line]: http://www.cpt.coe.int/lang/rom/rom-standards.pdf. (Vizitat 

la: 02.03.2012). 

http://www.echr.coe.int/
http://www.cpt.coe.int/lang/rom/rom-standards.pdf
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medicală trebuie să permită să se răspundă solicitărilor de consult fără nici o întârziere. 

Acestea trebuie să ofere tratament medical și îngrijire medicală, regim alimentar, 

fizioterapie, reeducare sau alte regimuri de care este nevoie în condiții comparabile cu 

cele ale pacienților aflați în libertate. 

Serviciile medicale din penitenciare trebuie să acorde o atenție specială nevoilor 

anumitor categorii specifice de deținuți vulnerabili: mamelor și copiilor, adolescenților, 

personalităților patologice, persoanelor care suferă de boli grave. 

Încarcerarea continuă a celor care prezintă un simptom fatal în scurt timp, care 

suferă de o boală gravă care nu poate fi tratată adecvat în închisoare, care suferă de un 

handicap sever sau de bătrânețe avansată poate crea o situație intolerabilă. Conform 

normelor CPT, în aceste cazuri rămâne în responsabilitatea medicului să alcătuiască un 

raport către autoritatea responsabilă pentru a fi luate măsurile care se impun.  

Condițiile de detenție pot uneori fi calificate drept tratamente inumane și 

degradante în sensul art. 3 din Convenție. Acesta este un domeniu în care există o 

dezvoltare continuă a standardelor minime acceptabile în societățile contemporane. 

Condițiile de detenție se referă atât la mediul general în care sunt deținute 

persoanele private de libertate, cât și la regimul închisorii și condițiile specifice în care 

sunt ținuți deținuții. La evaluarea dacă mediul înconjurător al deținutului sau condițiile 

impuse lui corespund cerințelor Convenției, trebuie să fie luate în considerație 

particularitățile deținutului – vârsta, sexul și starea sănătății, pericolul social pe care îl 

prezintă, - precum și circumstanța dacă deținutul respectiv este sau nu sub arest 

preventiv. 

În mod similar, unii deținuți pot avea anumite necesități speciale, iar nerespectarea 

lor va genera un tratament degradant.  

Astfel, în speța Price contra Regatului Unit
1
 victima era o persoană lipsită de 

toate cele patru membre, ca rezultat al unor probleme medicale pe durata sarcinii, avea 

numeroase deficiențe de sănătate, inclusiv insuficiență renală; persoana era deținută timp 

de 7 zile pentru sfidarea instanței de judecată în cadrul unui proces civil. Înainte de a cere 

privarea imediată de libertate a victimei, sentință considerată de CEDO ca fiind deosebit 

de aspră, judecătorul care a dat sentința nu a luat nici o măsură pentru a se asigura că 

acolo unde va fi deținută victima vor fi disponibile facilități adecvate pentru ca ea să se 

poată descurca fiind la un nivel înalt de invaliditate. Condițiile în care a fost deținută 

victima erau totalmente inadecvate stării sale medicale. Curtea a considerat că detenția 

unei persoane cu dezabilități fizice grave în condiții în care este expusă în mod periculos 

frigului, sau riscă să aibă răni de la faptul că patul este prea tare sau incomod și nu poate 

merge la WC sau să-și mențină igiena personală fără a depune un efort excesiv, 

constituie un tratament degradant, ce nu corespunde art. 3 din Convenție. 

                                                           
1
 Price c. Regatului Unit, cererea nr. 33394/96, hot. CtEDO din 10 iulie 2001. [On-line]: 

http://jurisprudentacedo.com. (Vizitat la: 02.03.2012). 

http://jurisprudentacedo.com/
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În cauza Tănase contra României
1
, reclamantul considera că starea sa de sănătate 

era incompatibilă cu menţinerea sa în arest. Acesta invocat faptul că bolile sale, şi în 

special adenocarcinomul de prostată, cereau un tratament special într-un spital civil, fapt 

constatat de expertizele medico-legale efectuate în cursul procedurii. Reclamantul a 

subliniat că a fost supus unei intervenţii chirurgicale de urgenţă, pentru a se evita un 

deces iminent. 

Curtea a considerat că, la momentul faptelor, autorităţile naţionale nu au asigurat 

un tratament adecvat stării de sănătate a reclamantului, nici un cadru legal care să îi 

permită, dacă este necesar, să obţină suspendarea arestării sale preventive. În speţă, 

Curtea a concluzionat că s-a aplicat un tratament inuman şi degradant din cauza 

menţinerii în arest în condiţiile examinate. 

Convenţia nu include nici o dispoziţie specifică privind situaţia persoanelor private 

de libertate, a fortiori bolnave, dar nu este exclus ca detenţia unei persoane bolnave să 

poată pune probleme din perspectiva art. 3 din Convenţie (Mouisel împotriva Franţei)
2
.  

În cazul în care nu se poate deduce o obligaţie generală de a elibera un deţinut din 

motive de sănătate, art. 3 din Convenţie impune statului obligațiunea să protejeze 

integritatea fizică a persoanelor private de libertate, în special prin asigurarea îngrijirilor 

medicale necesare (Rivičre împotriva Franţei)
3
. 

Curtea a mai afirmat dreptul oricărui condamnat de a beneficia de condiţii de 

detenţie conforme cu respectarea demnităţii umane astfel încât să se asigure că 

modalităţile de executare a măsurilor luate nu supun persoana în cauză unei suferinţe sau 

unei încercări de o intensitate care să depăşească nivelul inevitabil de suferinţă inerent 

detenţiei; aceasta a adăugat că, în afară de sănătatea prizonierului, trebuie asigurat şi 

confortul acestuia în mod corespunzător având în vedere cerinţele practice de detenţie. 

Nu există obligația statului de a elibera imediat o persoană din detenție din cauza 

stării sănătății sale – constată Curtea în cauza Șarban contra Moldovei
4
 cu referire la 

cauza Hurtado contra Elveției
5
. Dar, tot în această speță Curtea a accentuat precum că 

plasând în detenție o persoană bolnavă, statului i se naște obligația de a proteja starea de 

sănătate a deținutului – aceeași manifestare a obligației generale de a asigura condiții 

corespunzătoare de detenție. 

Astfel, neacordarea de îngrijiri medicale corespunzătoare şi, în general, detenţia 

unei persoane bolnave în condiţii inadecvate pot reprezenta, în principiu, un tratament 

                                                           
1
 Tănase c. României, cererea nr. 5269/02, hot. CtEDO din 12 mai 2009. [On-line]:  

http://legearm.com. (Vizitat la: 03.03.2012). 
2
 Mouisel c. Franței, cererea nr. 67263/01, hot. CtEDO din 14.11.2002. [On-line]: 

http://cmiskp.echr.coe.int. (Vizitat la: 03.03.2012). 
3
 Rivičre c. Franţei, cererea nr. 33834/03, hot. CtEDO din 11 iulie 2006. [On-line]: 

http://cmiskp.echr.coe.int. (Vizitat la: 03.03.2012). 
4
 Șarban c. Moldovei, cererea nr. 3456/05, hot. CtEDO din 04.10.2005, Hotărârile și deciziile Curții 

Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești. Vol. III. Chișinău: Cartier, 2007, p. 141. 
5
 Hurtado c. Elveției, cererea nr. 17549/90, hot. CtEDO din 28.01.1994. [On-line]: 

http://www.humanrights.is. (Vizitat la: 03.03.2012).  

http://legearm.com/
http://cmiskp.echr.coe.int/
http://cmiskp.echr.coe.int/
http://www.humanrights.is/
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contrar art. 3 (Vincent contra Franței, Gennadi Naoumenko contra Ucrainei, 

Farbtuhs contra  Letoniei, Paladi contra Moldovei, Holomiov contra Moldovei). 

În cazul Holomiov contra Moldovei
1
 Reclamantul a declarat că în penitenciar şi în 

Spitalul Penitenciar nu erau medici urologi, cardiologi şi neurologi. Starea sănătăţii sale 

era destul de gravă pentru a fi incompatibilă cu detenţia sa prelungită. Curtea a reiterat 

că, deşi art. 3 al Convenţiei nu poate fi interpretat ca impunând o obligaţie generală de a 

elibera deţinuţii pe motive de sănătate, el totuşi impune statului obligaţia de a proteja 

integritatea fizică a persoanelor lipsite de libertate, de exemplu prin a le acorda asistenţa 

medicală necesară (Şarban contra Moldovei). 

Un factor important care a fost luat în consideraţie de Curte pe acest caz este 

perioada în care reclamantul s-a aflat în detenţie fără asistenţă medicală corespunzătoare: 

el a fost deţinut în penitenciar timp de aproape patru ani. În timp ce Curtea a notat faptul 

că reclamantul a fost parţial responsabil de durata procedurilor şi, prin urmare, de durata 

arestării sale, totuşi, statul trebuia să se asigure ca el să fie deţinut în condiţii care să nu 

fie contrare articolului 3. 

În această speță Curtea a conchis că, în timp ce suferea de boli grave la rinichi, 

care implicau riscuri mari pentru sănătatea sa, reclamantul a fost deţinut pentru o 

perioadă lungă de timp fără asistenţă medicală corespunzătoare. Curtea a constatat că 

suferinţa reclamantului a depăşit nivelul minim de severitate în sensul articolului 3 al 

Convenţiei şi a constituit tratament inuman şi degradant. 

Un caz recent din experiența sistemului penitenciar național permite să deplasăm 

abordările în aria realităților moldovenești. 

 Deținutul M.C., condamnat la 16 ani închisoare de tip închis, invalid de gardul I, 

suferă de polineuropatie dismetabolică, parapareză inferioară şi tetrapareză spastică 

atrofică şi dereglări sfincteriene şi de sensibilitate toracică, tulburare organică de 

personalitate. Patologia nominalizată nu-i permite deţinutului să se îngrijească şi să se 

deplaseze fără ajutor, având consecinţe ireversibile pentru sănătate. 

Administraţia penitenciarului a plasat acest deţinut pentru ispăşirea termenului 

detenţiei, care din motivul bolii este ţintuit la pat începând cu anul 2003, într-o odaie cu 

spaţiul de 33 m
2 

, aflată la etajul 3 al blocului,
 
cu încă 12 deţinuţi. La acest nivel apa 

potabilă în blocurile sanitare practic nu este, atât în timpul zilei cât şi pe timp de noapte. 

Odaia este supraaglomerată.  

M.C. este îngrijit de un alt deținut, care locuiește în alt bloc, ce şi-a asumat aceste 

obligaţii de sine stătător, reieşind din bunul simţ şi din convingerile sale religioase. 

Acesta este chemat în caz de necesitate de câte 8-10 ori, timp de 24 ore. 

Potrivit explicaţiilor şefului Serviciului medical al penitenciarului, dar şi conform 

constatărilor avocatului parlamentar, unitatea medicală a penitenciarului nu dispune de 

încăperi adaptate pentru plasarea a astfel de bolnavi cum este deţinutul M.C 

                                                           
1
 Holomiov c. Moldovei, cererea nr. 30649/05, hot. CtEDO din 97.11.2006, Hotărârile și deciziile 

Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești, vol. IV. Chișinău: Cartier, 2007, p. 223. 
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Impedimentele de ordin administrativ, dar şi stresul şi suferinţele la care este expus 

deţinutul M.C. în viața de zi cu zi prezintă în sine un teren favorabil pentru crearea 

sentimentului de anxietate şi de inferioritate capabil să-l umilească şi să-l înjosească.  

Condamnatul s-a adresat în instanţa de judecată cu cerere în care a solicitat 

aplicarea prevederilor art. 95 Cod penal (Liberarea de la executarea pedepsei a 

persoanelor grav bolnave).  

În urma expertizei medico-legale s-a constatat că maladiile depistate la condamnat 

se încadrează în lista bolilor care pot servi temei pentru prezentarea lui spre liberare de la 

executarea pedepsei, aprobate prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 331 din 06.09.2006. 

Conform documentelor medicale prezentate instanţei de judecată, X. se consideră 

bolnav din anii 1999-2001, când în timpul satisfacerii serviciului militar a avut o traumă 

cranio-cerebrală severă. Pronosticul maladiei este nefavorabil pentru viaţă.  

În legătură cu faptul că maladia depistată la condamnat a apărut până la comiterea 

infracţiunii şi ispăşirea pedepsei, instanţa de judecată a considerat că condamnatul nu 

întruneşte cerințele prevederilor art. 95 CP RM şi a respins cererea. 

Cazurile enumerate demonstrează că unii deţinuţi au anumite necesităţi speciale, 

iar nerespectarea lor generează un tratament degradant. Suferinţele la care sunt expuşi 

deţinuţii în legătură cu procedurile igienice prezintă în sine un teren favorabil pentru 

crearea sentimentului de anxietate şi de inferioritate, capabil să-i umilească şi să-i 

înjosească. 

În acest context este de menționat că art. 3 din Convenție impune statelor un șir de 

obligații pozitive, intenționate să prevină și să ofere remedii contra torturii și altor forme 

de rele tratamente.  

Aceste cazuri nu sunt cazuri singulare şi, în pofida condiţiilor create în particular 

pentru aceste persoane, inechitatea generată de prevederile legale şi discriminarea acestor 

categorii de persoane la interpretarea arbitrară a legii nu poate fi justificată, în condiţiile 

în care ele se află în aceeaşi situaţie, adică în imposibilitatea de a executa pedeapsa din 

cauza unei boli grave.  

Rezumând asupra modului de interconexiune a diverselor mecanisme chemate să 

asigure garanții împotriva relelor tratamente în faza de executare a pedepsei este lesne a 

conchide asupra faptului că sarcina principală a statului rezidă în asigurarea respectării 

drepturilor constituționale ale omului și de aceea orice tratare diferențiată a 

condamnaților riscă să cadă în aria de protecție a altui drept cel al nediscriminării.  

În context este de menționat că potrivit art. 95 al Codului penal persoana care, 

după săvârșirea infracţiunii sau în timpul executării pedepsei, s-a îmbolnăvit de o boală 

gravă, ce împiedică executarea pedepsei, poate fi liberată de executarea pedepsei de către 

instanţa de judecată. Pentru liberarea de executarea pedepsei, potrivit normei citate, este 

necesar a fi stabilit cu exactitate tipul maladiei şi timpul îmbolnăvirii deținutului.  

În cazul examinării demersului de liberare de executarea pedepsei conform alin. 

(2) art. 95 din Codul Penal, instanţa de judecată trebuie să verifice dacă boala gravă se 

află în Lista bolilor care constituie temei de liberare a condamnaţilor de pedeapsă, 

aprobată prin ordinul Ministrului Justiţiei nr. 331 din 06.09.2006. Soluţionarea chestiunii 
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se efectuează în baza raportului expertizei medico-legale numite de instanţă, care să 

ofere răspunsul dacă boala este gravă, când persoana s-a îmbolnăvit de această boală, 

dacă boala împiedică sau nu executarea în continuare a pedepsei de către condamnat.  

În cazul constatării îmbolnăvirii condamnatului de o boală gravă, liberarea 

acestuia de executarea pedepsei nu este obligatorie. La adoptarea soluţiei de liberare de 

executarea pedepsei, instanţa ţine seama de gravitatea infracţiunii săvârșite, 

personalitatea condamnatului şi alte circumstanţe (termenul pedepsei ispăşite, 

comportamentul lui în penitenciar, este sau nu violator fraudulos al regimului de detenţie 

şi demonstrează că se corectează sau nu etc.).  

Aceste cerinţe se aplică în măsură egală atât faţă de maturi, cât şi faţă de minori.  

Este necesar de atestat faptul că boala trebuie să fie de natură a împiedica 

executarea pedepsei, iar neînlăturarea acestor impedimente ar crea riscuri mari ca 

condamnatul să fie supus unor tratamente inumane sau degradante. 

Redacţia în vigoare a alin. (2) al art. 95 din Codul penal favorizează interpretări 

ambigui şi subiective, care duc la aplicarea într-un mod discriminator şi privilegiat a 

normei în cauză faţă de persoane practic, în aceeaşi situaţie. Astfel, liberarea de la 

executarea pedepsei în temeiul normei sus-indicate se aplică doar persoanelor care au 

contractat o boală gravă (stabilită de clasificatorul bolilor, aprobat de Ordinul Ministrului 

Justiţiei nr. 331 din 06.09.2006) doar „după săvârșirea infracţiunii sau în timpul 

executării pedepsei‖. 

În consecinţă, nu este posibilă aplicarea prevederilor menţionate faţă de o altă 

categorie de condamnaţi – cei care au contractat boala până la săvârșirea infracţiunii, fie 

până la săvârșirea infracţiunii au contractat o altă boală mai puţin gravă, care, la acea 

etapă, nu cădea sub incidenţa legii, însă, pe parcursul executării pedepsei, aceasta, 

agravându-se, se include în categoria bolilor grave care împiedică executarea pedepsei. 

În legislaţia corespondentă a unor state europene precum Estoniei şi Lituaniei, care 

în legile penale (art. 79 şi, respectiv, 76) acordă dreptul la liberare de la executarea 

pedepsei penale a persoanelor care au contractat boala atât până la pronunţarea sentinţei 

(indiferent de momentul săvârșirii infracţiunii), cât şi după aceasta, pe parcursul 

executării pedepsei aplicate.  

Astfel, considerăm că o eventuală  modificare a  prevederii de la alin. (2) art. 95 

din Codul penal va asigura echilibrul între interesul public şi cel al persoanei, aplicarea 

nediscriminatorie a prevederilor legale faţă de subiecte care se află în aceleaşi condiţii şi 

va servi ca instrument de remediu faţă de încălcarea unor drepturi ale persoanei 

condamnate. 

Reiterăm jurisprudenţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului, care a statuat 

că, unii deţinuţi, în special cei din categoria la care ne referim noi, necesită asigurarea 

unor condiţii speciale, în caz contrar existând pericolul de admitere a unui tratament 

degradant. Suferinţele la care sunt expuşi deţinuţii în legătură cu detenţia sa, cu 

procedurile igienice, prezintă în sine un teren favorabil pentru crearea sentimentului de 

anxietate şi de inferioritate, capabil să-i umilească şi să-i înjosească, în consecinţă 
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încălcându-se prevederile art. 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale.  

În situaţia în care, prin rapoartele Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi 

Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT)
1
, cât şi în hotărârile 

CEDO a fost  constatat faptul că instituţiile penitenciare din Moldova nu asigură condiţii 

de detenţie adecvate şi corespunzătoare standardelor recunoscute, speţa Price contra 

Regatului Unit, amintită mai sus, este relevantă vizavi de situaţia condamnaţilor care 

suferă de maladii grave.  

Promovarea acestor modificări poate contribui, prin liberarea de la executarea 

pedepsei penale, la neadmiterea deţinerii persoanelor grav bolnave în condiţii inadecvate 

stării lor, şi, implicit, la neadmiterea încălcării art. 3 al Convenţiei în raport cu aceste 

persoane.  

Totodată este de menționat că, Curtea Europeană a Drepturilor Omului condamnă 

„toleranța oficială‖
2
 – faptul că deși acțiunile sunt în mod evident ilegale, ele sunt totuși 

tolerate în sensul că oficialii ierarhic superiori ai celor direct responsabili, deși cunosc 

asemenea acte, nu întreprind nici o acțiune pentru a preveni repetarea lor; sau că 

autoritatea ierarhic superioară manifestă indiferență față de numeroasele plângeri 

adresate pentru constatarea adevărului sau neadevărului acestor plângeri; sau că în 

instanțele judecătorești reclamanților li se refuză un proces echitabil. 

Astfel, conceptul de toleranță oficială reflectă ceva mai mult decât aprobarea 

oficială a unei practici anumite. Acest concept mai degrabă include atitudinea 

autorităților privind reacționarea la o practică existentă sau la probele ce confirmă 

existența unei atare practici. În această privință, toleranța oficială se axează în jurul 

acțiunii întreprinse de autorități pentru a pune capăt repetării unor acte și în jurul 

eficacității acestor acțiuni pentru atingerea acestui scop. În opinia noastră operarea 

modificărilor în alin. 2 art. 95 din Codul penal (în vederea liberării de la executarea 

pedepsei penale și a persoanelor care au contractat boala până la săvârșirea infracţiunii, 

fie până la săvârșirea infracţiunii au contractat o altă boală mai puţin gravă, care, la acea 

etapă, nu cădea sub incidenţa legii, însă, pe parcursul executării pedepsei, aceasta, 

agravându-se, se include în categoria bolilor grave care împiedică executarea pedepsei) 

va preveni o eventuală calificare a inacțiunilor statului drept „toleranță oficială‖. 
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VERIDICITATEA DECLARAŢIILOR –  

OBIECTUL OCROTIRII JURIDICO-PENALE 
 

NASTAS Andrei 
 

Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,  

MD-2012, or. Chişinău, str. 31 August 1989, 82. 

 

VERACITY OF STATEMENTS – OBJECT OF CRIMINAL  

LEGAL PROTECTION 

 

Justice, in fact, is that indispensable social value and extremely important for 

achievement of which depends on the entire social order. In the context of this idea, the 

first article of the section of the Constitution is dedicated to the courts, in Chapter IX 

judicial authority, proclaimed that justice is carried out only in the name of the law 

courts and judges are independent, impartial and subject only to the law. 

Analysing in detail the notion of justice, it has several meanings, two of which are 

directly related to the study of the court system: justice is a function - the function of the 

judge to decide on conflicts between different subjects of law enforcement respectively, 

justice is all the activities which contribute, directly or indirectly, may exercise the 

judicial function. 

In fact, the primary purpose of this article, highlighting the need for protection is 

the accuracy of the information through the criminal rules. The problem arises when the 

statements of witnesses against a person narration and/or information that don’t 

correspond to reality. 

Perjury in judicio falsitas is that a witness who, in a criminal, civil, disciplinary or 

any other case in which listening to witnesses, making false statements, or does not say 

everything he knows concerning the circumstances essential to the which was asked and 

is prosecuted by the provisions of art. 312 of the Criminal Code of the Republic of 

Moldova. However, the article mentioned two other offenses are punishable: the false 

conclusion and incorrect translation or interpretation. 

 

În societatea modernă, rolul de a înfăptui justiţia şi l-a asumat statul. Înfăptuirea 

justiţiei, în sens larg, reprezintă activitatea instanţelor judecătoreşti de a căuta şi de a 

stabili ceea ce este just şi corect în speţele pe care aceasta le soluţionează. Justiţia este 

arta binelui şi a echităţii (Jus est ars boni et aequi). 

                                                           

 NASTAS Andrei - Doctorand la Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM.  
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Conform art. 20 al Constituţiei R.M., orice persoană are dreptul la satisfacere 

efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care-i violează 

drepturile, libertăţile şi interesele legitime. Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie. 

Justiţia, de fapt, reprezintă acea valoare socială indispensabilă şi deosebit de 

importantă, de a cărei înfăptuire depinde întreaga ordine socială. În contextul acestei idei, 

primul articol al secţiunii consacrate instanţelor judecătoreşti, Constituţia Republicii 

Moldova, în capitolul IX Autoritatea judecătorească, proclamă că justiţia se înfăptuieşte 

în numele legii numai de instanţele judecătoreşti, iar judecătorii sunt independenţi, 

imparţiali şi se supun numai legii
1
.  

Analizând în detaliu noţiunea de justiţiei, aceasta are mai multe sensuri, două 

dintre ele fiind legate în mod direct de studiul organizării judiciare: justiţia este o funcţie 

– funcţia de a judeca, de a decide asupra conflictelor apărute între diferite subiecte de 

drept prin aplicarea legii şi, respectiv, justiţia reprezintă ansamblul activităţilor prin a 

căror contribuţie, directă sau indirectă, se poate exercita funcţia judiciară. 

Caracterizând accepţiunea restrâns, Gh. Ulianovschi menţionează că promotorii ei 

înţeleg prin justiţie numai „activitatea de soluţionare a pricinilor de către instanţele 

judecătoreşti‖. Conform acestei idei, infracţiunile care atentează la executarea hotărârilor 

judecătoreşti trebuie să fie incluse în grupul infracţiunilor contra ordinii de administrare, 

şi nu în cel al infracţiunilor contra justiţiei
2
. 

Pornind de la faptul că normele constituţionale poartă un caracter general şi 

necesită un mecanism de asigurare a lor, legiuitorul a incriminat un şir de fapte drept 

infracţiuni care atentează la procesul de înfăptuire a justiţiei. Republica Moldova nu 

constituie excepţie, mai ales că, infracţiunile care atentează la înfăptuirea justiţiei joacă 

rolul de sprijin a desfăşurării în bune condiţii a unei proceduri judiciare. Rolul primordial 

în procesul de înfăptuire a justiţiei este atribuit veridicităţii informaţiilor relatate. Anume 

acestea din urmă în cele mai dese cazuri, stau la baza unor hotărâri judecătoreşti.   

În contextul celor analizate, se desprinde şi definiţia noţiunii de infracţiuni contra 

justiţiei prin care se înţelege faptele prejudiciabile, săvârşite cu intenţie, care aduc 

atingere, în mod exclusiv sau principal, relaţiilor sociale cu privire la activitatea de 

înfăptuire a justiţiei sau, respectiv, la activitatea de contribuire la înfăptuirea 

justiţiei
3
.Tratarea conceptului de veridicitate nu poate fi realizată, fără a se face referire la 

noţiunea de adevăr. De astfel, între noţiunea de justiţie şi adevăr există relaţii 

complementare. 

În Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, adevărul este definit ca fiind 

„concordanţa între cunoştinţele unui individ şi realitatea obiectivă‖, „o afirmaţie ce s-a 

                                                           
1
 Brînză Sergiu, Vitalie Stati. Drept Penal Vol. II partea specială. Chişinău: Editura USM, 2011, p. 

176. 

 
2
 Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994. Publicat: 18.08.1994. În: Monitorul Oficial nr. 1, 

art. 20. 
3
 Dicţionarul explicativ al limbii române. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Academia Română: 

Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan‖ Editură: Editura Univers Enciclopedic Gold, 2009, p. 98 . 
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dovedit a fi adevărată sau care a fost acceptată ca fiind adevărată‖, „realitate, actualitate 

sau veridicitate‖. Există accepţiuni conform cărora nu există adevăr absolut, ci numai 

percepţii şi opinii. S-a constat că, cu referire la chestiunea dată, există două puncte de 

vedere opuse. Unii cercetători susţin că nu există un adevăr absolut şi totul este relativ. 

Dacă să definim noţiunea de adevăr absolut conform sursei menţionate supra, acesta 

semnifică „reflectare justă, însă aproximativă, limitată a realităţii‖.  

Cel de-al doilea punct de vedere este susţinut de savanţi care consideră că există 

într-adevăr standarde absolute, care definesc ce este adevărat şi ce nu. De aceea, se poate 

determina dacă acţiunile sunt corecte sau greşite, în funcţie de cum se raportează la acele 

standarde absolute. 

Însă în opinia autorului român Petre Botezatu adevărul are o noţiune aparte el 

devine o corespondenţă a ideilor cu realitatea, corespondenţă ce se poate proba pe cale 

teoretică (logică). Autorul distinge trei tipuri de adevăr şi anume: Adevărul relativ, 

adică realizează o corespondenţă cu stările reale, adecvată mijloacelor de investigaţie, în 

timp ce cunoaşterea este un moment al adevărului (veritas filia temporis). Adevărul 

absolut, atât timp cât realizează o corespondenţă absolută cu realitatea (adevăr realizat 

şi nu în curs de realizare) şi, totodată, atât timp cât cunoaşterea reprezintă însuşi 

adevărul. Adevărul probabil, (ce relevă gradul de necesitate a posibilului) este măsura 

transformării posibilităţii în realitate. Probabilitatea producerii unui eveniment dintre 

altele posibile – raportul dintre evenimentul real ce se produce şi toate evenimentele ce 

se pot produce – axioma întâmplării
1
. 

În sursa menţionată anterior, adevărul absolut reprezintă cunoaşterea completă a 

realităţii sau este acel element al cunoaşterii care nu poate fi infirmat în viitor. 

De fapt, scopul primordial al analizei date, îl constituie evidenţierea necesităţii 

ocrotirii veridicităţii informaţiilor prin prisma normelor de drept penal. Problema apare 

în momentul în care declaraţiile făcute de martori contra unei persoane, conţin informaţii 

şi/sau date care nu corespund realităţii, deci nu sunt adevărate.  

Prin declaraţiile martorului se înţeleg relatările făcute în faţa organelor de drept de 

către persoanele care au cunoştinţe de natura să servească la aflarea adevărului într-un 

proces penal cu bună ştiinţă, termenul care ar echivala cu conştient, având cunoştinţa 

deplină a faptelor. Ținând cont de prevederile art. 312 Cod Penal al Republicii Moldova 

declaraţiei mincinoase, concluziei false sau traducerii incorecte putem spune că 

persoana care dă declaraţii o face cu bună ştiinţă sau cu bună credinţă  

Convingere intimă a unei persoane că ceea ce face este bine, conform legii; 

obligaţie de comportare conform cu regulile de convieţuire, care revine parţilor la 

încheierea şi executarea unei convenţii. Buna credinţă are un rol important în activitatea 

organelor de drept, existenţa ei se manifestă în adoptarea unor soluţii temeinice şi legale. 

Conceptul juridic de bună credinţă a fost fundamentat de juristul roman Cicero şi este 

                                                           
1
 Nistoreanu Gheorghe, Alexandru Boroi. Drept penal. Partea specială. Ediţia a II-a. Bucureşti: 

Editura ALLBECK, 2000, p. 404. 
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întâlnit sub definiţii diferite în doctrinele moderne de drept. De asemenea, buna credinţă 

face obiectul mai multor articole din Codul Civil. Ea are importanţă şi pentru a se face 

deosebire între martorul de buna credinţă şi cel de rea-credinţă (martorul mincinos)
1
. 

Dacă să ne referim la mărturia mincinoasă falsitas in judicio este fapta martorului 

care, într-o cauză penală, civilă, disciplinară sau orice altă cauză în care se ascultă 

martori, face afirmaţii mincinoase ori nu spune tot ce ştie privitor la împrejurări esenţiale 

asupra cărora a fost întrebat şi este incriminată prin dispoziţiile cuprinse în art. 312 din 

CP RM. Totodată, în articolul menţionat mai sunt incriminate alte două infracţiuni: 

concluzia falsă şi traducerea sau interpretarea incorectă. 

Prin prezentarea concluziei false se înţelege acţiunea de a prezenta rapoarte cu 

concluzii ce nu corespund adevărului cu prilejul efectuării de către specialist sau expert a 

constatării tehnico-ştiinţifice sau medico-legale şi, respectiv, a expertizei. 

A prezenta o traducere incorectă înseamnă a efectua în scris o traducere 

mincinoasă fie prin afirmaţii mincinoase făcute de traducător în operaţiunile de traducere 

sau prin omisiune, adică de trecere sub tăcere a unor idei care urmau a fi traduse. 

Declaraţiile acelor martori care fac afirmaţii mincinoase ori nu spun tot ce ştiu 

privitor la împrejurările esenţiale asupra cărora au fost întrebaţi, prezintă pericol social, 

prin aceea că îngreunează, derutează şi compromit activitatea organelor judiciare, putând 

implicit determina pronunţarea unor soluţii care nu corespund adevărului. 

Mărturia mincinoasa are ca urmare imediată crearea unei stări de pericol pentru 

desfăşurarea normală a activităţii de înfăptuire a justiţiei. Aceasta stare de pericol este 

aptă sa conducă la o soluţionare injustă a cauzei. În acest sens, doctrina şi în practica 

naţională acceptă poziţie în care se consideră că infracţiunea de la art. 312 CP RM se 

consumă în momentul în care audierea martorului, care a făcut afirmaţii mincinoase, a 

luat sfârşit şi acesta şi-a semnat declaraţia, astfel pentru consumarea infracţiunii de 

mărturie mincinoasă nu este necesar să se fi pronunţat o soluţie nedreapta, ci este 

suficient ca datorită afirmaţiilor mincinoase pe care martorul le-a făcut să existe pericolul 

de a se pronunţa o asemenea soluţie. Dacă acest pericol se materializează, atunci acest 

lucru va fi avut în vedere la individualizarea pedepsei
2
. 

Caracterul de pericol al infracţiunii este recunoscut şi de practica unor instanţe 

judecătoreşti din alte state, cum ar fi spre exemplu Franţa, care inserează între elementele 

specifice ale faptei posibilitatea producerii unui prejudiciu. Această practică a reprimat 

mărturia mincinoasă, chiar dacă nu a avut o influenţă efectivă asupra soluţiei procesului 

dar, fără îndoială, o asemenea intenţie din partea făptuitorului a existat. 

Se poate afirma deci, că, în activitatea de înfăptuire a justiţiei, declaraţiile 

martorilor, ca şi rapoartele de expertiză sunt considerate mijloace de probă, ele 

contribuind la aflarea adevărului şi prin aceasta la soluţionarea cauzei în care sunt 

                                                           
1
 Scriparu Gheoreghe, Vasile Astărăstoae. Criminologie Clinică. Iaşi: Polirom, 2003, p. 201 – 202. 

2
 Ulianovschi Gh. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei. Chişinău: Ed. Garuda-Art, 1999, p. 

42 - 45. 
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administrate. De exactitatea probelor şi de probabilitatea celor care concură la aflarea 

adevărului, depinde temeinica înfăptuire a justiţiei. 

În sfârşit, este necesar ca declaraţia făcută să fie una dintre acele declaraţii care, 

potrivit legii sau împrejurărilor, serveşte la producerea unei consecinţe juridice. Prin alte 

cuvinte, se cere ca declaraţia să aibă, potrivit legii sau împrejurărilor, valoare probatorie 

şi eficienţă juridică, să fie aptă a servi, prin însuşi faptul că a fost făcută, la producerea 

consecinţei juridice avută în vedere de făptuitor. 

Declaraţia necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ competent şi 

producătoare de consecinţe juridice are, în unele cazuri, o încriminare distinctă. În 

asemenea cazuri, fapta constituie o altă infracţiune.  

Privite în toată complexitatea lor, activităţile de înfăptuire a justiţiei desfăşurate în 

cadrul procesului penal au drept scop aflarea adevărului pentru ca nici o persoană 

nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală şi condamnată pe nedrept. 
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NOTARY PROCEDURE FIGHTING WITH LEGAL ACT 

CONTESTATION 

This article is dedicated to research the influence of notary procedure on 

exclusion from practice the phenomena of legal acts nullity. It is analyzed and there are 

proposed the ways to improve the Moldavian legislation in force in the field of notary 

procedure, based on the historical and comparative researches of different legal 

categories, as civil, civil procedure as well as notary order. Modern civil circuit cannot 

be imagined without notary support and all those guarantee that notary provide to the 

state and society. It is known that notary has been granted with the ability to solve the 

most difficult and important tasks (for example certify the mortgage contract), also it is 

tested on it new legislation modifications (for example certify the contract of investment 

in construction, establishing of real rights). However the notary mechanism of protection 

of the citizens and state’s civil rights and interests cannot ensure the entire civil circuit 

stability. This certainly has many reasons, among which missing of the proper legislative 

ground, the disputable court practice and other reasons. In the same time this work will 

be directed to research the improving vectors of the legislation in force in the field of 

guaranteeing the stability of civil circuit and unique application of the legal norms 

having the goal to diminish the judgments issued by the courts on recognition of notary 

certified transactions void. 

 

Современный гражданский оборот невозможно представить без 

нотариального сопровождения и тех гарантий, которые нотариат предоставляет 

государству и обществу. Ни для кого не секрет, что нотариату поручают решение 

самых сложных и важных задач (например, удостоверение договора ипотеки). Он 

испытывает на себе нововведения молдавского законодательства (например, 

удостоверение договоров инвестиции в строительство, установление вещных 

прав). 

Однако нотариальный механизм защиты прав и законных интересов лиц и 
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государства не в состоянии в настоящий момент полностью гарантировать 

стабильность гражданского оборота. Этому, безусловно, есть много причин, среди 

которых отсутствие должного законодательного поля, противоречивая судебная 

практика и т.д. и т.п. Об этих недостатках можно встретить упоминания, как в 

обычной прессе, так и в юридической литературе. Тем не менее, к сожалению, 

эффективных методов устранения таких недостатков, как правило, не 

предлагается. 

Работы по реформированию молдавского нотариата не утихают и по сей 

день. В этом направлении следует правильно определить цели нотариальной 

деятельности – охрана права, в том время как нотариат играет роль инструмента 

предупреждения правонарушений, создания гарантий стабильности и 

бесконфликтности гражданских правоотношений. В обобщенном виде 

нотариальная квалифицированная помощь может быть выражена понятием 

предупредительного правосудия.
1
 

Настоящая работа направлена на определение векторов совершенствования 

действующего законодательства в области обеспечения стабильности 

гражданского оборота и единообразного применения норм права с целью 

искоренения или существенного уменьшения количества судебных решений по 

признанию нотариально удостоверенных сделок недействительными 

(оспоримыми). 

Изначально, любой нотариальный акт направлен на обеспечение в 

установленном законом порядке защиты прав и законных интересов лиц и 

государства (ст. 2 ч. (1) Закона о нотариате
2
). Нотариусы действуют от имени 

Республики Молдова. В связи с этим, вся нотариальная процедура является 

императивной. Соблюдение процедуры должно служить гарантом законности 

нотариального документа и освобождения нотариуса от ответственности в случае 

если нотариальный документ будет признан недействительным. Тем не менее, 

даже несмотря на пристальное внимание законодателя к области нотариата (за 

время независимости Республики Молдова, на ее территории действовали уже три 

закона о нотариате, а в настоящее время новый проект закона о нотариате 

находится в разработке), вопрос о детальном регулировании нотариальной 

процедуры остается открытым, а общество и нотариусы – незащищены от 

злоупотреблений и фальсификаций недобросовестных участников гражданского 

оборота. Остается надеяться, что новый проект сможет совместить в себе задачи 

по искоренению излишней бюрократии в нотариате, которая никак не 

способствует целям нотариата, и установить столь необходимое процессуальное 

поведение нотариуса, которое бы способствовало достижению целей нотариата. 

                                                           
1
 Е.Б. Тарбагаева. Цели и задачи нотариата на современном этапе. В: Нотариальный 

вестникъ. 2011, № 2, с. 25 - 30. 
2
 Закон Республики Молдова о нотариате, № 1453 от 08.11.2002. В: Мониторул Офичиал ал 

РМ № 154-157 от 21.11.2002, ст. 1209. 
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Относительно понятия сделки, молдавский законодатель выбрал 

психологическую концепцию, поставив акцент на направленность воли лица, 

нежели на объективное ее проявление либо наступление результата. Такой вывод 

исходит из положений ст. 195 Гражданского кодекса
1
, согласно которым сделкой 

признается выражение физическими и юридическими лицами своей воли, 

направленной на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей. 

В то же время, психологическая концепция природы сделки имеет три 

основных направления относительно правового значения воли и волеизъявления 

участников сделки
2
. Молдавский законодатель выбрал теорию волю 

(классическая немецкая доктрина), отдавая приоритет воле лица и признавая за 

волеизъявлением лишь роль средства для распознавания воли. Данный выбор 

может быть подвержен критике, однако это выходит за рамки объекта 

исследования настоящей работы. Тем не менее, следует отметить 

противоречивость избранных гражданско-правовых конструкций. С одной 

стороны воле отдается предпочтение, а с другой стороны – стабильность 

гражданского оборота основывается не на воле, а на результате этой воли 

(волеизъявлении), причем базируясь на принципе добросовестности в отношении 

поведения субъекта, воспринимающего волеизъявление.
3
 В итоге, даже если и 

будет доказано несоответствие воли волеизъявлению и сделка будет признана 

недействительной (оспоримой), применить последствия недействительности 

такой сделки (реституцию) в отношении добросовестного приобретателя 

практически невозможно. Как следствие этого, увеличивается количество случаев 

применения санкций в отношении Молдова со стороны Европейского суда по 

правам человека.  

Для разрешения конфликта воли и волеизъявления и сглаживания проблемы 

применения соответствующих норм права, некоторые авторы прибегают к 

подмене понятий, рассматривая волеизъявление как атрибут воли.
4
 

Именно аспекты, связанные с волей лица, соотношением воли и 

волеизъявления, а также необходимостью получения согласия третьих лиц на 

заключение сделки являются краеугольным камнем, который служит основанием 

для признания сделки оспоримой. Воля скрыта от людских глаз, и понять 

истинные намерения любого лица, даже вне рамок права, представляет собой 

сложность и для специалиста в области психологии. К нотариусу не 

предъявляются требования иметь образование в области психологии, 

следовательно, нотариусу еще труднее разобраться в хитросплетениях 

                                                           
1
 Закон Республики Молдова № 1107 от 06.06.2002. В: Мониторул Офичиал ал РМ, № 82-86 

от 22.06.2002, ст. 661. 
2
 И. Павлова, Воля и волеизъявление участников сделки. В: Закон. 2002, № 1, с. 16. 

3
 К.И. Скловский. О природе сделки и передаче права. В: Закон. 2010, № 6, с. 132 - 133. 

4
 А.А. Панов. К вопросу о категориях воли, волеизъявления и порока воли в теории 

юридической сделки. В: Вестник гражданского права. 2011, № 1, с. 52 - 81. 
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человеческих судеб.  

Из любой, даже тупиковой ситуации, всегда есть выход. В истории своего 

развития, нотариату приходилось преодолевать и не такие трудности, находя 

оптимальный выход из сложнейших ситуаций и постоянно совершенствуясь, 

отвечая вызовам современного общества. С этой целью представляется наиболее 

верным использовать опыт стран с более развитым институтом нотариата, а также 

особенности национального менталитета. В результате, появляются следующие 

предложения. 

1. установить срок для процедуры нотариального удостоверения сделок. 

Подобного рода практика существует, например, в Германии. Согласно 

статистике, некоторые нотариусы совершают десятки, а то и сотни, процедур 

нотариального удостоверения сделок за один день. Несмотря на возможности 

человеческого мозга, никто не в состоянии проверить предоставленные 

документы и успеть поговорить (выяснить волю, разъяснить последствия) с 

каждым участником нотариального процесса. Следует отметить, что сроки 

оказания государством определенных публичных услуг строго урегулированы. 

Действующее законодательство не дает возможность лицу зарегистрировать в 

момент предоставления всех документов его право в Реестре недвижимого 

имущества, получить какую-либо справку или же получить документ 

национальной паспортной системы. Везде есть сроки! И это вполне объяснимо. 

Однако, нотариальный процесс в Молдове построен на отсутствии сроков, 

предусматривая с ст. 39 Закона о нотариате, что нотариальные действия 

совершаются в день представления всех необходимых документов, если законом 

либо соглашением сторон не предусмотрено иное. Очевидно, законодатель хотел 

исключить, таким образом, возможность нотариуса злоупотреблять 

предоставленной ему компетенцией в угоду себе, откладывая совершение менее 

выгодных действий и совершая более доходные нотариальные акты. Данный 

подход должен сохраниться, но он не может быть применим в отношении 

сложных нотариальных действий, к каким можно отнести и удостоверение 

сделок. Например, абсолютно нелогичным является подход, когда само действие 

нотариус должен совершить в день предоставления всех необходимых 

документов, но в случае отказа, сам отказ должен быть написан в течение 10 дней. 

Получается, что написать отказ существенно труднее, чем совершить 

нотариальное действие, хотя в действительности, все наоборот. Основанием для 

отказа может послужить один фактор (например, незаконное условие в договоре, 

на включение которого настаивают стороны), в то время как для удостоверения 

сделки необходимо убедиться в законности всех условий действительности 

сделки. 

Более того, нотариальная практика показывает, что в граждане Молдовы 

чаще всего не уверены в сделанном выборе, а потому, за несколько дней, а то и 

меньше, могут изменить свое решение, доказывая впоследствии, что нотариус их 

неверно понял. Предоставление обязательного минимального срока для 
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удостоверения сделок позволит нотариусу более тесно общаться с лицом, а лицу 

предоставит больше времени на принятие обоснованного и взвешенного решения. 

Именно такое решение и является волей. В зависимости от правовой природы 

сделки нужно устанавливать и минимальный срок. Так, например, для договора 

отчуждения недвижимого имущества срок должен составлять не менее двух-трех 

недель. 

2. создать принцип единого окна в нотариате. Проблема предоставления 

фальшивых документов также известна и нотариату. Бороться с ней можно 

разными способами. Наиболее эффективным видится конструкция, согласно 

которой лицо общается только с нотариусом, а нотариус собирает все 

необходимые документы и информацию для совершения нотариального действия. 

Прямое общение нотариуса с публичными органами уполномоченными выдавать 

документы и предоставлять информацию исключит любую возможность 

фальсификации этих данных, за исключением, пожалуй, прямой 

заинтересованности предоставляющего такие данные лица.  

Прямое общение нотариуса позволит исключить «испорченный телефон», 

когда лицо, в результате отсутствия опыта, требует и получает не те данные, 

которые просит нотариус, и как следствие, теряет и время и деньги, а виновным 

ему представляется нотариус. Например, нотариус отправляет наследника в суд 

для установления факта принадлежности имущества наследодателю, а вместо 

этого, ему приносят решение суда о признании факта принятия наследства; 

нотариус просит предоставить ему выписку из реестра недвижимого имущества, а 

ему представляют справку о содержании реестра недвижимого имущества. 

Другим преимуществом является способность нотариуса заметить 

недостатки предоставленного документа и потребовать немедленного 

исправления таких недостатков, без необходимости дополнительного внесения 

платежей. 

В то же время, принцип единого окна должен отражаться и на работе 

нотариуса с существующими реестрами по регистрации прав. Так, например, если 

один из нотариус начал процедуру по удостоверению договора отчуждения 

недвижимости, при первом же обращении нотариуса к данным реестра, в реестр 

должны быть внесены данные о нотариусе который начал процедуру. Эта отметка 

может быть снята только после положительного завершения нотариального 

производства или по заявлению самого нотариуса. В то же время, если в 

отношении этой недвижимости поступит какое-то запрещение или будет наложен 

секвестр, регистратор будет обязан уведомить соответствующего нотариуса, а сам 

нотариус сможет уберечь приобретателя от риска будущих споров. Подобный 

механизм не позволит недобросовестным лицам продавать одну и ту же вещь 

несколько раз, гарантировав приобретателю добросовестность приобретения. 

Принцип единого окна может охватить и определенные действия после 

удостоверения, как-то, передача цены по договору, регистрация прав и самого 

договора в реестрах, уплата налогов и т.д., с целью обеспечения интересов и 
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самого лица (нет необходимости тратить деньги и время – отпрашиваться с 

работы и т.д.), и государства (за счет удержания и уплаты налогов). 

3. ограничить количество одновременных производств по 

удостоверению сделок. Подобное положение существует и в других странах, 

например, в Германии их количество составляет не более 5. 

Нынешний подход законодателя обязывает нотариуса работать со всеми 

просьбами о нотариальном сопровождении, не давая ему никакого основания 

отказать по причине загруженности или усталости. Понятие компетенции, в 

данном случае, следует отличать от субъективного права
1
. Наделяя нотариуса 

компетенцией, государство обязывает нотариуса совершить нотариальные акты в 

случае обращения с такой просьбой, а не дает нотариусу субъективное право на 

принятие решения – оказать нотариальную помощь или нет. 

Физиологические возможности нотариуса не безграничны. Нотариус не 

супермен. Предлагаемое лимитирование призвано сосредоточить внимание 

нотариуса именно на конкретной процедуре, исследовав ее максимально детально 

и всесторонне. Параллельное ведение нескольких процедур ведет к возрастанию 

риска ошибки со стороны нотариуса, что неминуемо может привести к признанию 

нотариального документа недействительным. Однако, и ограничение внимания 

нотариуса на одном производстве также не отвечает реалиям современного 

общества и нотариата. Постоянное сосредоточение на одном вопросе может 

привести к психологическим расстройствам, и, безусловно, приводит к потере 

внимания (в силу того факта, что материал при повторном и последующих 

чтениях уже кажется верным, потому как не чужд, а известен подсознанию). 

Правильное ведение нескольких производств является более эффективным, 

нежели ограничение одним производством. 

Реализация этого предложения направлена изначально на равномерное 

распределение нагрузки между нотариусами, в противовес нынешнему 

скоплению таких процедур у нескольких нотариусов в результате демпингового 

тарифа. 

Учитывая вышеизложенное, представляется допустимым запрещение 

нотариусу вести более 10-15 нотариальных процедур по удостоверению 

договоров параллельно. 

4. установить ответственность обратившихся за совершением 

нотариального акта лиц. 

Ни для кого не секрет, что дееспособность лицом приобретается 

одновременно с осознанием ответственности за собственные действия и поступки. 

Однако, практика показывает, что: 

- либо осознание ответственности не наступает, и лицо продолжает 

оставаться в состоянии полной безответственности и безнаказанности как 

                                                           
1
 V. Constantin. Criza articolelor 85 şi 103 din Constituţie. În: Ghid juridic. 2009, nr. 10 – 11, p. 102 

- 103. 
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результат такого воспитания; 

- либо, несмотря на осознание ответственности, лицо приходит к выводу, 

что правонарушение принесет больше выгод, даже с учетом негативных 

последствий предусмотренных законом санкций за это правонарушение (если 

учесть, что за некоторые правонарушения ответственность вообще не 

предусмотрена); 

- либо лицо не осознает, что совершаемое им деяние является 

правонарушение, рассматривая его как свободу действий, гарантированную 

Конституцией и международными актами, как правило, вследствие отсутствия 

должной правовой культуры и информатизации гражданского общества. 

Именно установление эффективных санкций за правонарушение и 

популяризация этих санкций может привести к более ответственному отношению 

общества. 

Следует учитывать и тот фактор, что некоторые действия лица в рамках 

нотариальной процедуры не могут рассматриваться как правонарушение. 

Например, лицо может заблуждаться относительно принадлежности ему на праве 

личной собственности вещи, в то время как вещь ему принадлежит на праве 

совместной собственности (в результате приватизации, в случае приобретения 

вещи за счет личных средств накопленных до брака и т.д.). Устранению всех 

заблуждений должен способствовать нотариус, предоставляя квалифицированную 

нотариальную помощь. 

За недобросовестное поведение лица должна применяться санкция, которая 

должна изначально быть больше любого блага предоставляемого 

соответствующей сделкой. Ведь, истинные намерения лица узнать практически 

невозможно, а значит, надо создать условия, при которых лицу будет выгоднее 

выразить истинную волю, нежели подменить ее ложной. 

Данные санкции носят не столько нотариальный характер, сколько 

гражданско-правовой, административный или уголовный, и требуют своего 

отражения непосредственно в нормах соответствующих отраслей права. 

Например, в рамках гражданского права может быть внесено положение, согласно 

которому, лицо которое целенаправленно создало условия для признания сделки 

недействительной не получает все переданное по исполнению такой сделки. С 

точки зрения административного и уголовного права установить ответственность 

за умышленное предоставление ложных сведений перед нотариусом, разграничив 

ее последствиями, при этом уголовная санкция должна состоять из лишения 

свободы сроком от 2 до 5 лет.  

В то же время, нотариус должен иметь право предъявить иск к 

недобросовестному лицу о возмещении нанесенного морального ущерба, в то 

время как уплаченные этим лицом тарифы не подлежат возврату. Чем больше 

нотариальных документов признают недействительными в суде, тем меньше 

доверия к нотариату и к нотариусу, в частности. А доверие – это фундамент 

нотариата, его легко потерять, но восстановить очень тяжело! Поэтому размер 
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компенсации за моральный ущерб должен быть достаточным для восстановления 

доброго имени нотариуса и нотариата перед государством и обществом. 

5. предоставить действительные гарантии нотариального документа. 

На сегодняшний момент, Закон о нотариате наделяет нотариальный акт 

особенными свойствами: является официальным актом, обладает презумпцией 

законности и достоверности и имеет доказательную и исполнительную силу. 

Однако, что свойственно особенностям молдавской законодательной техники, 

данные положения не нашли своего дальнейшего развития в специальных 

законодательных актах, в результате чего остались только декларативными. В 

результате, эти презумпции нотариусу приходится подтверждать 

доказательствами каждый раз в суде, а любые сомнения толкуются в пользу не 

нотариального документа, а истца. 

Для того чтобы указанные выше презумпции заработали, необходимо 

внести соответствующие изменения, как минимум, в Гражданский 

процессуальный кодекс и в Исполнительный кодекс. 

При этом нотариальному документу должна быть предоставлена двойная 

презумпция достоверности и законности как доказательству в процессе. Именно 

нотариус, как непосредственный участник нотариального процесса, который 

общался с участниками сделки, выяснял их волю в момент совершения 

(удостоверения) сделки, разъяснял им правовые последствия выбранных ими 

действий и зафиксировал все это в нотариальном документе, может с точностью 

воспроизвести обстоятельства нотариального производства. Ни судья, ни эксперт, 

ни специалист не могут сделать ничего подобного. Данные лица исходят из тех 

доказательств, которые им были предоставлены для исследования, другими 

словами, пользуются доказательствами, которые возникли в момент спора 

(свидетельские показания, признания, клятвы под присягой, заключения 

экспертов и т.д.). 

Качеством, существенно отличающим документы, оформленные с 

помощью нотариуса, от остальных письменных документов, является их 

аутентичность.
1
 В обыденном понимании аутентичность означает такую верность, 

соответствие которой действительности невозможно оспорить, в 

противоположность тому, что ложно.
2
 Это свойство нотариальных актов 

позволяет ученым и законодателям ставить документы, выходящие из-под пера 

нотариуса, на одну ступень с судебными актами.
3
 

Учитывая состязательность гражданского судопроизводства, нотариус 

должен превратиться в бюрократа, который «коллекционирует» доказательства 

                                                           
1
 В.В. Епифанова. Нотариальная форма сделки: правовое значение и пределы применения. B: 

Нотариальный вестникъ. 2009, № 12, с. 20 - 21. 
2
 Ж.-Ф. Пиепу, Ж. Ягр. Профессиональное нотариальное право. Пер. с франц. М.: Юристъ, 

2001, с. 116. 
3
 Л. Эннекцерус. Курс германского гражданского права: Введение и общая часть. Т. 1. 

Полутом 2. Пер. с немецкого. М.: Издательство иностранной литературы, 1949, с. 157. 
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для возможного будущего процесса, с целью подтвердить свою правоту и 

сохранить лицо порядочного человека. Нотариусу (как и любому лицу) очень 

тяжело выяснить истинную волю лица в момент нотариального удостоверения, и, 

что еще тяжелее, доказать злой умысел лица уже в гражданском процессе, с целью 

оставить нотариальный документ в силе. 

В этой связи было бы целесообразным закрепить преимущество 

нотариального доказательства (документа), освободив стороны в судебном 

процессе от необходимости предоставления иных доказательств в подтверждение 

фактов, удостоверенных в нотариальном производстве, которые должны обладать 

общеобязательной силой для суда, пока не будет обжалован (оспорен) 

соответствующий нотариальный акт.
1
 

Данное положение нашло свое законодательное отражение в праве 

Франции, Германии, где признать недействительным нотариальный документ 

практически невозможно. 

6. изменить вид гражданского судопроизводства при обжаловании 

нотариальных документов.  

Как продолжение предыдущего предложения, вытекает необходимость 

изменить вид гражданского судопроизводства. Согласно Закону об 

административном суде
2
, нотариусы отнесены к органам публичной власти, а 

нотариальные документы обжалуются по правилам производства по 

административным делам
3
. Одной из особенностей данного вида гражданского 

судопроизводства является обязанность именно ответчика (нотариуса) 

предоставить все доказательства законности совершенного нотариального акта. 

Представляется, что данный вид гражданского судопроизводства не 

соответствует институту нотариата. Более того, до вступления в силу 

действующего Гражданского процессуального кодекса, обжалование 

нотариальных актов было отнесено к особому производству, что, на взгляд автора, 

является наиболее уместным и целесообразным. 

Во многих странах нотариальные акты обжалуются именно в особом 

производстве. Вероятно, по этой причине, вид гражданского производства 

изменяется на особое производство в случае осложнения иностранным элементом 

(ст. 461 ч. (2) лит. g) Гражданского Процессуального кодекса). Несмотря на 

провозглашенное в ст. 16 Конституции Республики Молдова равенство всех перед 

законом, подобное положение процессуального законодательства кажется явным 

нарушением данного принципа и дискриминацией в отношении иностранных 

граждан. 

                                                           
1
 А.А. Шахбазян. Правовая природа защитной функции нотариата в гражданском обороте. В: 

Нотариальный вестникъ. 2010, № 2, с. 12 - 13. 
2
 Закон Республики Молдова № 793 от 10.02.2000. В: Мониторул Офичиал РМ № 57-58 от 

18.05.2000, ст. 375; Переопубликован: Мониторул Офичиал ал РМ. Специальный выпуск от 

03.10.2006, с. 30. 
3
 Статьи 277 и 278 Гражданского Процессуального Кодекса. 
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Обоснованность подобного изменения подтверждается и презумпциями, 

которыми законодатель наделяет нотариальный документ. 

Чаще всего нотариальный акт не обжалуется отдельно, а обжалуется сама 

сделка, которая была нотариально удостоверена. В свете этого, судебные 

инстанции не признают за нотариальным документ наличие соответствующей 

доказательственной силы и не применяют презумпции, установленные Законом о 

нотариате, и это несмотря на то, что в результате признания сделки 

недействительной сам нотариальный акт подвержен тем же правовым эффектам. 

Учитывая данный факт, в рамках искового производства по признанию 

нотариально удостоверенной сделки недействительной, гражданско-

процессуальное законодательство должно измениться и акцентировать внимание 

судей на необходимость мотивированного и обязательного обоснования в 

судебном решении отклонения от положений нотариального документа, в том 

числе и причин признания его недействительным.  

7. увеличить размер нотариальных гонораров.  

Возможно, все или большая часть предложенных выше изменений нашла 

бы своѐ отражение в нотариальной практике и дала бы свои положительные 

плоды, если бы не необходимость финансового и материального обеспечения 

нотариальной деятельности. Нотариус находится на самофинансировании – это 

залог его независимости и беспристрастности при любом нотариальном 

производстве. При достаточном тарифе за нотариальный акт, нотариус может 

сконцентрировать свое внимание на выполнение возложенных на него 

государством функций. Однако в случае когда тариф является необоснованно 

заниженным, нотариус вынужден думать о том, чтобы обеспечить необходимым 

финансированием свою деятельность, вследствие чего увеличивает количество 

нотариальных актов. 

Порочность такой практики налицо: нотариус не в состоянии (или не 

успевает) проверить достоверность и подлинность предоставленных для 

удостоверения сделки документов, поговорить с лицом, для того, чтобы выяснить 

его истинную волю и определить цели составления нотариального документа. 

Передача этих полномочий работникам нотариуса недопустима по действующему 

законодательству, однако, практика показывает, что нотариусы иногда идут на 

такое нарушение, основываясь на доверии и квалификации своих работников, и 

будучи вынужденными для надлежащего обеспечения нотариальной 

деятельности и соблюдения принципов нотариата.  

Пресса и государственные власти указывают на необходимость увеличения 

дохода судей, для того чтобы искоренить коррупцию в этой сфере, и, в то же 

время, очерняют нотариусов за излишне взысканные гонорары. Исторически, 

нотариальные тарифы за годы независимости Республики Молдова только 

уменьшаются, без какой-либо индексации, основанной на инфляции, в то время 

как расходная часть бюджета постоянно увеличивается. На сегодняшний день, 

нотариусы вынуждены работать за гранью человеческих возможностей для того 
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чтобы отвечать предъявляемым к ним требованиям со стороны государства.  

Простое сравнение показывает отношение государства к своему детищу – 

нотариату. Одно и то же нотариальное действие у нотариуса и у консула стоит по-

разному, к примеру:  

 

Вид нотариального акта Ставка консула
1
  

(в леях
2
) 

Гонорар 

нотариуса
3
  

(в леях) 

Удостоверение доверенности: 

- от имени физического лица; 

- от имени юридического лица 

 

450 

900 

 

50 

80 

Удостоверение завещания 450 45 

Удостоверение договора  1500 180 

Заверка подписей на документе 150 30 

Заверка копий документов и 

выписок из них (за одну 

страницу) 

30 4 

 

Как известно, нотариальный тариф (платы за нотариальную услугу) состоят 

из двух элементов: государственной пошлины и платы за собственно 

нотариальную услугу (гонорар нотариуса). В случае, когда стоимость сделки 

превышает 600000 лей, государственная пошлина превышает гонорар нотариуса! 

Можно сравнить расходы на нотариальное действие с судебными 

расходами. Государственная пошлина с исковых заявлений по спорам 

имущественного характера, за некоторыми исключениями, стоит 3% от цены иска 

(с установленными нижним и верхним пределами). Кроме этого услуги адвоката, 

которые, согласно Рекомендациям Союза адвокатов Республики Молдова имеют 

верхний предел 17 % от цены иска!!! В то время как нотариальный тариф в своем 

верхнем пределе составляет 1,8 % (при условии, что стоимость сделки до 20000 

лей, где 0,5% это государственная пошлина). 

Даже простое сравнение нотариального тарифа с банковскими услугами и 

услугами страховых компаний показывает, что нотариусы взыскивают 

существенно меньше. Тем не менее, обывательский взгляд считает, что нотариус 

взыскивает слишком много. И происходит это потому, что приходя к нотариусу 

лицо считает, что оно ничем не рискует и нотариус не предоставляет ему 

имущественной выгоды. Когда возникает спор, лицо готово заплатить адвокату и 

                                                           
1
 Указана согласно размеру установленному Законом Республики Молдова о консульских 

сборах № 242 от 24.09.2010. В: Мониторул Офичиал ал РМ № 231-234 от 26.11.2010, ст. 732. 
2
 Согласно курсу 1 Евро=15 лей. 

3
 Указан согласно размерам установленным Законом Республики Молдова о порядке 

исчисления платы за нотариальные услуги № 271 от 27.06.2003. В: Мониторул Офичиал ал РМ № 

141-145 от 11.07.2003, ст. 576. 
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суду суммы во много раз больше, лишь бы сохранить за собой вещь (право). В 

действительности, мало кто осознает важность нотариального сопровождения и 

признает, что участие нотариуса в договорных отношениях путем нотариального 

удостоверения сделки могло бы исключить любые споры в будущем, в том числе 

и риск утраты вещи (права) и сохранить капитал. 

Необоснованно низкие нотариальные гонорары никак не могут 

способствовать улучшению качества нотариальной помощи и искоренению 

феномена признания нотариально удостоверенных сделок недействительными 

(оспоримыми). Именно адекватный нотариальный гонорар призван создать 

нормальные условия для нотариальной деятельности и обеспечения качественно 

нового уровня нотариального сопровождения.  

В случае внедрения указанных выше мер без увеличения размера 

нотариальных гонораров результат будет плачевный – нотариат будет вынужден 

уйти в тень, а в нотариат будут идти не квалифицированные юристы. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что подход молдавского 

законодателя по отмене обязательной нотариальной формы сделок с 

недвижимостью и  не только, а также наделение нотариальной компетенцией 

государственных регистраторов Государственной Регистрационной Палаты уже 

негативно сказывается на гражданском обороте. Надо учесть опыт других стран 

(например, Румыния, Российская Федерация), которые выбрали этот путь, 

пострадали, и вернулись обратно к обязательной нотариальной форме. Подход 

должен быть аргументированным, с установлением ясных представлений 

относительно областей, где необходимо нотариальное сопровождение.
1
 

Безусловно одно – потенциал молдавского нотариата еще не раскрыт 

полностью. Только активная роль молдавского нотариуса, его высокая 

квалификация и ясное правовое поле, способны противостоять недобросовестным 

лицам в их желании подвергать гражданский оборот потрясениям связанным с 

признанием сделки недействительной (оспоримой). 
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PARLIAMENTARISM AS A FORM OF GOVERNMENT AND 

POLITICAL INFLUENCE IN THE MODERN DOCTRINAL STUDIES 

 

Analysis of the doctrinal foundations of parliamentarism as a form of government 

and political influence in studies of both historical and contemporary points of view is a 

subject of this presentation. Parliamentarism in Romania appeared relatively late, 

rather in the beginning of XIX century. In Romania, as in other European countries, the 

Parliament is a creation of social practice, a result of struggles waged by the 

bourgeoisie against the autocratic head of the state. Based on these beliefs, we can agree 

that the need for such research is justified. 

The present discussion is relevant for national doctrine, because it attracts 

attention and points out at some aspects that can be changed in order to improve the 

organization and functioning of Parliament. From this point of view, in the modern 

world, we are increasingly seeing a persistent manifestation of democratic functioning 

and organization of power, based on the fundamental principles of law. In general, we 

should note that there is a trend that actually reflects a series of states that have entered 

at the path of democratic development and definition of the state of law. 

In order to achieve this goal, the theoretical dimension of the phenomenon, as well 

as scientific argumentation of ways and mean in this case is of paramount importance. 

 

Examinarea retrospectivă a istoriografiei demonstrează, că primele încercări de a 

analiza sistemul de administrare, structura instituţională, arondarea teritoriului, principiile 

de cârmuire, inclusiv atribuţiile domnitorilor şi ale dregătorilor în Moldova au fost 

întreprinse de cronicarii moldoveni Gr. Ureche, I. Neculce şi îndeosebi M. Costin în 

operele sale: „Cronica polonă”, (1677); „Poema polonă”, (1684); „De neamul 
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moldovenilor”, (1690).
1
 Primul studiu, cu adevărat ştiinţific, scris în limba savantă a 

vremii, latina, despre organizarea social-politică şi ecleziastică a Moldovei, despre 

principiile de administrare, funcţionarea structurilor supreme de cârmuire a statului este 

realizată de D. Cantemir: De forma Respublicae Moldavicae (Despre 

formarea/organizarea Statului Moldovan), structurat în 17 capitole, ce reprezintă partea a 

doua a nemuritoarei sale monografii Descrierea Moldovei.
2
 Tangenţe şi aspecte 

importante ale problemei abordate pot fi găsite în lucrările unor autori din secolul al 

XIX-lea: Mihail Kogălniceanu (care a scris şi primul curs de istorie naţională), Bogdan 

Petriceicu Haşdeu, Gheorghe Asachi ş.a.. Autorii codurilor din perioada fanariotă au 

încercat să desprindă succesiunea diferitelor norme, în special cele cu caracter cutumiar. 

Ideologii generaţiei paşoptiste au căutat în vechile instituţii argumente pentru înnoirile 

preconizate. 

La 1858 Manolake Drăghici tipăreşte Istoria Moldovei pe timp de 500 ani în 2 

tomuri. Acestea au contribuit substanţial în ceea ce priveşte organizarea şi elaborarea 

unor concepte şi analize ale fenomenului parlamentarist. Pentru Transilvania cele dintâi 

preocupări de adunare a izvoarelor documentare au apărut în perioada iluministă, 

impunându-se a fi nominalizate culegerile rămase în manuscris ale unor erudiţi din 

Ungaria precum Ştefan Katona, George Pray, Daniel Cornides şi alţii. Pentru istoria 

românilor, alături de aceste iniţiative, am înregistra numele şi activitatea istoricului 

Gheorghe Şincai cu a sa colecţie impunătoare de izvoare documentare şi narative 

intitulată Rerum spectantium, rezultată în urma investigaţiilor sale întreprinse, pe timpul 

studiilor, în bibliotecile şi arhivele de la Roma, Viena şi Pesta.  

Odată cu prima jumătate a secolului al XIX-lea, aceste preocupări se intensifică şi 

duc la apariţia primei mari colecţii documentare tipărite, datorată lui George Fejér şi 

intitulată Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis (Buda, 1829-1844), 

care cuprinde practic, în cele 43 de volume, toate documentele medievale cunoscute la 

data apariţiei lucrării. Printre acestea cele mai multe constituie acte de danie sau 

reconfirmări de dăruiri mai vechi, care ne interesează în mod deosebit pentru că 

reglementează regimul juridic al proprietăţii donative. Pentru Transilvania, seria actelor 

editate de Fejér a fost mult îmbogăţită de colecţia manuscrisă, cunoscută sub numele de 

Diplomatarium Transilvanicum, a lui Iosif Kemény şi, în privinţa românilor, prin 

publicaţiile lui Timotei Cipariu.
3
  

În timp ce pentru Transilvania efortul şi rezultatele muncii istoricilor şi juriştilor au 

evoluat în direcţia arătată, pentru ţara Moldovei de la răsărit de Carpaţi documentele 

emise de cancelaria domnească sau provenite de la diferite persoane private (dintre 

boieri, orăşeni, negustori etc.) au fost strânse şi publicate, începând cu mijlocul secolului 

al XIX-lea, de către Theodor Codrescu1, editorul unei colecţii intitulată Uricariul, I-

                                                           
1
 Sachelarie Ovid, Stoicescu Nicolae. Instituţii feudale din ţările române. Dicţionar. Bucureşti: Ed. 

Academiei R.S.R. 1988, p. 23. 
2
 Cantemir Dimitrie. Descrierea Moldovei. Bucureşti: Ed. Minerva, 1981, p. 171. 

3
 Maxim George. Obiceiurile juridice ale poporului roman. Studiu asupra obiceiurilor pământului 

din punct de vedere juridic, social, moral şi politic. Iaşi: Lumina Moldovei, 1921, p. 24. 
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XXV, Iaşi, 1852-1895. Acest corpus documentar cuprinde o mare bogăţie şi varietate de 

acte – hrisoave, urice, ispisoace, diate, anaforale domneşti etc. – care privesc o 

îndelungată perioadă din istoria Moldovei, sfârşitul sec. al XIV-lea – prima jumătate a 

sec. al XIX-lea, şi sunt de o mare utilitate istoriei proprietăţii şi a diverselor instituţii 

conexe acesteia.  

După reformele lui Cuza, învăţământul juridic, se consolidează şi apar primele 

materiale de istoria dreptului românesc. Cursul de istoria dreptului românesc , publicat 

de Simion Bărnuţiu la 1856, la Iaşi, încerca să arăte continuitatea dreptului roman de 

către români. Frantz Schuler von Libloy, scria între 1854-1867 o istorie a dreptului 

transilvănean. Nicolae Blamberg, între anii 1885-1886, în lucrarea „Essai sur les 

Institutions et lois de la Roumanie‖ încerca pe baze comparative o trecere în revistă a 

trecutului juridic românesc. D. Alexandrescu, în lucrarea Dreptul vechi şi modern al 

României în anul 1898 încerca tot pe baze comparative să pună în paralel dreptul vechi 

cu cel modern. În timp ce pentru trecutul Moldovei, prin activitatea editorială de la Iaşi a 

lui Th. Codrescu şi Gheorghe Ghibănescu, se realiza o preocupare sistematică de a 

alcătui un corpus documentar, pentru Ţara Românească un asemenea demers şi efort 

lipseau istoricilor din Bucureşti. Aici iniţiativele mai vechi datorate revistelor Magazin 

istoric pentru Dacia, respectiv Archivei istorice a României (I-III, 1864-1867), ultima 

apărută prin îngrijirea lui Bogdan Petriceicu Haşdeu, nu au reuşit să se ridice şi să se 

materializeze la nivelul unui corpus general documentar. Rămâne semnificativ în această 

privinţă şi volumul lui August Pessiacov, Acte şi notiţe istorice (1546-1761) (Craiova, 

1908).  

La începutul secolului al XX-lea (1908) apare lucrarea „Istoria dreptului românesc 

din vremurile cele mai vechi şi până astăzi‖ de S.C. Longinescu
1
. După cel de al doilea 

război mondial, cercetările de istoria dreptului românesc au fost reluate, apărând 

importante lucrări de: V. I. Hanga; E. Cernea; D. Firoiu; P. Gogeanu. 

În paralel cu munca istoricilor, juriştii specialişti în istoria dreptului au desfăşurat o 

susţinută activitate în cadrul colectivelor catedrelor de istoria statului şi dreptului de la 

universităţile din Bucureşti, Iaşi şi Cluj, făcând posibilă apariţia unor cursuri şi manuale, 

precum Cursul de istoria dreptului românesc (Bucureşti, 1948) al lui Gheorghe Cronţ, 

Istoria statului şi dreptului, I, (Bucureşti, 1957) de Vladimir Hanga, Istoria statului şi 

dreptului românesc (Bucureşti, 1976) de D. V. Firoiu, Istoria statului şi dreptului român, 

I, (Bucureşti, 1978) de E. Cernea etc. Tot acum a fost întocmită antologia de izvoare 

juridice medievale publicate de Şt. Pascu şi Vl. Hanga sub numele de Crestomaţie 

pentru studiul istoriei statului şi dreptului, II-III (Bucureşti, 1958-1963), antologie ce 

cuprinde capitole substanţiale şi despre proprietate, Marcu, Liviu P., Istoria dreptului 

românesc, Bucureşti, 1997. Rădulescu, Andrei, Pagini inedite din istoria dreptului 

românesc, Bucureşti, 1991.  

                                                           
1
 Berechet Ştefan. Istoria vechiului drept românesc. Izvoarele. Iaşi: Tipografia „Goldner‖, 1933, p. 

131. 
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Alături de numele şi contribuţiile juriştilor pomeniţi mai sus, în istoriografia 

problemei îşi găsesc un loc bine meritat şi istoricii vremii, care s-au remarcat fie prin 

studii speciale, fie prin lucrări generale de istoria instituţiilor Iorga, Nicolae, Istoria 

românilor, vol. I, partea a II-a, Sigiliul Romei, Bucureşti, 1988. Djuvara, Neagu, Între 

Orient şi Occident. Ţările române la începutul epocii moderne (1800 –1848), trad. Maria 

Carpov, Bucureşti, 1995. Dintre cei străini amintim pe Haudry, Jean, Indoeuropenii, trad. 

Aurora Peţan, Bucureşti, 1998. Carrel, Alexis, Omul, fiinţă necunoscută, trad. L. 

Busuioceanu, Bucureşti, f. a., Beneviste, Émile, Vocabularul instituţiilor indo-europene, 

vol. I, Economie, rudenie, societate, trad. Dan Sluşanschi, Bucureşti, 1999. Merită 

atenţie şi monografiile juriştilor A. Smochină, A. Burian, V. Ivanov, A. Surilov, I. 

Guceac, Gh. Avornic, Gh. Costachi, ş.a., care tratează probleme de o stringentă 

actualitate, având anumite tangenţe cu tema abordată în studiul doctoral. O examinare 

detaliată şi riguroasă a aspectelor juridice, în corelare cu modificările teritoriale şi de 

instituţionalizare politică a Moldovei de Est, a fost realizată de juristul D. Grama în 

lucrările sale, îndeosebi, în studiul Evoluţia statutului juridic al Basarabiei în anii 1812-

1918. Alte izvoare, care merită atenţie deosebită pentru cercetarea temei investigate sunt 

memoriile şi lucrările istorico-publicistice ale politicienilor şi oamenilor de cultură, 

contemporani ai evenimentelor, precum: A. Boldur, Şt. Ciobanu, N. Iorga, I. Lupaş, C. 

Stere, I. Inculeţ, P. Halippa, etc. 

Vladimir Hanga, în Istoria dreptului românesc. Dreptul cutumiar
1
, subliniază că 

„paralel cu apariţia şi consolidarea statului are loc procesul de formare şi dezvoltare 

cutumiară a instituţiilor juridice, deoarece cutuma a constituit prima şi cea mai 

importantă formă de manifestare a regulilor de drept‖. Jurişti, istorici şi cercetători 

ştiinţifici au comentat Regulamentele Organice şi contextul internaţional din prima 

jumătate a secolului al XIX-lea în care au apărut. Opiniile lor au fost diferite în privinţa 

rolului şi a însemnătăţii Regulamentelor Organice, a cauzelor şi consecinţelor adoptării 

acestor acte de importanţă majoră pentru viaţa politică, economică şi juridică a 

Principatelor Române. Unii le-au tratat drept „constituţie‖, alţii drept „lege 

fundamentală‖, iar o a treia categorie le-a etichetat drept „cod de legi‖. În fine, a mai fost 

şi o a patra categorie, care n-a tras o linie clară şi fermă între constituţie, lege 

fundamentală şi cod de legi, îmbinând elemente fie din prima şi a doua categorie, fie din 

a doua şi a treia. 

Astfel, ideea de constituţie a Regulamentelor Organice o întâlnim la istoricii 

Nicolae Iorga Constantin C. Giurescu, Dinu Giurescu, N. Bălcescu, şi juriştii Andrei 

Rădulescu
2
, Paul Negulescu

3
 C. Dissescu

4
 A. Iorgovan

5
 . 

                                                           
1
 Hanga Vladimir. Drept cutumiar. Iaşi: Ed. Fundaţiei Chemare, 1993, p. 41. 

2
 Rădulescu Andreio. Pagini inedite din istoria dreptului românesc. Bucureşti: Ed. Academiei R.P.R, 

1991, p. 191. 
3
 Negulescu Paul. Tratat de drept administrativ. Bucureşti: Editura Cerma, 1992, p. 451. 

4
 Marcu Liviu P. Istoria dreptului românesc. Bucureşti: Ed. Lumina Lex, 1997, p. 89. 

5
 Iorgovan Antonie. Tratat de drept administrativ. Bucureşti: Editura ALL Beck, 2005, p. 98. 
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„Regulamentul Organic înmănunchează atribute de lege juridică fundamentală 

atunci când se ocupă de problema organizării de stat ...‖ subliniază Dumitru D. Firoiu
1
 

Acest atribut este susţinut de juriştii Ion Deleanu, Tudor Drăganu, Liviu P. Marcu, 

Cristian Ionescu etc. şi de istoricii Vlad Georgescu, Emil Cioran, Emil Molcuţ. 

Atributul de „Cod de legi‖ este susţinut de istoricii Alexandru D. Xenopol în, 

Istoria românilor din Dacia romană, ed. a IV-a, vol. I, Dacia anteromană, Dacia romană 

şi năvălirile barbare. 513 înainte de Hr. –1290, vol. IV, ed. a IV-a,
2
 Gh. I. Brătianu, „O 

enigmă şi un miracol istoric: poporul român”, 1940. Ioan C. Filitti, Opere alese (1975) 

etc. 

În fine, o serie de personalităţi care cumulează pregătirea juridică cu cea de istoric 

găsesc trăsături comune fie de constituţie şi lege fundamentală, fie de lege fundamentală 

şi cod de legi. Remarcăm, în acest cadru, pe Aramă, Elena Istoria dreptului românesc. 

(2003)., RĂDULESCU, Andrei, Pagini inedite din istoria dreptului românesc (1991)., 

Istoria dreptului românesc, vol. I, (1980), Floca, Arhid. Ioan N., în lucrarea Din istoria 

dreptului românesc, vol. II, Carte românească de învăţătură de la pravilele împărăteşti 

şi de la alte giudețe,
3
 Emil Cernea şi Emil Molcuţ în lucrarea Istoria statului şi dreptului 

românesc. (1991). După 1990 au apărut o serie de manuale şi cursuri de istoria statului şi 

dreptului românesc: Berceanu, Barbu B., Istoria constituţională a României în context 

internaţional, (2003); Bonciu, Gheorghe, Istoria dreptului românesc, ( 2004); Cernea, 

Emil, Molcuţ, Emil, Istoria statului şi dreptului românesc,( 2003); Firoiu, Dumitru V., 

Istoria statului şi dreptului românesc, (2004); Georgescu, Titu, Istoria Românilor, 

(2004); Herlea, Al., Studii de istorie a dreptului, (1997); Negoiţă Florin, Istoria statului 

şi dreptului românesc, (2003); Oroveanu, T. Mihai, Istoria dreptului românesc şi 

evoluţia instituţiilor constituţionale, (1995); Ruja, Mihai, Oprean, Horea, Istoria 

dreptului românesc, (2002). 

Evident, ştiinţei dreptului constituţional îi revine locul principal în cercetarea 

modului de organizare a puterii de stat, deoarece, după cum se ştie, aceasta studiază 

fenomenele sociale din domeniul instituirii, exercitării şi limitării puterii de stat şi 

normele juridice care le reglementează. În special, putem accentua rolul acestei ştiinţe în 

configurarea teoretică a sistemului constituţional ca ansamblu coerent şi armonios 

structurat al instituţiilor politice şi al mecanismelor de guvernare consfinţite în 

Constituţie, prin intermediul cărora se realizează procesul de conducere socială. 

Cercetări şi evaluări fundamentale ale modului de organizare a puterii de stat au 

fost realizate de numeroşi savanţi şi oameni de ştiinţă din sfera dreptului constituţional, 

rezultatele fiind consemnate într-un număr enorm de monografii, tratate şi publicaţii. 

Merită subliniat, în context, aportul considerabil al cercetătorilor renumiţi din România şi 

                                                           
1
 Firoiu Dumitru. Istoria statului şi dreptului românesc. Iaşi: Ed. Fundaţiei „Chemarea‖, 1992, p. 

135. 
2
 Vrabie Genoveva. Organizarea politico-etatică a României. Drept constituţional şi instituţii 

politice. Ed. 3., rev. și reîntregită. Iaşi Ed. „Cugetarea‖, 1999, p. 239. 
3
 Floca Arhid Ioan N. Din istoria dreptului românesc. Vol. II, Carte românească de învăţătură de la 

pravilele împărăteşti şi de la alte giudețe. Sibiu, 1993, p. 323. 
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Republica Moldova ca I. Deleanu (Instituţii şi proceduri constituţionale: în dreptul 

român şi în dreptul comparat. (2006.), T. Drăganu (Drept constituţional şi instituţii 

politice. Tratat. Vol. II. (2000), Gh. Iancu (Drept constituţional şi instituţii politice. 

(2005), C. Ionescu (Drept constituţional şi instituţii politice. 2004.), I. Muraru, E. S. 

Tănăsescu (Drept constituţional şi instituţii politice. Vol. I şi II. (2006), I. Rusu (Forma 

de guvernământ (Drept constituţional)., 1997.), Genoveva Vrabie (Organizarea politico-

etatică a României. Drept constituţional şi instituţii politice, vol. II. (1999.), A. Arseni 

(Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat elementar. Vol. I. (2005), I. Guceac 

(Curs elementar de drept constituţional. Vol. I şi II. (2001/2004), T. Cîrnaţ (Drept 

constituţional. Chişinău, 2004..), V. Popa Dreptul publiс, (1998). 

Prin esenţă, aceste cercetări sunt axate pe studierea sistemului constituţional în 

ansamblu, urmărindu-se elucidarea componentelor instituţionale ale acestuia, a 

mecanismelor de guvernare, a normelor şi principiilor constituţionale care au o legătură 

organică cu procesul de guvernare (printre care: normele constituţionale referitoare la 

sistemul electoral, la cetăţenie şi la drepturile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor). 

În acelaşi timp, au fost realizate şi cercetări axate pe anumite aspecte din domeniu.  

Astfel, prof. V. Popa în lucrarea Drept parlamentar (1999) detaliază probleme 

legate de activitatea Parlamentului. Pe filonul suveranităţii naţionale, a regimului 

reprezentativ şi al celui politic, autorul urmăreşte să contribuie la o mai bună înţelegere a 

rolului Parlamentului în exercitarea suveranităţii naţionale, locul pe care îl ocupă în 

ordinea constituţională, în structura organelor ce exercită puterea de stat. 

În acelaşi context se înscrie şi lucrarea dr. I. Bantuş (Protecţia mandatului 

parlamentar –mecanism inerent în realizarea suveranităţii naţionale (2002), care 

realizează o cercetare complexă a multiplelor probleme legate de protecţia mandatului 

parlamentar. Evident acest studiu are tangenţe cu organizarea puterii de stat, dat fiind 

faptul că mandatul parlamentar implică asemenea aspecte ca autonomia legislativului, 

incompatibilitatea dintre calitatea de deputat şi cea de membru al guvernului, 

răspunderea deputaţilor etc., momente ce ţin în special de mecanismul interferenţei dintre 

puteri. La acest subiect aspecte importante reliefează şi cercetătorul român M. Enache, 

care în lucrarea Controlul parlamentar (1998) expune pe larg esenţa, rolul şi semnificaţia 

controlului exercitat de Parlament, ca element indispensabil al mecanismului de 

colaborare şi echilibrare a puterilor în stat. Ioan Muraru şi Mihai Constantinescu în 

lucrarea Dreptul parlamentar românesc, (2005) includ ultimele evoluţii în plan 

instituţional, oferind o imagine completă nu doar asupra Parlamentului României ci şi a 

complexelor relaţii pe care le întreține acesta cu celelalte autorităţi ale statului.  

O contribuţie semnificativă în cercetările din domeniu aduce dr. A. Varga prin 

monografia Constituţionalitatea procesului legislativ (2007), în care domnia sa, pornind 

de la semnificaţia socială a actului de legiferare, se expune asupra rolului Parlamentului 

şi al Constituţiei în exercitarea acestuia, subliniind şi necesitatea implicării mai multor 

subiecţi în procesul legislativ. În viziunea noastră, este un moment deosebit de 

semnificativ, deoarece anume în baza legilor adoptate de Parlament conform normelor 

constituţionale se realizează organizarea şi funcţionarea puterii de stat. De 
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constituţionalitatea procesului legislativ depinde în mare parte şi organizarea puterii de 

stat în condiţiile legalităţii şi conform normelor Legii fundamentale. 

În context merită enunţată şi lucrarea dr. habilitat M. Cuşmir – Teoria sistemelor 

constituţionale contemporane (2008), în care autorul şi-a propus scopul de a efectua o 

abordare sistemică şi comparativă a sistemelor constituţionale ex-comuniste europene, 

precum şi ale sistemelor constituţionale cu o vechime neîntreruptă în practica 

democratică. 

Prezentând avantajele şi deficienţele modelelor prezidenţiale, parlamentare, 

semiprezidenţiale şi semiparlamentare de sisteme constituţionale, cercetătorul 

argumentează ştiinţific o variantă eficientă de configurare a unui model de sistem 

constituţional naţional. 

La rândul său Tudor Drăganu afirmă că „Ideea care stă la baza regimului 

parlamentar este aceea că puterea trebuie să aparţină celor care răspund de exercitarea 

ei – membrii executivului‖
1
.  

Fiecărei puteri trebuie să i se acorde exerciţiul unei funcţii proprii şi să nu fie 

posibil ca o putere să exercite funcţiile atribuite unei alte puteri. Tudor Drăganu 

consideră că această doctrină reprezintă „atribuirea diferitelor funcţii ale statului unor 

organe distincte şi independente unele faţă de altele‖
2
. 

O contribuţie inedită la studierea interferenţei dintre Legislativ şi Executiv este 

adusă de către autorii V. Balmuş şi N. Lungeanu în lucrarea recent realizată – 

Delegarea: dimensiuni legale şi doctrinare (2009), în care îşi propun să abordeze un 

subiect destul de controversat în doctrina juridică – delegarea legislativă, dat fiind faptul 

că aceasta este privită atât ca un mijloc de eficientizare a activităţii legislative a statului, 

cât şi ca o instituţie inutilă ce poate afecta activitatea Parlamentului, fiind de natură să 

denatureze aplicabilitatea principiului separaţiei puterilor în stat. Autorii îşi expun opinia 

referitor la carenţele acestei instituţii atât în sistemul constituţional din România, cât şi în 

cel din Republica Moldova, formulând unele recomandări. 

Nu pot fi trecute cu vederea nici studiile realizate de dr. habilitat, prof. universitar 

Gh. Costachi (Statul de drept: între teorie şi realitate.  2000; Spre o statalitate 

democratică şi de drept. ( 2007), care pun accentul pe organizarea democratică a puterii 

de stat, în conformitate cu principiile statului de drept. Autorul expune în repetate rânduri 

exigenţele şi parametrii democratici necesari organizării şi funcţionării puterii de stat în 

interesul şi pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, 

subliniind neajunsurile şi problemele din domeniu la momentul actual. Desigur, şirul 

lucrărilor şi cercetătorilor poate fi continuat, însă în cele ce urmează ţinem să accentuăm 

şi rolul ştiinţei dreptului administrativ în cunoaşterea modului de organizare a puterii de 

stat. 

                                                           
1
 Drăganu Tudor. Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat elementar, Vol. I şi II, Bucureşti: 

Editura Lumina Lex, 1998, p. 20. 
2
 Op. cit., p. 25. 
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Astfel, sub aspect administrativ acest subiect este studiat de remarcabili savanţi ca: 

A. Iorgovan (Tratat de drept administrativ. Vol. I şi II. (2001), I. Alexandru (Drept 

administrativ. Bucureşti, 2005..; Criza administraţiei. 2001), I. Creangă (Curs de drept 

administrativ. Vol. I şi II.( 2001/2005.), C. Manda (Drept administrativ. Tratat 

elementar. 2002.; Dreptul colectivităţilor locale. (2002), M. Preda (Tratat elementar de 

drept administrativ român. (1999), etc. 

Dat fiind faptul că obiectul dreptului administrativ este constituit din totalitatea 

relaţiilor sociale care se referă la organizarea realizării şi realizarea în concret a activităţii 

executive şi a administraţiei publice de către organele care desfăşoară astfel de activităţi
1
 

este evident că ştiinţa dreptului administrativ se limitează la studierea organizării şi 

funcţionării unei singuri puteri – cea executivă. Cu toate acestea, contribuţia ştiinţei 

administrative la cercetarea problemei date este substanţială, deoarece ea ne oferă o 

imagine clară asupra conceptelor de funcţie executivă a statului, putere executivă şi 

mecanism de realizare a acestora. 

Organizarea puterii judecătoreşti şi relaţiile dintre puterea judecătorească şi cea 

legislativă, de asemenea, şi-a găsit reflectare în abordările ştiinţifice din România şi 

Republica Moldova. În acest sens sunt de remarcat teoreticieni ca: N. Cochinescu 

(Organizarea puterii judecătoreşti în România. Bucureşti, 1997.), I. Leş (Organizarea 

sistemului judiciar, a avocaturii şi a activităţii notariale. Bucureşti, 1997), G. 

Chiuzbaian Sistemul puterii judecătoreşti. Bucureşti, 2002. etc. 

Influenţa procesului de integrare europeană asupra unor aspecte ale organizării şi 

funcţionării puterii de stat a fost evaluată (alături de cei nominalizaţi deja) în diferite 

demersuri ştiinţifice de către: C. L. Popescu (Autonomia locală şi integrarea europeană. 

Bucureşti, 1999.), C. Manda (Dreptul administrativ comparat: controlul administrativ în 

spaţiul juridic european. Bucureşti, 2005.) V. Canţîr (Republica Moldova – rigori de 

integrare europeană, „Administraţia publică în perspectiva integrării europene‖. Sesiune 

de comunicări ştiinţifice. Chişinău, 2007,), N. Bragari (Integrarea Europeană. Chişinău, 

2008..), V. Gamurari, N. Osmochescu (Suveranitatea şi dreptul internaţional: probleme 

teoretice şi practice actuale. Monografie. Chişinău, 2007. I. Jinga (Uniunea Europeană 

în căutarea viitorului. Studii europene. Bucureşti, 2008.), Şt. Munteanu (Integrarea 

europeană. O perspectivă juridico-filosofică. Bucureşti, 2006.) etc. 

Evident, problema organizării puterii de stat, sub toate aspectele enunţate, a fost 

studiată şi în cuprinsul a numeroase articole ştiinţifice publicate în diferite ediţii 

periodice, precum şi în culegeri de materiale ale conferinţelor ştiinţifice organizate la 

nivel naţional şi internaţional. Sub acest aspect s-au remarcat atât autorii deja 

consemnaţi, cât şi o serie de cercetători mai puţini cunoscuţi, dar care au abordat 

problema dată destul de obiectiv şi sub diferite aspecte, contribuind la fundamentarea 

                                                           
1
 Hotărârea nr.115 din 30 ianuarie 2008 privind instituirea sistemului naţional de coordonare a 

afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene. 

În: Monitorul Oficial nr. 112/12 feb. 2008, p. 196. 
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ştiinţifică a unor soluţii de perfecţionare a organizării puterii, pentru asigurarea 

funcţionării eficiente a acesteia. 

Aşadar, numărul mare de specialişti ce au investigat subiectul în discuţie (fie în 

ansamblu, fie doar sub diferite aspecte) demonstrează cu pregnanţă semnificaţia 

deosebită a acestuia, precum şi actualitatea pentru perioada în care ne aflăm. Din aceste 

considerente sunt pe deplin justificate eforturile continue ale cercetătorilor de a studia 

realitatea şi de a propune noi soluţii viabile pentru o societate în permanentă ascensiune. 

Prin prezentul demers teoretic ţinem să ne integrăm şi noi în circuitul ştiinţific, pentru a 

contribui cu unele viziuni şi argumente noi la aprofundarea şi dezvoltarea subiectului în 

cauză. 

Parlamentul constituie elementul fundamental ce asigură organizarea şi 

conducerea unei societăţi în limitele unui teritoriu delimitat. În acest sens, în lumea 

contemporană tot mai insistent se optează pentru o organizare şi o funcţionare 

democratică a puterii, în baza principiilor fundamentale ale dreptului. În general, este o 

tendinţă atestată într-o serie state care au pornit pe calea democratizării şi edificării 

statului de drept. Pentru realizarea acestui deziderat, de o stringentă necesitate este 

evaluarea teoretică a fenomenului, precum şi argumentarea ştiinţifică a căilor şi 

mijloacelor ce urmează a fi utilizate în acest proces. În acest sens, este evident meritul 

deosebit al ştiinţei dreptului constituţional (şi nu numai), care oferă soluţii argumentate 

referitoare la cele mai importante aspecte ce ţin de organizarea democratică a puterii de 

stat, în special referitor la separarea, echilibrul şi colaborarea ramurilor puterii, pentru 

funcţionarea acesteia conform principiilor generale ale dreptului, precum şi în respectul 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului. 
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DOMESTIC VIOLENCE: CONCEPT AND SUBJECT  

OF CRIMINAL DEFENSE 

 

In a broad sense, domestic violence means the use of force and the stress on a 

person, group or social class, in order to impose their own demands on others.  

In accordance with the Law no. 217/2003, „domestic violence is any physical or 

verbal misrepresentation by a family member against another member of the same 

family that causes physical pain, mental, sexual or material damage”. 

Another definition of domestic violence would be: „domestic violence is a series 

repeated coercive behaviors and physical assault, sexual and psychological show that a 

person's partner, in order to control and dominate it, using force or inability defense of 

the victim, who appears in a couple relationship. It includes both economic and social 

abuses”. 

Clinically, Stark and Flitcraft have formulated a definition widely accepted: 

„domestic violence is a threat or a challenge, spent at present or in the past, a physical 

injury in the relationship between the social partners, regardless of their legal status or 

address”. 

They have come to the conclusion that, in order to be able to determine the causes 

domestic violence must be made a detailed analysis on: 

• Dimensions: individual, family, community, social, cultural, economic and 

history;  

• Variables: genes, psychiatric problems, thought, the influence of media, 

legislation, and so on. 

 

În sens larg, violenţa domestică semnifică utilizarea forţei şi a constrângerii de 

către o persoană, grup sau clasă socială, în scopul impunerii propriei voinţe asupra altora. 

Definiţia violenţei domestice potrivit Consiliului Europei - Comitetul de Miniştri:  

„Violenţa în familie reprezintă orice act sau omisiune comisă în interiorul familiei 

de către unii dintre membrii acesteia, care aduce atingere vieţii, integrităţii corporale sau 

                                                           

 POPA Julieta Cristina – Doctorandă la Institutul de Istorie, Stat și Drept al AȘM. (România). 
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psihologice sau libertăţii altui membru al aceleiaşi familii sau vatămă în mod serios 

dezvoltarea personalităţii lui/ei. 

Conform Legii României nr. 217/2003, „violenţa în familie reprezintă orice 

acţiune fizică sau verbală săvârşită cu intenţie de către un membru de familie împotriva 

altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă o suferinţă fizică, psihică, sexuală sau un 

prejudiciu material‖.
1
  

O alta definiţie a violenţei domestice ar fi: „Violenţa domestică este o serie 

repetată de comportamente coercitive şi de atac fizic, sexual şi psihic pe care o persoană 

le manifestă faţă de partener, în scopul controlării şi dominării acestuia, utilizând forţa 

şi/sau incapacitatea de apărare a victimei, ce apare în cadrul unei relaţii de cuplu. Include 

şi abuzurile de tip economic şi social.‖
2
 

Din punct de vedere clinic, Stark şi Flitcraft au formulat o definiţie larg acceptată: 

„Violenţa domestică este o ameninţare sau o provocare, petrecută în prezent sau în trecut, 

a unei răniri fizice în cadrul relaţiei dintre partenerii sociali, indiferent de statutul lor legal 

sau de domiciliu. Atacul fizic sau sexual poate fi însoţit de intimidări sau abuzuri 

verbale: distrugerea bunurilor care aparţin victimei; izolarea de prieteni, familie sau alte 

potenţiale surse de sprijin; ameninţări făcute la adresa altor persoane semnificative 

pentru victimă, inclusiv a copiilor; furturi; controlul asupra banilor, lucrurilor personale 

ale victimei, alimentelor, deplasărilor, telefonului şi a altor surse de îngrijire şi 

protecţie‖.
3
 

O întrebare care nu a primit încă un răspuns concret şi argumentat este „Care sunt 

cauzele care determină apariţia violenţei domestice?‖. La această întrebare au încercat să 

răspundă mai mulţi teoreticieni şi specialişti în domeniu încă de la începutul anilor 1970, 

când au apărut primele studii şi cercetări făcute în acest domeniu. Aceştia au ajuns la 

concluzia că, pentru a putea stabili cauzele violenţei domestice trebuie făcută o analiză 

amănunţită asupra: 

 dimensiunilor: individual, familial, comunitar, cultural, social, economic şi 

istoric; 

 variabilelor: gene, probleme psihiatrice, gândire, influenţa mass-media, legislaţie 

etc. 

În literatura de specialitate se găsesc cinci perspective care îşi propun să descrie 

cauzele violetei domestice
4
: 

I. Perspectiva biologică 

Conform acestei perspective, violenţa şi agresiunea sunt determinate de traume 

sau de factorii endocrini. În urma unor cercetări, Rosenbaum şi colegii au descoperit o 

                                                           
1
 Legea 25/2012 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și 

combaterea violenței în familie. În: Monitorul Oficial, Partea I nr. 165 din 13 martie 2012. 
2
 Centrul de resurse Juridice, Institutul pentru cercetare şi prevenire a criminalităţii. Prevenirea şi 

intervenţia eficientă în violenţa domestică. Bucureşti, 2003, p. 6.  
3
 Evan Stark, Anne Flitcraft. Women at Risk, Domestic Violence and Women's Health. Thousand 

Oaks, CA, London, New Delhi: Sage Publications, 1996. 264 p.  
4
 Gabriela Irimescu. Asistenţa Socială a persoanelor abuzate, curs ID 

http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=9239
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legătură între agresiunea maritală şi traumatismele craniene. Această legătură a fost 

explicată prin faptul că traumatismele craniene determină o deteriorare neurologică care 

determină, la rândul ei, diminuarea controlului asupra impulsurilor, afectează gândirea, 

cauzează dificultăţi de comunicare şi creşte nivelul stresului în familie.  

Perspectiva biologică a fost criticată deoarece, descoperirea acestor legături, poate 

absolvi agresorii de responsabilitatea acţiunilor lor. 

II. Perspectiva psihopatologică 

Punctul de plecare a acestei perspective este concepţia lui Freud despre 

„masochismul feminin‖, conform căreia femeia este descrisă ca dorind să fie bătută, 

asemenea unui copil neajutorat, dependent şi rău.
1
 

Alte teorii psihologice susţin că violenţa domestică este o schimbare a traiectoriei 

comportamentului auto-distructiv dinspre sine spre o altă persoană. 

Cercetătorii domeniului propun şi o evaluare psihologică a profilului bărbatului 

violent. Astfel, în urma unor cercetări, s-a ajuns la următoarea concluzie: personalitatea 

bordelină este considerată majoritară în categoria abuzatorilor, faţă de cea antisocială. 

III. Perspectiva sistemică  

Această perspectivă vede familia ca pe un sistem compus din subsisteme care 

interacţionează reciproc. Astfel, se consideră că o agresiune produsă în familie este o 

reacţie în lanţ declanşată de un membru al familiei. 

IV. Perspectiva socială 

Conform acestei perspective, violenţa domestică apare din cauza unor diferenţe de 

vârstă, sex, mediu social, interese, de tipurile de familii etc. La aceste cauze se mai 

adaugă şi violenţa societăţii în care trăieşte familia (dacă societatea acceptă violenţa, 

acest lucru va conduce la violenţă în familie). 

Tot ca o cauză a violenţei în familie este considerat mediul în care trăieşte 

persoana şi, în special, comportamentul „altora‖ semnificativi. S-a demonstrat că, în 

timpul copilăriei şi adolescenţei, copilul observă comportamentul părinţilor, care sunt 

considerate primele studii de comportament. Astfel, dacă un copil creşte într-un mediu 

agresiv, există riscul de a deveni el însuşi violent la maturitate. 

Teoria nu se opreşte numai la mediul familial, ci se extinde chiar până la 

expunerea la violenţa prin televiziune. Această idee este una discutabilă, existând mai 

multe teorii. Unii cercetători consideră că nu este nici o legătură evidentă între vizionarea 

unor emisiuni TV şi comportamentul agresiv. Alţi cercetători consideră că expunerea la 

violenţa prin televiziune şi jocuri video este posibil să nu acţioneze ca o legătură directă 

cauzală cu agresivitatea, ci poate cauza desensibilizarea. Aceasta, împreună cu violenţa 

din societate, ar putea fi o justificare a utilizării violenţei de către individ. 

V. Perspectiva feministă 

Această perspectivă susţine că violenţa îndreptată asupra femeii poate fi privită în 

contextul societăţii care se bazează pe forma de organizare patriarhală. Această societate, 

                                                           
1
 Jean-Pierre Chartier. Fredaines: onze lettres retrouvées de Sigmund Freud. Paris: Dunod, 2005. xi 

+116 p. 



Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a doctoranzilor                                    

și tinerilor cercetători. Vol. II. Ediţia a VI-a, 12 aprilie 2012, Chişinău 

 
 

314 

 

în care poziţia femeii este cea de subordonare faţă de bărbat, legitimează inegalitatea 

între sexe. Astfel, feminiştii consideră că problema abuzului este un rezultat al 

dezechilibrului de putere din cadrul relaţiilor dintre bărbaţi şi femei. 

În cadrul acestei perspective, există două modele explicative ale violenţei asupra 

femeii: 

1. Teoria ciclicităţii violenţei, teorie care identifică trei faze care caracterizează 

incidentele de violenţă domestică: 

a. perioada de formare a tensiunii; 

b. incidentul violent acut; 

c. perioada de remuşcare sau chiar de absenţă a tensiunii. 

2. Roata de putere şi control 

 Acest model identifică violenţa în cadrul formelor de abuz emoţional, 

economic şi sexual. Există opt fragmente ale roţii de putere şi control, acestea fiind: 

intimidarea, abuzul emoţional, izolarea, negarea şi blamarea, folosirea copiilor, 

privilegiul masculin, abuzul economic şi folosirea constrângerilor şi ameninţărilor.  

 

  
 

- Folosind intimidarea (1): o face să-i fie frică prin mimică, acţiuni şi atitudini; 

îi distruge lucruri personale, spărgând lucruri; agresează animale de companie; etalează 

arme. 

- Folosind abuzul emoţional (2): o defăimează; o face să aibă o părere proastă 

despre sine; o înjură; o face să creadă că e nebună; o terorizează. 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 
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- Folosind izolarea (3): controlează ce face, cu cine se întâlneşte şi ce vorbeşte; 

ce citeşte; unde se duce; îi limitează contactele exterioare folosind gelozia pentru a 

justifica propriile acţiuni. 

- Minimizând, negând şi acuzând (4): minimalizează abuzul săvârşit şi nu ia în 

seamă temerile ei, spune că nu s-a săvârşit nici un abuz sau îi atribuie ei responsabilitatea 

comportamentului abuziv, spunând că ea l-a provocat. 

- Folosind copiii (5): o face să se simtă vinovată în privinţa copiilor; foloseşte 

copiii pentru a transmite mesaje; foloseşte vizitarea copiilor pentru a o hărţui; o ameninţă 

că îi ia copiii. 

- Folosind privilegiile masculine (6): o tratează ca pe o slugă; stabileşte care 

sunt rolurile stricte ale femeii şi bărbatului. 

- Folosind abuzul economic (7): o împiedică să îşi găsească o slujbă sau să o 

păstreze; o determină să îi ceară bani; îi dă o alocaţie; îi ia banii şi o împiedică să aibă 

informaţii despre banii familiei sau să îi folosească. 

- Folosind constrângerea şi ameninţările (8): o ameninţă cu folosirea violenţei 

şi/sau foloseşte violenţa; o ameninţă că o va părăsi, că se va sinucide, că îi va afecta 

bunăstarea materială; o obligă să renunţe la plângere; o obligă să facă lucruri ilegale. 

Așadar, aria de cuprindere a violenţei domestice se referă la: abuzul asupra 

copilului; violenţa maritală; abuzul şi violenţa asupra părinţilor/membrilor vârstnici ai 

familiei. 

Tranziţia prin care încă mai trece societatea românească, cu efectele sale imediate 

și vizibile legate în principal de situarea a mai mult de jumătate din populaţie sub pragul 

de subzistenta şi scăderea drastica a numărului populaţiei ocupate a dus la schimbări 

majore în structura criminalităţii în general, şi la creşterea, în special a acelor tipuri de 

infracţiuni comise cu mare violenta. Stres-ul cotidian, grefat pe tipul de personalitate şi 

accentuat de consumul frecvent al băuturilor alcoolice a tăcut ca sfera agresivităţii să se 

mute cel mai adesea în familie. 

Amploarea şi gravitatea fenomenului sunt confirmate de numărul mare al 

telefoanelor primite şi a plângerilor înregistrate la poliţie, de numărul mare al femeilor-

victime, şi chiar a minorilor întâlniţi pe holurile camerei de urgenţă a spitalelor.
1
 

În România, violenţa domestică nu a fost mult timp reglementată distinct, fiindu-i 

aplicabile prevederile legale care sancţionează orice tip de violenţă, independent de 

relaţia dintre autor şi victimă. Acest lucru se datorează faptului că, iniţial, violenţa 

domestică a fost considerată o problemă personală, de familie. Pe parcurs, lucrurile s-au 

modificat, problema ajungând să fie considerată o gravă încălcare a drepturilor omului. 

Astfel că, în ultimii ani, eforturile făcute în scopul prevenirii şi controlului acestei 

probleme s-au intensificat. 

                                                           
1
 Victor Dan Zlătescu; Irina Moroianu-Zlătescu. Drepturile omului în acțiune = Human rights in 

action. București: Institutul Român pentru Drepturile Omului, 1994. 240 p.  
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Din studiul situaţiei infracţiunilor săvârşite în aceasta perioada rezulta ca 

majoritatea faptelor comise între membrii familiei le constituie cele de omor, tentativa de 

omor, loviri cauzatoare de moarte, pruncucidere, vătămare corporală gravă, vătămare 

corporală, viol, act sexual cu un minor, perversiune sexuală, corupţie sexuala, incest, 

tâlhărie, abandon de familie art. 305 C. pen. (numai lit. „a‖ - părăsirea, alungarea sau 

lăsarea fără ajutor, prin expunerea la suferinţe fizice sau morale), rele tratamente aplicate 

minorului şi punerea în primejdie a unei persoane în neputinţa de a se îngriji. 

Astfel din totalul de 26.890 asemenea infracţiuni, în 2115 autorii şi victimele au 

fost soţi sau rude apropiate, reprezentând 7,86%. 

Scopul cercetării noastre științifice este de a descoperi factorii determinanţi ai 

violenţei împotriva femeii, de a analiza originea agresiunii în societatea umană, condiţiile 

ce determină manifestarea violenţei, iar pe baza acestor cercetări, a propune soluţii cu un 

caracter polivalent pentru a reduce sau a diminua acest fenomen. 

Violenţa umană are incalculabile forme de manifestare. Securitatea personală este 

ameninţată zilnic în diferite locuri şi diferite circumstanţe.  

Obiectivele cercetării: 

1. Identificarea factorilor determinanţi şi a formelor de violenţă domestică. 

2. Identificarea formelor de sprijin şi ajutor pentru victimă. 

3. Aprecierea intensităţii efectelor negative ale violenţei domestice asupra 

victimelor. 

Ipotezele cercetării: 

1. Instabilitatea locului de muncă şi dependenţa de alcool sunt factori agravanţi 

ai violenţei domestice. 

2. Cu cât nivelul de educaţie şi cultură a cuplului este mai scăzut, cu atât creşte 

riscul apariţiei violenţei domestice. 

Influenţa negativă a familiei lărgite prin îndrumarea victimei să nu apeleze la 

ajutor specializat constituie un factor de risc major pentru siguranţa acesteia. 

Concluzii generale: 

Fenomenul violenţei domestice este atât de complex, încât încercarea de a-l 

încadra cauzal este dificil. Însă, printre principalele cauze ale violenţei domestice sunt: 

consumul sau dependenţa de alcool, lipsa unui loc de muncă, sărăcia, apariţia copiilor în 

familie etc. 

 2. Familia lărgită exercită asupra victimei două tipuri de influenţe: 

- una pozitivă, atunci când îndrumă sau susţin victima să apeleze la servicii 

specializate; 

- una negativă, atunci când împiedică victima să iasă din relaţia abuzivă. 

 3. Violenţa domestică afectează nu numai sănătatea fizică şi mentală a femeii, 

ci şi viaţa familială, profesională, socială a acesteia. În plus, efectele negative ale acestui 

fenomen restrâng posibilităţile de opţiune pe care le au femeile şi întăresc inegalităţile 

dintre sexe.  
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 4. Formele de manifestare ale violenţei domestice sunt o combinaţie de 

atacuri de mai multe tipuri: fizice, sexuale, psihice, precum şi violenţe economice şi 

izolare socială. 

 5. Violenţa domestică se regăseşte în toate mediile sociale, cu toate că există 

prejudecata că acest fenomen există numai în familiile cu statut economic sau nivel 

educaţional scăzut. Cu toate că nu există foarte multe cercetări cu privire la violenţa 

domestică în cadrul familiilor cu nivel economic şi educaţional înalt, se estimează că şi 

în  aceste familii fenomenul este destul de răspândit.  

 6. Cu privire la opinia publică despre violenţa domestică, s-au observat 

prejudecăţi şi etichetări în ceea ce priveşte victimele (şi chiar familia implicată). Aceasta 

încă nu este pregătită să înţeleagă complexitatea, implicaţiile economice şi sociale, 

efectele acestui fenomen atât de răspândit în toată lumea.  
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REGLEMENTĂRI LEGALE PRIVIND 

RESTITUIREA VALORII BUNURILOR PRIN 

ACHITAREA DE COMPENSAŢII PERSOANELOR 

SUPUSE REPRESIUNILOR POLITICE 
 

POPA Veaceslav 
 

Direcţia asistenţă juridică a Primăriei mun. Chişinău,  

bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 83. 

 

LEGAL REGULATIONS ABOUT RETURN OF VALUE OF GOODS BY 

PAYING COMPENSATIONS TO VICTIMS OF POLITICAL REPRESSIONS 

 

By the Law No 1225-XII from 08.12.1992 on the rehabilitation of victims of 

political repressions, the Parliament of the Republic of Moldova has firmly condemned 

political repressions committed by the administrative, judicial and extrajudicial state 

bodies during the communist totalitarian regime.  

It should be noted that the decision of the commission on property return, 

compensation of its cost or compensation may be appealed against in the judicial 

instance. Regulation of return of property, compensation for its cost to persons subjected 

to political repression is presently reflected in Article 12 and Article 12 ¹ (Procedure for 

consideration of applications for property restitution or compensation of its cost) of the 

Law concerning the Rehabilitation of Victims of Political Repressions N 1225-XII of 8 

December 1992. At the same time, this issue is stipulated in the Regulation on 

compensation of value of goods of victims of political repressions and compensations for 

persons killed during political repressions from 05.06.2007. 

The Parliament has assumed responsibility for ensuring the complete fulfillment of 

all provisions of this law, as well as for their uniform application by the special 

committees of local public authorities and courts. This article focuses on some legal 

aspects regarding the return of the value of goods by paying compensations to victims of 

political repressions. The article also proposes some solutions on how to remove 

shortcomings in the process of implementation of this legislation. 

 

Începând cu 7 noiembrie 1917, pe teritoriul actualei Republici Moldova, mai întâi 

în Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, iar începând cu 28 iunie 

1940 şi în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, organele de stat în perioada 

regimului totalitar au săvârșit un şir de represiuni politice în masă. 

                                                           
 

POPA Veaceslav – Magistru în drept, angajat al Direcţiei asistenţă juridică a Primăriei mun. 

Chişinău. 
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În procesul judecării cauzelor, în perioada regimului totalitar, organele de stat 

administrative, judiciare şi extrajudiciare (VCK, GPU–OGPU, NKVD, MGB, KGB, 

procuraturile şi colegiile lor, „dvoiki‖, „troiki‖ „consfătuiri speciale‖, alte organe cu 

funcţii analoage) au încălcat grav drepturile şi libertăţile cetăţenilor. 

Parlamentul R.M. condamnând în mod hotărât represiunile politice săvârșite de 

organele de stat administrative, judiciare şi extrajudiciare în perioada regimului totalitar 

şi încălcarea gravă de către aceste organe a normelor de drept şi morale, şi în scopul 

reabilitării victimelor represiunilor, reintegrării lor în drepturile politice, sociale şi 

cetăţeneşti, compensării pagubelor materiale pricinuite, precum şi lichidării altor 

consecinţe ale samavolniciei regimului totalitar, a adoptat Legea nr. 1225-XII din 

08.12.92 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice.
1
 

Represiune politică, în redacţia Legii nr. 1225-XII din 08.12.92 privind reabilitarea 

victimelor represiunilor politice (în continuare Legea nr. 1225-XII din 08.12.92), se 

consideră curmarea de vieţi omeneşti, măsurile de constrângere întreprinse de către stat 

faţă de cetăţeni din motive politice, naţionale, religioase sau sociale sub formă de 

privaţiune de libertate, deportare, exilare, trimitere la muncă silnică în condiţii de limitare 

a libertăţii, expulzare din ţară şi lipsire de cetăţenie, expropriere, internare forţată în 

instituţii de psihiatrie, sub altă formă de limitare a drepturilor şi libertăţilor persoanelor 

declarate periculoase din punct de vedere social pentru stat sau pentru regimul politic, 

realizate în baza deciziilor organelor de stat administrative, judiciare şi extrajudiciare. 

Persoanele care au avut de suferit de pe urma represiunilor politice enumerate, 

persoanele asupra cărora au fost adoptate decizii de represiune politică, dar care au reuşit 

să evite represiunile directe, inclusiv prin refugiu peste hotarele republicii, precum şi 

membrii familiei persoanelor supuse represiunilor, inclusiv copiii care s-au născut în 

locurile de represiune sau în drum spre ele, persoanele care au fost impuse sau nevoite 

să-şi urmeze părinţii, rudele, tutorii în exil ori la locul de deţinere specială, sau rămase 

fără îngrijirea acestora, precum şi copiii persoanelor executate în urma represiunilor 

politice sunt considerate victime ale represiunilor politice. 

Prin Legea nr. 1225-XII din 08.12.92 de către Parlamentul Republicii Moldova au 

fost declarate drept nevinovate şi care urmează a fi reabilitate în faţa societăţii şi 

reintegrate în drepturile sale sociale, civile şi patrimoniale toate persoanele, indiferent de 

locul de trai în prezent, care, în perioada 7 noiembrie 1917 şi 23 iunie 1990, au fost : 

a) supuse represiunilor în baza deciziilor organelor de stat judiciare sau 

extrajudiciare (VCK, GPU–OGPU, NKVD, MGB, KGB, procuraturile şi colegiile lor, 

„dvoiki‖, „troiki‖, „consfătuiri speciale‖, alte organe cu funcţii analoage) pentru 

„activitate contrarevoluţionară‖, „trădare de patrie‖, „răspândirea unor scorniri 

calomnioase ce discreditează orânduirea sovietică de stat şi obştească‖, pentru alte 

„crime de stat‖, pentru „încălcarea legilor şi regulilor cu privire la separarea bisericii de 

                                                           
1
 Legea nr. 1225-XII din 08.12.92 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, în redacţia 

Legii nr. 295-XII din 23.11.94. În: Monitorul Oficial Nr. 001 din 05.01.1995. 
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stat şi a şcolii de biserică‖, „atentarea sub formă de îndeplinire a ritualurilor religioase la 

persoana şi la drepturile cetăţenilor‖; 

b) condamnate pentru neachitarea impozitelor sau neîndeplinirea planului de 

predare a pâinii la stat în temeiul art. 58, 58 - 1, 58 - 2 din Codul penal al R.S.S. 

Ucrainene (redacţia anului 1927); 

c) internate în baza deciziilor organelor de stat judiciare sau extrajudiciare în 

instituţii de psihiatrie la tratament forţat din motive politice, naţionale, religioase sau 

sociale; 

d) expropriate, deportate sau expulzate din R.A.S.S. Moldovenească şi R.S.S. 

Moldovenească în baza deciziilor organelor administrative sub pretextul luptei cu culacii, 

cu adversarii colectivizării sau cu aşa-numiţii bandiţi şi cu familiile lor, precum şi pe 

motive de acuzare de colaborare cu „regimul burghezo-moşieresc de ocupaţie‖; 

e) supuse la muncă forţată în condiţii de limitare a libertăţii, inclusiv în coloanele 

de muncă ale NKVD-ului şi în batalioanele disciplinare; 

f) internate în lagărele de concentrare sau de filtrare sovietice, condamnate la 

privaţiune de libertate, exilate sau trimise la muncă silnică în condiţii de limitare a 

libertăţii, pentru participare prin mobilizare la cel de-al doilea război mondial; 

g) condamnate sau executate pentru eschivare, din motive politice sau religioase, 

de la înrolare în rândurile armatei roşii; 

h) concediate din serviciu sau exmatriculate din instituţii de învățământ din motive 

politice, naţionale, religioase sau sociale; 

i) condamnate pentru participare la manifestaţiile publice pentru obţinerea 

suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova sau în privinţa cărora, pentru aceleaşi 

acţiuni, au fost intentate dosare penale şi apoi clasate fără temei de reabilitare, dacă 

aceste persoane nu au comis infracţiuni de drept comun.
1
 

Adoptarea, la 8 decembrie 1992, a Legii nr. 1225-XII, care prevedea restituirea 

averii confiscate sau naţionalizate persoanelor reabilitate, a fost o opţiune politică şi 

morală a Parlamentului R.M., organ reprezentativ suprem şi legislativ al ţării. Acest act a 

materializat principiul universal de drept privind inadmisibilitatea deposedării persoanei 

de proprietatea sa, decât pentru o cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de 

lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.
2
 

Reglementarea restituirii bunurilor, recuperarea valorii acestora prin achitarea de 

compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice la ora actuală se regăseşte în art. 12 

şi 12¹ din Legea nr. 1225-XII din 08.12.92, iar din 05.06.2007 şi în Regulamentul 

privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse 

                                                           
1
 Legea nr. 1225-XII din 08.12.92 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, în redacţia 

Legii nr. 295-XII din 23.11.94. În: Monitorul Oficial Nr. 001 din 05.01.1995. 
2
 Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 16 din 12.06.2007 „Pentru controlul constituţionalităţii art. 2 

alineatul doi din Legea nr.186-XVI din 29 iunie 2006 „Pentru modificarea şi completarea Legii nr.1225-XII 

din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice‖ şi art.12 alineatul opt din Legea 

nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 în redacţia Legii nr.186-XVI din 29 iunie 2006. În: Monitorul Oficial Nr. 

86-89 din 22.06.2007. 



Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a doctoranzilor                                   

și tinerilor cercetători. Vol. II. Ediţia a VI-a, 12 aprilie 2012, Chişinău 

 
 

321 

 

represiunilor politice, precum şi achitarea compensaţiei în cazul decesului ca urmare a 

represiunilor politice (în continuare Regulament) aprobat prin Hotărârea Guvernului 

R.M. nr. 627. Anterior aprobării Regulamentului cu scopul asigurării aplicării corecte şi 

uniforme de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei privind restituirea averii, Plenul 

Curţii Supreme de Justiţie a aprobat Hotărârea nr. 35 din 24.10.2003 „Cu privire la 

practica judiciară de aplicare a unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor 

represiunilor politice‖. 

Chestiunile privind judecarea litigiilor despre restituirea averii confiscate 

persoanelor reabilitate sunt reglementate inclusiv de către Constituţia Republicii 

Moldova, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia Europeană pentru 

Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. 

Art. 46 alin. (1), (2) şi (3) din Constituţie, art. 17 din Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului, precum şi art. 1 din Protocolul adiţional la Convenţia Europeană 

pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale declară dreptul la 

proprietate privată şi garantează protecţia acesteia. Potrivit normelor menţionate, orice 

persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor. Nimeni nu poate fi 

expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi 

prealabilă despăgubire. Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. 
1
 

Cetăţenilor Republicii Moldova supuşi represiunilor politice şi ulterior reabilitaţi li 

se restituie, la cererea lor sau a moştenitorilor lor, bunurile confiscate, naţionalizate sau 

scoase în orice alt mod din posesia lor. 

Alin. 2 din art. 12 al Legii nr. 1225-XII stabileşte că nu se restituie terenurile, 

pădurile, plantaţiile multianuale, obiectivele scoase din circuitul civil, precum şi alte 

bunuri confiscate, naţionalizate sau scoase în orice alt mod din posesie din considerente 

ce nu au legătură cu represiunile politice. Altfel spus, legislatorul impune interdicţia de a 

restitui anumite bunuri scoase din posesie în circumstanţe „ce nu au legătură cu 

represiunile politice‖
2
 

În cazul în care bunurile confiscate, naţionalizate sau scoase în orice alt mod din 

posesie în legătură cu represiunile politice nu s-au păstrat sau nu pot fi restituite în natură, 

fiind privatizate în condiţiile legii, se recuperează valoarea lor în formă de compensaţie 

bănească sau de valori materiale, luându-se ca bază preţurile de piaţă în vigoare la data 

examinării cererii. 

Valoarea bunurilor se determină în felul următor: 

                                                           
1
 Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 16 din 12.06.2007 „Pentru controlul constituţionalităţii art. II 

alineatul doi din Legea nr.186-XVI din 29 iunie 2006 „Pentru modificarea şi completarea Legii nr.1225-XII 

din 8 decembrie 1992 privind reabilitare a victimelor represiunilor politice‖ şi art.12 alineatul opt din Legea 

nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 în redacţia Legii nr.186-XVI din 29 iunie 2006. În: Monitorul Oficial Nr. 

86 - 89 din 22.06.2007 
2
 Decizia Curţii Constituţionale nr. 3 din 04.12.2007 „Privind sistarea procesului pentru controlul 

constituţionalităţii excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor alin. 2 art.12 din Legea nr.1225-XII din 8 

decembrie 1992 „Privind reabilitarea victimelor represiunilor politice‖ în redacţia Legii nr.186-XVI din 29 

iunie 2006‖. În: Monitorul Oficial Nr. 194 - 197 din 14.12.2007. 
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a) bunurile imobiliare se evaluează în baza calculelor efectuate de oficiul cadastral 

teritorial, conform preţurilor de piaţă în vigoare la data examinării cererii;  

b) costul animalelor domestice, al păsărilor, al produselor agricole, al altor bunuri 

se stabileşte conform preţurilor de piaţă în vigoare la data examinării cererii. 

Dacă persoana supusă represiunilor politice şi ulterior reabilitată sau moştenitorul 

acesteia este de acord, restituirea în natură a casei de locuit (existentă şi neprivatizată) 

poate fi înlocuită cu recuperarea valorii acesteia, evaluate prin aplicarea preţurilor de 

piaţă în vigoare la data satisfacerii cererii, sau prin acordarea, în mod prioritar, a unui 

spaţiu locativ amenajat. 

Persoanele care urmează a fi evacuate din casele restituite sunt asigurate cu spaţiu 

locativ peste rând, la momentul evacuării, de către autorităţile administraţiei publice 

locale, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Cheltuielile legate de asigurarea cu spaţiu 

locativ se efectuează din contul şi în limita bugetelor raionale, bugetelor municipiilor 

Chişinău şi Bălţi, bugetului unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, precum şi din contul 

bugetului de stat.  

Restituirea bunurilor, recuperarea valorii bunurilor ce nu pot fi restituite se 

efectuează, în baza cererii, din contul bugetelor raionale, bugetelor municipiilor Chişinău 

şi Bălţi, bugetului unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, precum şi din contul bugetului 

de stat. 

Cererile privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii se depun 

la comisiile speciale create de autorităţile executive ale administraţiei publice locale ale 

raioanelor, municipiilor Chişinău şi Bălţi, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, în a 

căror teritoriu persoanele reabilitate îşi aveau domiciliul la momentul reprimării, 

conform actualei organizări administrativ-teritoriale a Republicii Moldova. 

În componenţa comisiilor speciale se include, respectiv, preşedintele raionului sau 

primarul municipiului, care vor avea calitatea de preşedinte, un specialist al direcţiei 

financiare, la necesitate, primarul unităţii administrativ-teritoriale în care solicitantul îşi 

avea domiciliul până la represiune, precum şi reprezentanţi ai organelor de drept, ai 

organizaţiilor de apărare a drepturilor omului, inclusiv ai organizaţiilor ce apără 

drepturile foştilor deportaţi, precum şi reprezentanţi ai altor instituţii. La lucrările 

comisiei va lua parte cu statut de invitat primarul localităţii în care solicitantul îşi avea 

domiciliul până la represiune. 

La cererea de restituire a bunurilor sau de compensare a valorii acestora urmează a 

fi anexate, în mod obligatoriu, următoarele documente: 

a) buletinul de identitate, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova; 

b) decizia de reabilitare adoptată de către autoritatea publică de resort; 

c) actele ce atestă confiscarea, naţionalizarea bunurilor sau scoaterea lor în orice alt 

mod din posesie, eliberate de arhive şi de alte instituţii abilitate; 

d) certificatul de moştenitor şi actele ce confirmă starea de rudenie cu persoana 

supusă represiunii politice, dacă cererea este depusă de moştenitorii persoanei supuse 

represiunii politice; 
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e) actele de evaluare a bunurilor, conform preţurilor de piaţă în vigoare la data 

examinării cererii dacă solicitantul nu a depus o cerere prin care să solicite comisiei 

determinarea valorii bunurilor în baza actelor de expertiză de care dispune comisia, cu 

condiţia că rapoartele respective conţin informaţii cu privire la bunurile invocate de către 

solicitant. 

Comisia specială solicită autorităţilor administraţiei publice locale, pe al căror 

teritoriu persoanele reabilitate îşi aveau domiciliul până a fi represate, informaţii referitor 

la persoanele cărora le-au fost restituite bunurile sau compensată valoarea acestora, până 

la intrarea în vigoare a Legii nr. 186-XVI din 29 iunie 2006 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor 

represiunilor politice.
1
 

În caz de necesitate, comisia este în drept să solicite şi alte acte relevante pe care 

persoana le deţine sau le poate obţine suplimentar. 

Modul de examinare a cererilor de restituire a bunurilor sau de recuperare a 

valorii acestora 

Cererea de restituire a bunurilor confiscate, naţionalizate sau scoase în orice alt 

mod din posesie ori de recuperare a valorii acestora se înaintează în decurs de 3 ani de la 

data înştiinţării persoanei supuse represiunilor despre reabilitarea acesteia şi se 

examinează în termen de până la 6 luni din ziua depunerii. 

Data depunerii cererii la comisiile speciale se consideră data la care persoana 

reabilitată sau moştenitorii acesteia au făcut demers pentru recuperarea bunurilor sau a 

valorii acestora prin achitarea de compensaţii, cu condiţia prezentării documentelor 

necesare. Dacă persoana reabilitată sau moştenitorii acesteia nu deţin toate documentele 

prevăzute în punctul 5 din Regulament, comisia specială va recepţiona cererea 

solicitantului, acordându-i termen pentru depunerea ulterioară a acestora. Termenul de 6 

luni pentru adoptarea deciziei se calculează de la data când la cerere sunt anexate toate 

documentele indicate în punctul 5 din Regulament. 

În cazul expirării termenului de prescripţie pentru depunerea cererii de restituire a 

bunurilor de care au fost deposedaţi represaţii, se aplică prevederile articolului II din 

Legea nr. 186-XVI din 29 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1225-

XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice. 
2
 

Comisia specială va examina şi analiza cererile depuse de solicitant, va identifica 

componenţa averii ce urmează a fi restituită persoanei reabilitate, va determina valoarea 

ei în baza documentelor eliberate de arhive şi de alte instituţii abilitate, ori în baza altor 

probe legale, ce atestă confiscarea, naţionalizarea sau luarea ei în orice alt mod, şi va 

                                                           
1
 Hotărârea Guvernului nr. 627 din 05.06.2007 „Pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea 

valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice, precum şi achitarea 

compensaţiei în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice‖. În: Monitorul Oficial Nr. 78-

81/08.06.2007. 
2
 Legea nr. 186 din 29.06.2006 „Pentru modificarea şi completarea Legii nr.1225-XII din 8 

decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice‖. În: Monitorul Oficial Nr. 126-130 din 

11.08.2006. 
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emite decizia privind restituirea bunurilor sau a valorii acestora prin achitarea de 

compensaţii. 

Deciziile comisiei privind restituirea bunurilor, recuperarea valorii acestora sau 

achitarea compensaţiilor se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor desemnaţi şi poate 

fi contestată în instanţa judecătorească. 

Litigiile ce ţin de restituirea bunurilor, apărute între persoanele reabilitate sau 

moştenitorii acestora, pe de o parte, şi persoanele juridice cu orice formă de proprietate 

sau persoane fizice, pe de altă parte, se soluţionează pe cale judiciară. 

În cazul cetăţenilor Republicii Moldova supuşi represiunilor politice pe teritoriul 

altui stat, ale căror bunuri au fost confiscate, naţionalizate sau scoase în orice alt mod din 

posesie pe teritoriul care în prezent nu aparţine Republicii Moldova, restituirea sau 

recuperarea valorii acestor bunuri se efectuează în baza tratatului dintre Republica 

Moldova şi statul respectiv. La perfectarea proiectelor de tratate interstatale, Ministerul 

Finanţelor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 

Europene, Ministerul Economiei, alte ministere şi organe de resort vor include clauze cu 

privire la restituirea bunurilor confiscate, naţionalizate sau scoase în alt mod din posesie 

ori recuperarea valorii lor prin achitarea de compensaţii cetăţenilor Republicii Moldova 

supuşi represiunilor politice pe teritoriul altor state. 

În baza deciziei comisiei speciale, autoritatea executivă a administraţiei publice 

locale va înainta autorităţii reprezentative şi deliberative respective propunerea cu privire 

la alocarea mijloacelor financiare pentru achitarea compensaţiei din contul bugetelor 

raionale, bugetelor municipiilor Chişinău şi Bălţi, bugetului unităţii teritoriale autonome 

Găgăuzia.  

Dacă valoarea bunurilor nu depăşeşte 200 mii lei, plata compensaţiei poate fi 

eşalonată pe o perioadă de până la 3 ani. Compensaţia se plăteşte persoanelor supuse 

represiunilor politice în rate anuale proporţionale, pe parcursul a 3 ani, a câte 33,3 la sută 

anual. 

Dacă valoarea bunurilor depăşeşte sumă de 200 mii lei, plata compensaţiei poate fi 

eşalonată pe o perioadă de până la 5 ani. Compensaţia se plăteşte persoanelor supuse 

represiunilor politice în rate anuale proporţionale, pe parcursul a 5 ani, a câte 20 la sută 

anual. 

În cazul în care mijloacele financiare pentru achitarea compensaţiei în bugetele 

raionale, bugetele municipiilor Chişinău şi Bălţi, bugetul unităţii teritoriale autonome 

Găgăuzia sunt insuficiente, decizia comisiei speciale se remite în termen de o lună 

Ministerului Finanţelor, pentru examinarea şi coordonarea cu Guvernul a propunerilor de 

achitare a compensaţiei respective din contul mijloacelor prevăzute în acest scop în 

bugetul de stat. 

Autorităţile administraţiei publice locale, anual, la etapa elaborării proiectului 

bugetului pe anul următor, vor prezenta Ministerului Finanţelor calculele pentru 

achitarea compensaţiilor care urmează să fie achitate din contul bugetului unităţilor 

administrativ-teritoriale. 
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Deşi, Parlamentul R.M., condamnând în mod hotărât represiunile politice săvârșite 

de organele de stat administrative, judiciare şi extrajudiciare în perioada regimului 

totalitar, a adoptat Legea nr. 1225-XII din 08.12.1992, aceasta suferind un şir de 

modificări până la moment, nu putem vorbi despre realizarea scopului propus. Instituind 

comisiile speciale create de autorităţile executive ale administraţiei locale, s-a dovedit că 

activitatea acestora este defectuoasă, iar rezultatele obţinute – nesatisfăcătoare, mare 

parte a cetăţenilor supuşi represiunilor politice fiind nevoiţi să-şi revendice drepturile în 

instanţele judecătoreşti, care adesea adoptă hotărâri ce diferă de la o instanţă la alta. 

Pentru redresarea situaţiei create, eficientizarea lucrului comisiilor şi asigurarea 

aplicării corecte şi uniforme de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei privind 

restituirea averii, consider oportun: 

 Prevederea de către legislator a unui mecanism de control al activităţii comisiilor, 

altul sau adăugător celui judecătoresc, care s-a dovedit a fi unul anevoios şi de lungă 

durată; 

 Stabilirea unor termeni restrânși de examinare a litigiilor referitoare la restituirea 

averii; 

 Actualizarea Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a R.M. cu privire la 

practica judiciară de aplicare a Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice. 

 

Bibliografie: 
1. Legea nr. 1225-XII din 08.12.92 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, 

în redacţia Legii nr. 295-XII din 23.11.94. În: Monitorul Oficial Nr. 001 din 05.01.1995. 

2. Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 16 din 12.06.2007 „Pentru controlul 

constituţionalităţii art. 2 alineatul doi din Legea nr.186-XVI din 29 iunie 2006 „Pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea 

victimelor represiunilor politice‖ şi art.12 alineatul opt din Legea nr.1225-XII din 8 decembrie 

1992 în redacţia Legii nr.186-XVI din 29 iunie 2006. În: Monitorul Oficial Nr. 86-89 din 

22.06.2007. 

3. Decizia Curţii Constituţionale nr. 3 din 04.12.2007 „Privind sistarea procesului 

pentru controlul constituţionalităţii excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor alin. 2 art.12 

din Legea nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 „Privind reabilitarea victimelor represiunilor 

politice‖ în redacţia Legii nr.186-XVI din 29 iunie 2006‖. În: Monitorul Oficial Nr. 194-197 din 

14.12.2007. 

4. Hotărârea Guvernului nr. 627 din 05.06.2007 „Pentru aprobarea Regulamentului 

privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor 

politice, precum şi achitarea compensaţiei în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice‖. 

În: Monitorul Oficial Nr. 78-81/08.06.2007. 

5. Legea nr. 186 din 29.06.2006 „Pentru modificarea şi completarea Legii nr.1225-XII 

din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice‖. În: Monitorul Oficial 

Nr. 126-130 din 11.08.2006.  

6. Ciocanu M. Genocidul românilor basarabeni. Oglinda ideologiei comuniste. Primul 

rechizitoriu al comunismului din Basarabia. Chişinău, 2008. 383 p. 

Copyright© POPA Veaceslav, 2012. 



Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a doctoranzilor                                    

și tinerilor cercetători. Vol. II. Ediţia a VI-a, 12 aprilie 2012, Chişinău 

 
 

326 

 

 

 

STUDIU COMPART AL REGLEMENTĂRILOR DIN 

CODUL CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA PRIVIND 

STINGEREA OBLIGAȚIILOR CU CELE DIN CODUL 

CIVIL OLANDEZ, GERMAN ȘI UCRAINEAN 

 
PRISAC Alexandru

 

 

Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM,  

str. 31 August 1989, 82, MD-2012, or. Chișinău. 

 

COMPARATIVE STUDY OF REGULATIONS OF THE CIVIL CODE OF 

THE REPUBLIC OF MOLDOVA ON TERMINATION OBLIGATIONS WITH 

CIVIL CODE OF DUTCH, GERMAN AND UKRAINIAN 

 

To highlight some features of the legal institution of termination obligations we 

made a comparative analysis of the Dutch Civil Code, German and Ukrainian. We 

found some differences on the means provided to the creditor and debtor to secure the 

obligations of their interests in stage terminating obligations. To improve the Civil Code 

of the Republic of Moldova on the extinction of obligations, we proposed taking over 

certain legislative constructions that we find in this foreign codes. Proposals submitted 

may essentially contribute to the improving civil procedure of termination obligations 

from the Civil Code of the Republic of Moldova. 

Influence foreign legal construction of specific national legal institutions can 

occur in several ways: a comparative study of legal rules, the result of which is to submit 

proposals for supplementing and amending laws, uniform law by taking to the 

completion of certain legal rules, adjustment domestic legal norms international law 

etc.. It is these aspects of the legal institution of settlement obligations and we intend to 

elucidate in this article, using methods of comparative law in civil law states analysis 

indicated. The results highlight the many advantages and disadvantages of existence of 

certain provisions in the Civil Code of the Republic of Moldova regarding the chapter of 

termination of obligation. 

 

O creaţie legislativă dintr-un stat este supusă unui proces de perfecţionare prin 

imboldul dat de confruntarea creaţiei ei cu creaţii având acelaşi obiect de reglementare 

din alte state, în special în condiţiile globalizării relaţiilor de schimb. Postulatele juridice 
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existente la o anumită etapă de dezvoltare sunt mai pregnante atunci, când sistemul 

legislativ al diferitelor state sunt modelate de influenţa reciprocă, influenţă ce poate avea 

loc pe mai multe căi: studierea comparată a reglementărilor juridice, în rezultatul cărui 

fapt se înaintează propuneri de lege ferenda; uniformizarea dreptului prin preluarea spre 

definitivare a anumitor norme juridice; ajustarea normelor juridice interne la normele 

dreptului internaţional etc. Anume aceste aspecte ale instituţiei juridice a stingerii 

obligaţiilor ne şi propunem să elucidăm în prezentul articol, utilizând metodele de drept 

comparat în analiza legislaţiei civile din statele indicate. 

În Codul civil al Olandei, instituţia juridică a stingerii obligaţiilor nu este 

concentrată într-un capitol separat, dar normele juridice ale acestei instituţii sunt 

prevăzute dispersat în cap. 6 „Executarea obligațiilor‖ şi în cap. 12 „Compensarea‖ din 

Titlul 1 „Despre obligaţii în general‖ al Cărţii a VI - a
1
. Aşadar, spre deosebire de Codul 

Civil al Republicii Moldova, unde legiuitorul moldav reglementează stingerea 

raporturilor juridice obligaţionale prin prisma existenţei unei etape de sine stătătoare a 

derulării raporturilor juridice obligaţionale,
2
legiuitorul olandez a prevăzut în fond 

reglementările privind stingerea obligaţiilor în cadrul instituţiei juridice a executării 

obligaţiilor. Logica constă probabil, în aceea, că executarea obligaţiilor constituie un 

ansamblu de acţiuni îndreptate şi ele spre încetarea obligaţiilor. Credem că această 

combinare dintre instituţia juridică a stingerii obligaţiilor şi a celei de executare a 

obligaţiilor se datorează acelui fapt că Codul civil olandez învederează concepte juridice 

atât din sistemul dreptului civil francez instituţionalizat, cât şi din sistemul dreptului civil 

German bazat pe pandect. 
3
Astfel, reglementările instituţiei juridice a stingerii 

obligaţiilor se reliefează printr-un mod original de sistematizare. 

Deoarece normele juridice privind stingerea obligaţiilor din Codului civil olandez 

îşi găsesc în fond locul împreună cu prevederile privind executarea obligaţiilor, în acest 

Cod civil sunt prevăzute doar modurile de stingere a obligaţiilor ce au drept sferă de 

aplicare în totalitatea acţiunilor de executare a obligaţiilor şi anume: stingerea 

obligaţiilor prin executare, darea în plată, consemnarea şi compensarea. 

Spre deosebire de reglementările privind darea în plată din Codul civil al RM, în 

dispoziţiile art. 45, legiuitorul olandez a prevăzut posibilitatea de a fi acoperit viciul 

diminuării  prestaţiei efectuate în raport cu obiectul iniţial al prestaţiei. Dispoziţiile art. 45 

al Codului civil olandez prevăd: numai cu acordul creditorului debitorul poate fi eliberat 

de obligaţii, chiar dacă valoarea prestaţiei nu e mai mică sau dacă e mai mare de cât 

valoarea obligaţiei stabilite iniţial. Lipsa unor astfel de reglementări în Codul civil al RM 

nu presupune existenţa unei lacune în sfera reglementărilor privind darea în plată. Pentru 

acoperirea acestor vicisitudini se prevăd normele juridice privind răspunderea 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Нидерландов, том III [книга 6 и 7], перевод на русский язык: М. 

Феритман, Отв. Редактор Ф. Й. М. Фелодбрюге, Лейден, 1994, с. 15. 
2
 Alexandru Prisac. Reflecţii controversate privind stingerea şi transformarea obligaţiilor. Natura 

juridică a novaţiei. În: Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 2, p. 73. 
3
 Baieş Sergiu, Roşca Nicolae. Drept civil. Partea generală. Persoana fizică, Persoana juridică. 

Chişinău: Î.S.F.E.P. 2005, p. 23. 
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vânzătorului din contractul de vânzare-cumpărare, în conformitate cu art. 643, alin. (2) al 

Codului Civil al RM.  

Spre deosebire de Codul Civil al RM, dispoziţiile art. 47, alin. (2) al Codului civil 

olandez specifică subiectul obligat să suporte cheltuielile efectuate în legătură cu 

întocmirea şi eliberarea chitanţei care certifică stingerea obligaţiei. Dispoziţiile art. 47, 

alin. (2) al Codului civil olandez prevăd: cheltuielile efectuate în legătură cu eliberarea 

chitanţei cad în sarcina celui în interesul căruia a fost eliberată. Prin urmare, cheltuielile 

privind eliberarea chitanţei, potrivit Codului civil olandez, vor fi suportate, în majoritatea 

cazurilor de către debitor. Justificarea suportării acestor cheltuieli rezultă din formula: 

pentru realizarea oricărui interes este necesar suportarea unor cheltuieli. În ceea ce 

priveşte, legislaţia civilă a Republicii Moldova, aceasta nu conţine în principiu prevederi 

relative la suportarea cheltuielilor pentru eliberarea chitanţei. Legiuitorul moldav a 

prevăzut modalitatea de suportare a cheltuielilor la eliberarea actelor confirmative de 

stingere a obligaţiilor doar în cazul imposibilităţii restituirii titlului în original. Astfel, 

dispoziţiile art. 644, alin. (2) al Codului Civil RM prevăd: în cazul imposibilităţii 

restituirii titlului în original, debitorul este în drept să ceară creditorului o declaraţie 

autentificată notarial despre stingerea obligaţiei. Toate cheltuielile, în acest caz, sunt 

suportate de creditor. Constatăm că spre deosebire de Codul Civil olandez, legiuitorul 

moldav a reglementat doar acel segment îngust, prin care a inversat sarcina de achitare a 

cheltuielilor de eliberare a chitanţei privind stingerea obligaţiei. Obligaţia de achitare a 

cheltuielilor ce ţin de eliberarea chitanţei, potrivit dispoziţiilor art. 644, alin. (2) al 

Codului Civil al RM, este pusă în sarcina creditorului. Această inversare a sarcinii de 

achitare a cheltuielilor de eliberare a declaraţiei autentificate notarial este determinată de 

circumstanţa imposibilităţii restituirii titlului în original din cauza unei culpe a 

creditorului, cât şi de scopul apărării părţii mai slabe, adică a debitorului. Dacă această 

obligaţie ar cădea în sarcina debitorului, obligaţia ar fi fost una mai oneroasă.  

În urma eliberării chitanţei de către creditor, potrivit Codului civil olandez (art. 

50), se prezumă că obligaţia a fost stinsă şi în partea ce este afectată de un termen 

anterior. Dispoziţiile art. 50, alin. (1) al Codului civil olandez prevăd că dacă anumite 

obligaţii analogice, trebuie să fie executate într-o anumită ordine consecutivă în timp, 

atunci chitanţa pentru două termene consecutive se consideră că s-a făcut plata şi pentru 

termenele cu o expirare mai anterioară. Astfel, în cazul executării  obligaţiei prin acţiuni 

succesive, eliberarea chitanţei privind executarea prestaţiei iniţiale şi a celei ulterioare, 

prezumă că plata în privinţa prestaţiei anterioară a fost efectuată în termenul cuvenit. 

Codul civil al Olandei nu are un corespondent în Codul civil al RM în privinţa unei 

norme juridice ce ar prevedea această prezumţie. Lipsa unor reglementări privind 

prezumţia stingerii obligaţiilor auxiliare, afectate de termenul de executare ulterioară 

poate crea o confuzie şi incertitudine în privinţa scurgerii termenelor în cadrul cărora 

trebuia să fie efectuată prestaţia. Prin urmare, propunem de lege ferenda ca în Codul civil 

al RM în conţinutul art. 644 să fie introdus alin. (5) cu următorul conţinut: „Dacă 

creditorul a eliberat chitanţa pentru obligaţia ce trebuia executată prin anumite acţiuni 

consecutive, se prezumă că toate aceste acţiuni au fost efectuate în termenele cuvenite‖.  
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Consemnarea în Codul civil olandez face parte tot din reglementările privind 

executarea obligaţiilor. Nefiind specificată prin existenţa anumitor norme juridice 

separate, consemnarea o deducem din dispoziţiile normelor cu privire la executarea 

obligaţiilor. 

În Codul civil olandez stingerea obligaţiilor prin consemnare este condiţionată 

doar de situaţia aflării creditorului în întârziere. Şi e firesc să fie aşa, dat fiind că funcţia 

de bază a consemnării constă în oferirea posibilităţii debitorului de a se elibera de datorie 

atunci când creditorul este în întârziere. Din acest considerent legiuitorul olandez a şi 

condiţionat stingerea obligaţiilor prin consemnare doar în situaţia aflării creditorului în 

întârziere. În Codul civil al RM însă stingerea obligaţiilor prin consemnare, conform art. 

645, poate avea loc nu numai în cazul aflării creditorului în întârziere, dar şi în cazul în 

care debitorul nu cunoaşte identitatea sau domiciliul creditorului. Rezultă că în 

prevederile Codului civil al RM posibilităţile debitorului de a stinge obligaţia prin 

consemnare sunt mai largi. 

Potrivit dispoziţiilor Codului civil olandez, regimul juridic al păstrării bunurilor 

sau a sumei de bani predate în urma consemnării este unul de depozit. Reglementările 

Codului civil al RM însă nu prevăd care este regimul juridic al bunurilor depuse la bancă 

sau la notar în cazul stingerii obligaţiilor prin consemnare. Acest regim juridic şi la noi 

poate fi dedus din reglementările cu privire la contractul de depozit (art. 1086 -1111 al 

Codului civil RM) pentru toată perioada de păstrare la bancă sau la notar.  

Dat fiind că, în Codul civil olandez majoritatea modurilor de stingere a obligaţiilor 

nu au o reglementare de sine stătătoare, modul de stingere a obligaţiilor prin compensare 

este prevăzut într-un capitol aparte, reglementări ce includ: 

- prevederi normative privind operarea compensării (art. 128); 

- prevederi normative privind efectele compensării asupra dobânzilor (art. 

129); 

- prevederi normative privind expirarea termenului de prescripţie în cadrul 

compensării (art. 131); 

- prevederi normative privind opunerea compensării; 

- compensarea obligaţiilor cu locuri diferite de executare. 

Dispoziţiile art. 131 al Codului civil olandez de exemplu prevăd că dreptul de 

compensare nu încetează prin expirarea termenului de prescripţie. O altă situaţie o 

găsim în reglementările Codului civil RM, care prevăd că dreptul de compensare 

încetează prin expirarea termenului de prescripţie (art. 659 alin. (1) lit. „a‖ al Codului 

civil RM). În acest caz apare întrebarea: oare normele dreptului civil olandez prevăd 

transformarea obligaţiilor naturale în unele civile atunci când acestea fac obiectul 

compensării? Considerăm că această construcţie legislativă este o creaţie a legiuitorului 

în scopul revigorării obligaţiei civile ce este corelativă dreptului subiectiv ce a 

supraviețuit prin expirarea termenului de prescripţie extinctivă. 

Interdicţia compensării creanţelor cu termenul de prescripţie expirat denotă 

existenţa în Codul civil al RM a efectului pronunţat de neantizare a  termenului de 

prescripţie extinctive asupra obligaţiilor civile. În literatura de specialitate efectul 
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neantizării al termenului de prescripţie asupra obligaţiilor civile este considerat unul din 

efectele de bază a termenului de prescripţie extinctivă.
1
 Considerăm aplicarea variantei 

neantizării obligaţiilor civile şi în cazul compensării este drept una mai reuşită. Prin 

revitalizarea obligaţiilor civile în situaţia operării compensării ar putea afecta stabilitatea 

şi certitudinea necesară raporturilor juridice precum şi securitatea circuitului civil. 

În Codul civil german adoptat la 18 august  1896 cu modificările şi completările 

ulterioare (în vigoare la 1 ianuarie 1900)
2
 instituţia juridică a stingerii obligaţiilor este 

prevăzută în cap. 1. 2. şi 3 ale Tilului al III – lea, „Stingerea obligaţiilor‖ din cartea a II – 

a. Codul civil german comportă anumite caracteristici tradiţionale care îi permite să 

ocupe un loc aparte printre sistemele juridice naţionale, astfel fiind o „sursă de inspiraţie‖ 

inepuizabilă pentru legiuitorii naţionali şi internaţionali.
3
 Terminologia adoptată de 

elaboratorii şi redactorii Codului civil german este una abstractă, tehnică, precisă, 

riguroasă, această rigoare manifestându-se în grija de a reglementa relaţiile civile pe cât 

de posibil de complet şi eficient.
4
 Prin analiza comparată a acestei creaţii legislative 

putem deduce anumite postulate ce caracterizează instituţia juridică a stingerii 

obligaţiilor în perioada modernă în sistemele naţionale de drept. 

O primă caracteristică a Codului civil german, comparativ altor codificări de ordin 

legislativ civil (în special codul Olandez) este reglementarea instituţiei juridice a stingerii 

obligaţiilor separat de instituţia juridică a executării obligaţiilor. Instituţia juridică a 

executării obligaţiilor este prevăzută într-un capitol aparte faţă de reglementările juridice 

privind stingerea obligaţiilor, ceea ce demonstrează structura originală a Codului civil 

german
5
. Această formă de aranjare tehnico-legislativă este total deosebită faţă de cea a 

Codului civil al Olandei. Dacă Codul civil al Olandei nu prevede instituţia juridică a 

stingerii obligaţiilor într-un capitol aparte, toate aceste reglementări fiind incluse în 

capitolul executării obligaţiilor şi în cel al compensării, atunci în Codul civil german este 

o situaţie inversă: executarea obligaţiilor, drept temei de stingere a obligaţiilor, este 

inclusă în cadrul unui singur Titlu, cel al stingerii obligaţiilor, la fel ca şi în Codul civil al 

RM. 

Din cele menţionate mai sus constatăm că, din punctul de vedere al structurării 

instituţiei juridice privind stingerea obligaţiilor, există două sisteme: 1) sistemul 

dispersat al sistematizării normelor juridice privind stingerea obligaţiilor; 2) sistemul 

integrat al sistematizării normelor juridice privind stingerea obligaţiilor.  

                                                           
1
 Vonică Romul Petru. Drept civil. Partea generală. Bucureşti: ALL BECK, 2001, p. 761. 

2
 Германское право часть I, Гражданское уложение от 18 августа 1900 (с последующими 

изменениями), перевод с немецкого А. А. Лелзинав, Н. Б. Шеленково Н. Г. Елисеев, 

Международныи центр финансово развития. Москва: Юридическая литература, 1996, c. 30. 
3
 Aurel Băieşu. Neexecutarea contractului în dreptul german. În: Revista națională de drept. 2007, 

nr. 2, p. 26. 
4
 V. Lasserre-Kiesow. La technique législative. Etudes sur les codes civils français et allemand. 

Paris: LGDJ, 2002, p. 95 - 108, 195 - 214. 
5
 Baieş Sergiu, Roşca Nicolae. Op. cit., p. 23. 
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1) sistemul dispersat. Acest sistem este caracteristic Codului civil olandez. În 

cadrul acestui sistem, normele juridice privind stingerea obligaţiilor nu sunt prevăzute 

într-un capitol aparte al Codului civil, care ar cuprinde în mod integrat majoritatea 

normelor juridice civile consacrat stingerii obligaţiilor. Specific pentru acest sistem este 

dispersarea instituţiei juridice a stingerii obligaţiilor în două capitole: în capitolul 

„Executarea obligaţiilor‖, în care stingerea obligaţiilor este parte componentă a executării 

obligaţiilor (art. 45 – 50 ale Codului civil al Olandei) şi cel al stingerii obligaţiilor prin 

compensare (art. 127-141 ale aceluiaşi Cod civil).  

Acest sistem porneşte de la premisa că la încetarea oricărei obligaţii trebuie să fie 

satisfăcută creanţa creditorului, iar executarea obligaţiilor este modul de stingerea a 

obligaţiilor ce duce la satisfacerea creanţei creditorului. Finalitatea instituţiei juridice a  

executării obligaţiilor este garantarea unei proceduri echitabile de satisfacere a creanţei 

creditorului. Includerea normelor juridice privind stingerea obligaţiilor în ansamblul 

normelor juridice privind executarea obligaţiilor învederează existenţa şi impunerea unei 

pârghii de garantare a echităţii procedurii de executare a obligaţiilor, aceasta şi justifică 

acest procedeu. Cât priveşte stingerea obligaţiilor prin compensare, acest capitol rezolvă 

în mod echitabil alte probleme ce ţin de interesele părţilor în procesul stingerii 

obligaţiilor prin acest mod.  

2) sistemul integrat. În acest sistem normele juridice privind stingerea obligaţiilor 

sunt sistematizate într-un singur Titlu, executarea obligaţiilor fiind prevăzută drept unul 

din modurile de stingere a obligaţiilor, alăturat celorlalte moduri de stingere a 

obligaţiilor. Acest sistem este caracterizat printr-o reglementare riguroasă şi 

atotcuprinzătoare a stingerii obligaţiilor. Instituţia stingerii obligaţiilor cuprinsă în acest 

capitol prevede în mod sistemic toate modurile de stingere a obligaţiilor, unul dintre care 

este şi executarea obligaţiilor. Prin urmare, instituţia juridică a stingerii obligaţiilor din 

Codul civil al Republicii Moldova face parte din sistemul integrat al modurilor de 

stingere a obligaţiilor.  

În doctrină se afirmă că codul civil al Republicii Moldova face parte din sistemul 

de drept civil bazat pe pandecte.
1
 Aceasta fiind construcţia Codului civil german, drept 

monument legislativ ce a fundamentat incipient acest sistem de drept civil. Deşi o mare 

parte din prevederile Codului civil german au fost preluate de legislatorul Republicii 

Moldova la adoptarea Codului civil actual, în esenţă, normele juridice privind stingerea 

obligaţiilor a Codului civil german comportă anumite deosebiri faţă de prevederile 

Codului civil RM. Este regretabil faptul că unele prevederi ale Codului civil german 

referitor la stingerea obligaţiilor nu îşi găsesc reflectarea în Codul civil al RM. 

De exemplu, dispoziţiile art. 368 al Codului civil german prevăd: în cazul 

executării obligaţiei creditorul este obligat, la cererea debitorului, să elibereze dovada 

scrisă privind executarea obligaţiei (chitanţa). Dacă debitorul are un interes în eliberarea 

chitanţei într-o altă formă, el poate cere eliberarea chitanţei în această formă. Conform 

acestor prevederi ale Codului civil german, debitorul are dreptul de a alege forma 

                                                           
1
 Idem. 
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chitanţei prin care se poate face dovada executării obligaţiei. Posibilitatea alegerii de 

către debitor a formei chitanţei oferă mai multe avantaje debitorului. În primul rând, 

înlătură toate inconvenientele legate de dovedirea opozabilităţii stingerii obligaţiei în 

raport cu persoanele terţe. Astfel, drept exemplu, necesitatea de a prezenta într-o anumită 

formă chitanţa pentru a fi opozabilă organelor fiscale(sau altor instituţii), dacă se cere o 

anumită formă din partea acestor organe, posibilitatea de a alege forma chitanţei de către 

debitor poate duce la realizarea interesului opozabilităţii acesteia în raport cu organele 

fiscale. Dreptul de a alege forma chitanţei de către debitor nu afectează caracterul 

echitabil al procesului de executare a obligaţiilor. Aceasta deoarece, pentru creditor 

eliberarea chitanţei în forma cerută de debitor constituie o cerință dezinteresată.  

Prevederile Codului civil german (art. 368)cu privire la alegerea de către debitor a 

formei chitanţei nu au un corespondent în Codul civil al RM. În aceste condiţii debitorul 

nu poate să impună creditorul, în baza unu temei legal, de a elibera chitanţa într-o 

anumită formă, chiar dacă debitorul ar invoca un interes în eliberarea chitanţei în forma 

cerută. În acest sens, prevederile Codului civil al RM suferă o imperfecţiune (art. 644 al 

Codului civil RM). Pentru corectarea acestei imperfecţiuni, propunem de lege ferenda să 

fie completate prevederile art. 644 al Codului civil RM cu aliniatul (5), care să prevadă: 

dacă debitorul are interes în eliberarea chitanţei într-o anumită formă, el poate cere 

eliberarea chitanţei în această formă. 

În cazul stingerii obligaţiilor prin consemnare dispoziţiile Codului civil german 

(art. 372) prevăd stingerea obligaţiilor prin plata unei sume de bani, transmiterea 

valorilor mobiliare şi a altor documente, precum şi a bijuteriilor prin depunerea la o 

instituţie publică destinată pentru acest scop (sublinierea ne aparţine). Însă 

dispoziţiile Codului civil al RM, comparativ Codului civil german, specifică la concret 

aceste instituţii: bancă sau notarul. Prin existenţa anumitor norme juridice ce specifică 

instituţiile la care pot fi depuse bunurile consemnate se poate constata o tendinţă 

progresivă a reglementărilor civile în sfera stingerii obligaţiilor. Astfel, din analiza 

practică rezultă că instituţiile cele mai accesibile şi funcţionale în sfera stingerii 

obligaţiilor prin consemnare s-au dovedit a fi băncile şi notarii. Credem că reglementarea 

ce specifică instituţiile la care urmează a fi predate bunurile spre consemnare este mult 

mai reuşită, comparativ indicării acestora în mod abstract - instituţie publică destinată 

pentru acest scop. Aceasta deoarece pot apărea anumite inconveniente de ordin practic în 

aplicarea normelor de drept civil privind stingerea obligaţiilor prin consemnare. Normele 

juridice privind stingerea obligaţiilor prin consemnare prin stipularea în mod abstract a 

instituţiei la care urmează a fi predate bunurile pentru consemnare (instituţie publică 

destinată pentru acest scop) pot fi considerate neaplicabile în măsura în care debitorul nu 

cunoaşte instituţia împuternicită prin lege de a primi bunurile transmise pentru 

consemnare. Considerăm că determinarea băncii şi notarului drept instituţii împuternicite 

de a prelua bunurile ce urmează a fi predate pentru consemnare este un lucru mai 

progresist, decât cel ce există în Codul civil german aproape un veac de la intrarea în 

vigoare (1 ianuarie 1900). Însă aceasta este efectul unei practici îndelungate de aplicare a 

legislaţiei în sfera stingerii obligaţiilor prin consemnare, în rezultatul căruia s-a selectat 
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cea mai rezonabilă variantă, care a fost preluată de codurile posterioare Codului civil 

german, unul dintre care este Codul civil al Republicii Moldova. 

Dispoziţiile normative ale Codul civil german, cât şi cele a Codul civil al RM, 

stipulează un termen de prescripţie achizitivă după expirarea căruia creditorul pierde 

dreptul de a prelua bunul, permițându-i debitorului de a cere întoarcerea bunurilor 

consemnate. Comparativ dispoziţiilor art. 650 al Codului civil al RM, ce stipulează 

termenul de 3 ani, după care creditorul pierde dreptul de a prelua bunul, art. 382 al 

Codului civil german stipulează un termen de 30 de ani. Acest termen depăşeşte cu mult 

şi termenele de prescripție prevăzute în codurile civile moderne şi a altor state cum ar fi: 

al Rusiei, al Olandei, Franţei etc. A fost prevăzut în Codul civil german  termenul de 

treizeci de ani, deoarece la acel moment stingerea obligaţiei prin consemnare era la etapa 

incipientă de dezvoltare. Asupra acestui fenomen şi-a exercitat influenţa, probabil, şi 

instituţia prescriptio longi temporis din dreptul privat roman, care a fost introdusă cu o 

durată de 30 ani printr-o constituţie a lui Teodosie.
1
 Practica îndelungată însă a stingerii 

obligaţiilor prin predarea banilor, valorilor mobiliare etc., la bancă sau notar, în condiţiile 

intensificării circuitului civil, a indicat asupra inoportunităţii păstrării bunurilor pe o 

perioadă atât de mare de timp, fără a permite debitorului de a-şi întoarce bunurile 

predate.  

Codul civil german prevede posibilitatea debitorului de a stinge obligaţia prin 

consemnare prin vinderea bunului. Obiectul stingerii obligaţiilor prin consemnare 

constituie depunerea doar a banilor, valorilor mobiliare sau alte documente, precum şi 

bijuteriile la instituţiile destinate în acest scop. Alte bunuri decât cele prevăzute exhaustiv 

de lege nu pot face obiectul consemnării. Însă dispoziţiile art. 383, alin. (1) al Codului 

civil german prevăd: dacă bunul ce urmează a fi predat pentru stingerea obligaţiei nu 

poate fi transmis prin consemnare, atunci în situaţia întârzierii creditorului, debitorul 

are dreptul de a vinde bunul la locul executării obligaţiei şi de a transmite suma de bani 

în consemnare. Comparativ acestor reglementări ale Codului civil german, în Codul civil 

al RM nu este stipulat dreptul debitorului de a se elibera faţă de creditor prin 

consemnare, vânzând bunul şi depunând banii obţinuţi la bancă sau la notar.  

Lipsa unei astfel de reglementări în Codul civil al RM poate fi apreciată drept un 

avantaj cât şi un dezavantaj. Avantajele imposibilităţii debitorului de a se elibera prin 

vânzarea bunurilor şi de a depune banii la bancă sau la notar, rezidă în protecţia 

interesului creditorului în cazul în care el are interes în păstrarea bunului în natură. Pe de 

altă parte, necunoaşterea identităţii sau a domiciliului creditorului atunci când debitorul 

urmează să transmită un alt bun decât cele prevăzute exhaustiv în art. 645 al Codului 

civil al RM constituie un dezavantaj.  

În baza prevederilor cu privire la consemnare ale Codului civil RM (art. 645 - 650) 

obligația debitorului nu poate fi stinsă prin predarea altor categorii de bunuri decât: banii, 

valorile mobiliare sau alte documente, bijuterii. Sfera bunurilor ce pot constitui obiectul 

                                                           
1
 Vladimir Hanga, Mircea Dan Bacşan. Curs de drept privat roman. Ediţia a II – a. Bucureşti: 

Universul Juridic. 2006, p. 299.  
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stingerii obligaţiilor prin consemnare sunt prevăzute exhaustiv de art. 645, alin. (1) al 

Codului civil RM. În acest caz, debitorul este în imposibilitate de a se elibera de obligaţie 

faţă de creditorul său (în privinţa căruia nu cunoaşte identitatea sau domiciliul), prin 

vânzarea şi depunerea echivalentului la bancă sau notar, dacă obiect al obligaţiei 

constituie predarea unor alte bunuri decât cele prevăzute exhaustiv de prevederile art. 

645 al Codului civil RM (ex. debitorul ce a împrumutat un anumit utilaj de la o persoană, 

iar ulterior la restituirea acestui utilaj nu cunoaşte domiciliul sau identitatea creditorului, 

nu va putea să se elibereze faţă de acesta prin vânzarea utilajului şi depunerea banilor la 

bancă sau la notar.) 

În scopul perfecţionării reglementărilor privind stingerea obligaţiilor din Codul 

civil al RM, propunem de lege ferenda ca dispoziţiile art. 645 al Codului civil RM să fie 

completat cu aliniatul (5) în care se va stipula: dacă bunurile ce trebuie predate 

creditorului nu pot face obiectul consemnării, debitorul se poate elibera prin vânzarea 

bunurilor determinate generic şi de a depune suma de bani la bancă sau la notar. O 

astfel de construcţie legală protejează în egală măsură atât interesele creditorului, cât şi a 

debitorului la stingerea obligaţiei vor fi protejate. 

În Codul civil al Ucrainei din 16 ianuarie 2003, în vigoare din 1 ianuarie 2004,
1
 

stingerea obligaţiilor este reglementată la Capitolul 50 „Stingerea obligaţiilor‖. Instituţia 

juridică a stingerii obligaţiilor din Codul civil ucrainean, în comparaţie cu multe alte 

coduri civile (ex. Codul civil al României, Rusiei, Franţei, Germaniei, etc.) conţine mult 

mai multe norme cu caracter de principii ale instituţiei stingerii obligaţiilor. Astfel, 

comparativ cu alte coduri civile, reglementările Codului civil al Ucrainei lărgeşte baza 

normativă de aplicare a modurilor de stingere a obligaţiilor. 

Reglementările Codului civil ucrainean privind stingerea obligaţiilor prevăd 

temeiurile de aplicare a modurilor de stingere a obligaţiilor atât la nivel general, cât şi la 

nivel special.  

În categoria temeiurilor generale de utilizare a modurilor de stingere a obligaţiilor 

sunt incluse legea şi contractul. Art. 598, alin. (1) al Codului civil ucrainean prevede: 

obligaţia încetează total sau parţial în temeiurile prevăzute de contract sau de lege. 

Aceste prevederi stipulează o fundamentare generală de aplicare a modurilor de stingere 

a obligaţiilor. Norma juridică respectivă are un caracter de principiu pentru instituţia 

juridică a stingerii obligaţiilor. La nivel special sunt prevăzute toate modurile de 

stingerea a obligațiilor: executarea obligaţiilor, compensarea obligaţiilor, confuziunea, 

remiterea de datorie, novaţia imposibilitatea fortuită de executare, lichidarea persoanei 

juridice şi decesul persoanei fizice. Aceste moduri de stingere a obligaţiilor sunt 

prevăzute de codurile civile ale majorităţii statelor europene. 

Codul civil al RM nu prevede careva dispoziţii legale ce ar permite părţilor de a 

stipula prin contract alegerea modului de stingere a obligaţiilor în temeiul prevăzut de 

contract. Modurile de stingere a obligaţiilor din Codul civil al RM sunt prevăzute expres 

                                                           
1
 [On-line]: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3165-15. (Vizitat la: 11. 03. 2012). 

 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3165-15
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şi exhaustiv. În Codul civil al RM o obligaţie nu poate înceta în alt mod, decât în baza 

unuia din cele prevăzute expres în lege. Însă prevederile Codul civil al Ucrainei lasă 

posibilitatea subiecţilor raportului juridic obligaţional de a stipula în contract şi alte 

moduri de stingere a obligaţiilor, decât cele prevăzute de lege. Posibilitatea de a prevedea 

şi alte temeiuri de stingere a obligaţiilor decât cele prevăzute de lege, nu poate afecta 

situaţia de certitudine în stabilitatea raporturilor juridice civile. Legea civilă prevede 

modurile speciale de stingere a obligaţiilor, ce guvernează sfera raporturilor juridice 

obligaţionale, astfel ca prin actele juridice privind stingerea obligaţiilor să nu fie afectate 

interesele legitime ale creditorului sau ale debitorului. Însă lipsa posibilităţii părţilor de a 

prevedea prin contract anumite modalităţi de stingere a obligaţiilor, altele decât cele 

prevăzute de lege, situaţie ce nu există în Codul civil al RM, împiedică părţile de a 

dispune de o libertate contractuală deplină în crearea temeiurilor de aplicare a modurilor 

de stingere a obligaţiilor. În acest sens, este oportună includerea în Codul civil al RM şi a 

reglementării cu privire la temeiul contractual de utilizare a unui sau altui mod de 

stingere a obligaţiilor. Astfel, propunem de lege ferenda ca la art. 642, alin. (1) al 

Codului civil al RM să fie prevăzută, asemănător Codului civil ucrainean, următoarele 

prevederi legale: obligaţia încetează total sau parţial în modurile prevăzute de lege sau 

de contract. 

În aspectele caracterului teoretic al Codului civil ucrainean  includem şi 

generalizarea cu privire la stingerea unilaterală a obligaţiilor la cererea uneia din părţi. 

Dispoziţiile art. 598, alin. (2) al Codului civil al Ucrainei prevăd: stingerea obligaţiilor la 

cererea uneia din părţi se admite numai în cazurile prevăzute de lege sau de contract. În 

temeiul acestor reglementări părţile pot prevedea în contract posibilitatea unei părţi de a 

stinge obligaţia unilateral. Drept temei de stingere unilaterală poate fi rezilierea 

contractului.  

Printre modurile de stingere a obligaţiilor, Codul civil al Ucrainei nu prevede 

stingerea obligaţiilor prin consemnare. Această modalitate de eliberare de obligaţie a 

debitorului faţă de creditorul său nu este prevăzută nici în cadrul reglementărilor privind 

executarea obligaţiilor (art. 526-art.545 al Codului civil al Ucrainei). Totuşi, părţile pot 

stipula în  contract acest mijloc de stingere a obligaţiilor în temeiul reglementărilor 

privind executarea obligațiilor. 

Remiterea de datorie este prevăzută în Codul civil al Ucrainei, într-un mod 

original. Dispoziţiile art. 605, alin. (1) al Codului civil ucrainean prevăd: obligaţia 

încetează ca rezultat al eliberării (remiterea de datorie) de către creditor a debitorului, 

dacă aceasta nu aduce atingere drepturilor terţelor persoane în raport cu patrimoniul 

creditorului. Din conţinutul acestor reglementări constatăm că remiterea de datorie în 

Codul civil ucrainean este un act juridic unilateral, comparativ remiterii de datorie al 

Codului civil al Republicii Moldova (art. 662 (1) din Codul civil al RM). Aceasta 

deoarece nu este necesar consimțământul debitorului, dar se realizează prin renunţarea 

creditorului la datorie. Astfel, remiterea de datorie în Codul civil ucrainean este o 

liberalitate, dar nu un act juridic ce ar avea forma unui contract de donaţie. Remiterea de 
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datorie unilaterală este în esenţă o modalitate veche, în raport cu remiterea de datorie 

bilaterală.
1
 

Făcând bilanţul analizelor efectuate, ne exprimăm convingerea că luarea în 

consideraţiune de către legiuitorul moldav a concluziilor şi propunerilor de lege ferenda, 

formulate în prezentul material, ar contribui la perfecţionarea cadrului legal al Republicii 

Moldova ce guvernează stingerea obligațiilor.  
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METHODOLOGICAL SCHEMES OF INVESTIGATION  

OF ILLEGAL DRUGS TRAFFICKING 

 

The European countries understood the importance of fighting against illegal 

drug trafficking and are taking measures in order to reduce the illegal „movement” of 

drugs. There were created organizations in the European Union to fight against this 

flagellum. The Republic of Moldova and Romania are concerned about that 

phenomenon, because of the geographical displacement between the central Asiatic 

countries that produce drugs and the European countries that are consumers of drugs. 

We consider that it is important to emphasize that the prevention means not only 

the debarment of committing for the first time, but also the impediment of the repeated 

offense by the same offender, being achieved by measures of socialization of people with 

criminal cases. 

The present work is referred to the way of investigation of illegal drugs trafficking 

and modalities of factors that interfere into that process. For instance the schemes of 

investigation of illegal drugs trafficking are of major importance, because they can lead 

to foreseen results and can make the difference between an usual investigation and an 

investigation that was planed and well performed.  

Schemes are most likely to be used by trained personnel that have skills to operate 

well with that kind of processes, because only if the methodological schemes of 

investigation of illegal drugs trafficking are correctly used, they give the right results.  

 

Ţările europene se confruntă cu problema traficului ilicit de droguri, având fiecare 

reglementări în acest sens în mod separat. În acelaşi timp eforturile conjugate de 

armonizare a legislațiilor naţionale cu cea a Uniunii Europene poartă un caracter tot mai 

amplu şi mai complex. 

În anul 1989, de exemplu, a fost creat Comitetul European de Luptă contra 

Drogurilor (CELAD), iar în 1995 a fost creat Centrul European de Monitorizare a 

Drogurilor şi Adicţiei faţă de Droguri (EMCDDA). Scopul principal al acestui Centru 
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constă în colectarea de informaţii asupra drogurilor şi punerea lor la dispoziţia 

politicienilor, oamenilor de ştiinţă, ziariştilor şi publicului larg. Ca o altă formă de 

cooperare europeană a fost creată, în 1993, Reţeaua de Informaţii Europeană asupra 

Drogurilor şi Adicţiei de Droguri (REITOX), care, prin sprijinul statelor membre, 

stochează statistici naţionale asupra drogurilor. De asemenea, în iulie 1995, a fost creat 

Oficiul Poliţiei Europene (EUROPOL) al cărui scop constă în asigurarea cooperării 

poliţiilor fiecărui stat membru al Uniunii Europene în legătură cu prevenirea şi 

combaterea traficului cu droguri şi a terorismului.
1
  

Amplasarea geografică a Republicii Moldova pe unul din traseele tradiţionale ale 

traficului ilicit de droguri (pe aşa-numită cale Balcanică din ţările Asiei Centrale 

producătoare de opiate spre ţările Europei Occidentale consumatoare) a fost o cauză că 

transformările sociale de după obţinerea independenţei, pe lângă simplificarea regimului 

de intrare-ieşire din ţară au generat şi o creştere a traficului ilicit de droguri, care a atins 

cote fără precedent. 

Actualitatea în Republica Moldova ne demonstrează o creştere impetuoasă a 

extinderii ilicite a substanţelor narcotice şi a consumului nemedicinal al acestora, mai cu 

seamă în rândul tineretului. Întrucât lipsesc măsuri reale şi adecvate vizând controlul dur 

asupra situaţiei create, există riscul să fie periclitat nivelul de siguranţă în societate. 

Specialiştii consideră, fiind preocupaţi de fenomenul în cauză, suntem în faţa unei aşa-

numite: „infracţiuni strategice‖, adică o simbioză între infracţiunile economico-

financiare şi traficul ilicit de droguri, care ia amploare punând în pericol autoritatea 

organelor de stat. În acelaşi timp, în pofida venitului mic pe cap de locuitor, a apărut o 

tendinţă alarmantă de formare a unei noi „pieţe de desfacere‖. 

Situaţia precară creează condiţii pentru intensificarea proceselor de narcotizare a 

populaţiei şi creşterea criminalităţii legate de traficul ilicit de droguri. Impactul 

narcomaniei în infracţionalitatea de ordin comun şi în situaţia criminogenă în ansamblu 

va spori în continuare. 

Situaţia economică complicată în ţară şi, ca rezultat, insuficienţa finanţării 

organelor de drept, neînzestrarea corespunzătoare cu mijloace de telecomunicaţie, 

tehnică, birotică, transport etc., reduc eficienţa activităţii lor, iar criza, în care se află 

serviciul narcologic, a diminuat indicele depistării consumatorilor de stupefiante, în 

consecinţă, statisticele medicale nu reflectă proporţiile reale ale narcotizării societăţii.  

În interacţiunea lor ministerele şi departamentele dau un rezultat nesatisfăcător în 

domeniul contracarării traficului ilicit de droguri. 

Analiza activităţii organelor afacerilor interne în domeniul combaterii traficului 

ilicit de droguri demonstrează o ascensiune permanentă a criminalităţii, ceea ce 

demonstrează necesitatea stringentă de urmare a unor scheme metodologice clare în 

investigarea traficului ilicit de droguri. 

                                                           
1
 S.M. Rădulescu, C. Dâmboveanu. Sociologia consumului şi abuzului de droguri. Bucureşti. 

Lumina Lex, 2006, p. 232. 
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Dacă este să ne referim la termenii utilizaţi în literatura de specialitate, anume a 

celui de „investigare‖ şi „investigaţie‖ conchidem că aceştia sunt diferiţi, întrucât s-a 

considerat că noţiunea de „investigaţie‖ reprezintă activitatea desfăşurată de organele de 

poliţie, prin verificarea informaţiilor de primă sesizare în faza actelor premergătoare 

începerii urmăririi penale, în timp ce conceptul de „investigare‖ cuprinde pe lângă 

activitatea organelor de poliţie desfăşurată în faza actelor premergătoare începerii 

urmăririi penale, şi celelalte activităţi efectuate de organele de cercetare penală, 

coordonate de procuror, desfăşurate atât în faza actelor premergătoare începerii urmăririi 

penal, cât şi în faza urmăririi penale.
1
 

Este imperios necesar nu doar de a curma infracţionalitatea în domeniul traficului 

ilicit de droguri, or acest lucru nu este suficient într-o societate în continuă amplificare a 

criminalităţii în domeniul drogurilor. 

Astfel prevenirii infracţiunilor îi revine un rol de bază care are drept 

fundamentare conceptele criminologiei preventive şi tezele dreptului penal privind 

etapele activităţii infracţionale. Prevenirea infracţiunilor, în sens strict, vizează reacţia 

prin măsuri de drept penal împotriva făptuitorilor, iar în sens larg presupune şi definirea 

cauzelor care determină şi condiţiilor ce favorizează infracţionalitatea, precum şi 

promovarea unor măsuri profilactice în vederea înlăturării acestora; anume aceste cauze 

şi condiţii precedă încălcarea legii şi fără să se acţioneze asupra lor prevenirea 

infracţiunilor în domeniul combaterii traficului ilicit de droguri ar fi nerealistă.  

Prevenirea nu înseamnă doar preîntâmpinarea săvârşirii pentru prima dată a unei 

infracţiuni (prevenirea predelictuală), dar şi împiedicarea comiterii repetate a infracţiunii 

de către acelaşi făptuitor, fiind realizată prin măsuri de resocializare (prevenirea 

postdelictuală) a persoanelor cu antecedente penale. 

Prevenirea infracţiunilor în domeniul combaterii traficului ilicit de droguri 

reprezintă un proces neîntrerupt care include un complex de măsuri luate în temeiul legii 

de organele de specialitate, în conlucrare cu diferite organizaţii, cu societatea civilă, în 

vederea preîntâmpinării şi eliminării resurselor eventuale de comitere a infracţiunilor în 

domeniul combaterii traficului ilicit de droguri, prin identificarea, neutralizarea şi 

înlăturarea factorilor subiectivi şi obiectivi susceptibili să determine, să înlesnească sau 

să favorizeze săvârșirea acestor tipuri de fapte antisociale, măsuri destinate să contribuie 

în mod esenţial la educarea membrilor societăţii în spiritul respectării legii şi ordinii de 

drept (prevenirea generală); prevenirea individuală vizează aplicarea unor măsuri 

profilactice, în limitele legii, faţă de o persoană concretă (grup de persoane),  orientate să 

influenţeze  pozitiv comportamentul, urmând-ul pe cel legal. 

Pentru traficul ilicit de droguri este caracteristică noţiunea de mişcare a drogurilor 

care reprezintă: „…deplasarea lor de la locul de origine sau de producţie spre 

                                                           
1
 Ş. Prună, C.E. Ştefan. Delimitarea conceptelor de investigaţie şi investigare. În: Revista de 

Investigare a Criminalităţii. Anul I. 2008, nr. 2, p. 59. 
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consumator. După cum consumatorii sunt răspândiți în toată lumea rezultă că aria de 

mişcare a drogurilor este foarte mare‖.
1
 

 În doctrină se evidenţiază  trei direcţii principale de prevenire a infracţiunilor: 

- identificarea cauzelor care determină şi condiţiilor ce favorizează săvârșirea 

infracţiunilor, precum şi realizarea unor măsuri profilactice  în vederea înlăturării 

acestora; 

- identificarea persoanelor de interes operativ, predispuse de a săvârși infracţiuni şi 

aplicarea, în temeiul legii, a unor  măsuri profilactice în privinţa acestora; 

- curmarea infracţiunilor la etapa de pregătire sau tentativă. 

Curmarea infracţiunilor presupune intervenţia organelor de specialitate în cazul 

infracţiunii în curs de săvârșire, deci neconsumate, sau la etapa de pregătire ori tentativă  

şi împiedicarea producerii rezultatului şi consumării faptei. Curmarea infracţiunii, în cele 

mai frecvente cazuri, se realizează în situaţiile de reţinere a făptuitorului în flagrant 

delict. Într-o accepţiune mai largă neutralizarea unui grup organizat format în scopuri 

criminale constituie, totodată, şi curmarea activităţii infracţionale a acestuia. 

Atât prevenirea cât şi curmarea infracţiunilor în domeniul combaterii traficului 

ilicit de droguri sunt incomplete fără descoperirea infracţiunilor, care are mai multe 

semnificaţii, nefiind definită prin lege. În unele situaţii descoperirea infracţiunii este 

înţeleasă ca relevarea semnelor unei infracţiuni săvârșite în condiţii latente, în alte cazuri 

descoperirea infracţiunii semnifică stabilirea circumstanţelor şi participanţilor la 

infracţiune în baza probelor administrate şi trimiterea cauzei în judecată. Este de 

remarcat că în cele mai frecvente cazuri, potrivit doctrinei, dar şi practicilor existente 

până în prezent, infracţiunea se consideră descoperită din momentul punerii sub învinuire 

a făptuitorului (făptuitorilor), completarea fişei statistice respective şi includerea ei în 

baza de date privind evidenţa infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au 

săvârșit infracţiuni (cantitatea cărora determină procentul de descoperire a infracţiunilor).  

Evident, descoperirea infracţiunilor este un proces destul de îndelungat, incluzând 

în sine atât activităţi judiciare, specifice procesului penal (procesul penal se realizează în 

trei faze: prima fază – urmărirea penală – activitatea desfăşurată de organele de urmărire 

penală întru colectarea probelor cu privire la existenţa infracţiunilor, la identificarea 

făptuitorilor şi la stabilirea răspunderii acestora pentru a se constata, dacă este sau nu 

cazul a se dispune trimiterea lor în judecată; a doua fază constituie soluţionarea cauzei pe 

baza materialului probatoriu administrat – judecata; faza a treia – aducerea la îndeplinire 

prin executare a soluţiei date cauzei penale – executarea hotărârilor judiciare), cât şi 

măsuri şi activităţi extrajudiciare, ce se încadrează, în cea mai mare parte, în regimul 

juridic al activităţii operative de investigaţii, unele pot fi acte de constatare, altele se 

înscriu în arsenalul activităţii poliţieneşti.  

Măsurile extrajudiciare, având menirea să contribuie la descoperirea infracţiunii, 

pot fi aplicate, într-o cauză, atât până la pornirea urmăriri penale, precum în procesul 

                                                           
1
 T. Dima. Infracţiuni contra sănătăţii publice prevăzute în legi extrapenale (cu referire la droguri). 

Bucureşti. Lumina Lex, 2002, p. 40. 
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desfăşurării ei, cât şi după pornirea şi/sau efectuarea urmăririi penale, fapt, reieșind din 

care, spectrul de măsuri şi procedura lor este diferită, la fel şi efectele juridice produse. 

Dacă vom opera cu limitele procesului de descoperire a infracţiunii, atunci limita 

lui iniţială nu coincide cu acea a urmăririi penale care corespunde cu începerea urmăririi, 

dispusă prin ordonanţa respectivă. Limita iniţială a procesului de descoperire se 

deplasează înaintea momentului de pornire a urmăririi penale fiind în coincidenţă, într-un 

caz, cu timpul efectuării măsurilor operative de investigaţii, prin care au fost relevate 

semnele infracţiunii şi documentate acţiunile infracţionale ale făptuitorilor, în alt caz - cu 

timpul efectuării actelor de constatare. 

Limita finală a procesului de descoperire a infracţiunii, la fel, nu este în 

coincidenţă cu acea a procesului penal, procesul penal fiind încheiat odată cu realizarea 

ultimei sale faze – executarea hotărârii judiciare, pe când descoperirea se prezumă a fi 

finalizată din momentul rămânerii în vigoare a hotărârii sau sentinţei definitive a 

instanţei.  

În concluzie descoperirea infracţiunilor cuprinde un ansamblu de măsuri – 

organizaţional-administrative, investigativ-operative, criminalistice, procesuale şi penale 

– desfăşurate în temeiul legii de către organele de stat abilitate întru constatarea la timp şi 

în mod complet a faptelor care constituie infracţiuni, soluţionarea cauzelor penale printr-

un proces judiciar echitabil, astfel, ca orice persoană, care a săvârşit o asemenea 

infracţiune să fie sancţionată potrivit vinovăţiei sale şi nici-o persoană nevinovată să nu 

fie trasă la răspundere penală. 

Deficienţe serioase sunt în practica procesual-penală a organelor de drept şi a 

instanţelor de judecată. Instanţele judecătoreşti deseori aplică pedepse prea blânde 

traficanţilor de droguri, nu folosesc posibilitatea trimiterii narcomanilor la tratament 

forţat, deşi în materialele dosarelor se conţin încheieri despre faptul că învinuiţii necesită 

un asemenea tratament. 

Dacă vorbim despre etapele procesului penal ca atare, este de menţionat că 

diferitele modalităţi de sesizare a organelor de urmărire penală comportă manifestări 

diferite. Astfel printre modalităţile de sesizare cel mai frecvent utilizate în domeniul 

combaterii traficului ilicit de droguri în Republica Moldova, dar şi România sunt: 

 1. denunţul; 

 2. sesizarea despre infracţiune din oficiu; 

 3. autodenunţarea. 

În cazul sesizării prin denunţ (art. 262, 263 CPP al Republicii Moldova
1
 şi art. 

290 CPP al României)
2
 se înţelege aducerea la cunoştinţa organului de urmărire penală 

competent de către o persoană terţă despre comiterea unei infracţiuni în cazul dat din 

domeniul drogurilor. 

                                                           
1
 Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122 din 14.03.2003. În: Monitorul Oficial 

Nr. 104-110 din 07.06.2003. 
2
 Codul de procedură penală nr. 135/2010 al României. În: Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 

2010, Bucureşti, Ed. Hamangiu 2010. 
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De exemplu, - precum că la o persoană concretă se pot păstra, consumă droguri 

etc. 

Soluţionarea sesizării prin denunţ poate fi examinată sub două aspecte. 

În primul rând, să presupunem că denunţătorul posedă şi prezintă informaţii şi 

probe suficiente care indică la existenţa infracţiunii. 

În acest caz organul de urmărire penală apreciază obiectiv denunţul oral, îl înscrie 

într-un proces verbal conform cerinţelor art. 260, 261, al (3), art. 263 CPP al Republicii 

Moldova şi conform al (1) art. 274 CPP prin ordonanţă dispune începerea urmăririi 

penale. 

Odată cu emiterea ordonanţei de începere a urmăririi penale organul de urmărire 

penală dobândește dreptul de a efectua diverse şi necesare acţiuni procesuale – 

examinări, dispune efectuarea constatărilor tehnico-ştiinţifice, expertizelor, percheziţii, 

aplicarea măsurilor preventive etc. 

Examinând această problemă sub al doilea aspect, adică în cazul denunţului scris 

sau oral, care nu reflectă toate aspectele faptei denunţate, nu sunt evidente elementele 

unei componenţe de infracţiune însă, pornind de la prescripţiile art. 265 CPP, care obligă 

organul de urmărire penală să recepţioneze şi să administreze orice denunţ, chiar dacă nu 

ţine de competenţa lui, constatăm că acesta trebuie să înregistreze sesizarea şi să ia 

decizia respectivă - să refuze sau să înceapă urmărirea penală.  

Nereacţionarea adecvată la sesizarea despre infracţiune conduce la toleranţă faţă 

de infracţiune şi criminali, acordându-le ultimilor posibilitate să-şi continue activitatea 

ilicită. 

În acest caz este evidentă necesitatea verificării denunţului. Dar, legislaţia 

procesuală penală a Republicii Moldova nu prevede modalităţi suficiente de verificare a 

lui. De fapt, până la începerea urmăririi penale, conform art. 279 CPP se admite doar 

efectuarea examinării la faţa locului (art. 118) şi examinarea corporală sau ridicarea (art. 

130).  

Verificarea este relevată de activitatea cotidiană a ofiţerilor de urmărire penală în 

cadrul soluţionării sesizărilor, şi nu numai a celor ce ţin de domeniul drogurilor. Această 

activitate se manifestă prin solicitarea oficială a celei mai diverse informaţii de la diferite 

instituţii, cetăţeni, după cum  referitor la persoana (persoane) concretă, aşa şi la bunuri 

imobiliare etc.; luarea explicaţiilor, întocmirea rapoartelor privind rezultatele unor acţiuni 

de verificare concrete; inclusiv, cer şi se realizează şi rapoarte de constatare tehnico-

ştiinţifică în vederea constatării existenţei de substanţe raportate la droguri, precursori. 

În cazul sesizării din oficiu (al (3) art. 262 CPP) se înţelege autosesizarea 

organului de urmărire penală care, pentru o abordare mai relevantă, urmează a fi 

examinată sub două aspecte: 

În primul rând, examinăm sesizarea din oficiu ca rezultat a activităţii operative de 

investigaţie a organelor abilitate cu dreptul de a realiza măsuri operative de investigaţie.  

La baza acesteia, de regulă, stau informaţii concludente, bine verificate şi 

obiectivitatea, oportunitatea începerii urmăririi penale nu poate fi pusă la îndoială. În 

acest caz urmărirea penală poate fi declanşată şi efectuat spectrul necesar de acţiuni 
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procesuale în vederea administrării probelor şi aducerii persoanei vinovate în ordinea 

stabilită în faţa justiţiei. 

În al doilea rând, la noţiunea sesizării din oficiu se raportează şi sesizarea parvenită 

de la alte instituţii, anonimă, ş.a., care conform al (2) art. 263, Ordinului 

interdepartamental „Privind evidenţa unică a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a 

persoanelor care au săvârșit infracţiuni‖
1
 de asemenea se verifică în vederea constatării 

existenţei sau inexistenţei elementelor constitutive ale infracţiunii şi circumstanţelor, care 

împiedică pornirea urmăririi penale, rezultatele fiind înscrise într-un raport de 

autosesizare numai după ce poate fi începută urmărirea penală. 

Legislaţia şi practica diferă de la un stat la altul, astfel, în Federaţia Rusă, de 

exemplu, Codul de procedură penală în Capitolul VII Partea a doua cert stipulează 

despre faza primară a procesului penal în care sesizările se verifică în vederea constatării 

motivelor legale pentru începerea urmăririi penale prin dobândirea oricărei informaţii 

(prin luarea lămuririlor, interpelări, etc.), care nu este interzisă de lege, în vederea 

constatării acelui minimum de date care indică la existenţa faptei infracţionale şi permite 

calificarea juridico-penală prealabilă a ei.
2
 

Legislatorul român în CPP anterior al României la art. 224, 224
1
 prescria 

organelor de urmărire penală, investigatorilor sub acoperire ca în caz de necesitate, în 

vederea strângerii datelor necesare pentru începerea urmăririi penale să realizeze acte 

premergătoare care urmau a fi înscrise într-un proces – verbal, acestea constituind 

mijloace de probă
3
, ceea ce este diferit de actualele prevederi procesuale. 

În cazul autodenunţării – este evident, că persoana care se autodenunţă poate 

pune la dispoziţia organului de urmărire penală informaţia şi mijloacele de probă 

necesare şi, ca urmare, urmărirea penală poate fi pornită cu o probabilitate mai 

justificată. 

Însă, oricum şi această informație trebuie verificată, şi pe aceleaşi căi pe care le-am 

menţionat mai sus: – operativă sau impusă de practică. 

Pornind de la cele expuse putem afirma cu certitudine, că necesitatea de verificare 

a sesizării are loc destul de frecvent şi, practica, dar şi legislaţia, doctrina altor state 

indică la necesitatea amplasării în cadrul legal a acelor acţiuni procesuale efectuarea 

cărora vor permite relevarea semnelor suficiente pentru începerea urmăririi penale, 

asigurându-se, totodată, integritatea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legale ale 

cetăţenilor atraşi într-o calitate sau alta în activitatea judiciară penală. 

În contextul unei dezvoltări în Republica Moldova a raporturilor de drept, în 

general şi a celor de drept procesual penal, în special, apar anumite concepte, care 

necesită o interpretare clară, pentru a crea un mediu favorabil aplicării corecte şi 

                                                           
1
 Ordinul nr. 124/319/46/172-O/101 din 26.08.2003 „Privind evidenţa unică a infracţiunilor, a 

cauzelor penale şi a persoanelor care au săvârșit infracţiuni‖. Chişinău, 2003. 
2
 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. 

В. И. Радченко. М.: ЗАО «Юридический Дом» «Юстицинформ», 2003. 1040 с. 
3
 Codul de procedură al României. Republicat în monitorul Oficial nr. 78 din 30 aprilie 1997, 

București: Editura Hamangiu, 2007. 



Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a doctoranzilor                                    

și tinerilor cercetători. Vol. II. Ediţia a VI-a, 12 aprilie 2012, Chişinău 

 
 

344 

 

uniforme a legii, normelor europene şi internaţionale. Este şi cazul „bănuielii 

rezonabile‖, concept, care deşi exprimă un sens larg, nu poate fi apreciat ca fiind drept 

unul abstract, iar importanţa interpretării corecte a acestei noţiuni ne impune a medita 

asupra sensului acestuia şi a stabili criteriile de persistenţă şi evoluţie. 

Referindu-mă la conceptul de „bănuială rezonabilă‖ ca termen legal, este util a 

remarca că în cadrul diferitor norme, acesta ia forma diferitor expresii, precum „indici 

temeinici că a săvârșit o infracţiune‖ în art. 52 alin. (6) Cod de Procedură Penală al R.M., 

„dacă există indici ai infracţiunii‖ - art. 55 alin. (4) C.P.P., „indici temeinici‖ - art. 164 

C.P.P., „temeiuri rezonabile‖ - art. 166 alin. (3), „bănuielilor rezonabile‖ - art. 6 pct. 11 

C.P.P., „rezultă bănuială rezonabilă‖ - art. 57 alin. (2) pct. 1) C.P.P., „bănuială 

rezonabilă‖- art. 166 alin. (1) și (2) C.P.P., art. 176 alin. (2) C.P.P., art. 274 alin. (1) 

C.P.P. Totuşi interpretând sistemic acest concept, înţelegem că acesta poartă acelaşi sens, 

astfel încât îl putem privi din două unghiuri de vedere majore:  

1. drept condiţie pentru pornirea procesului penal, 

2. drept condiţie necesară aplicării măsurilor preventive. 

Pornind de la prevederile legale naţionale ce se referă la conceptul „bănuielii 

rezonabile‖, drept condiţie pentru pornirea urmăririi penale, trebuie de menţionat că prin 

dispoziţia art. 274 C.P.P. al R.M., care stipulează că: „Organul de urmărire penală sesizat 

în modul prevăzut … dispune, prin ordonanţă, începerea urmăririi penale în cazul în 

care, din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor de constatare, rezultă o bănuială 

rezonabilă că a fost săvârșită o infracţiune şi nu există vreuna din circumstanţele care 

exclud urmărirea penală, informând despre aceasta persoana care a înaintat sesizarea sau 

organul respectiv.‖, se impun două condiţii esenţiale pornirii procesului penal, astfel 

constatăm că pornirea urmăririi penale, practic nu poate avea loc fără existenţa unei 

bănuieli rezonabile, totodată fiind necesar a determina dacă nu există circumstanţe care 

exclud urmărirea penală, ori existenţa unei bănuieli rezonabile nu poate sta la baza 

pornirii urmăririi penale, dacă există circumstanţe care o exclud. Uneori totuşi, se poate 

întâmpla ca la pornirea urmăririi penale să nu existe aparent circumstanţe care să excludă 

urmărirea penale, însă care să fie stabilite ulterior, ceia ce impune de fapt o eficientă 

verificare prealabilă sau ulterior încetarea urmăririi, cu sau fără a scoate persoana de sub 

urmărire, după caz.  

În oricare situaţie, urmează a determina existenţa unei bănuieli rezonabile, ca un 

prim indice pentru a pune în alertă organele de urmărire penală despre săvârșirea unei 

infracţiuni, însă nu întotdeauna acesta este suficient pentru pornirea unui proces penal, 

mai mult ca atât, aceasta trebuie să poarte criterii prestabilite pe un suport raţional juridic 

şi să se bazeze pe fapte certe, iar deoarece acest termen nu are o interpretare legală sau 

cel puţin judiciară, este evident oportun de a da o interpretare doctrinară, prin prisma 

unei analize minuţioase a legislaţiei naţionale şi practicii internaţionale. 

La etapa pornirii procesului penal sunt indispensabile motivele şi temeiurile pentru 

pornirea procesului, or nici un proces penal nu poate fi pornit în lipsa bănuielii rezonabile 
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obligatorii în conformitate cu legislaţia naţională a statelor, dar şi conforme art. 6, alin. 2 

din Convenţia Europeană pentru protecţia Drepturilor Omului
1
 

Prin urmare este indispensabil a examina datele disponibile cu privire la fapta 

săvârşită (raportul colaboratorului de poliţie, procesul-verbal de control şi ridicarea 

mijloacelor narcotice, declaraţiile cetăţenilor, rezultatele cercetării efectuate de expert, 

materialele operative şi de investigaţie, etc.). La această etapă se realizează o verificare 

preliminară a materialelor primare acumulate. 

Studiul cauzelor penale demonstrează că iniţiatori ai pornirii cauzelor penale, de 

regulă, sunt ofiţerii de urmărire penală. 

La etapa pornirii cauzei penale în cazul infracţiunilor legate de droguri mai 

frecvente sunt următoarele situaţii: 

1. Reţinerea persoanelor implicate în traficul ilicit de droguri s-a produs 

întâmplător (de obicei, la transportarea sau consumul de droguri). 

2. Reţinerea persoanelor implicate în traficul ilicit de droguri se datorează realizării 

materialelor operative. 

3. Comunicări oficiale parvenite din instituţiile de stat şi alte întreprinderi despre 

comiterea unor sustrageri de mijloace narcotice şi substanţe psihotrope. 

Fără îndoială, situaţia a doua este mai preferabilă, deoarece demascarea şi tragerea 

la răspundere penală a persoanelor implicate în traficul ilicit de droguri are loc pe o bază 

bine documentată a activităţii criminale ale acestora. 

Reţinerea infractorului este o sarcină destul de dificilă, în mare măsură datorită 

lipsei declaraţiilor părţii vătămate despre săvârşirea infracţiunilor. Ca figură procesuală 

în cauzele penale din această categorie, partea vătămată, de regulă, lipseşte, deoarece toţi 

participanţii la traficul ilicit de droguri, inclusiv consumatorii, ca ultima verigă a lanţului 

criminal, încalcă legea. Excepţie fac declaraţiile în cauzele de sustragere a mijloacelor 

narcotice din instituţiile medicale. 

Dificultăţi procesuale deosebite apar atunci când la răspundere penală sunt traşi 

liderii traficului ilicit de droguri. Ierarhia complicată şi conspiraţia riguroasă în cadrul 

grupului criminal îi asigură conducătorului grupului criminal posibilitatea de a rămâne 

necunoscut pentru majoritatea membrilor. Mai mult ca atât, indiferent de poziţia 

ierarhică, membrii grupului criminal se neliniştesc de securitatea personală şi a 

apropiaţilor săi în cazul colaborării cu poliţia. O poziţie similară ocupă narcomanii, tot ei 

fiind şi difuzorii neînsemnaţi de droguri. Din aceste considerente pornirea cauzei penale 

după depistarea unui lot de droguri, stabilirea unor fapte singulare de desfacere, etc., doar 

în cazuri rare conduce la descoperirea întregii reţele criminale şi la demascarea 

vinovaţilor. 

În această ordine de idei, unica cale spre constatarea rolului adevărat al fiecărui 

membru al grupului criminal poate fi doar acumularea sistematică şi perseverentă a 

                                                           
1
 Convenția pentru apărarea drepturilor omului si libertăților fundamentale, elaborata în cadrul 

Consiliului Europei, deschisa pentru semnare la Roma, la 4 noiembrie 1950, a intrat în vigoare în 

septembrie 1953. 



Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a doctoranzilor                                    

și tinerilor cercetători. Vol. II. Ediţia a VI-a, 12 aprilie 2012, Chişinău 

 
 

346 

 

informaţiilor corespunzătoare şi documentarea activităţii ilegale prin metode operative de 

investigaţie. 

Acţiunile comune ale procurorilor, ofiţerilor de urmărire penală şi lucrătorilor 

operativi trebuie să înceapă, de regulă, cu mult înainte de pornirea cauzei penale şi să 

continue până la deferirea cauzei justiţiei. 

Reieşind din practica studiată, pot fi evidenţiate două forme mai frecvente de 

participare a procurorului şi ofiţerului de urmărire penală în acest proces: 

1. Iniţierea procurorului sau ofiţerului de urmărire penală cu anumite materiale din 

dosarele de evidenţă operativă şi cu informaţiile obţinute pe parcurs. Un moment 

important este stabilirea de către procuror şi ofiţerul de urmărire penală, în comun cu 

iniţiatorul cercetărilor operative, a tacticii realizării informaţiilor şi a timpului reţinerii în 

flagrant a infractorilor. 

2. Pornirea procesului penal în baza materialelor dosarului de evidenţă operativă şi 

acumularea în comun cu lucrătorii operativi a materialelor probante. Aici, pe lângă datele 

de care dispune procurorul şi ofiţerul de urmărire penală, urmează să fie studiată 

informaţia de care dispun alte organe de drept. Proporţiile căutării acestor date sunt în 

dependenţă de însemnătatea şi persoana bănuitului. Apoi urmează reţinerea persoanei în 

flagrant şi realizarea materialelor operative deja în cadrul cauzei penale pornite. 

Procurorul, ofiţerul de urmărire penală şi lucrătorul operativ întocmesc planul 

realizării datelor cercetărilor operative, stabilesc direcţia şi modul de, folosire a lor. 

Planul va fi aprobat de conducătorii subdiviziunilor operative şi de urmărire penală. În 

acest plan vor fi reflectate acţiunile de urmărire penală şi măsurile operative de 

investigaţie, precum şi activităţile organizaţionale, fără de care realizarea materialelor 

dosarului de evidenţă operativă poate fi anevoioasă. 

Totodată este important rolul pe care îl joacă magistraţii în cadrul investigării 

traficului ilicit de droguri, astfel în cauza Teixeira de Castro contra Portugaliei
1
, 

Comisia a părut, de asemenea să dea greutate faptului că agenţii de poliţie acţionau din 

proprie iniţiativă, iar nu în contextul unei operaţiuni de combatere a traficului de droguri, 

sub supravegherea unui magistrat. Implicarea unui magistrat ar părea să reflecte 

percepţia că o operaţiune aflată sub control este mai puţin probabil să provoace 

comiterea de infracţiuni care altminteri nu s-ar fi produs.
2
  

Dat fiind că grupurile criminale organizate, care controlează traficul ilicit de 

droguri, sunt constituite dintr-un mare număr de membri implicaţi în activitatea 

criminală, apare problema reţinerii lor concomitente sau peste perioade mici. Această 

condiţie exclude posibilitatea altor coparticipanţi a narcobusinessului de a nimici urmele 

infracţiunii sau de a se eschiva de la urmărire penală şi judecată. Din cele expuse rezultă, 

că unul din locurile centrale în plan ocupă distribuţia forţelor şi mijloacelor organelor de 

                                                           
1
 [On-line]: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"itemid":["001-58193"]}. (Vizitat 

la: 05.04.2012). 
2
 Karen Reid. Ghidul specialistului în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Chișinău: Ed. 

Cartier. 2005, p. 122. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"itemid":["001-58193"]}
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drept antrenate în operaţiuni. Resursele departamentale constituie factorul principal şi 

determină mersul şi rezultatul cercetărilor. 

Aşadar, ofiţerii de urmărire penală pot utiliza în lucrul lor doar forţele şi mijloacele 

pe care le au la dispoziţie. De exemplu, formele controlului operativ asupra achiziţiilor 

controlate de droguri, la fel ca înfăptuirea măsurii operative de investigaţie 

corespunzătoare sunt în dependenţă directă de nivelul pregătirii profesionale şi de 

numărul persoanelor antrenate în operaţiune. În rândul acestora pot fi colaboratorii 

subdiviziunilor operative şi de urmărire penală, experţi şi alţi specialişti, chinologi cu 

câini special dresaţi etc. 

La planificarea supravegherii operative asupra activităţii infracţionale trebuie să se 

cunoască utilajul tehnic de care dispune urmărirea penală şi durata exploatării acestuia. 

Se va planifica, de asemenea, şi dotarea tehnică a grupelor antrenate la reţinerea 

infractorilor, asigurarea unei legături sigure între grupele organelor de drept şi centrul 

coordonator. 

La etapa efectuării urmăririi penale propriu zise, metodologia investigării se referă 

la acţiuni de percheziție ca modalitate legală de depistare a drogurilor, examinarea 

înscrisurilor, dispunerea de constatări tehnico-ştiinţifice şi expertize, identificare a 

drogurilor, audierea persoanelor implicate în traficul ilicit de droguri. 

Un rol deosebit de important printre primele acţiuni de urmărire penală îl are 

percheziţia. 

În asemenea situaţii, percheziţia trebuie efectuată cu operativitate, realizându-se 

elementul surpriză, fără însă a se neglija problemele de detaliu. Se recomandă ca înainte 

de declanşarea percheziţiilor să se analizeze temeinic scopul acestora şi să se aprecieze 

dacă el nu poate fi realizat prin alte mijloace mai eficiente. 

Momentul efectuării percheziţiilor trebuie ales cu multă grijă, acestea efectuându-

se, de regulă, atunci când cercetările ajung în stadiul în care există convingerea că se vor 

putea obţine maximum de probe. 

La efectuarea percheziţiei, în mijloacele de transport (nave, aeronave, vagoane de 

cale ferată, autobuze, tir-uri, autoturisme etc.) se impune folosirea unor specialişti 

(mecanici, tinichigii auto), în vederea descoperirii ascunzătorilor amenajate meşteşugit, 

evitându-se riscul degradării lor, din cauza necunoaşterii modului de demontare a unor 

ansamble. în aceste situaţii poate fi folosit cu succes câinele dresat pentru depistarea 

stupefiantelor, ușurând descoperirea acestora.
1
 

În cazul în care se efectuează percheziţia şi ridicarea de obiecte la domiciliile unor 

toxicomani aflaţi sub influenţa consumului de stupefiante trebuie apelat la concursul 

medicilor pentru a acorda asistenţa de specialitate şi, la nevoie, a dispune internarea. 

De un ajutor preţios în descoperirea obiectelor ascunse sunt mijloacele tehnice 

aflate în trusa criminalistică. De exemplu, cu ajutorul radiaţiilor ultraviolete se determină 

diferenţa de nuanţă a culorilor, în timp ce cu ajutorul radiaţiilor roentgen se cercetează 

interiorul unor obiecte. 

                                                           
1
 E. Stancu. Tratat de criminalistică. Bucureşti: Univers juridic, 2002, p. 639. 
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Substanţele sau produsele ridicate, ambalate în mod corespunzător şi cu etichetă 

pe ambalaj, trebuie trimise cu operativitate la laboratoarele de specialitate pentru 

analizare în vederea stabilirii dacă sunt sau conţin stupefiante. Analiza acestora este 

impusă de faptul că unele substanţe pot fi confundate cu medicamentele de uz general ce 

au aceeaşi formă, mărime sau culoare iar unele dintre produsele farmaceutice, deşi conţin 

acelaşi stupefiant, apar în comerţ sub denumiri cu totul diferite, în funcţie de firma şi ţara 

producătoare. 

Odată cu substanţele stupefiante pot fi ridicate şi alte corpuri delicte, cum sunt 

seringile şi fiolele folosite, vasele suspecte că au conţinut stupefiante, resturile de ţigări 

precum şi înscrisurile care au legătură cu cauza cercetată. 

Precizăm că ridicarea de obiecte şi înscrisuri poate fi făcută ca activitate 

procedurală de sine-stătătoare, în afara percheziţiei. 

Alături de procesul-verbal, ca mijloace tehnice auxiliare de fixare a rezultatelor 

percheziţiei se mai folosesc fotografierea şi înregistrarea video.
1
 

Cercetarea legităţilor de apariţie, depistare şi fixare a urmelor infracţiunii este în 

corespundere directă cu legităţile de dezvoltare a tehnicii, ştiinţelor exacte şi umaniste, 

care fiind grupate într-un conglomerat organizat formează scheme metodologice de 

cercetare a infracţiunilor în general şi care se referă la traficul de droguri în special. Un 

astfel de sistem metodologic de investigare are drept scop asigurarea cu suport şi ajutor 

întru investigarea infracţiunii de trafic de droguri şi asigurarea cu noi cunoştinţe şi 

abilităţi întru realizarea sarcinilor de investigare. 

Schemele metodologice nu reprezintă altceva decât un plan bine conturat a ceea ce 

urmează a fi aplicat în practică şi ceea ce este prognozat pentru aceasta, elaborat cu 

scopul de a realiza investigarea propriuzisă, dar şi pentru a răspunde necesităţilor care 

apar pe parcursul îndeplinirii lui, cu modificările de rigoare. Atunci când vorbim despre 

investigarea infracţiunilor de trafic de droguri este necesar de accentuat că investigatorul 

trebuie să dea dovadă de o deosebită clarviziune şi iniţiativă, iar rezultatele şi succesul 

investigării depind în mare parte de investigatorul însuşi şi de schema metodologică pe 

care a abordat-o într-un caz sau altul. 

Deşi aparent noţiunea de schemă metodologică conduce la ideea a nişte 

algoritmuri stabile şi a unor situaţii tipice, de fapt acest lucru nu este bătut în cuie, or 

fiecare element metodologic de investigare a traficului ilicit de droguri este extrem de 

important pentru colaboratorii organelor de drept, în speţă pentru tinerii specialişti, care 

încă nu dispun de o bogată experienţă profesională, formând un ghid de acţiuni bine 

determinate şi orientându-i pe viitor. 

Informatizarea şi cibernetizarea proceselor de muncă reprezintă un aspect cheie în 

munca investigatorilor şi sunt de un real folos pentru cei antrenaţi în cadrul organelor de 

ocrotire a normelor de drept. Nu întotdeauna însă este posibil de a acţiona şi de a avea la 

îndemână acele elemente informatice de care este nevoie, uneori chiar aceste elemente 

nefiind în stare să asigure necesităţile de investigare a traficului ilicit de druguri.  

                                                           
1
 Idem. 
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Schemele metodologice de investigare a traficului ilicit de droguri urmează a fi 

utilizate de personal pregătit pentru a le aplica, or altfel acestea nu vor duce la realizările 

ce sunt aşteptate. 
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OCROTIREA COPILULUI DE CĂTRE PĂRINȚI – O 

PROBLEMA PRIMORDIALĂ A 

CONTEMPORANIETĂȚII 
 

ROTARU Svetlana 

 
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,  

MD-2012, or. Chişinău, str. 31 August 1989, 82. 

 

PROTECTION OF CHLDREN BY THEIR PARENTS - A PRIMARY 

PROBLEM OF MODERN TIMES 

 

The problem of children rights protection is widely reflected in the academic 

national and international literature. The promotion and protection of children rights is 

the essential issue in the guarantee of progress, welfare and civilization in every society.  

Research in the field of children rights demonstrates that millions of children still 

have a somber childhood in spite of all the efforts from the part of international 

community. Children continue to be endangered by different situations - war, violence, 

aggression, exploitation, discrimination- that are real impediments for their growing 

and development.  

In the Republic of Moldova, beginning with the ratification of Convention of 

Children Rights, the state took its commitment to protect and respect children rights. It 

can be assured by creating legal national mechanisms that correspond to international 

standards and that would contribute to efficient implementation in practice of the legal 

framework, regarding children rights protection.  

In my opinion, we should not rely only on legislative and administrative bodies of 

the country with the hope that they would do their best in protecting rights of children. 

Every one of us should make first step in helping and supporting children who remained 

without any protection from both the state and their families and need our help. It is our 

task to support the children that from a very early age remained by their own with their 

problems in order to show them that the world is not against them. 

 

Elementul esenţial al asigurării progresului, bunăstării şi civilizaţiei în orice 

societate este promovarea şi garantarea drepturilor copilului. 

Pe parcursul anilor au fost efectuate mai multe schimbări şi mai ales în domeniul 

drepturilor copilului, acesta fiind unul dintre cele mai importante domenii. Cercetările în 

domeniul drepturilor copilului demonstrează că realitatea este altfel, decât ceia ce s-a 

                                                           

ROTARU Svetlana - Magistru în drept, doctorandă la Institutul de Istorie, Stat și Drept al AȘM. 
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scris despre copilăria a milioane de copii în pofida eforturilor depuse de comunitatea 

internaţională. Până în prezent copii sunt supuşi mai multor pericole, care împiedică 

creșterea şi dezvoltarea lor, cum ar fi violenţa, războiul, neglijența, exploatarea sau 

discriminarea. 

Odată cu ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului, statul nostru s-a 

angajat în apărarea şi respectarea drepturilor copilului prin crearea mecanismelor legale 

naţionale în conformitate cu standardele internaţionale, care ar contribui la 

implementarea eficientă în practică a cadrului legal privind ocrotirea drepturilor copilului 

atât în Republica Moldova cât şi peste hotare. 

Egalitatea în drepturi şi eliminarea oricărei discriminări-postulat al dreptului 

internaţional contemporan - reprezintă fundamentul garantării drepturilor specifice ale 

omului, în particular al copilului, care „datorită imaturităţii sale fizice şi mentale are 

nevoie de ocrotire şi grijă specială
1
.‖  

Mai multe acte normative, cum ar fi Pactul Internaţional cu privire la Drepturile 

economice, Sociale si Culturale
2
, Carta ONU

3
, Pactul Internaţional cu privire la 

Drepturile Civile si Politice, proclamă ca obiectiv respectarea drepturilor omului şi 

libertăţile fundamentale pentru toţi, fără nici o deosebire de rasă, limbă, religie, sex, 

politică sau altă opinie, origine naţională sau socială sau altă situaţie. 

Conform art. 43 al Convenţiei cu privire la drepturile copilului, a fost format un 

comitet care va oferi un mecanism internaţional de monitorizare a progreselor făcute în 

aplicarea convenţiei cu privire la drepturile copilului. Acest comitet este format din 

experţi care posedă o competenţă în domeniul reglementat de prezenţa şi sarcinile ce 

constau în examinarea Rapoartelor Iniţiale și Periodice a statelor care fac parte în 

realizarea drepturilor copilului. Mai mult ca atât Comitetul este considerat o autoritate 

competentă internaţională pentru interpretarea Convenţiei cu privire la drepturile 

copilului. 

Comitetul drepturilor copilului a definit discriminarea, ca un principiu general de o 

importanţă fundamentală pentru implementarea Convenţiei cu privire la drepturilor 

copilului în integrul ei. Acest Comitet pentru drepturile copilului mai recomandă că, 

împreună cu alte articole considerate principii generale, acest principiu al nediscriminării 

sa fie prevăzut în legislaţie, precum şi în strategiile politice referitoare la copii. 

Sunt diferite propuneri şi forme de acţiune, propuse de Comitetul pentru drepturile 

copilului şi anume studii asupra discriminării, elaborarea unor strategii, implicarea 

conducătorilor politici şi comunitari în influenţarea comportamentului general, 

promovarea companiilor de informare asupra discriminării şi descurajarea discriminării. 

                                                           
1
 Carolina Ciugureanu-Mihailuţa, Nicolae Osmochescu. Protecţia internaţională a drepturilor 

copilului. Chişinău: ASEM, 2009, p. 78. 
2
 Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, adoptat la 16 

dece3mbrie 1966 la New York, întrată în vogoare la 3 ianuarie 1967. În vigoare pentru RM din 26 aprilie 

1993. 
3
 Carta ONU semnată la 26 iunie 1945 la San Francisco în vigoare la 24 octombrie 1945. În vogoare 

pentru RM din 2 martie 1992. 
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Activitatea cea mai importantă o constituie monitorizarea aplicării practice a drepturilor 

prevăzute în convenţie pentru toţi copii fără discriminare. 

Convenţia cu privire la drepturile copilului art. 3 alin. 1 prevede ca în toate 

deciziile care se referă la copil, fie că sunt adoptate de instituţii publice sau private, de 

ocrotire socială, de tribunale, de organe legislative, de autorităţi administrative, interesele 

copilului trebuie să fie luate în consideraţie cu prioritate. Principiul intereselor superioare 

ale copilului a fost enunţat în Declaraţia privind drepturile copilului din 1959. 

Obligaţia de a respecta interesele superioare ale copilului se regăsesc şi în alte 

articole ale Convenţiei cum ar fi: 

1) Separarea de părinţi cu excepţie că o asemenea separare este necesară 

intereselor superioare ale copilului cu dreptul copilului de a păstra legătura cu ambii 

părinţi, înafara cazurilor în care acest lucru este contrar intereselor superioare ale 

copilului; 

2) Responsabilităţile părinteşti: ambii părinţi poartă răspundere comună 

pentru creșterea şi dezvoltarea copilului şi „acestea trebuie să se conducă de interesul 

copilului‖; 

3) Adopţia: statul trebuie să se asigure că raţiunea primordială în acest 

domeniu este interesul superior al copilului; 

4) Privarea de mediul familial în propriu său interes atunci când nu pot fi 

lăsaţi în acest mediu: au dreptul la protecţie şi la ajutorul special din partea statului‖; 

5) Privarea de libertate: copii privaţi de libertate vor fi privaţi de adulţi în 

afară de cazurile în care se consideră că este interesul superior al copilului sau nu se 

procedează altfel. 

Acest principiu aprobă că obiect al cestuia este foarte larg. Interesul superior al 

copilului trebuie să constituie o prioritate naţională în elaborarea politicilor de apărare a 

drepturilor acestora şi în grupurile de lucru parlamentare şi guvernamentale, naţionale şi 

locale, incluzând resursele băneşti alocate de buget şi de altă proveniență. Aceste 

obligaţii asupra copilului devin obligaţiile statelor părţi. 

Acest principiu fiind inclus în legislaţie depinde de dezvoltarea mecanismului de 

evaluare a impactului acţiunilor guvernamentale asupra copiilor. Este necesară o analiza 

bugetară pentru a determina sumele alocate copiilor. 

Acest Comitet mai recomandă ca fiecare stat în parte să ia toate masurile pentru a 

asigura alocarea unor fonduri bugetare suficiente pentru copii şi mai ales în domeniul 

educaţiei şi asigurării medicale. 

Chiar dacă, principiul interesul principal al copilului este prevăzut în legislaţia 

națională, cel mai mult acest principiu se referă la deciziile care se iau în legătură cu 

copii implicați intr-o situaţie cum ar fi divorţul părinţilor, adopţie, intervenţia statului. 

Noţiunea de „interes superior al copilului‖ a fost subiectul analizelor academice 

mai mult decât orice alt concept. Unii autori consideră că interesul superior al copilului 

reflectă un autoritarism binevoitor. Referitor la relaţiile personale cu membrii societăţii, 

cel mai bun lucru la care se pot aştepta copii de la cei maturi este ocrotirea. 
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La rândul sau Convenţia face trimiteri la contextul cultural, adică odată cu 

implicarea drepturilor copiilor se va ţine cont şi de tradiţiile şi valorile culturale ale 

fiecărui popor în protejarea şi dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

Următorul principiu este dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare. Cel mai 

important și fundamental drept este dreptul la viaţă, supraviețuire și dezvoltare şi e 

precondiţie a libertății, progresului, justiției și omului, începutul și finalitatea, mijlocul și 

scopul drepturilor omului este dreptul central din care se nasc toate celelalte
4
.  

Dreptul universal al omului și dreptul la viaţă este consfinţit în mai multe acte 

internaţionale. Deci, Declaraţia Universala a Drepturilor Omului stabilește în art. 3 ca: 

oricine are dreptul la viață; libertate și siguranță personală
5
.  

Dreptul la viață dă posibilitatea oricărui stat să adopte măsuri constructive, fiind 

destinate să protejeze viața, speranţa de viață, diminuarea moralității infantile, 

combaterea bolilor și promovarea problemelor de reabilitare medicală, asigurare de 

hrană și apa potabilă, statele vor trebui să se abțină de la acțiuni care au ca urmare 

incitarea din viaţă a unei persoane, ar trebui să ia măsuri de a proteja viața în general. 

Dreptul la dezvoltare reprezintă un drept al omului care permite tuturor popoarelor 

să participe, să contribuie și să se bucure de dezvoltarea economică, socială, culturală și 

politică prin intermediul cărora toate drepturile și libertățile pot fi realizate. 

Potrivit art. 6 din Convenția cu privire la drepturile copilului, copilul are dreptul la 

viață, supraviețuire și dezvoltare. 

Regimul juridic nu se limitează numai la viață, dar include și noțiunea 

supraviețuirii și dezvoltării lui. Termenul „dezvoltare‖ imprimă o dimensiune calitativă, 

pe când termenul „supraviețuire‖ imprimă dreptul la viață.  

Convenţia cu privire la drepturile copilului în art. 19 şi art. 32 - 39, interzic orice 

formă de comportament violent sau exploatare, prin care se pune în pericol, în diferite 

forme intenţionate sau neintenționate, dezvoltarea fizică şi emoţională a copilului. 

Unele cercetări pot atrage atenția asupra riscurilor şi legăturii dintre experienţe 

trăite în copilărie şi comportamentul violent, pe care persoana îl manifestă pe parcursul 

vieţii. 

Aşa deci, în legătură cu dreptul la viaţă, au apărut contradicţii pe baze etnice, 

nesoluţionate în vre-un sens de către Comitet, de exemplu, responsabilitatea faţă de noi 

născuți cu handicap major. Aceste reguli standarde privind egalitatea şanselor pentru 

persoanele cu handicap cer statelor să asigure același nivel de asistenţă medicală 

persoanelor cu handicap, mai ales sugarilor și copiilor, ca şi celorlalţi membri ai 

societăţii. Statul este obligat de a crea „condiţii persoanelor cu handicap pentru aşi 

exercita drepturile umane, civile şi politice, fiind egali cu toţi cetățenii. În Republica 

Moldova în legea cu privire la drepturile copilului şi anume art. 24 alin. 1 și 2 statul 

                                                           
4
 Carolina Ciugureanu-Mihailuţă, Nicolae Osmochescu. Op.cit., p. 91. 

5
 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată şi proclamată la New York la 10 decembrie 

1948 de Adunarea Generală a ONU. RM a aderat la declaraţie prin Hot. Parl. Nr.217-XII din 28 iunie 1990. 

În: Culegere de acte normative.Dreptul Familiei şi Copilului.UNICEF.Chişinău, 2001, p. 133. 
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garantează copiilor invalizi şi copiilor cu handicap fizic sau mental asistenţă medicală 

gratuită, ajutor psihologic special, instruire generală şi profesională, plasare în câmpul 

muncii potrivit capacităţilor, resocializare pentru a se putea bucura de o viață decentă în 

condiţii în care să se faciliteze participarea activă la viață socială. Statul asigură copii 

invalizi cu viață socială. Statul asigură copii invalizi cu pensii de invaliditate. În 

Constituția Republicii Moldova deasemenea găsim reglementări cu privire la persoanele 

cu handicap, este expres prevăzut ca, „Persoanele handicapate beneficiază de o protecţie 

specială din partea întregii societăţi, statul asigură pentru ele condiţii normale de 

tratament, de readaptare, de învățământ, de instruire şi de integrare socială.‖ 

Următorul principiu este a consultării şi respectării opiniilor copilului. Conform 

art. 19 din Declarațiunea Universală a Drepturilor Omului si art. 19 alin. 1 din Pactul 

internațional cu privire la drepturile civile și politice, Convenţia cu privire la drepturile 

copilului stimulează în art. 12 dreptul egal pentru toți copii la libera exprimare a opiniilor 

şi la luarea acestora în consideraţie. 

Articolul 12 a Convenției cu privire la drepturile copilului reglementează valorile 

fundamentale ale Constituției. Potrivit acestora, copilul este persoana pe deplin capabilă 

să exprime opinii în orice problemă, iar aceste opinii trebuie ascultate şi luate în 

consideraţie. Deci, copilul are dreptul să participe la luarea deciziilor în problemele ce-i 

afectează viaţa, precum să influenţeze hotărârile luate cu privire la persoana sa. Limbajul 

specific sau o eventuală deficienţă a copilului nu trebuie s-ă împiedice respectarea 

acestui drept. 

Alineatul 2 aceluiași articol prevede dreptul copilului de a fi ascultat în orice 

procedură judiciară şi administrativă care-l privește. Situaţia în care copilul îşi poate 

exercita acest drept variază de audieri în faţa instanţei de judecată, la decizii oficiale care 

afectează copilul în domeniul educaţiei, sănătăţii, planificării, mediului înconjurător. 

Acest art. 12 al Convenţiei constă nu doar în dreptul de aşi exprima liber opiniile ei, mai 

mult, că acestea vor fi luate în „consideraţie‖. 

În acest articol nu este indicată vârsta copilului de aşi exprima liber opinia, e 

constatat faptul că copiii pot avea opinii bine formate la o vârstă fragedă. 

Convenția cu privire la drepturile copilului art. 12 alin. 2 se referă la faptul că 

copilului îi trebuie acordată posibilitatea de a se pronunţa „în orice procedura, judiciară 

sau administrativă care-l privește. Copilul poate fi ascultat: direct printr-un reprezentant 

sau prin intermediul unui organism corespunzător care va interveni în favoarea copilului.  

Studiind şi analizând mai multă literatură care ţine de problema majoră în ceia ce 

priveşte respectarea drepturilor şi libertăţilor copiilor am ajuns la concluzia că copiii au 

suferit destule discriminări şi nevalorificări pe parcursul istoriei pentru a le împiedica şi 

în zilele noastre o dezvoltare intelectuală fizică şi culturală bine meritată. Deci, reiese că 

important este măcar respectarea principiilor şi drepturilor determinate de legislaţie în 

aşa măsură, încât să aibă o aplicare reală în zilele noastre. 
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În secolul XX-lea au fost înregistrate eforturi şi preocupări de comunităţi 

internaţionale şi unul dintre cele mai complexe şi importante domenii ale drepturilor 

omului este dreptul copiilor
6
. 

Dreptul internațional a dus la adoptarea unor reglementări privind drepturile 

copiilor, unele cu caracter universal, altele cu conținut global, altele specifice.
7
  

Odată cu trecerea spre o societate democratică pe care o parcurge țara noastră este 

marcată de transformări politice, economice, sociale care au influenţat evoluţia socială şi 

mai ales situaţia copiilor. 

Referitor la Convenţia cu privire la drepturile copilului statul nostru s-a bazat pe 

apărarea şi respectarea drepturilor copiilor. Deci reiese, este necesar de a se crea un 

organism legislativ intern, conform standardelor internaţionale, care ar contribui la 

implementarea eficientă în practică a cadrului legal prin ocrotirea drepturilor copilului. 

Ştiind că copilul este un subiect ce necesită protecţie şi ocrotire este necesar de a 

consfinţi drepturile acestuia prin reglementări internaţionale. 

Regimul juridic al drepturilor copilului ca o instituţie distinctă a drepturilor omului 

a dus la individualizarea copilului în raport cu familia, l-a recunoaşterea vulnerabilităţii şi 

nevoilor speciale de protecţie şi ocrotire a copilăriei
8
. 

Comitetul Internaţional a Drepturilor Omului a atras atenţia asupra situaţiei 

copilului la începutul secolului XX. Declaraţiile privind drepturile copiilor au fost 

adoptate de Liga Naţiunilor (1924) şi de ONU (1959). Aceste declaraţii erau necesare ca 

copilul să beneficieze de grijă şi asistenţă specială. 

Declaraţia de la Geneva din 1924 privind drepturile copilului, pentru prima dată pe 

plan internaţional enunţă în următoarele cinci puncte despre necesitatea de a acorda o 

atenţie specială copiilor şi anume: 

 copilul trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru dezvoltarea sa normală, 

atât materială cât şi spirituală; 

 copilul care este flămând trebuie să fie hrănit, copilul este bolnav, trebuie să fie 

îngrijit, copilul care este retardat, trebuie să fie ajutat, copilul delicvent, trebuie să fie 

recuperat, iar orfanul şi văduva trebuie să fie protejaţi;. 

 în vremuri de primejdie copilul trebuie să primească primul îngrijire; 

 copilul trebuie de pus în poziţia de a câștiga traiul şi cel mai important e ca el 

copilul să fie protejat împotriva oricărei forme de exploatare. 

Declaraţia privind drepturile copilului din 1924 adoptată la Geneva sub auspiciile 

Ligii Naţiunilor, pentru prima dată în plan internaţional, enunţă în cele cinci puncte ale 

sale, necesitatea de a acorda o protecţie şi atenţie specială copiilor. Se voia un document 

                                                           
6
 Загоровский А.И. Курс семейного права. Москва: Зерцало, 2003, c. 211. 

7
 Carolina Ciugureanu-Mihailuţă. Evoluţia istorică a instituţiei protecţiei internaţionale a drepturilor 

copilului. În: Revista naţională de drept. 2009, nr. 3, p. 32. 
8
 Mîndru A. Drepturile civile şi libertăţile copilului în viziunea Convenţiei internaţionale cu privire la 

Drepturile copilului. În: Probleme actuale ale dreptului omului: Materialele conferinţei ştiinţifice din 

10.12.2001.Chişinău: UC. 2002, p. 35. 

http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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care să determine obligaţiile adulţilor faţă de copii, pe care fie statul va trebui să le 

recunoască fie prin mijloace de intervenție statală fie prin acţiuni private.
 9
 

ONU a permis redefinirea preocupărilor în domeniul drepturilor omului, mai ales 

al copiilor şi crearea unui sistem juridic universal, sistemul Naţiunilor Unite de protecţie 

a Drepturilor Omului
10

. Comisia ONU pentru Drepturile Omului a creat în 1979 un grup 

de lucru deschis pentru elaborarea unei convenţii in materia drepturilor copiilor.
 11

 

Datorită acestor autorităţi internaţionale sunt elaborate standardele internaţionale 

în materia drepturilor copiilor prin consfinţirea lor în declaraţii şi convenţii internaţionale 

privind drepturile omului în tratate internaţionale ce reglementează drepturile unor 

categorii sociale, în acte internaţionale ce se referă la copii. 

Adunarea Generala a ONU a adoptat în unanimitate Convenţia cu privire la 

drepturile copiilor, Convenţia cu privire la drepturile copilului este un document de 

referinţă în reglementarea şi garantarea drepturilor copiilor. Convenţia cuprinde cea mai 

largă sferă de drepturi şi libertăţi şi instituie un sistem internaţional de protecţie a 

copiilor. 

Adoptarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului reprezintă, de fapt 

încununarea procesului de formare a instituţiei protecţiei drepturilor copilului
12

, marcând 

cea de-a doua etapă în evoluţia acesteia, cea convenţională. 

Datorită extinderii prevederilor Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor 

Omului și a libertăţilor fundamentale, orice copil poate să-şi valorifice drepturile lezate 

prin sesizarea unei autorități judecătorești. Pornind o mişcare globală pentru protecţia 

copiilor şi a drepturilor lor, șefii de stat şi de Guvern, precum şi reprezentanţii statelor 

principale au adoptat un document cu genericul „o lume demna pentru copii‖, declarând 

că aceasta este „o lume în care toţi copii au parte de un start cât se poate de bun în viață şi 

au acces la învățământ de bază de calitate, inclusiv la învățământ primar obligatoriu şi 

gratuit pentru toţi, si-n care tuturor copiilor, inclusiv adolescenţilor li se oferă privilegiul 

de a-şi dezvolta capacităţile individuale într-un mediu sigur şi favorabil.
 13

 

Promovarea şi protejarea drepturilor omului în special al drepturilor copiilor este 

un principiu fundamental al democraţiei în general, fiind tot odată, un reper important în 

                                                           
9
 Declaraţia drepturilor copilului. Culegere de acte normative. Dreptul Familiei şi Copilului. 

UNICEF. Chişinău, 2001, p. 15.  
10

 Alston P. Cadrul legal al Convenţiei cu privire la drepturile copilului. În: Buletinul Drepturilor 

Omului nr. 91/2, p. 31. 
11

 Îngrigirea şi dezvoltarea timpurie a copiilor în Moldova. Raportul Grupului Naţional de lucru 

pentru Dezvoltarea politicilor şi strategiilor în domeniul îngrijirii şi dezvoltării copilului mic. Chişinău: 

Gunivas, 2004, p. 54. 
12

 Toma St. Lumea văzută prin prizma drepturilor omului. În: Drepturile omului în RM. UNICEF. 

Chişinău: Gadura. 1998, p. 13.  
13

 O lume demnă de copii. Document adoptat de Adunarea Generală ONU din 10.05.2002. Îngrijirea 

şi dezvoltarea timpurie a copiilor în Moldova. Chişinău. Gunivas, 2004, p. 49. 
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devenirea Republicii Moldova ca stat independent, în afirmarea în plan internaţional în 

calitate de stat cu adevărat democrat.
14

 

Așa doar reiese că, legislația Republicii Moldova corespunde standardelor 

internaționale în materia drepturilor copiilor. 

Convenția cu privire la drepturile copilului declară că toţi copii au drepturi care 

aparţin drepturilor omului şi aceste drepturi nu trebuie percepute ca opționale, de favoare 

sau bunăvoință faţă de copii ci ca o expresie de caritate
 15

  

Constituția Republicii Moldova în titlul II reprezintă principalul instrument de 

drept al cârei este rezervat drepturilor, libertăţilor, şi îndatoririlor fundamentale, pornind 

de la esenţa şi importanţa lor într-o societate democratică. 

Constituția Republicii Moldova, în art. 49 alin. 2, 3, art. 50 alin. 2, stipulează că 

statul ocrotește maternitatea, copii şi tinerii, stimulând dezvoltarea instituțiilor necesare. 

Referitor la întreținerea, instruirea şi educaţia copiilor orfani şi a celor lipsiţi de ocrotirea 

părinților revine statului și societăţii. „Copii şi tinerii se bucură de un regim special de 

asistenţă în realizarea drepturilor lor.‖
 16

 

Normele naționale referitoare la drepturile copilului sunt constituite în primul rând 

de prevederile Legii Republicii Moldova nr 338-XIII Cu privire la drepturile copilului.
17

  

Această lege stabilește statutul juridic al copilului, ca subiect independent, prevede 

asigurarea sănătăţii fizice şi spirituale a copilului. 

Legea face referinţe asupra drepturilor fundamentale ale copilului, fiecare copil are 

dreptul să locuiască în familie, să-şi cunoască părinții, dreptul la libertatea gândirii şi 

cunoștinței, dreptul la o părere a demnităţii şi onoarei. 

Datorită acestei legi copiii sunt obligaţi să, respecte ordinea publică şi normele de 

convieţuire, să preţuiască atât tradiţiile şi valorile culturale naționale, cât şi cele general – 

umane, să acumuleze cunoștințe şi să, se pregătească pentru o activitate activă, să 

manifeste atitudine grijulie de părinți, mediul ambiant, proprietate publica şi privată. 

Conform Legii nr. 338-XIII este stabilit statutul juridic al copiilor aflaţi în condiții 

nefavorabile şi extreme: copiii care sunt lipsiţi de mediul familial, copii invalizi şi copii 

cu handicap fizic sau mental, copii antrenaţi în acţiuni militare, copii reţinuţi sau arestaţi. 

Codul Familiei al Republicii Moldova reglementează; relațiile juridice dintre 

părinţi şi copii - atestarea provenienţei copilului, dreptul copiilor minori, drepturile şi 

                                                           
14

 Irina Moroianu-Zlătescu. Protecţia juridică a drepturilor omului. Bucureşti: I.R.D.O. Universitatea 

Spiru Haret, 1996, p. 58. 
15

 Cuşmir L. Protecţia drepturilor mamei şi copilului în condiţiile dezvoltării sociale durabile. 

Autoreferat. Chişinău, 2005, p. 21. 
16

 Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994. În: Monitorul Oficial al RM din 

12.08.1994 în vogoare 27.08.94. 
17

 Logea privind drepturile copilului,nr.338 din 15 decembrie 1994. În: Monitorul Oficial al RM 

nr.13/.02.03.95. 
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obligaţiile părinților, obligaţiile reciproce a părinților şi copiilor lor de a se întreține, 

formele şi efectele protecţiei juridice a copiilor orfani, ramaşi fără ocrotirea parintească.
18

  

Potrivit Codului Familiei, drepturile şi obligaţiile reciproce ale părinţilor şi 

copiilor, este confirmată de (art. 46). Codul Familiei a Republicii Moldova 

reglementează drepturile personale nepatrimoniale şi patrimoniale a copilului. 

Este binevenită instituirea funcției de avocat parlamentar pentru protecţia 

drepturilor copilului
19

 – agent independent, arbitru care acționează pentru ca funcționarii 

publici să-și îndeplinească îndatoririle prin sugerarea de măsuri pentru îmbunătățirea 

aspectelor legate de copii. El se strădui să impună aplicarea Convenției cu privire la 

drepturile copilului şi să sprijine difuzarea acesteia. Avocatul v-a putea investiga, critica 

şi publica dar nu şi de a anula acţiunile administrative şi de a revoca deciziile 

administrative. 

Alt organism care apară interesele copilului este UNICEF, în 1995 îşi deschide 

reprezentanţa sa la Chișinău. Acordul cadru de Cooperare între UNICEF și Guvernul 

Republicii Moldova
20

 a fost semnat la 4 octombrie 1996. Misiunea UNICEF este de a se 

asigura ca toţi copii, inclusiv şi cei mai vulnerabili cresc într-un mediu familial sigur şi 

protector, în care sunt îndeplinite toate nevoile de dezvoltare şi le sunt respectate 

drepturile. 

Conform art. 13 al Convenției cu privire la drepturile copilului este stipulat ca, 

copilul are dreptul la libera exprimare, acest drept nu-i altceva decât libertatea de a caută, 

a primi şi a difuza informaţii şi idei de orice natură, fără a ţine seama de frontiere, sau 

prin alte mijloace, la alegerea copilului. 

Referindu-ne la dreptul la opinie, copii trebuie să beneficieze împreună cu familia 

şi înafara ei. Mai mult ca atât, opiniile copiilor vor fi luate în consideraţie privind: viaţa 

de familie, viaţa școlară; procedura de acordare a timpului de joaca; la audienţe de 

judecată, de divorţ, tutelă, custodie, adopţie, depunere de bani, schimb de nume etc. 

Conform art. 14 al Convenţiei cu privire la drepturile copilului dreptul 

fundamental al copilului este libertatea de gândire, de cunoștință şi de religie. Acest drept 

dă posibilitate persoanei fizice de a-și exprima o anumită concepție despre lume. 

Presupune ca persoana să adere sau nu la un anumit sistem de idei; teorii; concepții 

doctrine politice, economice, juridice, morale, filozofice, artistice, religioase. Pe temeiul 

religiei copilului sau a paringilor săi, nu trebuie să se facă nici o discriminare care 

                                                           
18

 Codul Familiei al RM nr.1316-XIV din 26 octombrie 2000. În: Monitorul Oficial al RM nr. 47-

48/ 24.04.01. 
19

 Potrivit organizaţiei neguvernamentale suedeze Radda Barnen, circa 20 de ţări au instituit pînă în 

prezent funcţia de avocaţi ai poporului pentru copii. Primul avocat al copiilor a fost instituit în Norvegia în 

1981. În Europa a fost creat în 1997 Reţeaua Europeană a Avocaţilor poporului pentru copii. Aceasta 

include reprezentanţi din Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa etc. Avocaţii sunt numiţi în funcţie 

prin decret şi sunt mandataţi să îmbunătăţească protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 
20

 Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea acordului cadru de4 cooperare 

între Guvernul Republicii Moldova şi Fondul Naţiunilor Unite pentru copii, UNICEF nr. 218 din 

06.03.1997. În: MO al RM nr.18/20.03.97. 
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afectează exercitarea de către acesta. Angajarea copiilor în anumite activităţi pot fi 

interzise de anumite legi şi ce-a mai controversată discuţie este posibilitatea creării de 

către copii sau aderării lor la partidele politice. În mai multe ţări este recunoscut faptul că 

ele nu acceptă copii în activităţi; politice. Graţie nivelului lor de maturitate copii pot 

deveni persoane uşor influenţabile iar maturii îi pot folosi in atingerea scopurilor 

personale. În art. 15 din Convenția cu privire la drepturile copilului nu impune nici o 

restricţie asupra activităţilor politice în care se pot implica asociațiile pentru copii. 

În Convenţia cu privire la drepturile copilului, art. 16 prevede ca fiecare copil are 

dreptul să fie protejat prin lege împotriva implicărilor în viaţa personală, domiciliului sau 

corespondenţă şi, împotriva atacurilor la onoarea şi reputaţia sa. Viaţa personală a 

copiilor trebuie să fie protejată în orice situaţie, în diverse forme de plasament, în orice 

instituţii şi servicii destinate copiilor. Aceste reglementări protejează familia şi domiciliul 

copiilor împotriva imixtiunilor ilegale. 

Copilul are dreptul la viaţă personală în componenţa familiei, care variază în 

funcţie de structura familiei, condiţiile economice, de alţi factori care determină sporitul 

personal disponibil pentru copil. 

Copii au dreptul să aibă lucruri personale şi nimeni nu are dreptul de ai citi jurnalul 

personal, unde copilul poate să-ți împărtășească dorinţele, mesajele din telefon sau 

internet. 

Confidenţialitatea corespondenţei trebuie garantată. Mai multe ţări dispun de legi 

care protejează onoarea și reputaţia personală. Este necesar de prevăzut că legea să fie 

stabilită în aşa fel, încât oricine, inclusiv şi copii să fie protejaţi împotriva atacurilor 

legale şi să poată trage la răspundere pe cei responsabili. Ca societatea noastră să se 

dezvolte corect, copilul trebuie să se simtă confortabil, să primească o educaţie care să-l 

ajute să înțeleagă ce e bine şi ce e rău, ce trebuie de făcut şi ce nu. Fără a aplica violenţa 

asupra copilului, el trebuie să înțeleagă şi maturii să poată să-i explice lucrurile necesare 

pentru viață Violenţa nu este o metodă de educare. Dreptul copilului de a fi protejat 

împotriva oricărei forme de violenţă, neglijare, exploatare sau abuz. 

Convenția cu privire la drepturile copilului în art. 19, 32, 33, 35 şi 36 sunt 

consacrate drepturile egale a copilului la integritate fizică şi personală. Aceste articole 

stabilesc dreptul copilului de a fi protejat în diferite societăți anume, abuzul. 

Abuzul fizic şi psihic asupra copilului încalcă nu numai prevederile art. 19 din 

Convenţie de a fi protejat împotriva oricărei forme de violentă, vătămare sau de abuz 

fizic sau mintal, ci şi dreptul său la viaţă, la supraviețuire şi dezvoltare (art. 6) la onoarea 

şi demnitatea (art. 16) la odihnă şi vacantă de a practica activităţi creative proprii vârstei 

sale (art. 31) dreptul la cea mai buna stare de sănătate posibilă (art. 24). 

Abuzul constituie punerea în pericol, a dezvoltării fizice şi emoţionale a copilului. 

Cunoaștem patru categorii de abuz: 

 Abuz emoţional-efectiv grav, asupra dezvoltării emoţionale și comportamentul 

copilului, cauzat de supunerea acestuia la forme persistente de tratamente emoţionale sau 

abandon. 
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 Abuz fizic – acte de violenţă fizică practicate unor asemenea acte îndreptate 

asupra copilului care afectează integritatea sa fizică 

 Abuzul sexual – antrenarea copiilor şi adolescenţilor în activităţi sexuale, pe care 

nivelul de dezvoltare nu le permite să înțeleagă în cunoștință de cauză sau care încurca 

interdicţiile sociale de rolurile familiale. 

 Neglijenţa – (lipsirea copilului de grijă şi ocrotire) – neîndeplinirea obligaţiei de a 

proteja copilul de orice fel de pericol, cum ar fi: frigul sau foamea, care aduc la 

deteriorarea gravă a sănătăţii sau a dezvoltării copilului. 

Se știe că, abuzul apare când adulţii le aplică copiilor tratamente dăunătoare, 

provocându-le leziuni organice sau tulburări psihice. 

Măsurile de prevenire a abuzului este analizată de următorii factori: recunoaşterea 

şi sancţionarea prin lege a abuzului asupra copilului, crearea unei infrastructuri adecvate, 

la nivel naţional şi local pentru a preveni abuzul asupra copilului. Toţi aceşti factori 

decurg din recunoaşterea juridică a statutului copilului. 

Următoarea problemă pusă în faţa statului nostru este abandonarea copiilor. 

Abandonul copiilor mici în instituţiile medicale şi rezidențiale constituie o realitate dură, 

cu care se confruntă, în prezent Republica Moldova. Deşi în ţară nu există statistici şi 

informaţii care să descrie cu exactitate amploarea şi caracteristicile lui. 

Un număr total de 650 de copii cu vârste cuprinse între 0 şi 7 ani au fost 

abandonaţi în instituţii pentru prima dată în perioada ianuarie 2002 august 2003. Sexul 

copilului nu reprezintă cauza abandonului. Numărul copiilor abandonaţi este mai mare la 

categoria de vârstă foarte mică 0 - 4 zile (36,9%) şi la categoria cu vârste de peste 3 ani 

(24,8%) Reiese că pericolul cel mai mare există imediat după naştere. Este perioada în 

care mamele, de cele mai multe ori confuze, îşi abandonează copilul, tocmai când acesta 

ar avea cea mai mare nevoie de îngrijire şi dragoste pentru aşi constitui un ataşament 

efectiv, care constituie baza pentru toate relaţiile viitoare ale copilului şi determină 

dezvoltarea lui 

Cele menționate subliniază actualitatea problemelor privind apărarea şi ocrotirea 

drepturilor şi intereselor legitime ale copiilor minori. Normele juridice ale diferitor 

ramuri de drept contribuie, prin mijloace şi modalităţi specifice la consacrarea şi apărarea 

drepturilor copiilor minori, care datorită vârstei fragede au nevoie de o atenţie specială. 

Conform prevederilor Codului Familiei al Republicii Moldova din 2001 ocrotirea 

minorilor se realizează prin părinți care poarta răspundere pentru dezvoltarea fizică, 

intelectuală şi spirituală a copiilor. În cazul lipsei părinților ocrotirea se realizează prin 

instituția tutelei, curatelei, adopţiei sau prin plasament în instituţii rezidenţiale. 

Rolul părinților în educarea oricărui copil este inestimabil şi dreptul părinților este 

aproape ca absolut deoarece ei „au dreptul şi sunt obligaţi să-şi educe copii conform 

propriilor convingeri‖ şi „toate problemele privind educaţia şi instruirea copilului se 

soluţionează de comun acord, ținându-se cont de interesele şi de părerea copilului.‖ Tot 

odată este de menţionat faptul, ca legea prevede apărarea drepturilor părintești în toate 

cazurile când copilul a fost despărțit (din diferite motive temeinice) de părinte temporar. 

Astfel art. 66 Codul Familiei prevede că părinții au dreptul să ceară înapoierea copilului 
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de la orice persoană care îl retine fără un temei legal şi acest drept poate fi refuzat doar în 

cazul când înapoierea copilului părinților săi contravine intereselor acestuia. Atât actele 

normative internaţionale cât şi cele naționale prevăd un spectru larg de protecție a 

copiilor minori, dar realizarea lui în viaţă întâmpină mari greutăţi.  

Poate de vină sunt și condițiile social-economice contemporane, moralitatea care 

în ultimul deceniu a decăzut mult în țara noastră iar, în unele cazuri, și condițiile 

subiective ale unor familii concrete. 

Opinăm pentru sporirea activității organelor de stat cu atribuții în domeniu, care să 

se reflecte în acordarea de ajutor familiilor cu copii nu doar material şi psihologic, 

cultural, susținerea morală pentru părinți, organizarea instruirii acestora, controlul privind 

realizarea drepturilor părintești ți alte strategii care ar asigura creșterea copiilor ca aceștia 

să fie o binecuvântare pentru lume. 

Consideram că statul este în drept să impună părinții sa-şi îndeplinească obligațiile 

părintești în interesul copilului asigurând implementarea prevederilor legale nu doar prin 

mijloace declarative, da şi prin mijloace efective, cum ar fi monitorizarea formelor 

pozitive de educare a copiilor de către unele familii, acordarea de ajutor pedagogic celor 

care întâmpina greutăți, evidenţa tuturor familiilor vulnerabile şi a copiilor lipsiți de 

ocrotirea părintească, școlarizarea obligatore a tuturor copiilor, majorarea unităților de 

personal antrenați în activitate de educație și asigurare a drepturilor copiilor etc. 
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CONCEPT AND PREREQUISITES OF THE APPEARANCE OF THE 

REPRESENTATION IN CIVIL LAW 

 

The participants of civil relations can independently exercise their rights. 

However, in some cases it is impossible to do because of circumstances or because of the 

direct guidance of the law. In this case, the acts are committed by a representative. 

Representation is a relationship in which the transaction made by one person 

(representative) on behalf of another person (represented) by virtue of the authority, 

based on powers of attorney, specifying the law or act authorized by the state agency or 

local government body directly creates, modifies and terminates of civil rights and 

obligations of the represented. 

 It follows from the above definition that two persons - representative and 

represented are involved in relationship of representation. Represented person is the 

person on behalf and in the interest of whom the representative commits the transaction. 

Representative is a person who commits the transaction, or other lawful legal action on 

behalf of another person in his office. 

The practical benefits of representation are obvious – within the framework of this 

legal institution a simultaneous participation of one and the same person in different 

legal relationships is provided; moreover a number of transactions, according to which 

representation will be considered a subject of law is provided. 

 

Reprezentarea este procedeul prin care o persoană, numită reprezentant, încheie un 

act juridic în numele şi în interesul altei persoane numită reprezentat, astfel, încât efectele 

actului juridic se produc direct şi nemijlocit în persoana reprezentatului.
1 

Prin reprezentare, manifestarea de voinţă a reprezentatului, care devine parte la 

raportul juridic civil, este înlocuită de manifestarea de voinţă a reprezentantului. Esenţa 

reprezentării constă în aceea că actele îndeplinite de către reprezentant în limitele 
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împuternicirii au efecte juridice pentru reprezentat.
1
Prin urmare actul juridic încheiat de 

o persoană (reprezentant) în numele unei alte persoane (reprezentat) în limitele 

împuternicirilor dă naştere, modifică sau stinge drepturile şi obligaţiile civile ale 

reprezentatului.
2
 

Reprezentarea este acordul de voinţei prin intermediul căruia părţile convin să 

creeze între ele un raport de reprezentare în virtutea căruia o parte (reprezentatul) 

împuterniceşte şi dispune ca cealaltă parte (reprezentantul) să participe la circuitul civil 

in nomine alieno, prin închiderea unor acte juridice, în numele şi pe seama 

reprezentatului.
3
 

Ori de câte ori intră într-un raport juridic, partea semnatară trebuie să fie prezentă 

în locul unde are loc semnarea sau executarea actului juridic. În viaţa cotidiană sunt 

frecvente cazurile când subiectul raportului juridic nu poate fi prezent la încheierea sau la 

executarea actului juridic. În astfel de condiţii apare necesitatea înlocuirii lui cu o altă 

persoană.
4
 

Instituţia de reprezentare se bucură în societate de o largă sferă de aplicare. 

Necesitatea aplicării acesteia apare nu numai atunci când reprezentatul nu poate apărea 

în faţa legii din lipsa capacităţii sale juridice, ci şi din alte motive apărute în viaţa 

cotidiană (ca, de exemplu,motive de boală, deplasări, etc.), şi din cauza acestora nu-şi 

poate îndeplini de singur obligaţiile şi nu-şi poate exercita drepturile sale. 

Prin intermediul instituţiei reprezentării se realizează nu numai drepturile 

patrimoniale, dar şi cele nepatrimoniale. Astfel, autorul invenţiei sale poate prin 

intermediul reprezentantului sa înregistreze şi să depună cerere pentru dobândirea 

patentei. Dar, totodată se interzice reprezentantului de a încheia acte, care, după natura 

lor, pot fi încheiate doar de către persoana respectivă în cazuri prevăzute de legislaţie.
5
 

Precum am menţionat mai sus, legislaţia noastră interzice încheierea prin 

reprezentant a actului juridic care, după natura lui urmează a fi încheiat nemijlocit de 

persoana contractantă sau a cărui încheiere prin reprezentant este interzisă expres de lege, 

reglementare ce o găsim în art. 242, al. 5 din Codul Civil al R.M. 

După cum afirma Paul Vasilescu, „o convenţie de reprezentare are drept 

consecinţă – plan strict intelectual – „diviziunea‖ juridică a personalităţii reprezentatului 

– concretizată în ubicuitatea sa, cât şi un „cumul‖ juridic de personalitate în persoana 

reprezentantului – cumul limitat la dimensiunea voinţei juridice şi exprimat de cauza 

convenţiei de reprezentare‖.
6
 

Instituţia juridica a reprezentării este foarte veche şi extrem de necesară pentru 

părinţi, tutori, curatori, întreprinzători, persoane juridice şi multe alte persoane. 

Persoanele fizice recurg frecvent la reprezentare, încheind diferite contracte, permiţând 

                                                           
1
 Dorfman Ina. Drept procesual civil. Chişinău: Editura Universitatea de Criminologie, 2003, p. 95. 

2
 Chirică D. Drept civil. Contracte speciale. Bucureşti: Editura Lumina LEX, 1997, p. 130. 

3
 Vasilescu P. Relativitatea actului juridic civil. Bucureşti: Editura Rosetti, 2003, p. 220. 

4
 Baieş Sergiu, Roşca Nicolae. Op.cit., p. 235. 

5
 Гражданское право. Москва: Издательство «БЕК», 1998, с. 260. 

6
 Vasilescu P. Op.cit., p. 204. 
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altor persoane să încaseze salariul, onorariul, să primească sau transmită diferite 

documente sau bunuri materiale. De instituţia reprezentării se face uz şi la reprezentarea 

intereselor în instanţă de judecată sau arbitraj. Prin urmare, reprezentarea ca instituţie 

juridica este un ansamblu de norme juridice care reglementează relaţiile juridice dintre 

reprezentant şi reprezentat, dintre acesta şi persoanele terţe în procesul încheierii actelor 

juridice şi realizării efectelor juridice ale acestora.  

Din definiţie rezultă clar,că în obiectul reglementarii acestei instituţii juridice 

distingem două categorii de relaţii sociale: relaţiile interne (cele dintre reprezentant şi 

reprezentat) şi relaţiile externe (cele dintre reprezentat şi persoanele terţe). 

Relaţiile interne se transformă în conţinutul raportului juridic dintre reprezentant şi 

reprezentat, apărut între aceștia în baza legii sau în baza unui act juridic încheiat între ei. 

Cele externe însă se transformă în conţinutul raportului juridic (raporturilor juridice) 

încheiat (încheiate) între reprezentant şi persoanele terţe. 

Reglementarea juridică a relaţiilor din cadrul reprezentării o întâlnim în art. 242 - 

251 din Codul Civil al Republicii Moldova. 

Astfel, conform art. 242 C. Civ. al Republicii Moldova, un act juridic poate fi 

încheiat personal sau prin reprezentant. Împuternicirile reprezentantului rezultă, astfel din 

lege, din act juridic sau din împrejurările în care acesta acţionează. 

Art. 242, al. 2 C. Civ. stipulează: „Actul juridic încheiat de către o persoană 

(reprezentant) în numele unei alte persoane (reprezentat) în limitele împuternicirilor dă 

naştere, modifică sau stinge drepturile şi obligaţiile civile ale reprezentatului.‖ 

Iar art. 242 C. Civ. stipulează că dacă la încheierea unui act juridic reprezentantul 

nu prezintă împuternicirile sale, actul produce efecte nemijlocit pentru persoana 

reprezentată doar în cazul în care cealaltă parte trebuia, pornind de la împrejurările în 

care s-a încheiat actul, să presupună existenţa reprezentării. 

Domeniul de aplicare a reprezentării este foarte larg în cadrul unei societăţi 

contemporane şi democratice în care iau naştere multiple relaţii sociale precum şi 

raporturi juridice. Membrii acestei societăţi recurg la reprezentare, încheind contracte, 

dispunând de drepturile lor la primirea salariului, a onorariului de autor, etc. De această 

instituţie juridică beneficiază şi persoanele juridice, reprezentarea astfel întâlnindu-se şi 

în judecată şi în arbitraj. În situaţiile menţionate, în numele persoanelor care participă la 

litigiu, participă reprezentanţii lor.
1
 

Instituţia reprezentării, ca mod de exercitare a drepturilor şi de onorare a 

obligaţiilor, are la origine motive de drept şi de fapt. Motive de drept pot fi următoarele: 

 lipsa capacităţii de exerciţiu (Codul Civil art. 22 alin. (1) pentru minorii cu 

vârsta de până la 7 ani). 

 capacitatea de exerciţiu incompletă a minorului (art. 22 alin. (2) C. Civ. pentru 

cei cu vârsta de la 7 la 14 ani şi art. 21 pentru minorii cu vârsta de la 14 la 18 ani). 

 declararea persoanei lipsită de capacitatea civilă  prin hotărârea judecăţii 

(art.24Cod.civ); 

                                                           
1
 Chirică D. Drept civil. Contracte speciale. Bucureşti: Editura Lumina LEX, 1997, p. 124. 
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 limitarea capacităţii de exerciţiu prin hotărârea judecătorească în baza art. 25 

al Codului Civil al R.M. 

Motivele de fapt ar fi următoarele: 

 lipsa persoanei de la domiciliul; 

 boala; 

 nedorinţa titularului de drept sau a persoanei obligate de a exercita dreptul sau 

de a-şi onora obligaţia prin propriile sale acţiuni 

 lipsa cunoştinţelor de care persoana dă dovadă într-un anumit domeniu. 

Organul de conducere a persoanei juridice nu este în stare să facă faţă tuturor raporturilor 

juridice în care se află; 

 alte cauze.
1
 

Din cele spuse observăm că această instituţie a dreptului civil ajută la exercitarea 

drepturilor şi la executarea obligaţiilor atât persoanelor fizice, cât şi juridice. Dar precum 

am menţionat, sunt situaţii în care nu este admisă reprezentarea, fiind obligatorie 

încheierea convenţiilor de către persoană în personal. De exemplu: testamentul trebuie să 

fie întocmit în forma scrisă, să fie semnat cu mâna proprie a testatorului şi autentificat pe 

cale notarială. De asemenea nu se permite întocmirea testamentului prin 

reprezentant.(art. 1449 al. 3 C. Civ.). 

Persoana juridică poate apărea ca reprezentant al unui cetăţean ori al unei alte 

persoane juridice numai când activitatea respectivă este prevăzută de statutul acestei 

organizaţii (de exemplu, consultant juridic). 

Cele mai multe acte îndeplinite de către reprezentant sunt convenţiile. Anume în 

convenţii şi în alte acte juridice se evidenţiază voinţa reprezentantului. El îndeplineşte 

conştiincios aceste acte, dându-se seama de rezultatele care vor surveni nu pentru sine, ci 

pentru reprezentat. 

Este foarte important faptul de a face deosebire între reprezentare şi alte raporturi 

juridice, care, deşi au un conţinut asemănător, totuşi au natură juridică diferită a 

acţiunilor participanţilor la raporturile juridice respective.
2
 

Aşadar, nu trebuie de confundat acţiunile reprezentantului cu acţiunile 

mediatorului sau ale trimisului. 

Reprezentantul, deşi activează din partea reprezentatului, la încheierea diferitelor 

acte juridice, sau la alte raporturi juridice îşi exprimă propria sa opinie. Spre deosebire de 

trimis, care nu face altceva decât să transmită voinţa unei persoane alteia, reprezentantul 

îşi exprimă propria voinţă. Din acest considerent, pentru trimis nu este obligatoriu de a 

avea capacitatea de exerciţiu, pe când la reprezentant este inimaginabil acţiunile sale fără 

capacitatea juridică.
3
 

Activitatea de intermediere implică în majoritatea cazurilor reprezentarea de către 

intermediar a persoanei pentru care acţionează. Mediatorul nu încheie singur convenţia 

                                                           
1
 Baieş S., Roşca N. Op.cit., p. 236. 

2
 Гражданское право. Москва: Издательство «БЕК», 1998, c. 262. 

3
 Cosmovici P. Drept civil. Drepturi reale. Obligaţii. Bucureşti: Editura ALL Beck, 1996, p. 125. 
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nici pentru una din părţi, dar numai contribuie la încheierea convenţiei între părţi. Pentru 

aceasta mediatorul duce tratative cu fiecare în parte. 

Reprezentantul îndeplineşte acte juridice în numele reprezentatului, cu alte 

cuvinte, el exprimă voinţa de a crea drepturi şi obligaţii nu pentru sine, ci pentru altul, 

despre care reprezentantul trebuie să-l pună la curent pe contractant, dacă aceasta nu e 

clar de la sine. De multe din împrejurările în care decurge activitatea persoanei se poate 

vedea că el reprezintă o altă persoană (exemplu, vânzătorul acţionează în numele 

organizaţiei de comerţ fără procură). Tocmai momentul că reprezentantul acţionează în 

numele altei persoane îl deosebeşte pe acesta de comisionar, care acţionează (încheie 

tranzacţii) în numele propriu, asumându-și drepturi şi obligaţii.
1
 

Ca temeiuri pentru apariţia împuternicirilor servesc faptele juridice, şi anume: 

1. Exprimarea voinţei faţă de persoana care se împuterniceşte sau faţă de terţ în a 

cărui privinţă va avea loc reprezentarea. (art. 246, al. 1 C. Civ.). 

2. Relaţiile părinteşti stabilite în modul cuvenit (înfierea, de care legea leagă 

apariţia împuternicitor părinteşti). Părinţii sunt reprezentanţii legali ai copiilor care nu au 

împlinit vârsta de 15 ani. 

De asemenea reprezentarea pentru persoanele care nu au capacitate de exerciţiu şi 

nu pot sta singure în faţa instanţei. Este cazul minorilor sub 14 ani şi a persoanelor puse 

sub interdicţie. 

În cazul acestor persoane reprezentanţii lor sunt părinţii sau tutorii, în cazul 

interzişilor poate fi şi curatorul până la rezolvarea situaţiei privind punerea sub tutelă. 

În situaţia în care cel lipsit de capacitatea de exerciţiu nu are reprezentant legal şi 

se impune soluţionarea de urgenţă a cauzei, la cererea părţii interesate se va numi, în 

mod obligatoriu şi nu facultativ, un curator special care-l va reprezenta pe incapabil până 

la numirea reprezentantului legal. 

Dacă interesele ocrotitorului legal sunt potrivnice cu ale minorului reprezentat, se 

va asigură reprezentarea minorului în proces şi apărarea acestuia de către un curator.
2
 

Principiile ocrotirii părinteşti sunt: 

a) la exercitarea drepturile părinteşti prioritate are interesul copilului, 

părinţii au aceleaşi drepturi şi obligaţii faţă de copiii lor minori, indiferent dacă 

sunt din căsătorie, din afara căsătoriei ori din înfiere; (art. 97 al Codului familiei al 

Republicii Moldova.) 

b) Autoritatea tutelară este obligată să exercite un control efectiv si comun asupra 

felului în care părinții îşi îndeplinesc îndatoririle privitoare la persoana şi bunurile 

copilului. (art. 108 C. fam.). 

Tutela minorului, principii: 

a) tutela se exercită exclusiv în interesul minorului; (art. 147.al. 1 C. fam RM) 

b) autonomia patrimonială; 

c) tutela se exercită sub un permanent control. 

                                                           
1
 Гражданское право. Москва: Издательство «БЕК», 1998, с. 261. 

2
 Deak Fr. Tratat de drept civil. Contracte speciale. Bucureşti: Editura ACTAMI, 1998, p. 250. 
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Cazurile de deschidere a tutelei minorului: 

a) când ambii părinţi sunt decedaţi; (art. 113.C.fam.) 

b) ambii părinţi sunt necunoscuţi; (art. 113.C.fam.) 

c) ambii părinţi sunt decăzuţi din drepturile părinteşti; (art. 113.C.fam.) 

d) puşi sub interdicţie; (art. 113.C.fam.) 

e) dispăruţi; (art. 113.C.fam.) 

f) declaraţi morţi; 

g) alte circumstanţe în care copilul este lipsit de îngrijirea ambilor părinţi; 

h) la desfacerea adopţiei, dacă fostul înfiat este minor, părinţii fireşti vor 

redobândi drepturile părinteşti, dar numai dacă instanţa judecătorească, în interesul 

minorului, nu va hotărî instituirea unei tutele. (art. 85. C. fam) 

Cei obligaţi să înştiinţeze despre apariţia unui caz de deschidere a tutelei minorului 

sunt: 

a) persoanele apropiate minorului; 

b) serviciul de stare civilă; 

c) instanţele judecătorești, procuratura, poliţia; 

d) organele administraţiei de stat locale, organizaţiile obşteşti, instituțiile de 

ocrotire, precum şi orice altă persoană. 

Competenţa numirii tutorelui aparţine autorităţii tutelare, conţinutul ocrotirii 

minorului prin tutelă are două laturi: personală şi patrimonială.
1
 

Încetarea tutelei minorului şi reprezentării acestuia va exista în prezenţa unor: 

a) cauze care privesc persoana tutorelui: 

 moartea tutorelui; 

 îndepărtarea de la tutelă; 

 în locul tutorelui minorului este numit tutorele interzisului; 

b) cauze care privesc persoana minorului: 

 dobândirea deplinei capacităţi de exerciţiu; stabilirea filiaţiei faţă de cel puţin 

unul dintre părinţi; ridicarea decăderii din drepturile părinteşti; ridicarea interdicţiei 

judecătoreşti pentru cel puţin unul dintre părinţi; 

 reapariţia a cel puţin unuia dintre părinţii declaraţi dispăruţi ori morţi;
2
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FEATURES CHARACTERISTIC TO CRIMINAL INVESTIGATION 

 

Criminal procedure is and activity organised in order to achieve a certain 

objective: realisation of criminal justice. The organisation is performed by the 

Legislative power and the body entitled to proceed with criminal investigation under 

certain phases.  

Legislator organises and orders criminal procedure by means of legal norms. 

These norms on the criminal procedure can have a wider or a more narrow coverage. 

Certain norms have the value of principles, while the others regulate just certain 

activities and civil relationships. Principles can also determine the development of the 

entire criminal procedure or of certain enforcement agencies or even procedural phases. 

Fundamental principles of criminal procedure are certain rules that govern all 

criminal procedure phases and relevant institutions.  

Being an important phase of the criminal procedure, criminal investigation shall 

be performed within the conditions established by the law, in accordance with the basic 

principles of criminal procedure. Being realised in such conditions, there is a guarantee 

that any criminal case will not be submitted to the law court unless the criminal 

investigation was performed objectively, completely, taking into account all the 

circumstances and the investigated person is not guilty of the crime commitment.  

The activities undertaken under this phase make the criminal proceeding to have 

certain specific features. These features make it distinctive from the criminal trial phase 

and criminal decision enforcement phase.  

The existence of the specific characteristics of the criminal procedure offers it a 

certain peculiarity. 

 

Procesul penal, ca sistem unitar, asigură desfășurarea progresivă și coordonată a 

întregii activități procesuale, unitatea sa fiind determinată de scopul final al acestuia și de 

principiile comune fazelor procesului penal. 
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Procesul penal este o activitate desfășurată de organele de urmărire penală și a 

instanțelor judecătorești cu participarea părților în proces și a altor persoane, efectuată în 

conformitate cu legea. 

Aceasta înseamnă că procesul este reglementat de lege. Prin reglementarea pe care 

o face procesului penal, legiuitorul precizează în cele mai mici amănunte cum trebuie să 

se procedeze pentru rezolvarea cauzei penale. Este o activitate ordonată și eficientă în 

concordanță cu o precisă și adecvată reglementare legală. 

Procesul penal are ca scop protejarea persoanei, societății și statului de infracțiuni, 

precum și protejarea persoanei și societății de faptele ilegale ale persoanelor cu funcții de 

răspundere în activitatea lor legată de cercetarea infracțiunilor presupuse sau săvârșite, 

astfel ca orice persoană care a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit vinovăției 

sale și nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală și condamnată. 

Desfășurarea procesului penal în condiții de maximă obiectivitate și corectitudine, 

presupune existența unor reguli generale care să guverneze activitatea organelor judiciare 

și care să stea la baza aplicării normelor juridice procesual penale de către fiecare organ 

în parte. 

Principiile fundamentale nu au în vedere numai activitatea organelor judiciare, ele 

se referă în aceeași măsură la toți participanții în procesul penal. 

Existența principiilor, a regulilor generale, are o importanță în orice domeniu de 

activitate, deoarece acestea apropie demersul cunoașterii teoretice de esența fenomenelor 

studiate. 

Fiecare regulă de bază a procesului penal prevede explicit un principiu 

fundamental,adică o anumită orientare precisă,impusă de concepția și principiile de 

politică procesual penală,motiv pentru care acestea sunt considerate principii 

fundamentale.
1
 

La baza procesului penal stau o serie întreagă de principii fundamentale specifice 

care răspund nevoilor de înfăptuire a justiției penale. 

În opinia autorului român Gh. Mateuț,
2
 principiile fundamentale ale procesului 

penal sunt regulile cu caracter general în temeiul cărora este reglementată întreaga 

desfășurare a procesului penal. Ele sunt determinate de scopul procesului penal. 

Aceste principii constituie idei diriguitoare și fundamentale potrivit cărora este 

organizat sistemul procesual și se desfășoară întreaga activitate procesual penală.
3
 

Având în vedere rolul de bază al principiilor fundamentale, acestea formează un 

sistem în cadrul căruia interacțiunea și convergența lor sunt date de obiectul comun-

procesul penal, cât și de scopul acestuia. 

                                                           
1
 Buneci P. Drept Procesual Penal. Partea Generală. București: Editura Fundației România de Mâne, 

2003, p. 29.  
2
 Mateuț G. Procedură penală. Partea generală. Vol. I. Iași: Editura fundației Chemarea, 1997, p. 39. 

3
 Păvăleanu V. Drept procesual penal. Partea generală. București: Lumina Lex, 2001, p. 50. 
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În elaborarea sistemului principiilor fundamentale s-a ținut seama,în primul 

rând,de acele principii care au o arie de cuprindere mai mare în raport cu cele cu o arie de 

întindere mai restrânsă. 

Aceste principii trebuie respectate în toate fazele procesului penal ele nu se 

manifestă izolat, ci într-o continuă interacțiune și condiționare reciprocă. Conținutul 

fiecărui principiu este determinat de existența și a celor alte reguli de bază,după cum 

aplicarea consecventă a uneia dintre ele nu se poate face fără respectarea riguroasă a 

celorlalte. Principiul legalității,de pildă,constituie cadrul în care se realizează toate 

celelalte principii,nefiind de conceput ca vreunul dintre acestea să acționeze în afara 

legii. Nici un principiu nu se poate plasa în afara legalității,dup cum oricare principiu, 

oricât de important ar fi,nu se realizează decât în formele prevăzute de lege. 

Ținând cont de prevederile Codului de Procedură penală,procesul penal se 

desfășoară conform următoarelor principii fundamentale: Legalitatea procesului penal; 

Prezumția nevinovăției; Egalitatea în fața legii și a autorităților; Respectarea drepturilor, 

libertăților și demnității umane; Inviolabilitatea persoanei; Inviolabilitatea domiciliului; 

Inviolabilitatea proprietății; Secretul corespondenței; Inviolabilitatea vieții private; 

Limba în care se desfășoară procesul penal și dreptul la interpret; Asigurarea dreptului la 

apărare; Publicitatea ședinței de judecată; Accesul liber la justiție; Desfășurarea 

procesului penal în termen rezonabil; Libertatea de mărturisire împotriva sa; Dreptul de a 

nu fi urmărit, judecat sau pedepsit de mai multe ori; Asigurarea drepturilor victimei în 

urma infracțiunilor, abuzurilor de serviciu și erorilor judiciare; Principiul 

contradictorialității în procesul penal; Înfăptuirea justiției - atribuție exclusivă a 

instanțelor judecătorești; Independența judecătorilor și supunerea lor numai legii; Libera 

apreciere a probelor; Oficialitatea procesului penal. 

Pentru realizarea sarcinilor specifice rezultate din reglementarea obiectului 

urmăririi penale care constă în colectarea probelor necesare cu privire la existența 

infracțiunii, la identificarea făptuitorului, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se 

transmită cauza penală în judecată în condițiile legii și pentru a se stabili răspunderea 

acestuia această fază procesuală (urmărirea penală) este guvernată de principiile 

fundamentale ale procesului penal. 

Urmărirea penală ca fază importantă a procesului penal și desfășurată în condițiile 

stabilite de lege trebuie să constituie o garanție că orice cauză penală nu va ajunge în faza 

de judecată dacă urmărirea penală nu e completă, iar persoana cercetată nu este vinovată. 

Activitățile care se întreprind în această fază fac ca urmărirea penală să aibă 

anumite caractere,trăsături care o deosebesc atât de faza de judecată, cât și de punerea în 

executare a hotărârilor penale. 

Existența unor trăsături specifice urmăririi penale conferă acesteia o anumită 

particularitate.  

Codul de procedură penală a Republicii Moldova nu prevede în mod expres 

principiile în baza cărora se desfășoară urmărirea penală,această misiune revenind 
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literaturii de specialitate. În această privință nu există o unitate de vederi,unii autori
1
 

folosind conceptul de principii ale urmăririi penale,iar alții
2
 la care ne aliniem și noi,pe 

cel de trăsături sau caractere ale urmăririi penale. 

Având în vedere dispozițiile Codului de procedură penală al Republicii Moldova 

din 2003 putem evidenția cele mai esențiale trăsături caracteristice specifice urmăririi 

penale:
3
 

- Divizarea atribuțiilor procesuale la efectuarea urmăririi penale între procuror și 

ofițerul de urmărire penală; 

- Îmbinarea regulii independenței procurorului și ofițerului de urmărire cu regulile 

subordonării ierarhice; 

- Existența controlului ierarhic în activitatea procurorului; 

- Caracterul semicontradictoriu al activităților în faza urmăririi penale; 

- Lipsa de publicitate a urmăririi penale; 

- Caracterul preponderent al formei scrise. 

Divizarea atribuțiilor procesuale la efectuarea urmăririi penale între procuror și 

ofițerul de urmărire penală. 

În conformitate cu prevederile Codului de procedură penală, Procurorul este 

persoana cu funcţie de răspundere care în limitele competenţei sale exercită în numele 

statului urmărirea penală, reprezintă învinuirea în instanţă, exercitând totodată şi atribuţii 

în cadrul urmăririi penale.  

Potrivit Legii cu privire la Procuratură, pentru asigurarea aplicării legii penale de 

către organele de urmărire penală, de organele de constatare și de organele care exercită 

activitatea operativă de investigații, procurorul conduce urmărirea penală, controlează 

corespunderea acțiunilor procesuale ale acestor organe prevederilor Codului de 

procedură penală, ale altor acte normative, precum și ale actelor internaționale. 

Cele mai importante soluţii la urmărirea penală sunt luate de procuror. Art. 52 CPP 

RM prevede atribuțiile procurorului la efectuarea urmăririi penale. În contextul de 

activităţi înscrise în sfera competenţei procurorului la capitolul dat, acestea se înfăţişează 

ca o sarcină principală, de calitatea exercitării şi realizării juste depinde întreaga legalitate 

a procesului penal . 

În conformitate cu prevederile Legii privind statutul ofițerului de urmărire penală, 

acesta din urmă este persoana cu funcție de răspundere care, în numele statului și în 

limitele competenței sale, efectuează nemijlocit urmărirea penală în cauze penale. 

Atribuțiile ofițerului de urmărire penală sunt stabilite în art. 57 Cod de procedură 

penală. Ofițerul de urmărire penală este responsabil de efectuarea urmăririi penale în 

                                                           
1
 Păvăleanu V. Drept procesual penal. Partea specială. București: Lumina lex, 2002, p. 12.  

2
 Paraschiv C. Drept procesual penal. București: Lumina lex, 2002, p. 349; Boroi A. Ungureanu .G. 

Jidovu N. Drept procesual penal. București: Editura ALLBeck, 2001, p. 231; Neagu I. Tratat de procedură 

penală. Partea specială. București: Universul Juridic, 2009, p. 26.  
3
 Dolea I., Roman D., Sedleţchii I., Vizdoagă T. Drept procesual penal. Ediția a III revizuită și 

completată. Chişinău: S.n., 2009, p. 412.  
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conformitate cu prevederile legale, în termenele stabilite, în volum deplin și în mod 

obiectiv.  

Reieșind din cele expuse putem conchide, că potrivit noilor reglementări 

competența funcțională (atribuţii ce revin fiecărui organ de urmărire penală în faza 

urmăririi penale) este divizată între doi subiecți oficiali responsabili de această fază. 

Procurorul exercitând nemijlocit funcția de conducere a urmăririi penale are 

puterea de a confirma sau emite, adopta hotărârile procesuale care sunt specifice acestei 

faze,iar ofițerul de urmărire penală are sarcina de a descoperi infracțiunile săvârșite, de a 

identifica persoanele care le-au săvârșit, într-un cuvânt să realizeze sarcinile specifice ce 

rezultă din reglementarea obiectului urmăririi penale. 

Prin urmare, această trăsătură este specifică urmăririi penale, deoarece se atestă o 

separare a atribuțiilor procesuale la efectuarea urmăririi penale. 

Îmbinarea regulii independenței procurorului și ofițerului de urmărire cu 

regulile subordonării ierarhice. 

Această trăsătură se caracterizează prin faptul, că procurorul și ofițerul de urmărire 

penală sunt independenți în exercitarea tuturor atribuțiilor prevăzute de lege după propria 

convingere, cu excepția cazurilor când legea nu prevede altfel ( se cere acordul sau 

confirmarea procurorului ierarhic superior). 

Potrivit prevederilor art. 51 alin. 3 Cod de procedură penală a RM, la exercitarea 

atribuțiilor sale în procesul penal, procurorul este independent și se supune numai legii. 

El, de asemenea, execută și indicațiile scrise ale procurorului ierarhic superior  

Art. 3 a Legii privind statutul ofițerului de urmărire penală, în exercitarea 

atribuțiilor, ofițerul de urmărire penală este independent,se supune numai 

legii,indicațiilor scrise ale conducătorului organului de urmărire penală,ale procurorului 

emise în limitele competenței lor și în conformitate cu legislația în vigoare.  

În acest context, ofițerul de urmărire penală apreciază probele în conformitate cu 

propria convingere formată în urma cercetării tuturor probelor administrate, dobândite în 

modul stabilit de legislație. 

Relațiile dintre procuror și ofițerul de urmărire penală în cadrul urmăririi penale se 

întemeiază pe respectarea strictă a Codului de procedură penală. 

Dacă nu este de acord cu deciziile sau cu indicațiile procurorului privind 

efectuarea unor acțiuni procesuale, ofițerul de urmărire penală are dreptul să le conteste 

procurorului ierarhic superior. 

După cum am menționat anterior, în desfășurarea urmăririi penale sunt aplicate 

toate principiile de bază ale desfășurării procesului penal. Și în acest context nu putem să 

nu evidențiem un principiu fundamental – libera apreciere a probelor, având tangență cu 

această trăsătură specifică urmăririi penale.  

Aprecierea probelor poate fi definită ca o operațiune complexă, mental 

cognitivă,de înțelegere și organizare a sensului pe care probele administrate și aflate la 
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dosarul cauzei, îl dau faptei penale și vinovăției inculpatului, în finalitatea de a determina 

luarea de către judecător a unei hotărâri juste în procesul penal.
1
 

Aprecierea probelelor reprezintă activitatea rațională a organului de urmărire 

penală, procurorului și instanței de judecată în vederea determinării admisibilității, 

pertinenței, concludenței, veridicității și utilității probelor existente într-o cauză penală. 

Pentru ca aprecierea probelor să poată avea loc, este necesar, desigur, ca acestea să 

fie administrate. Numai în urma administrării ele ajung la cunoștința organului judiciar, 

astfel încât și aceste două procese se presupun și se condiționează reciproc. Spre 

deosebire de apreciere, administrarea probelor este o activitate mult mai tehnică, mai 

specializată, legiuitorul acordându-i, cum este și firesc, un spațiu mult mai mare, 

descriind în amănunt modalitățile specifice prin care fiecare mijloc de probă trebuie 

administrat. 

Conceptul de apreciere a probelor determină și este indisolubil legat de ceea ce 

teoreticienii dreptului procesual numesc convingerea intimă. 

Istoria a mai bine de două milenii de evoluție a sistemului probator a permis 

teoreticienilor și practicienilor dreptului penal și procesual penal să tragă concluzia că 

absența oricăror constrângeri teoretice, privitoare la modul în care organele abilitate ar 

trebui să aprecieze probele, s-a vădit a fi premisa cea mai bună pentru ca adevărul cauzei 

să fie pe deplin cunoscut, astfel încât să obțină o judecată corectă.  

Această libertate nu poate avea decât o singură „limitare‖ care să constituie 

totodată și în justificarea sa: propria convingere a autorităților. 

Implementarea principiului liberei aprecieri a probelor conduce la asigurarea cu 

mijloace procesuale a independenței judecătorilor, la supunerea lor numai legii în cadrul 

înfăptuirii justiției și la formarea condițiilor garantate de lege ale independenței 

judecătorului, ofițerului de urmărire penală și procurorului. Aprecierea liberă a probelor 

se constituie într-o garanție a realizării drepturilor și libertăților persoanei și în final 

determină atitudinea instanței de judecată vizând vinovăția sau nevinovăția inculpatului, 

în aplicarea pedepsei penale și eliberarea de această pedeapsă. 

Existența controlului ierarhic în activitatea procurorului 

Spre deosebire de faza de judecată in care judecătorii sunt independenți și se supun 

numai legii, desfășurarea urmăririi penale implică respectarea principiului subordonării 

ierarhice .Această trăsătură definitorie pentru urmărirea penală presupune supravegherea 

de către procuror a activității de urmărire penală pe de o parte, dar și subordonarea 

procurorului față de procurorul ierarhic superior, pe de altă parte.
2
 

Art. 52 Cod de procedură penală a RM a fost modificat și completat prin Legea nr. 

264-XVI din 28 iulie 2006, fiind lărgit controlul procurorului ierarhic superior în cadrul 

urmăririi penale Potrivit alin. 2 art. 52 procurorul teritorial și cel al procuraturii 

specializate, precum și adjuncții lor, pe lângă atribuțiile generale în cadrul urmăririi 

penale exercită următoarele atribuții cu titlu de control ierarhic: 

                                                           
1
 Sava A. Aprecierea probelor în procesul penal. Iași: Editura Junimea, 2002, p. 20. 

2
 Neagu I.Tratat de procedură Penală. Partea Specială. București:Universul juridic, 2009, p. 27. 
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- pot cere de la procurorii ierarhic inferiori, pentru control, dosarele penale, 

documentele, actele procedurale, materiale și alte date cu privire la infracțiunile săvârșite 

și la persoanele identificate în cauzele penale pe care exercită controlul; 

- anulează actele ilegale și neîntemeiate ale procurorilor ierarhic inferiori; 

- soluționează abținerile și recuzările procurorilor ierarhic inferiori; 

- confirmă ordonanțele de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a 

urmăririi penale pe motive de nereabilitare; 

- confirmă rechizitoriile întocmite de procurorii ierarhic inferiori; 

- restituie dosarele penale procurorilor ierarhic inferiori, cu indicațiile lor scrise; 

- aprobă acordul de recunoaștere a vinovăției și confirmă ordonanța de suspendare 

condiționată a urmăririi penale. 

Procurorul General și adjuncții lui, Procurorul municipiului Chișinău și cel al 

Găgăuziei, precum și adjuncții lor exercită în cadrul urmăririi penale atribuții de control 

ierarhic în limitele competenței funcționale și teritoriale stabilite de lege. 

Caracterul semicontradictoriu al activităților în faza urmăririi penale 

Această fază a căpătat un caracter semicontradictoriu odată cu introducerea 

instituției controlului judecătoresc. Bunăoară, activitatea de administrare a probelor până 

la terminarea urmăririi penale este lipsită de contradictorialitate, însă sub aspectul 

aplicării măsurilor procesuale de constrângere, atacării acțiunilor și hotărârilor ofițerului 

de urmărire penală și a procurorului, prevăzute în art. 313 din Codul de procedură penală 

a R Moldova, examinarea cărora se face de către judecătorul de instrucție cu participarea 

părților interesate în condiții de contradictorialitate.  

În literatura de specialitate română unii autori
1
 pretind la caracterul 

necontradictoriu al urmăririi penale, ca trăsătură specifică a urmăririi penale.  

Sistemul procesual penal român este un sistem contradictorial, deoarece în 

desfășurarea lui apar și se dezvoltă două acțiuni paralele, dar contradictorii: acțiunea de 

tragere la răspundere penală și acțiunea opusă de apărare împotriva acesteia. 

Contradictorialitatea este un principiu important al judecării cauzelor penale 

potrivit căruia părțile, având interese contrare, au dreptul de a fi prezente în instanță, de a 

lua cunoștință de toate acțiunile și probele părții potrivnice, de a discuta în contradictoriu 

problemele de fapt și de drept cu privire la cauza ce face obiectul procesului și de a 

administra dovezi în combaterea acestor probe.  

Acest aspect este clar evidențiat în faza de judecată, când funcțiile procesuale se 

separă și se exercită de titulari diferiți, iar părțile își susțin interesele aflându-se într-o 

permanentă contradictorialitate.  

Caracterul necontradictoriu al urmăririi penale este rezultatul lipsei de publicitate a 

urmăririi penale, întrucât, pe de o parte, organul de urmărire penală administrează 

                                                           
1
 Boroi A. Ungureanu .G. Jidovu N. Drept procesual penal. București: Editura ALLBeck, 2001, p. 

232; Buneci P. Drept Procesual Penal. Partea Specială. București: Editura Fundației România de Mâne, 

2003, p. 28; Păvăleanu V. Drept procesual penal. Partea specială. București: Lumina lex, 2002, p. 13; Neagu 

I. Tratat de procedură penală. Partea specială. București: Universul Juridic, 2009, p. 34.  
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probele fără a le pune în discuția părților existente în cauză și, pe de altă parte, aceștia nu 

au cunoștință despre susținerile adversarilor. 

Lipsa de contradictorialitate permite organului de urmărire penală să asigure 

mobilitatea și operativitatea necesară efectuării actelor de urmărire penală, întrucât el se 

poate deplasa imediat la locul indicat, fără a fi necesară convocarea părților și prezența 

lor.
1
 

În faza de urmărire penală, contradictorialitatea nu se manifestă ca o caracteristică 

procesuală esențială pentru că nici funcțiile procesuale nu sunt delimitate cu rigurozitate 

și nici părțile nu se confruntă în condițiile judecății. 

Din acest motiv, în altă ordine de idei, se susține în unele lucrări de specialitate 
2
, 

că ar exista o contradictorialitate tacită, fiindcă organele de urmărire penală, potrivit 

rolului activ și obligației de a cerceta cauza sub toate aspectele, confruntă continuu datele 

favorabile cu cele nefavorabile, teză considerată discutabilă atunci când aceeași autoritate 

are puterea de a decide asupra unei învinuiri pe care tot ea o susține. Motiv pentru care 

acest principiu specific al urmăririi penale este definit ca „lipsa caracterului expres 

(manifest) contradictoriu al urmăririi penale‖.
3
 

Sunt situații când organele de urmărire penală strâng probele fără ca părțile să fie 

prezente, ceea ce ,la prima vedere, poate duce la concluzia că această fază este 

necontradictorie sau este lipsită de contradictorialitate. 

Dacă se are în vedere faptul că totuși, până la sfârșitul urmăririi, aceste probe se 

aduc la cunoștința părților, chiar separat, ne apare în mod evident o contradictorialitate 

specifică fazei de urmărire penală.
4
 

În susținerea cestei păreri putem apela și la prevederile procesuale penale în baza 

cărora părțile au dreptul să propună probe în apărarea lor, să combată probele 

administrate de organul de urmărire, să participe la efectuarea unor acte procedurale 

personal sau prin reprezentant, să facă plângeri împotriva măsurilor și actelor de urmărire 

penală etc. 

Tot în baza prevederilor legale, organul de urmărire penală, având un rol activ, 

este obligat să administreze probele atât în favoarea, cât și în defavoarea învinuitului sau 

inculpatului, ceea ce denotă că, în această fază există cel puțin o contradictorialitate 

implicită. 

Dintr-o altă perspectivă, menționăm că în literatura de specialitate
5
 este susținut și 

caracterul limitat al contradictorialității la nevoile aflării adevărului. 

Confidențialitatea urmăririi penale și-a pus amprenta și asupra contradictorialității 

acestei faze a procesului penal. Procesul penal având ca participanți persoane cu interese 

contrare trebuie să fie un proces contradictoriu. Pe de altă parte activitatea de urmărire 

penală desfăşurându-se confidenţial nu se pot efectua toate actele în contradictoriu 

                                                           
1
 Paraschiv C. Drept procesual penal. București: Lumina lex, 2002, p. 351. 

2
 Păvăleanu V. Drept procesual penal. Partea specială. București: Lumina lex, 2002, p. 14. 

3
 Theodoru Gr. Tratat de drept procesual penal. București: Editura Hamangiu, 2007, p. 531. 

4
 Apetrei M. Drept procesual penal. București: Editura Victor, 2001, p. 185. 

5
 Tulbure A. Tratat de drept procesual penal. București: Ediția ALL Beck, 2001, p. 271. 
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datorită motivelor invocate deja Contradictorialitatea este recunoscută pentru anumite 

activități cum ar fi: stabilirea obiectivelor expertizelor, participarea apărătorului la 

efectuarea actelor de urmărire penală și la terminarea urmăririi penale când organul de 

urmărire trebuie să prezinte materialul de urmărire penală, inculpatului în prezența 

apărătorului și este obligat să țină cont de cererile acestuia, pronunțându-se prin 

ordonanță asupra lor. 

Prin limitarea caracterului contradictoriu al urmăririi penale la actele care trebuie 

efectuate confidențial se realizează în mai bune condiții cerința aflării adevărului în 

fiecare cauză penală. Nimic nu limitează posibilitatea organului de urmărire penală de a 

da caracter contradictoriu unor acte pe care le efectuează, dacă prin aceasta nu este 

stânjenită activitatea de aflare a adevărului.  

Lipsa de publicitate a urmăririi penale. 

Prin publicitate în procesul penal se înțelege admiterea prezenței oricărei persoane, 

care nu este un participant la proces, la desfășurarea activității procesuale și procedurale. 

Sub acest aspect, activitatea de urmărire penală desfășurându-se fără accesul publicului – 

poate fi considerată ca fiind nepublică. 

Nu poate fi considerată nepublică o activitate la efectuarea căreia, în afară de 

organele de urmărire penală ce apar în procesul penal ca subiecți oficiali, mai participă și 

alte persoane neoficiale, cum ar fi: martorii asistenți, experții, interpreții, apărătorii etc. 

Este adevărat că, în această fază, publicitatea nu este obligatorie dar poate fi întâlnită în 

unele cauze într-o proporție mai mică, în raport de împrejurările și mijloacele legale 

concrete de administrare a probelor necesare aflării adevărului De exemplu: cercetarea la 

fața locului, reconstituirea, percheziția, expertiza.  

Trebuie menționat faptul
1
 că publicitatea urmăririi penale nu este identică cu cea 

specifică fazei de judecată, deoarece normele procesuale penale nu permit ca materialul 

probator să fie cunoscut în întregime de toate părțile sau persoanele care au participat la 

desfășurarea urmăririi. 

Urmărirea penală își poate realiza obiectul numai în măsura în care este lipsită de 

publicitate, deoarece dacă s-ar desfășura în mod public ar putea îngreuna aflarea 

adevărului odată cu cunoașterea materialului probator de către părțile implicate existând 

riscul ascunderii sau denaturării probelor. 

În lucrările de specialitate
2
, lipsa de publicitate este examinată și sub aspectul 

păstrării secretului actelor de urmărire penală față de părțile din proces, în special față de 

învinuit sau inculpat. Păstrarea secretului actelor de urmărire penală efectuate este 

necesară atunci când învinuitul sau inculpatul încearcă să obstaculele aflarea adevărului 

prin influențare sau distrugerea mijloacelor de probă. Sub acest aspect, secretul urmăririi 

penale este păstrat parțial, deoarece legea prevede posibilitatea pentru apărător să asiste 

la efectuarea unor acte de urmărire penală, ceea ce înseamnă cunoașterea rezultatului 

                                                           
1
 Apetrei M. Drept procesual penal. Partea specială. Volumul II. București: Editura Oscar Print, 

1999, p. 30. 
2
 Theodoru Gr. Tratat de drept procesual penal. București: Editura Hamangiu, 2007, p. 530. 
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acestora, iar la finisarea urmăririi penale există obligația pentru organul de urmărire să 

prezinte inculpatului întreg materialul probator ce a fost strâns împotriva sa. În mod 

evident, și sub acest aspect nu există o publicitate a dosarului penal ca în faza de 

judecată.  

Caracterul preponderent al formei scrise. 

Pentru activitatea de urmărire penală, forma scrisă devine preponderentă deoarece 

numai astfel actele din cauza penală capătă eficacitate și relevanță juridică
1
 în fața 

instanței de judecată. 

Consemnarea actelor procesuale și procedurale în scris este o exigență comună 

tuturor fazelor procesuale, deoarece existența formei scrise împiedică contestarea 

existenței actului și a conținutului său. 

Deși în cursul urmăririi penale părțile și martorii se ascultă oral, în realitate nu se 

poate considera că urmărirea penală se desfășoară potrivit principiului oralității. Într-

adevăr, oralitatea presupune desfășurarea activității procesuale prin viu grai, în prezența 

procurorului și a părților, pentru ca acestea să asculte ce spune fiecare participant la 

urmărire și să poată lua, astfel, atitudine imediată, cu privire la ceea ce a spus, prin 

negarea unor împrejurări afirmate ca existente, prin demonstrarea ca reale a unor 

împrejurări pretins inexistente, prin punerea de întrebări și obținerea de răspunsuri la 

acestea. În condițiile în care la ascultarea unei părți nu sunt de față și celelalte părți, la 

ascultarea unui martor nu este prezentă niciuna din părți, oralitatea constă numai în 

declarațiile verbale pe care le face cel ascultat, fără ca părțile interesate să ia cunoștință 

direct de cele spuse, pentru a le putea combate, preciza, completa prin întrebări; 

cunoașterea celor relatate organului de urmărire de părțile și martorii ascultați oral se 

realizează prin consultarea documentelor procedurale scrise în care au fost consemnate 

declarațiile. Cu ocazia prezentării materialului de urmărire penală inculpatului, acesta ia 

cunoștință de toate probele strânse împotriva sa din declarațiile scrise, procese-verbale 

întocmite, rapoartele scrise de constatări tehnico-științifice sau medico-legale. 

Forma preponderent scrisă nu exclude existența unor acte orale ca mijloace de 

comunicare între participanți la cauza penală în cursul urmăririi penale, care, însă nu pot 

acționa decât în scris, prin cereri și memorii scrise. 
2
 

Trecând în revistă principalele repere ale analizei efectuate în studiul de față 

ajungem la următoarele concluzii: 

Drept principii fundamentale ale procesului penal sunt acele reguli cu caracter 

general care acționează asupra tuturor instituțiilor procesual penale și în toate fazele de 

desfășurare ale procesului. Ca urmare, și în faza de urmărire penală se aplică aceste 

principii. 

                                                           
1
 Boroi A., Ungureanu G., Jidovu N. Drept procesual penal. București: Editura ALL Beck, 2001, p. 

233. 
2
 Teodoru G., Moldovanu L. Drept procesual penal. București: Editura didactică și pedagogică, 

1979, p. 196. 
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Aceste principii fundamentale acționează, însă,în modalități diferite în cursul 

urmăririi penale față de modul cum acționează în cursul judecății sau al executării 

hotărârii penale definitive. 

Deosebirea decurge, în primul rând, din condițiile în care se efectuează urmărirea 

penală, de a se lămuri ceea ce la început este clar, de a face ample investigații și strângere 

de probe într-o luptă continuă cu încercările infractorilor de a se sustrage de la 

răspundere penală. 

În al doilea rând, deosebirea decurge și din modul în care sunt organizate și 

funcționează organele de urmărire penală, care își desfășoară activitatea operativ, în care 

se cere prezența părților și participarea lor activă la efectuarea actelor procesuale și 

procedurale. 

Unele dintre principiile fundamentale ale procesului penal au o acțiune mai 

limitată în cursul urmăririi penale în raport cu faza de judecată. Astfel,activitatea de 

urmărire penală, prin specificul ei, nu permite o asistență juridică a învinuitului sau 

inculpatului la toate actele de urmărire penală, ceea ce are drept consecință o participare 

mai restrânsă a apărătorului în cursul acestei faze procesuale; cunoașterea dosarului de 

către învinuit sau inculpat este posibilă abia la finisarea urmăririi penale, în timp ce la 

judecată dosarul poate fi consultat oricând. 

Particularitățile fazei de urmărire penală impun și existența unor trăsături specifice 

pe care am încercat să le elucidăm.  
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THE LEGAL NATURE OF THE EXTINCTIVE PRESCRIPTION 

DELIMITATION FROM OTHER INSTITUTES IN CIVIL LAW 

 

The prescription is a way of acquiring a right or exoneration from performing an 

obligation. In this context, in the case when it leads to acquire a right it is called adverse 

possession, and in case when allows to be exonerated from performing an obligation the 

prescription is extinctive or in other words liberatory. However the prescriptions are 

different the main common element for both is the time, which serves either to acquire a 

right, to extinguish a right, or to loss it. The prescription is liable for a public order 

interest and in special for necessity of stability and of course for legal relations security. 

The prescription utility indifferently of its form it is not in doubt and it is indisputable, 

thus regarding the mechanism, the conditions, the legal effects and either its 

background, in special of the extinctive prescription, raises questions where the answers 

are quite different. In this way, there are often formulated questions as: Which is the 

legal nature of the prescription? What is extinguished trough this? How the extinctive 

prescription works? Respectively there are many opinions, first one of a procedure 

nature affirms that by the prescription would be extinguished only the action and not the 

subjective right, the second one of a civil nature it states that it is extinguished the right 

to act in material meaning and not the subjective right though. Thus, considering this 

institution that deserves attention, research, and taking into account all the arguments 

mentioned above, leads to choose extinctive prescription for this article. First objectives 

are to determine the legal nature of the extinctive prescription; respectively the object of 

the present study presumes a deep research trough a historical method and using 

comparative methods to differentiation of other notion the revocation, the extinctive term 

with which is frequently it is confused. 
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Prescripția este un mijloc de dobândire a unui drept sau de exonerare de la 

îndeplinirea unei obligații. Astfel, atunci când conduce la dobândirea unui drept aceasta 

este achizitivă, iar când permite liberarea de la îndeplinirea unei obligații prescripția este 

extinctivă sau numită și liberatorie. Deși diferite, atunci când e vorba de prescripție 

timpul este elementul esențial care servește fie la dobândirea unui drept, fie la stingerea, 

la pierderea lui. Prescripția răspunde unui interes de ordine publică și anume a necesității 

stabilității și desigur a siguranței raporturilor juridice. 

Utilitatea prescripției, indiferent de forma acesteia nu este pusă la îndoială și nici 

contestată, însă în ceea ce privește mecanismul, condițiile, efectele juridice și chiar 

fundamentul acesteia, în special a celei extinctive, ridică întrebări la care răspunsurile 

sunt variate. Astfel, nu de puține ori sunt formulate întrebări de genul: Care este natura 

juridică a prescripției? Ce se stinge prin prescripție? Cum operează prescripția 

extinctivă? Respectiv opinii sunt multiple, una de natură proceduristă afirmă ca prin 

prescripție s-ar stinge numai acțiunea și nu dreptul subiectiv, alta de natură civilistă ține 

să afirme că se stinge însuși dreptul subiectiv, debitorul având în consecință doar o 

obligație naturală, o a treia ar afirma că se stinge dreptul la acțiune în sens material și nu 

dreptul subiectiv însuși. Determinarea sferei drepturilor subiective prescriptibile nu este 

nici ea facilă, având în vedere faptul că legea nu prevede expres toate cazurile când 

neexercitarea unui drept subiectiv în termenul prevăzut de aceasta ar duce la 

prescriptibile nu este nici ea facilă, având în vedere faptul că legea nu prevede expres 

toate cazurile când neexercitarea unui drept subiectiv în termenul prevăzut de aceasta ar 

duce la unor drepturi. Nu puține întrebări ridică și mecanismul prescripției extinctive. 

Astfel, considerând a fi o instituție care merită atenție, analiză, având ca argumente 

cele invocate mai sus ne-au determinat să alegem anume prescripția extinctivă ca obiect 

de studiu pentru teza de doctor. Primele obiective țin de determinate naturii juridice ale 

prescripției extinctive, respectiv obiectul prezentului studiu este anume acesta, 

presupunând o analiză amplă prin prisma istoriei și folosind ca bază metoda comparării 

pentru diferențierea de alte noțiuni ca decădere, termen extinctiv cu care aceasta deseori 

se confundă. 

Apărută mai târziu decât uzucapiunea, care după organizarea sistemului real de 

publicitate se află într-un declin evident, instituția prescripției extinctive este în prezent 

reglementată în toate legislațiile naționale ceea ce demonstrează utilitatea, avantajele ei, 

astfel fiind indispensabilă oricărei ordini juridice. Necătînd la asta rămâne controversat 

fundamentul, mecanismul și efectele prescripției extinctive, doctrina enunțând mai multe 

opinii. 

Vorbind de fundamentul prescripției extinctive este nevoie de precizat că acesta se 

referă atât la motivele care au determinat legiuitorul la reglementarea acestei instituții cât 

și la obiectivele urmărite de legiuitor prin reglementarea ei. Astăzi, putem afirma cu 

certitudine că în drept comparat existența unor pluralități de prescripții generează o 

pluralitate de fundamente, fiind imposibil determinarea unui fundament unic. Ceea ce 

este specific epocii contemporane în ceea ce privește reglementările în materia 

prescripției extinctive este prezența multitudinilor de prescripții speciale, cu termene și 
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regimuri proprii care derogă de la dreptul comun. Astfel savantul francez J. Carbonnier 

exclamă într-o lucrare că astăzi prescripțiile nu sunt puține ci sunt o adevărată ‖legiune‖
1
.  

După unii autori prescripția extinctivă ar fi fondată pe o prezumție de plată, după 

alții ea își are rostul în sancționarea neglijenței creditorului care nu și-a exercitat, în timp 

util, dreptul, o altă concepție enunță fundamentul prescripției extinctive în protecția 

debitorului care nu poate fi permanent sub amenințarea unui litigiu.  

Și totuși majoritatea autorilor afirmă că prescripția extinctivă constituie un 

mecanism obiectiv, un mijloc de consolidare a situaţiilor de fapt care se văd prelungite în 

timp prin transformarea lor în situații juridice conforme dreptului obiectiv. Respectiv 

majoritatea acceptă ideea că la baza prescripției extinctive stau motive de ordine publică: 

stabilitatea circuitului civil, a drepturilor legal dobândite și obligațiilor legal stinse. Fără 

prescripție nu ar exista stabilitate, astfel spre exemplu un debitor n-ar fi sigur de a nu fi 

obligat să plătească de două ori, iar pierderea chitanței sau distrugerea ei voluntară poate 

pune debitorul în imposibilitatea dovedirii liberării sale contra creditorului care cere o 

nouă plată iar prescripția extinctivă vine spre protecția contra pretențiilor creditorului de 

rea-credință convins în pierderea chitanței; la fel un proprietar nu ar fi sigur de a-și 

conserva bunul său, prescripția consolidând titlurile legitime de proprietate. Deci 

prescripția vine să asigure patrimoniul particularilor contra unor reclamații injuste. 

În afară rațiunii invocate mai sus, prescripția extinctivă s-ar baza și pe altele, fie 

după unii complimentare, după alții subsidiare sau chiar principale, cum ar fi: 

- sancționarea neglijenței titularului dreptului, care nu și-a realizat dreptul 

nesocotit sau încălcat, astfel lăsând să se împlinească prescripția; 

- împiedicarea acumulării dobânzilor și altor plăți periodice ducând la ruinarea 

debitorului; 

- prezumția de plată sau ideea probabilității faptului existenței plății
2
, respectiv a 

executării obligației prescrise, deoarece orice creditor este interesat în primirea cât mai 

repede a plății, iar faptul că acesta nu a reclamat datoria timp îndelungat duce la 

concluzia fie că plata s-a făcut, fie că debitorul la iertat, astfel prescripția ar servi ca un 

mijloc de probă, ea constituind o prezumție de plată; 

- prezumția confirmării actului anulabil de către cel interesat. 

Din fundamentul prescripției rees și funcțiile acesteia și anume: 

Funcția preventivă sau numită și funcția educativă și mobilizatoare Prescripția 

extinctivă are mai întâi de toate o funcție preventivă, deoarece perspectiva prescrierii 

dreptului la acțiune, în urma scurgerii termenului de prescripție stimulează titularii de 

drepturi să le valorifice în termenele prevăzute de lege. 

Funcția extinctivă sau de sancționare 

După părerea unor autori aceasta are un caracter subsidiar, deoarece se afirmă 

atunci când funcția preventivă nu și-a atins scopul. Astfel, prescripția extinctivă lipsește 

                                                           
1
 Jean Carbonnier. Droit civile. Paris: PUF, 1996, p. 571. 

2
Jean Carbonnier. Op.cit. p. 578. 
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titularul dreptului nesocotit sau încălcat de dreptul la acțiune, ceea ce nu este altceva 

decât o sancționare civilă a acestuia. 

Funcția de consolidare a raporturilor juridice și de înlăturare a dificultăților 

privind administrarea probelor. Prescripția extinctivă asigură stabilitatea și certitudinea 

raporturilor juridice, ca de altfel și cea achizitivă. Astfel, prescripția extinctivă permite 

subiectului pasiv determinarea situației sale juridice, deoarece acesta are dreptul deja să 

se opună la orice tentativă a titularului dreptului subiectiv de a obține concursul instanței 

de judecată pentru obligarea la executarea silită. Trecerea timpului poate crea dificultăți 

și în administrarea probelor respectiv prescripția extinctivă vine într-u înlăturarea 

acestora. 

Din cele analizate în literatura de specialitate , deducem că determinarea naturii 

juridice a prescripţiei extinctive comportă două probleme, prima constă în determinarea 

apartenenței instituţiei prescripţiei extinctive la dreptul substanţial civil sau la procesual 

civil, iar a două se referă la ceea de a şti ce calificare juridică trebuie să primească 

prescripţia dreptului la acţiune în cadrul unei sau alte ramuri. 

Determinarea naturii juridice, fie materiale, fie procesuale a prescripţiei dreptului 

la acţiune priveşte şi dreptul internaţional privat, în ceea ce priveşte stabilirea legii 

aplicabile: lex contractus sau lex fori. Deşi, art.1624 C.C. al R. M. prevede că „ 

prescripţia extinctivă a dreptului la acţiune este guvernată de legea aplicabilă dreptului 

subiectiv‖, teoretic problema persistă., deoarece în alte legislaţii, ca dreptul anglo-

american, prescripţia extinctivă este încă privită ca o instituţie de drept procesual supusă 

legii forului care soluţionează procesul. 

Disputele doctrinare cu privire la natura juridică a prescripţiei extinctive îşi are 

originea încă în dreptul roman, care a cunoscut atât uzucapiunea (uzucapio), ca mijloc de 

dobândire a proprietăţii unui lucru mişcător sau nemişcător, pe baza posedării 

neîntrerupte în tot timpul cerut de lege, cât şi prescripţia(praescriptio) ca mijloc de 

stingere a oricărei acţiuni reale sau personale neexercitate în timpul prevăzut de lege. 

Astfel pot fi identificate două puncte de vedere opuse, una de factură civilistică, 

alta de factură procesuală. Această controversă priveşte nu numai apartenenţa 

prescripţiei‖dreptului la acţiune‖ la dreptul civil sau dreptul procesual civil, ci şi natura 

însăşi a prescripţiei extinctive ca sancţiune juridică. 

Prescripţia „dreptului la acţiune” este instituţie de drept material(substanţial, 

civil). 

Pornind de la premiza că prescripţia ‖dreptului la acţiune‖ priveşte valorificarea pe 

cale silită a unui drept subiectiv consacrat prin normele dreptului material, s-a tras 

concluzia că prescripţia extinctivă este o instituţie ce aparţine dreptului civil, ori de câte 

ori este vorba de încălcarea unui drept subiectiv civil sau a unui interes legitim ocrotit 

prin normele dreptului civil. Sunt, însă, formulate opinii diferite asupra ceea ce stinge 

dreptul civil şi ce reprezintă prescripţia extinctivă pentru dreptul civil
1
. 

                                                           
1
 Marian Nicole. Tratat de prescripţie extinctivă. Bucureşti: Universul juridic, 2010, p. 97. 
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Într-o opinie, se consideră că prin prescripţie s-ar stinge însăşi dreptul subiectiv şi 

obligaţia corelativă, deoarece este de neconceput supravieţuirea dreptului subiectiv civil, 

dacă se stinge posibilitatea ocrotirii lui pe calea constrângerii statale
1
. 

O altă opinie invocă că prin prescripţie se stinge, după caz, fie acea componentă a 

dreptului la acţiune, care este posibilitatea titularului dreptului de a obţine obligarea 

subiectului pasiv la executarea obligaţiei corelative sau la recunoaşterea dreptului 

subiectiv contestat, fie însuşi dreptul real principal, datorită neexercitării lor în termenul 

prevăzut de lege
2
. 

Însă rămâne dominantă opinia conform căreia prescripţia extinctivă stinge doar 

dreptul la acţiune în sens material, iar dreptul subiectiv supravieţuieşte şi poate fi ocrotit 

prin cale defensivă, prin excepţiune. 

Pe baza acestor teze invocate mai sus, din punct de vedere juridic prescripţia 

extinctivă a putut fi definită şi calificată fie ca o sancţiune de drept civil
3
, constând în 

stingerea dreptului subiectiv, a dreptului la acţiune în sens material, neexercitat în 

termenul de prescripţie prevăzut de lege, fie ca un mod de transformare a conţinutului 

raportului juridic civil, având în vedere că pentru subiectul activ prescripţia apare o 

sancţiune a neglijenţei sau pasivităţii sale în apărarea dreptului încălcat, în timp ce, 

pentru subiectul pasiv, ea apare ca un beneficiu legal, care-i conferă posibilitatea de a se 

opune şi refuza îndeplinirea silită a obligaţiei ce-i incubă. 

Din faptul că prin prescripţie se stinge numai dreptul la acţiune în sens material, 

decurg următoarele consecinţe juridice: 

- supravieţuirea dreptului subiectiv civil şi a obligaţiei corelative; 

- imprescriptibilitatea dreptului la acţiune în sens procesual, adică a dreptului de 

a intenta acţiunea. 

Prescripţia este instituţie de drept procesual 

În afirmarea acestui fapt s-a pornit de la critica distincţiei, care urmează a fi tratată 

mai jos, a dreptului la acţiune în drept la acţiune în sens material, adică dreptul 

reclamantului de a obţine admiterea acţiunii şi recunoaşterea dreptului pretins, precum şi 

obligarea pârâtului la executarea obligaţiei corelative pe cale silită, şi dreptul la acţiune în 

sens procesual, adică dreptul la intentarea acţiunii. Astfel, se invocă faptul că dreptul de a 

sesiza instanţa şi dreptul de a solicita admiterea acţiunii nu sunt drepturi autonome, 

distincte ci sunt drepturi subiective procesuale, componente ale dreptului la acţiune, 

alături de alte prerogative procesuale
4
. Considerăm că teza naturii procesuale civile a 

prescripţiei extinctive a dreptului la acţiune este eronată, deoarece se porneşte de la 

                                                           
1
Safta-Romano E. Probleme teoretice şi practice-actuale din domeniul prescripţiei extinctive. În: 

Dreptul. 1990, nr. 9 – 12, p. 113 - 114. 
2
Boroi G. Drept civil. Partea generală. Persoanele. Bucureşti: Ed. All Beck, 2001, p. 255 - 257  

3
 Pop A., Beleiu Gh. Drept civil Român. Introducere în drept civil. Subiectele dreptului civil. Ed. a 

VII-a, revăzută şi adăugită de M. Nicolae şi P. Truşcă. București: Universul Juridic, 2001, p. 512 - 516., T. 

R. Popescu. Drept Civil. Introducere generală. București: Ed. Oscar Print, 1994, p. 259. 
4
 Leş I. Tratat de drept procesual civil. București: Ed. All Beck, 2001, p. 142 - 145. 
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premise greşite. Astfel, sunt confundate acţiunea cu dreptul la acţiune în sens procesual, 

greşită fiind şi includerea dreptul la admiterea acţiunii printre componentele dreptului la 

acţiune în sens procesual. Dreptul de a cere condamnarea pârâtului sau admiterea 

acţiunii, adică dreptul la acţiune în sens material, este o prerogativă a dreptului subiectiv 

material care alcătuieşte conţinutul raportului juridic de răspundere civilă, dedus în 

justiţiei, născut în urma încălcării dreptului subiectiv civil preexistent sau a unei 

îndatoriri legale prealabile. Respectiv, nesocotirea unei dispoziţii de ordin material atrage 

după sine sancţiuni de drept material, şi nu procesual, chiar dacă realizarea acestora 

presupune declanşarea unui proces civil. 

Problema apartenenţei instituţiei juridice a prescripţiei extinctive la dreptul 

substanţial sau la cel procesual, considerăm că este una de delimitare a unei ramuri de 

alta, şi nu de natură juridică. Respectiv, sub un anumit aspect prescripţia extinctivă ar 

aparţine dreptului civil, drept material, prin ceea ce se numeşte prescripţia dreptului la 

acţiune în sens material, cât şi dreptului procesual, dar numai prin ceea ce se numeşte 

prescripţia dreptului de a cere executarea silită.  

Ne propunem o analiză comparată a problemei naturii juridice a prescripției 

extinctive, care rămâne controversată, respectiv a următoarelor teze: 

1. teza procesuală,de origine romană, întâlnită mai ales în sistemul anglo-saxon, 

conform căreia prescripția stinge doar dreptul la acțiunea civilă, aceasta constituind o 

condiție de admisibilitate, dar nu și dreptul subiectiv; 

2. teza substanțialistă, concepție dominantă în sistemul de drept romano-

german, admisă din ce în ce mai mult și în doctrina și jurisprudența anglo-americană. 

Potrivit acestei teze prescripţia stinge dreptul subiectiv. 

3. Există și o opinie mixtă(dualistă), astfel aceasta afirmă că prin prescripție se 

stinge atât acțiunea civilă cât și dreptul subiectiv, deoarece acestea nu pot supraviețui una 

alteia, fiind strâns legate între ele
1
. 

Pentru a putea examina tezele amintite mai sus, considerăm necesar de a trata 

corelaţia dintre dreptul la acţiune cu dreptul subiectiv civil şi acţiunea civilă. 

Dreptul subiectiv este acea prerogativă sau facultate, recunoscută şi garantată de 

normele dreptului obiectiv, în temeiul căruia titularul său poate trage, dintr-o situaţie 

juridică determinată, un anumit avantaj sau folos, material ori moral
2
. Dreptul subiectiv 

prezintă următoarele trăsături caracteristice: 

 dreptul subiectiv civil este o prerogativă juridică recunoscută şi garantată de 

dreptul obiectiv subiectului activ; astfel este esenţial  protecţia juridică acordată; 

 este o prerogativă exclusivă, astfel aparţine numai titularului (cotitularilor); 

 prerogativa conferită titularului are ca izvor fie un act juridic, fie un fapt juridic, 

de care normele de drept civil leagă consecinţe juridice; 

                                                           
1
 Marian Nicolae. Op.cit., p. 200 – 205. 

2
Ştefănescu D. Contribuţii la elaborarea unei noi definiţii a dreptului subiectiv. În: Dreptul. 1991, nr. 

7 – 8, p. 82. 
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 acesta poate consta într-un anumit avantaj material sau moral, astfel fiind vorba 

de o prerogativă determinată. 

Acţiunea civilă, în sensul tehnic, reprezintă mijlocul procesual de ocrotire a 

drepturilor subiective şi intereselor legitime încălcate sau nesocotite. Însă aceasta este 

întâlnită şi sub alte înţelesuri, respectiv: 

- fie acţiune în sensul de drept la acţiune, respectiv acţiunea în sens material, 

adică dreptul de a reclama în justiţie o anumită pretenţie; 

- fie în sensul de cerere de chemare în judecată, adică act procesual sau 

procedural; 

- fie în sensul însăşi de proces; 

- fie în sensul de drept subiectiv material, substanţial. 

Privită în sens obiectiv, ca un mijloc tehnico-juridic de ocrotire a drepturilor 

subiective civile ori intereselor legitime încălcate, acţiune civilă se prezintă ca având 

caracter abstract, general, unitar. Astfel, aceasta are acelaşi conţinut, aceleaşi forme 

procesuale posibile de existenţă. Odată cu deschiderea procesului civil, prin sesizarea 

instanţei de cel interesat, acţiunea se prezintă ca un drept subiectiv autonom. Deci, 

dreptul la acţiune, sau acţiunea este un drept subiectiv procesual care nu se confundă cu 

dreptul subiectiv material dedus judecăţii.   

În ceea ce priveşte conceptul de drept la acţiune sunt formulate două teze: 

- teza dualistă, care se bazează pe distincţia de drept la acţiune în sens material şi 

drept la acţiune în sens procesual; 

- teza monistă care invocă existenţa doar a unui drept la acţiune de natură 

procesuală. 

Conform primei teze dreptul la acţiune are două accepţiuni: 

- dreptul la acţiune în sens material, adică dreptul la admiterea cererii, dreptul la 

condamnarea pârâtului, respectiv posibilitatea reclamantului de a cere pârâtului, cu 

concursul instanţei, executarea unei obligaţii sau recunoaşterea unui drept contestat 

- drept la acţiune în sens procesual, adică dreptul la intentarea acţiunii, respectiv 

posibilitatea de a sesiza instanţa. 

Importanţa acestei distincţii a dreptului la acţiune rezidă din următoarele: 

- în materia prescripţiei extinctive, stingerea dreptului material la acţiune nu 

atrage şi stingerea dreptului procesual la acţiune, respectiv titularul dreptului subiectiv 

civil poate sesiza instanţa şi după scurgerea termenului de prescripţie, respectiv dreptul la 

acţiune în sens procesual este imprescriptibil; 

- pe planul procesului civil: 

 lipsa dreptului procesual la acţiune duce la refuzul de a primi cererea, iar dacă 

cererea este primită la încetarea activităţii judiciare, iar lipsa dreptului material la acţiune 

nu duce la refuzul examinării cererii, ci la respingerea ei ca neîntemeiată sau prescrisă; 

 dreptul procesual la acţiune este condiţionat uneori de îndeplinirea unor condiţii 

sau proceduri prealabile; 

 renunţarea la acţiune priveşte acţiunea şi dreptul în sens procesual, pe când 

renunţarea la dreptul subiectiv dedus judecăţii ţine de acţiunea în sens material, caz în 
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care reclamantul nu va avea nici o pretenţie cu privire la acest drept, astfel încât o nouă 

acţiune cu privire la acest drept va fi respinsă în fond. 

Conform celei de a doua teză, teza monistă, dreptul la acţiune este un drept 

subiectiv general, nediferenţiat de fiecare drept subiectiv concret şi nu se naşte odată cu 

încălcarea dreptului subiectiv ci preexistă acestuia în conţinutul capacităţii juridice a 

fiecărei persoane, ca posibilitate generală de acţiune în justiţie. Conform acestei opinii 

dreptul la acţiune este elementul de legătură dintre dreptul subiectiv şi acţiunea civilă
1
. 

Considerăm, că teza dualistă este cea ce urmează a fi reţinută, având în vedere că 

aceasta explică: 

- mecanismul prescripţiei extinctive; 

- supravieţuirea dreptului subiectiv civil; 

- autonomia acţiunii civile. 

Astfel, distincţia dintre dreptul material la acţiune şi dreptul procesual la acţiune 

este absolut necesară.  

Determinând conţinutul acestor noţiuni putem stabili corelaţia dintre acestea. 

Dreptul subiectiv civil şi dreptul material la acţiune. Deşi diferite, dreptul 

subiectiv şi dreptul material la acţiune sunt într-un raport de dependenţă, deoarece 

dreptul material la acţiune sancţionează orice încălcare adusă dreptului subiectiv, fiind un 

mijloc de realizare în natură sau prin echivalent a acestuia. Dreptul subiectiv este 

raţiunea şi scopul dreptului material la acţiune. Astfel, rezultă că cele două drepturi se 

află într-un raport de subordonare, în care dreptul subiectiv este dreptul originar, 

principal şi primar, iar dreptul material la acţiune este dreptul secundar, derivat, 

accesoriu. Dreptul subiectiv şi dreptul material la acţiune sunt interdependente dar şi 

relativ autonome. Astfel, pe de o parte există o relaţie de dependenţă între acestea, iar pe 

de altă parte, totuşi ele sunt două drepturi diferite, supuse unor cauze diferite de naştere şi 

stingere, au obiecte şi subiecte diferite. Respectiv pot exista mai multe situaţii de 

discordanţă între dreptul subiectiv şi dreptul material la acţiune: 

- dreptul subiectiv premerge dreptul material la acţiune, care ia naştere doar în 

caz de încălcare a dreptului subiectiv primar; 

- există drept subiectiv fără drept material la acţiune, indiferent dacă cel din urmă 

n-a existat niciodată(obligaţiile născute din jocuri şi pariuri), este refuzat cu titlu de 

sancţiune sau pedeapsă civilă sau deşi dreptul material la acţiune a existat, acesta s-a 

stins din cauze proprii şi independente de stingerea dreptului subiectiv(obligaţiile 

naturale, obligaţiile prescrise); 

- există drept material la acţiune fără un drept subiectiv preexistent, ca exemplu 

constatarea nulităţii absolute
2
. 

Dreptul subiectiv civil şi dreptul procesual la acţiune. Dreptul procesual la acţiune 

este mijlocul de asigurare a accesului liber la justiţie a oricărei persoane care se consideră 

vătămată într-un drept al său recunoscut de lege ori într-un interes legitim. Distincţia 

                                                           
1
 Leş I. Op.cit., p. 142 - 145. 

2
 Marian Nicole. Op.cit, p. 200 – 205. 
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dintre dreptul subiectiv şi dreptul procesual la acţiune este evidentă şi rezidă în 

următoarele: 

- de natură juridică: dreptul subiectiv este un drept privat, iar dreptul procesual 

la acţiune este un drept public recunoscut de lege oricărei persoane în scopul apărării 

drepturilor, libertăţilor, intereselor legitime ale acesteia şi se manifestă pe plan procesual 

printr-un complex de drepturi procesuale ce pot fi exercitate în cursul unui proces; 

- dreptul subiectiv este un drept subiectiv substanţial, iar dreptul procesual la 

acţiune este un drept procesual destinat să asigure ocrotirea în justiţie a dreptului 

subiectiv material încălcat, nesocotit sau contestat; 

- după conţinutul juridic, dreptul subiectiv variază în dependenţă după categoria 

din care face parte, iar dreptul procesual la acţiune are un conţinut şi structură identică, 

posibilitatea de a sesiza instanţa de judecată; 

- după obiect, dreptul subiectiv poate avea ca obiect bunuri corporale sau 

incorporale, un act, fapt, o anumită situaţie juridică, iar dreptul procesual la acţiune este 

acelaşi judecarea şi pronunţarea instanţei faţă de anumite pretenţii determinate
1
. 

Dreptul procesual la acţiune, preexistă oricărui drept subiectiv, fiind recunoscut de 

lege oricărei persoane fizice sau juridice, acesta nu se confundă cu drepturile procesuale 

dobândite de o parte în cadrul unui proces determinat. În cazul încălcării, contestării sau 

nesocotirii dreptului subiectiv, titularul acestuia poate cere recunoaşterea, ocrotirea lui şi 

astfel beneficiază de un drept la acţiune în sens material, care se exercită prin intermediul 

dreptului procesual la acţiune. 

Între dreptul subiectiv şi acţiunea civilă, fiind categorii juridice autonome, există o 

interdependenţă care se manifestă sub următoarele aspecte: 

- dreptul subiectiv material constituie fundamentul acţiunii; 

- dreptul subiectiv care este fundamentul acţiunii este factorul de decizie la 

calificarea acţiunii, determinarea competenţei etc. 

Dreptul la acţiune şi acţiunea civilă 

Dreptul material la acţiune este un drept subiectiv constând în posibilitatea de a 

obţine prin constrângere condamnarea pârâtului, iar acţiunea este mijlocul tehnic de 

realizare a acestui drept. Astfel, cum am mai afirmat sunt două noţiuni juridice diferite, 

una fiind de drept material, alta de drept procesual. Numai existenţa dreptului material la 

acţiune conduce, în principiu la soluţionarea în fond a cauzei, prin admiterea în tot sau în 

parte a pretenţiilor formulate, însă indiferent de existenţa dreptului material la acţiune, 

acţiunea există ca atare din momentul în care a fost primită cererea de chemare în 

judecată, deoarece existenţa acesteia nu este condiţionată de temeinicia sau netemeinicia 

pretenţiei formulate de către una din părţi. 

Teza procesuală – conform acestei teze, prescripţia extinctivă este o noţiune care 

se ataşează în principal de acţiune, având drept efect numai stingerea acţiunii 

neexercitate în termenul prevăzut de lege şi lăsând, astfel, să subziste dreptul subiectiv. 

Fiind o condiţie de admisibilitate a acţiunii, prescripţia extinctivă împlinită furnizează 

                                                           
1
Ibidem, p. 213. 
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celui interesat o fine de neprimire prin care să poată obţine respingerea cererii fără a se 

cerceta fondul litigiului. Această concepţie îşi are originea în dreptul roman clasic. 

Susţinută în vechiul drept francez de Pothier, teza procesualistă a prescripţiei extinctive a 

penetrat şi în dreptul modern, în special în sistemul de common law, care concepea 

prescripţia drept o limitation a perioadei în care era admisibilă o acţiune civilă
1
.  

Sistemul anglo-american tratează efectul juridic al timpului în mod diferit: de o 

parte, există the prescription (sau acquisitive prescription) ca mijloc de a dobândi 

servituţile şi alte drepturi reale (cu excepţia dreptului de proprietate) prin efectul timpului 

(aceasta corespundea uzucapiunii romane), iar de altă parte the limitation, instituţie 

diferită de prescripţie, ca mijloc de stingere a diferitor acţiuni, inclusiv a acţiunii în 

revendicare. În dreptul englez prescripţia stinge acţiunea - remedy, right of action, dar nu 

cauza acţiunii- right-claim, title, - făcându-se distincţia între efectul achizitiv şi cel 

extinctiv de drepturi, între prescription pe de o parte şi limitation, pe de altă parte.  

În dreptul englez trebuie făcută distincţia dintre prescripţia acţiunilor reale şi 

prescripţia acţiunilor personale, deoarece acţiunile reale nu se sting prin prescripţie 

(limitation) decât dacă imobilul sau un alt drept real este dobândit de terţ prin uzucapiune 

(adverse possession). În schimb, acţiunile personale se prescriu prin prescripţie 

(limitation), indiferent dacă dreptul subiectiv substanţial este sau nu stins. Cât priveşte 

materia obligaţională, prescripţia (limitation) stinge acţiunea (right of action), iar nu şi 

dreptul subiectiv ca atare, termenul de prescripţie (time limit), stabilit în funcţie de 

diferitele clase de acţiuni, fiind în genere, de maxim 12 ani, dacă prin lege nu se prevede 

altfel. 

În sprijinul tezei respective sunt aduse mai multe argumente, care de fapt pot fi 

combătute: 

- într-un prim argument este invocat faptul că legiuitorul tratează deseori 

acţiunea ca obiect al prescripţiei. Astfel, foarte multe texte dispun „acţiunea se prescrie‖, 

„nici o acţiune nu este primită dacă...‖, dar se ignoră faptul că majoritatea codurilor civile 

moderne, ca şi primele legi anglo-saxone au fost adoptate la o epocă în care noţiunile de 

drept subiectiv şi de acţiune nu erau pe deplin elaborate, iar faptul că în prezent 

legiuitorul continuă să folosească acestea, se datorează fie tradiţiei, fie că termenul de 

acţiune este întrebuinţat în sens de drept subiectiv material şi nu de drept subiectiv 

procesual; 

- un alt argument se referă la faptul că prescripţia figurează în unele legislaţii ca 

temei de neprimire spre examinare a cererii, ca exemplu în Franţa, astfel figurând ca o 

condiţie de existenţă a acţiunii; 

- un alt argument, dacă ne referim la efectele  şi mecanismul prescripţiei 

extinctive, se referă la faptul că această teză reuşeşte să explice soluţiile jurisprudenţei. 

Astfel, faptul că prescripţia nu stinge decât acţiunea, lăsând să subziste dreptul subiectiv, 

explică, atât în sistemul common low, cât şi în cel continental, de ce după împlinirea 

prescripţiei unele efecte ale obligaţiei continuă să existe, ca dreptul de retenţie în sistemul 

                                                           
1
 Ibidem.  
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common law, supravieţuirea excepţiei în sistemul romano-germanic şi valabilitatea unei 

datorii prescrise în ambele sisteme de drept. 

Totuşi cu toate argumentele aduse în favoarea acestei teze, a fost criticată. Astfel, 

acolo unde prescripţia îşi găseşte o reglementare unitară, ca exemplu Codul civil francez, 

s-a invocat că această teză ar ignora unitatea prescripţiei extinctive şi achizitive.  

Teza substanţialistă. Potrivit acestei teze prescripţia stinge dreptul subiectiv. 

Adepţii acestei teze sunt francezii, şi ca premiză s-a avut unificarea prescripţiei extinctive 

cu cea achizitivă într-o singură instituţie. Redactorii Codului lui Napoleon au ales 

concepţia lui Domat asupra prescripţiei, care era adeptul tezei moniste, de origine 

bizantină, cea a existenţei unei singure prescripţii ce îmbracă două forme, în detrimentul 

tezei lui Ponthier, care era adeptul tezei dualiste de origine romană. Acesta însă confunda 

noţiunea de acţiune cu cea de drept. Astfel, această teză are ca bază nu numai opinii ale 

doctrinarilor, ci şi legislaţia civilă ce reglementează prescripţia extinctivă în special în 

sistemul de drept continental. Teza respectivă însă, din punct de vedere a fundamentului 

şi efectelor, cunoaşte mai multe concepţii: 

- în prima accepţiune, efectul prescripţiei extinctive constă în stingerea dreptului 

subiectiv, ce are loc de plin drept, fără intervenţia creditorului sau debitorului. Această 

poziţie face inexplicabilă, supravieţuirea obligaţiei naturale consacrate de jurisprudenţă 

atât în sistemul romano-germanic, cât şi în cel de commmon law; 

- o altă concepţie invocă că prescripţia nu operează de plin drept, ci numai când 

este invocată în instanţă. 

- Prescripția extinctivă având dependență directă de scurgerea timpului, fiind un 

mod de stingere a răspunderii civile din cauza neexercitării dreptului material la acțiune 

în timpul fixat de lege, se aseamănă cu alte instituții de drept privat, în cadrul cărora 

efectul extinctiv al împlinirii unui anumit termen  este esențial și anume: 

1) prescripția achizitivă sau uzucapiunea; 

2) termenul extinctiv; 

3) decăderea. 

Delimitarea acestora este uneori dificilă deoarece între acestea și prescripția 

extinctivă există importante asemănări și deosebiri, astfel pentru a nu fi confundate 

considerăm necesar de a trata această delimitare. 

Prescripția extinctivă și prescripția achizitivă 

Asemănări: 

- ambele sunt instituții de drept civil; 

- ambele sunt sancțiuni de drept pentru titularii drepturilor subiective civile ce 

sunt inactivi; 

- ambele presupun anumite termene. 

Deosebiri: 

- termenele de prescripție extinctivă sunt mai scurte și mai numeroase, iar 

termenele pentru prescripția achizitivă sunt mai lungi și mai puține; 

- pe lângă reguli comune privind calculul termenelor, fiecare din ele au reguli 

proprii de suspendare și întrerupere; 
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- efectul prescripției extinctive constă în stingerea dreptului la acțiune(în sens 

material), iar prescripția achizitivă conduce la dobândirea unui drept real.  

Prescripția extinctivă și decăderea  

Decăderea este o sancțiune de drept civil ce constă în stingerea dreptului subiectiv 

neexercitat în termenul stabilit de lege sau de părți. Termenele de decădere se 

diferențiază de termenele de prescripție, dar și de alte termene ca exemplu de termenele 

ce afectează executarea unui act juridic, termene extinctive, de cele de garanție pentru 

conformitatea lucrului vândut. Spre deosebire de termenele de prescripție termenele de 

decădere sunt considerate mai riguroase, nesusceptibile de suspendare, întrerupere sau 

repunere în termen. Decăderea operează din plin drept, și nu la cererea celui interesat. 

Termenele de decădere nu sunt susceptibile de renunțare și pot fi invocate din oficiu de 

către instanța. 

Asemănări: 

- ambele sunt instituții de drept privat; 

- ambele presupun termene și inacțiunea titularului dreptului subiectiv pe tot 

timpul indicat de lege; 

- ambele au un efect extinctiv și acordă celui interesat nu o simplă excepție 

procesuală ci o apărare de fond care poate fi opusă în orice stare a pricinii; 

- regulile de calcul sunt aceleași. 

Deosebiri: 

- de natură juridică, prescripția este de ordine publică, decăderea însă este mixtă, 

de ordine publică și privată; 

- după izvor, termenele de prescripţie extinctivă sunt legale, imperative, iar cele 

de decădere pot fi atât legale cât și convenționale; 

- ca fundament, prescripția se bazează pe inacțiunea culpabilă a titularului 

dreptului și necesitatea securității raporturilor civile, iar decăderea pe necesitatea ca 

anumite acte să fie făcute într-un termen considerat suficient pentru acestea, indiferent 

dacă inacțiunea este sau nu imputabilă titularului dreptului. 

- sub aspect de renunțare , renunțarea la decăderea de ordine publică este lipsită 

de efecte și lovită de nulitate absolută, spre deosebire de renunțarea la beneficiul 

prescripției sau decăderea de ordine privată care în principiu este valabilă; 

- după efecte juridice, prescripția extinctivă stinge doar dreptul material la 

acțiune, astfel înlăturând răspunderea civilă, iar decăderea stinge însuși dreptul subiectiv, 

astfel dreptul stins nu mai poate fi valorificat pe calea acțiunii și nici pe cale de excepție. 

Prescripția extinctivă și termenul extinctiv 

Termenul extinctiv reprezintă, alături de condiție și sarcină, o modalitate a actului 

juridic, aceasta constând într-o împrejurare ce poate influența efectele actului juridic. 

Astfel, împrejurarea care constă în scurgerea timpului, numit termen reprezintă un 

eveniment viitor și sigur, până la care este amânată începerea ori stingerea exercițiului 

drepturilor subiective civile și a obligațiilor corelative. În dependență de natura efectelor 

produse acesta poate fi de două tipuri suspensiv și extinctiv. Termenul suspensiv amână 

începutul exercițiului dreptului subiectiv civil și executarea obligației corelative până la 
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împlinirea lui, iar cel extinctiv este termenul ce amână, până la împlinirea acestuia 

stingerea exercițiului dreptului subiectiv civil și executării obligației corelative. Termenul 

afectează doar executarea actului sau exercițiul dreptului, însă nu și existența actului. 

Asemănări: 

 ambele sunt noţiuni de drept privat; 

 ambele se bazează pe împlinirea unui anumit interval de timp; 

 ambele presupun un efect extinctiv; 

Deosebiri: 

- după natura juridică, termenul este o modalitate a actului juridic civil, iar 

prescripţia extinctivă este un mod de înlăturare a răspunderii civile; 

- domeniul de aplicare, termenul extinctiv ţine doar de actul juridic, fiind un 

element al acestuia, prescripţia juridică, în principiu se referă la raporturile juridice civile; 

- după izvor,termenul extinctiv poate izvorî din lege, act juridic, hotărârea 

instanţei, însă termenele de prescripţie se stabilesc numai prin lege; 

- după mecanism, termenul extinctiv operează de plin drept, indiferent de voinţa 

persoanei, iar prescripţia extinctivă operează numai dacă este invocată de cel în favoarea 

căruia curge; 

- după efecte, termenul extinctiv stinge dreptul subiectiv civil şi obligaţia 

corelativă, iar prescripţia extinctivă stinge dreptul material la acţiune. 
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RĂSPUNDEREA MATERIALĂ A 

ANGAJATORULUI FAŢĂ DE SALARIAT 

 
ŢÎGANAŞ Arina


 

 

Institutul de Istorie, Stat şi Drept, AŞM,  

str. 31 August 1989, 82, or. Chişinău, MD-2012. 

 

EMPLOYER’S MATERIAL LIABILITY FOR THE EMPLOYEES  

 

Material liability in labour law is divided into two great branches: employer’s 

material liability and employees’ material liability. Different doctrinarians threat in a 

different way problems of employer’s material liability delimitation, concept, forms and 

repairing method of it. The main idea last to be that the employer is liable for material or 

moral damages caused to employees, damages caused on working responsibilities or as 

a result of an illegal abridgment of the right to work.  

Due to our legislation, there are three forms of employer’s material liability, three 

condition of responsibility apparition in labour law. First, employer’s responsibility for 

damages caused on employees’ working responsibilities. Second, employer’s 

responsibility for damages caused on working responsibilities or as a result of an illegal 

abridgment of the right to work. It is underlined that Moldovan lawgiver has specified in 

a determined legal norm eight cases for this liable condition. Last, the employer’s 

liability for moral damages caused to the employee. It is considered the most 

problematic one because there is no concrete settlement on conditions, forms and, 

especially, amount of moral damages repairing. 

Lots of doctrinarians convict employer, defending employee as the weakest 

economic part. We disagree with such appointment from different points of view.  

 

Legislaţia muncii stabileşte răspunderea materială a părţilor contractului individual 

de muncă prin obligaţia angajatorului, fie a salariatului de a repara prejudiciul material 

şi/sau moral cauzat celeilalte părţi, în cadrul îndeplinirii obligaţiilor de muncă. 

Astfel, răspunderea materială în dreptul muncii se clasifică în două categorii: 

1) Răspunderea angajatorului faţă se salariat; 

2) Răspunderea salariatului faţă de angajator. 

În opinia unor autori
1
, răspunderea materială a angajatorului se împarte în 3 grupe: 

                                                           

 ŢÎGANAŞ Arina Ştefan – Doctorandă la Institutul de Istorie, Stat și Drept al AȘM. 

1
Сосна Б. Трудовые договоры (контракты) в РМ и РФ в условиях рыночной экономики: 

теория и практика. Кишинэу: Reclama, 2001, с. 193. 
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1. răspunderea pentru prejudiciul cauzat prin încălcarea dreptului salariatului la 

muncă; 

2. răspunderea pentru prejudiciul cauzat sănătăţii salariatului; 

3. răspunderea pentru prejudiciul cauzat prin încălcarea altor drepturi în 

raporturile de muncă. 

Considerăm o asemenea clasificare oportună, complexă şi demnă de a fi, deoarece 

aceasta reflectă cazurile survenirii răspunderii materiale a angajatorului faţă de salariat în 

detaliu.  Plenul Curţii Supreme de Justiţie (în continuare Plenul CSJ) clasifică cazurile 

de survenire a răspunderii materiale a angajatorului în: 

a) neîndeplinirea de către angajator a obligaţiilor asumate prin contractul 

individual de muncă; 

b) privare ilegală a salariatului de posibilitatea de a munci; 

c) refuz neîntemeiat de angajare.
1
 

De menţionat că pentru surveni răspunderea materială în dreptul muncii, atât a 

angajatorului faţă de salariat, cât şi a salariatului faţă de angajator, trebuie întrunite 

cumulativ anumite condiţii: 1) părţile trebuie să aibă calitatea de angajator şi salariat; 2) 

fapta ilicită să fie săvârşită în legătură cu munca sa; 3) să existe prejudiciul real, direct, 

cert şi efectiv; 3) să existe urmări prejudiciabile; 4) legătura cauzală între faptă şi 

prejudiciul survenit. 

Potrivit art. 329 (alin. 1) Codul Muncii al RM
2
 (în continuare CM): „angajatorul 

este obligat să repare integral prejudiciul material şi cel moral cauzat salariatului în 

legătură cu îndeplinirea de către acesta a obligaţiilor de muncă sau ca rezultat al privării 

ilegale de posibilitatea de a munci...‖. 

Reieşind din prevederile normei legale sus-menţionate putem delimita 3 forme a 

răspunderii materiale a angajatorului faţă de salariat: 

1. Răspunderea angajatorului pentru prejudiciul material cauzat salariatului în 

legătură cu îndeplinirea de către acesta a obligaţiilor de muncă; 

2. Răspunderea angajatorului pentru prejudiciul cauzat salariatului ca rezultat al 

privării ilegale de posibilitatea de a munci; 

3. Răspunderea angajatorului faţă de salariat pentru prejudiciul moral. 

Aşadar, prima formă presupune faptul că angajatorul repară prejudiciul cauzat 

salariatului în situaţia în care prejudiciul a fost cauzat în legătură cu îndeplinirea de către 

salariat a obligaţiilor de muncă. Această situaţie rezultată din norma legală sus-

menţionată este reflectată ca prin unison într-o altă normă juridică – art. 331 CM. Potrivit 

ultimei, răspunderea materială a angajatorului pentru prejudiciul material cauzat 

salariatului survine în cazul îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ale 

                                                           
2
Punctul 4 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie Cu privire la practica aplicării de către 

instanţele judecătoreşti a legislaţiei ce reglementează obligaţia uneia dintre părţile contractului individual de 

muncă de a repara prejudiciul cauzat celeilalte părţi, Nr.11 din 3 octombrie 2005. Buletinul Curţii de Justiţie 

a Republicii Moldova. 2006, nr. 2. 
3
Codul muncii. Legea Nr. 154-XV din 28.03.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 

159-162/648 din 29.07.2003. 
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angajatorului. De aici rezultă faptul că angajatorul nu poartă răspundere materială pentru 

prejudiciul material cauzat salariatului în cazul neîndeplinirii obligaţiilor sale prevăzute 

în contractul individual de muncă. Considerăm că această situaţie presupune obligaţia 

angajatorului de a repara prejudiciul material – personal salariatului. 

Prin prejudiciu material – personal avem în vedere prejudiciul adus proprietăţii 

private a salariatului, mai cu seamă a bunurilor personale ale acestuia. Ar rezulta că 

angajatorul este obligat să repare salariatului prejudiciul cauzat proprietăţii private a 

acestuia, în caz de deteriorare sau distrugere a proprietăţii în procesul activităţii de muncă 

sau în cazul îndeplinirii funcţiei de muncă. Corelativ, salariatul are dreptul de a cere de la 

angajator repararea prejudiciului cauzat proprietăţii/bunurilor sale personale în legătură 

cu îndeplinirea obligaţiilor de muncă
1
. Angajatorul e obligat să asigure integritatea 

bunurilor personale ale salariaţilor care se află în întreprindere în timpul îndeplinirii de 

către salariat a obligaţiilor sale de muncă. În particular vorbim de integritatea hainelor şi 

altor bunuri personale necesare salariatului după finisarea orelor de muncă. Aceasta 

presupune oferirea unui spaţiu respectiv în care salariatul îşi poate păstra bunurile sale 

personale pe întreaga perioadă a zilei de muncă. 

De asemeni, la situaţia survenirii răspunderii materiale a angajatorului pentru 

prejudiciul cauzat salariatului în legătură cu îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor 

contractuale (desigur cele ce reies din contractul individual de muncă) de către angajator 

se atribuie cazurile producerii accidentelor de muncă cu survenirea vătămării sănătăţii 

sau a unei boli profesionale. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie Cu privire 

la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei ce reglementează 

obligaţia uneia dintre părţile contractului individual de muncă de a repara prejudiciul 

cauzat celeilalte părţi, Nr.11 din 3 octombrie 2005
2
 (în continuare Hotărârea Plenului) 

tratează în acest caz prejudiciul ca cel ce a rezultat din oricare traumă cauzată salariatului 

în procesul de muncă, fie survenirea unei afecţiuni profesionale. În pct. 7 al Hotărârii 

Plenului se explică precum că prejudiciul, în acest caz, se va considera venitul salarial 

neîncasat ca urmare a pierderii sau micşorării capacităţii de muncă. Dacă însă capacitatea 

de muncă este pierdută în totalitate, se va compensa prejudiciul total, adică salariul de 

care a fost lipsit salariatul. De menţionat este faptul că pentru ca o afecţiune să fie 

considerată profesională aceasta trebuie să fi survenit în urma factorilor negativi, cauzaţi 

de obicei de nerespectarea normelor tehnicii securităţii de către angajator, altfel va fi 

vorba despre o situaţie de asigurare socială. 

În cazul decesului salariatului, survenit în urma unui accident de muncă sau ca 

rezultat al unei îmbolnăviri profesionale angajatorul repară prejudiciul material 

persoanelor ce au acest drept şi achită o îndemnizaţie unică, în mărime de valoarea 

                                                           
1
 Куренной А.М. Трудовое право России: учебник для студентов высших учебных 

заведении. Москва: «Юристъ», 2006, с. 380. 
2
 Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie Cu privire la practica aplicării de către instanţele 

judecătoreşti a legislaţiei ce reglementează obligaţia uneia dintre părţile contractului individual de muncă de 

a repara prejudiciul cauzat celeilalte părţi, Nr.11 din 3 octombrie 2005. Buletinul Curţii de Justiţie a 

Republicii Moldova. 2006, nr. 2. 
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salariului mediu înmulţit cu numărul anilor netrăiţi până la vârsta de 60 ani, dar nu mai 

puţin de 10 salarii medii anuale. 

Dacă reducerea capacităţii de muncă sau decesul salariatului survenite în urma 

unui accident de muncă este rezultată nu doar din vina salariatului, dar şi a persoanei 

vătămate (victimei) se va aplica răspunderea combinată, iar îndemnizaţia unică se va 

micşora în funcţie de gradul de vinovăţie a victimei
1
. 

Răspunderea materială a angajatorului pentru prejudiciul cauzat salariatului în 

urma îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor sale contractuale are particularităţile 

sale distinctive. În particular, angajatorul este cel obligat să demonstreze îndeplinirea 

obligaţiei de a asigura securitatea şi integritatea bunurilor salariatului pe parcursul 

activităţii procesului de muncă. Neîndeplinirea acestei obligaţii duce la apariţia dreptului 

salariatului de a cere repararea prejudiciului cauzat patrimoniului său în procesul de 

muncă. Mărimea prejudiciului de asemeni nu urmează a fi demonstrată de salariat. 

Prejudiciul în cazul dat poate fi reparat şi în natură, adică prin predarea unui alt bun la 

preţ analogic şi doar prin acordul scris al salariatului. Lipsa unui acord scris în această 

privinţă lipseşte angajatorul de dreptul de a recurge la proba cu martori.  

O altă formă a răspunderii materiale a angajatorului constituie repararea 

prejudiciului cauzat salariatului ca rezultat al privării ilegale de posibilitatea de a 

munci. Dreptul la muncă constituie un drept constituţional. La încheierea contractului 

individual de muncă obligaţiile fundamentale ale părţilor sunt de a presta o muncă, pe de 

o parte şi de a achita la timp şi integral remuneraţia cuvenită – sub formă de salariu, pe 

de altă parte. Privarea salariatului de dreptul de posibilitatea de a munci presupune 

privarea acestuia de posibilitatea de a primi salariul – practic noţiunea-cheie în cadrul 

raportului de muncă.  

Legiuitorul prevede expres 8 cazuri de privare ilegală de posibilitatea de a munci 

în art. 330 alin. 1 CM şi anume: 

1. refuz neîntemeiat de angajare 

Fiind o reflectare a principiului non-discrimării în sfera muncii, interzicerea 

refuzului neîntemeiat de angajare constituie o garanţie la angajare, fiind expres prevăzută 

în art. 47 alin. 1 CM. Unicul caz care nu va fi considerat drept refuz neîntemeiat de 

angajare este lipsa la unitatea solicitată a locurilor de muncă vacante respective. 

Refuzul angajatorului de a angaja trebuie întocmit în formă scrisă şi poate fi 

contestat în instanţa de judecată. 

În toate cazurile de refuz neîntemeiat de angajare, persoanei neangajate i se 

compensează paguba cauzată egală cu mărimea salariului la funcţia care i s-a refuzat 

angajarea, iar persoana căreia i s-a cauzat un prejudiciu prin refuzul neîntemeiat de 

angajare care continuă să activeze la locul precedent e muncă, repararea prejudiciului va 

                                                           
1
 Костюк Н. Ответственность за нарушение требований охраны и гигиены труда. В: Журнал 

«Кадры и заработная плата». 2007, №6, с. 72. 
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avea loc doar în situaţia existenţei diferenţei de salariu de la locul precedent şi la locul 

unde i-a fost refuzată angajarea neîntemeiat
1
. 

2. eliberare ilegală din serviciu sau transfer ilegal la o altă muncă 

În cazul în care salariatul este eliberat ilegal din serviciu, acestuia i se 

compensează salariul pentru toată perioada lipsei forţate de la serviciu până la 

restabilirea în funcţie. Salariaţilor transferaţi ilegal la o altă muncă li se compensează 

diferenţa de salariu de la funcţia transferată, în caz dacă a existat real transferul, fie 

salariul deplin pentru toată perioada transferului ilegal în cazul neacceptării transferului. 

Potrivit art. 90 alin.2 CM cuantumul reparării de către angajator a prejudiciului cauzat 

salariatului în cazul transferului ilegal la o altă muncă sau eliberarea ilegală din serviciu 

constă din plata obligatorie a unei despăgubiri pentru întreaga perioadă de absenţă forţată 

de la muncă într-o mărime nu mai mică decât salariul mediu al salariatului pe această 

perioadă, compensarea cheltuielilor suplimentare legate de contestarea transferului sau a 

eliberării din serviciu (asistenţă juridică, cheltuieli de judecată etc.), compensarea 

prejudiciului moral cauzat salariatului. 

Mai mult, alineatul 4 al aceluiaşi articol prevede posibilitatea încasării de la 

angajator a unei compensaţii suplimentare în mărime de cel puţin 3 salarii medii lunare 

ale salariatului, posibilitate rezervată de acordul exclusiv al salariatului. 

Considerăm această rezervă drept una eronată şi practic inutilă, or care salariat s-ar 

opune la încasarea în favoarea sa a unei compensaţii suplimentare.  

3. staţionare a unităţii din vina angajatorului, cu excepţia perioadei 

şomajului tehnic 

Potrivit art. 80 alin. 1 CM prin şomaj tehnic se înţelege imposibilitatea temporară a 

continuării activităţii de producţie de către unitate sau o subdiviziune internă a acesteia 

pentru motive economice obiective. În cazul în care această situaţie durează pe un 

termen ce depăşeşte 3 luni de zile, se va achita 100% din salariu.   

Excepţia prevăzută la art. 80 CM presupune posibilitatea aflării unităţii sau a unei 

subdiviziuni a acesteia în situaţia de şomaj tehnic pentru o durată de cel mult 3 luni în 

decursul unui an calendaristic, perioadă în care salariaţii vor beneficia de o îndemnizaţie 

nu mai mică de 75% din salariul lor de bază, în afara cazurilor de suspendare a 

contractului individual de muncă prin acordul părţilor în caz de şomaj tehnic. 

4. reţinere a eliberării carnetului de muncă 
Documentul de bază privind activitatea salariaţilor constituie carnetul de muncă, 

care se întocmeşte pentru toţi salariaţii care au lucrate în unitate 5 zile lucrătoare
2
. 

                                                           
1
 Punctul 9 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie Cu privire la practica aplicării de către 

instanţele judecătoreşti a legislaţiei ce reglementează obligaţia uneia dintre părţile contractului individual de 

muncă de a repara prejudiciul cauzat celeilalte părţi, Nr.11 din 3 octombrie 2005. Buletinul Curţii de Justiţie 

a Republicii Moldova. 2006, nr. 2. 
2
 Hotărârea Guvernului RM nr. 1149 din 24.12.2007 privind carnetul de muncă. În: Monitorul 

Oficial nr. 5-7 din 11.01.2008, art. 23. Modificat prin HG nr.172 din 02.03.2009, MO 51-52 din 10.03.2009, 

art. 221. 
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Potrivit art. 66 alin. 5 CM la încetarea contractului individual de muncă, carnetul 

de muncă se restituie salariatului în ziua eliberării din serviciu. Astfel, reţinerea eliberării 

carnetului de muncă peste acest termen din vina angajatorului constituie o privare ilegală 

de posibilitatea de a munci, angajatorul fiind obligat să compenseze persoanei respective 

salariul mediu ratat pentru toată perioada reţinerii carnetului de muncă
1
, fie a diferenţei 

salariilor dacă persoana s-a angajat la un alt serviciu fără carnet de muncă şi dacă salariul 

de la ultimul loc de muncă este mai mare.  

Unii autori consideră că faptul înmânării salariatului a carnetului de muncă poate fi 

dovedit doar în formă scrisă, deoarece legislaţia obligă unitatea de a elibera carnetul de 

muncă doar sub recipisă, astfel făcând imposibilă admiterea probei cu martori. 

Administraţia unităţii nu trebuie să elibereze salariatului carnetul de muncă dacă acesta 

refuză să semneze în carnetul de evidenţă a carnetelor de muncă. Într-un asemenea caz 

urmează a fi întocmit un act, semnat de 2-3 martori a refuzului salariatului de a primi 

carnetul de muncă, ulterior de a trimite prin poştă cu scrisoare recomandată salariatului 

propunerea scrisă de a primi carnetul de muncă, fie de a da acordul scris pentru ca 

ultimul să fie expediat prin poştă
2
. 

5. reţinere a plăţii salariului 

În conformitate cu art. 128 CM salariul reprezintă orice recompensă sau câștig 

evaluat în bani, plătit salariatului pentru munca prestată în baza contractului individual de 

muncă, la stabilirea şi achitarea căruia nu se admite nici o formă de discriminare. 

Răspunderea şi compensarea pierderilor cauzate pentru neachitarea la timp a salariului 

sunt reglementate în art. 145 şi art. 146 CM. Pierderile cauzate de neachitarea la timp a 

salariului se compensează prin indexarea obligatorie a salariului neachitat şi se referă la 

sumele datorate pentru munca efectiv prestată în favoarea unităţii în cazul când salariatul 

continuă să muncească sau sumele datorate pentru privarea ilegală de dreptul de a munci 

în cazul constatării acestei încălcări prin legătură cauzală cu situaţia când întreprinderea 

nu a achitat salariul persoanei eliberate. Se va ţine cont de faptul că indexarea se va 

efectua numai în cazul dacă coeficientul de inflaţie în perioada neachitării, care se 

calculează de la data scadenţei până la achitarea efectivă, este de minimum 2% (art. 145 

alin. 3 CM ). Prin prisma art. 146 CM se stabileşte răspunderea băncilor pentru 

neasigurarea la timp a clientelei cu mijloacele băneşti puse la dispoziţie, cu o penalitate 

în mărime de 2% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere. 

6. reţinere a tuturor plăţilor sau a unora din ele în caz de eliberare din 

serviciu 
Reieşind din prevederile art. 330 alin. 2 CM, drept plăţi legiuitorul menţionează: 

salariul; îndemnizaţie de concediu; concediu medical; concediu de maternitate şi pentru 

îngrijirea copilului; concedii pentru salariaţi care au adoptat copii nou-născuţi sau i-au 

                                                           
1
 Punctul 9, lit. d) al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie Cu privire la practica aplicării de 

către instanţele judecătoreşti a legislaţiei ce reglementează obligaţia uneia dintre părţile contractului 

individual de muncă de a repara prejudiciul cauzat celeilalte părţi, Nr.11 din 3 octombrie 2005. Buletinul 

Curţii de Justiţie a Republicii Moldova. 2006, nr. 2. 
2
 Сосна Б. Op. cit., с. 195 - 196. 
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luat sub tutelă; sporuri de compensare pentru condiţii nefavorabile de muncă; 

îndemnizaţia de eliberare din serviciu; compensaţiile pentru salariaţii angajaţi la munci în 

condiţii grele; vătămătoare şi/sau periculoase; compensaţii în cazul vătămării sănătăţii 

salariatului în exercitarea obligaţiilor de muncă ş.a. În caz de reţinere, din vina 

angajatorului, a vreunei din aceste plăţi la eliberarea din serviciu, salariatului i se plătesc 

suplimentar câte 0,1% din suma neplătită în termen pentru fiecare zi de întârziere. 

Această compensaţie în mărime de 0,1% se va calcula pentru fiecare sumă neachitată, 

începând cu termenul la care suma dată a devenit certă, exigibilă şi scadentă. La calculul 

sumei compensaţiei nu se iau în consideraţie procentele încasate deja pentru încălcarea 

termenului de achitare a îndemnizaţiei, fie alte sume de care beneficiază salariatul la 

încetarea contractului individual de muncă
1
.  

7. răspândire, prin orice mijloace (de informare în masă, referinţe scrise 

etc.), a informaţiilor calomnioase despre salariat 

Potrivit Codului Contravenţional al RM
2
, calomnie înseamnă „răspândirea cu 

bună ştiinţă a unor scorniri mincinoase ce defăimează o altă persoană, însoţită de 

învinuirea de săvârşire a unei infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave ori 

soldată cu urmări grave‖ (art. 70 Cod Contravenţional). Analogic, pentru ca informaţiile 

să devină calomnioase acestea trebuie, în mod obligatoriu, să fie soldate cu urmări grave, 

fie însoţite de învinuire în săvârşirea unei infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de 

grave de către salariat. Dacă o asemenea prevedere există deja sub formă de contravenţie 

administrativă, la săvârşirea căreia angajatorul va fi atras la răspundere administrativă, 

atunci care ar fi rezonanţa atragerii la răspundere materială faţă de salariat. 

Dacă e să apelăm la definiţia noţiunii de calomnie dată de Dicţionarul Explicativ, 

atunci înţelegem prin calomnioase acele informaţii care ating reputaţia şi onoarea cuiva, 

în cazul nostru – a salariatului. Acest caz pare a fi unul controversat şi inoportun. 

Considerăm că la apariţia unei asemenea situaţii, salariatul este în drept să pretindă doar 

repararea pagubei morale, apărută ca urmare a unor răspândiri de către angajator a unor 

ştiri/informaţii defăimătoare, ci nu calomnioase. De altfel, intuim că aceasta şi este 

rezonanţa includerii acestei situaţii în cazurile survenirii răspunderii materiale a 

angajatorului faţă de salariat de către legiuitor. 

8. neîndeplinire în termen a hotărârii organului competent de jurisdicţie a 

muncii care a soluţionat un litigiu (conflict) având ca obiect privarea de 

posibilitatea de a munci. 
Potrivit art. 351 CM organele de jurisdicţie a muncii sunt comisiile de conciliere şi 

instanţele de judecată. Obligaţia de a îndeplini în termen hotărârea organului competent 

de jurisdicţie a muncii care a soluţionat un conflict de muncă se reflectă şi în prevederile 

art. 356 CM, care prevede obligaţia angajatorului de a executa imediat hotărârea 

                                                           
1
 Ротарь Е. Ответственность работодателя за несвоевременную выплату выходного пособия. 

B: Журнал: «Кадры и заработная плата». 2007, №1, с. 49. 
2
 Cod Contravenţional al RM nr. 218 din 24.10.2008. În: Monitorul Oficial nr. 3-6 din 16.01.2009, 

în vigoare din 31.05.2009. 
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(decizia) instanţei de judecată despre restabilirea drepturilor salariatului ce decurg din 

raporturile de muncă şi din alte raporturi legate nemijlocit de acestea. 

Controversată rămâne a fi întrebarea privind repararea prejudiciului moral atât în 

materia dreptului muncii, cât şi în general. Aceasta pentru că legislaţia autohtonă nu 

reglementează un algoritm unic privind modul reparării, dar mai ales cuantumul daunei 

morale. Normele juridice universale de aplicare a institutului reparării prejudiciului 

moral se conţin în Codul Civil al RM
1
. Legislaţia muncii rămâne prea puţin explicită în 

domeniul dat. Din aceste considerente, se consideră că repararea prejudiciului moral ca 

fapt juridic de sine stătător nu poate fi atribuit unei anumite ramuri juridice, acesta fiind 

unul interramural
2
. Vine a face lumină în problema dată actul juridic cu caracter de 

recomandare – Hotărârea Plenului CSJ cu privire la aplicarea de către instanţele de 

judecată a legislaţiei ce reglementează repararea prejudiciului moral, nr.9 din 

09.10.2006
3
(în continuare Hotărârea Plenului CSJ).  

Aşadar, potrivit art. 329 CM angajatorul are obligaţia de a repara prejudiciul 

moral. De menţionat este faptul precum că doar angajatorului îi revine o astfel de 

obligaţie, salariatul fiind obligat doar la răspunderea materială faţă angajator. Se 

consideră drept prejudiciu moral suferinţele fizice ale salariatului, cauzate de acţiunile 

sau inacţiunile ilegale ale angajatorului care încalcă drepturile de muncă a salariatului.  

Întrucât Codul Muncii stabileşte aceleaşi cazuri de apariţie a obligaţiei 

angajatorului la repararea prejudiciului moral, similare reparării prejudiciului material, 

Hotărârea Plenului CSJ explică că prejudiciul moral născut din litigiile de muncă se 

repară de angajator salariatului în cazul: restabilirii la locul de muncă a salariatului 

transferat sau eliberat ilegal; cauzării prejudiciului salariatului în legătură cu îndeplinirea 

de către acesta a obligaţiilor de muncă sau ca rezultat al privării ilegale de posibilitatea de 

a munci; reducerii capacităţii de muncă sau îmbolnăvirii profesionale. 

Potrivit CM, prejudiciul moral se repară în formă bănească sau într-o altă formă 

materială determinată de părţi, astfel oferind posibilitate părţilor litigiului de muncă de a 

conveni asupra altei forme de compensare, decât cea bănească, spre deosebire de Codul 

Civil al RM, care stabileşte drept formă de compensare a prejudiciului moral 

echivalentul bănesc al acestuia (art. 1422, alin.1 Cod Civil al RM). Salariatul se 

adresează cu o cerere scrisă angajatorului privind repararea prejudiciului moral, ultimul 

fiind obligat să o examineze în decurs a 10 zile calendaristice, cu aducerea la cunoştinţă 

salariatului în scris. În cazul în care ultimul nu cade de acord cu soluţia adoptată, fie 

                                                           
1
Codul civil al Republicii Moldova. Legea Nr. 1107-XV din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova nr. 082 din 22.06.2002. 
2
 Лушникова М.В., Лушников А.М. Компенсация морального вреда в трудовом праве. B: 

«Научные труды. РАЮН. Выпуск 5. В 3 томах. Том 2». Москва: «Юрист», 2005, с. 577 - 580. 
3
Hotărârea Plenului CSJ cu privire la aplicarea de către instanţele de judecată a legislaţiei ce 

reglementează repararea prejudiciului moral, nr.9 din 09.10.2006. Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a 

Republicii Moldova. 2007, nr.2.  
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această nu a fost adoptată în termen, salariatul are dreptul de a sesiza instanţa de 

judecată.  

În contradicţia normei legale ce prevede acest lucru (art.332 CM al RM), Plenul 

CSJ explică că cererea de reparare a prejudiciului moral se înaintează direct în instanţă în 

litigiile privind restabilirea la locul de muncă a salariatului ilegal sau eliberat nelegitim 

din serviciu. Considerăm acest lucru absurd, or transferul ilegal sau eliberarea ilegală din 

serviciu constituie caz de privare ilegală de posibilitatea de a munci, deci se încadrează în 

ordinea generală şi urmează a fi respectată procedura prealabilă de înaintare a cererii 

către angajator şi expirare a termenului de 10 zile calendaristice din data înregistrării ei, 

ca doar ulterior salariatul să aibă dreptul de a înainta cerere în instanţa de judecată. 

Alta este situaţia în care legiuitorul prevede expres, în art. 90 alin.3 CM, că în 

cazul transferului sau eliberării nelegitime din serviciu angajatorul repară prejudiciul 

moral cauzat astfel salariatului în limita minimă a unui salariu mediu lunar al acestuia. 

La fel, în dependenţă de caracterul încălcărilor legislaţiei muncii ce reglementează 

modalitatea de eliberare sau transferul salariaţilor la o altă muncă, persoanele cu funcţie 

de răspundere vinovate de eliberarea ilegală poartă răspundere disciplinară, iar în unele 

cazuri răspundere penală. 

La determinarea cuantumului prejudiciului moral, instanţa de judecată trebuie să ia 

în consideraţie aprecierea subiectivă a gravităţii suferinţelor, date obiective cu importanţă 

vitală pentru drepturile personal-nepatrimoniale a salariatului, felul şi gradul vinovăţiei, 

măsura în care riparea prejudiciului moral va aduce satisfacţie salariatului, precum şi alte 

circumstanţe. Legea nu stabileşte de altfel un plafon maxim, limita minimă fiind un 

salariu mediu lunar al salariatului.  

Cuantumul reparării prejudiciului moral se stabileşte de către instanţa de judecată. 

Aşadar, instanţa de judecată, la emiterea hotărârii privind încasarea prejudiciului moral 

nu poate face trimitere la cuantumul solicitat, întrucât acest fapt se determină la intima 

convingere a instanţei, în coroborare cu probele existente. 

Termenul special de prescripţie în care salariatul poate depune acţiune în instanţă 

privind repararea prejudiciului material şi moral este de un an de la data când salariatul a 

aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului său.  

Spre deosebire de legiutorul moldav, care a conexat reglementările privind 

repararea prejudiciului material şi a celui moral (în dreptul muncii) într-o normă juridică 

comună, legiuitorul rus a oferit problemei prejudiciului moral un articol aparte în Codul 

Muncii. 

Faptul cauzării prejudiciului moral urmează a fi dovedit de către salariat. Drept 

dovadă pot servi îmbolnăvirea salariatului ca urmare a pierderii locului de muncă, 

suferinţele morale rezultate din pierderea locului de muncă, imposibilitatea de a se 

angaja în câmpul muncii, faptul aflării salariatului în rândurile şomerilor, reţinerile din 

salariatului ş.a.
1
. 

                                                           
1
Комментарий к Трудовому Кодексу РФ. 5-е изд. Москва: «Инфра-М», 2010, с. 831. 
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Dă dovadă de o loialitate faţă de angajator legiutorul belarus. Acesta 

reglementează obligaţia angajatorului de a repara prejudiciul moral cauzat salariatului în 

cazul concedierii ilegale, fie în cazul transferului ilegal la o altă muncă. În pofida criticii
1
 

aduse acestei reglementări, o considerăm a fi oportună şi sugerăm legiuitorului moldav a 

prelua exemplu. Potrivit legislaţiei şi doctrinei ruse
2
, angajatorul este obligat să repare 

prejudiciul cauzat salariatului în caz de: 

 privare ilegală de posibilitatea de a munci; 

 reţinerea plăţii salariului; 

 deteriorare bunurilor; 

 pricinuirea daunei morale. 

Privarea ilegală de posibilitatea de a munci înseamnă situaţiile când salariatul nu a 

primit salariul în caz de eliberare sau transfer ilegal la o altă muncă. În caz de eliberare 

pe motivul prezentării salariatului la locul de muncă în stare de ebrietate, eliberarea va fi 

considerată ilegală dacă angajatorul nu va putea demonstra acest fapt. De asemeni, se 

consideră privare ilegală de posibilitatea de a munci refuzul angajatorului de a executa 

hotărârile organelor jurisdicţiei muncii privind restabilirea salariatului la locul de muncă 

anterior ori executarea tardivă, precum şi reţinerea de către angajator a eliberării 

carnetului de muncă, înscrierile necorespunzătoare în acesta, fie refuzul de a face 

oarecare înscriere. 

În conformitate cu art. 234 CM Rus
3
, angajatorul este obligat să achite salariatului 

salariul neplătit al acestuia în toate cazurile de privare ilegală de posibilitatea de a munci. 

Această obligaţie apare pentru angajator indiferent de faptul dacă este sau nu prezentă 

vinovăţia reprezentanţilor acestuia în săvârșirea actelor ilegale. Adică, răspunderea 

materială a angajatorului în cazul privării ilegale de posibilitatea de a munci survine şi 

atunci când lipseşte criteriul vinovăţiei reprezentanţilor angajatorului în privarea ilegală a 

salariatului de posibilitatea de a munci
4
.  

Temeiul eliberării angajatorului de răspundere materială în cazul înscrierilor 

incorecte sau ilegale în carnetul de muncă constă în angajarea salariatului la alt loc de 

muncă, în acest fel ultimul nefiind lipsit de posibilitatea de a munci. Incorecte sunt acele 

înscrieri care nu urmează a fi făcute în carnetul de muncă, de exemplu aplicarea 

avertismentului ca măsură disciplinară. Ilegală este înscrierea făcută în carnetul de 

muncă contrar prevederilor legii, de exemplu concedierea pe motivul absenţei 

nemotivate de la lucru, mai mult de 4 ore consecutive (art. 86, alin.1, lit. h) CM al RM) 

dacă această abatere disciplinară nu poate fi demonstrată de către angajator.  

                                                           
1
A se vedea: Трудовой Кодекс Республики Беларусь. Постатейный комментарий. Книга 

Глава 17. Разрешение индивидуальных трудовых споров. В.И. Кривой. Минск: Изд. «Технопринт», 

2000, с. 57 - 60. 
2
Панина А. Б. Трудовое право. Москва: ФОРУМ ИНФРА-М, 2004, с. 193. 

3
 Codul Muncii al Federaţiei Ruse. Legea Federală Nr. 197 din 30.12.2011, adoptată la 21.12.2011. 

4
 Миронов В.И. «Трудовое право. Учебник для вузов». Санкт-Петербург: Изд. «Питер 

Пресс», 2009, с. 549. 
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Potrivit doctrinarilor români, răspunderea materială a angajatorului faţă de salariat 

este o răspundere contractuală, de drept al muncii, fiind posibilă şi aplicarea dispoziţiilor 

comune din Codul Civil
1
. 

Spre deosebire de CM al RM, Codul Muncii al României
2
 reglementează acţiunea 

de regres în materia răspunderii materiale a angajatorului, lucru admirabil de altfel. 

Astfel, potrivit art. 102 al Codul Muncii Român unitatea care a plătit sume nedatorate 

(salariatului) poate să recupereze sumele astfel plătite de la persoana vinovată de 

producerea pagubei. În acest mod, legiutorul român reglementează direct posibilitatea 

(dreptul) angajatorului de a înainta acţiune de regres faţă de persoana vinovată de 

producerea pagubei. Apare întrebarea în care condiţii a reparat paguba materială, cauzată 

salariatului, dacă angajatorul nu era vinovat faţă de acesta, ori o condiţie indispensabilă a 

survenirii răspunderii materiale a angajatorului este culpa acestuia. Totuşi, se admite 

probabilitatea apariţiei unor asemenea situaţii, însă doar cu condiţia ca angajatorul să fi 

reparat paguba în mod eronat. Astfel, prin existenţa unei astfel de norme angajatorul este 

protejat legal, direct şi explicit de o eventuală diminuare a patrimoniului acestuia.  

Trezeşte curiozitate aplicarea principiilor prezumţiei vinovăţiei şi nevinovăţiei în 

institutul răspunderii materiale. În privinţa obligaţiilor patrimoniale a angajatorului este 

legitim aplicată prezumţia vinovăţiei pentru cauzarea prejudiciului material salariatului, 

pentru reţinerea plăţii salariului, pentru eliberarea ilegală sau transfer ilegal la o altă 

muncă. În privinţa atragerii salariatului la răspunderea materială, după regula generală se 

aplică prezumţia nevinovăţiei
3
. Vinovăţia angajatorului în cauzarea prejudiciului 

material salariatului se prezumă dacă patrimoniul/bunurile pierdute sau deteriorate se 

utilizau în procesul activităţii de muncă, cu înştiinţarea sau acordul angajatorului
4
. 

Pentru a fi eliberat de răspundere materială în acest caz, angajatorul trebuie să 

demonstreze că a luat toate măsurile necesare pentru a asigura integritatea şi securitatea 

bunurilor salariatului, lăsate în unitate pe parcursul îndeplinirii obligaţiilor de muncă. La 

rândul său, angajatorul ar avea dreptul la regres faţă de persoana vinovată dacă, desigur, 

aceasta va fi identificată pe parcursul cercetării cazului respectiv. Dreptul angajatorului la 

regres în acest caz rezultă din prevederile Codului Civil al RM, nefiind expres 

reglementat în normele Codului Muncii. În orice caz, salariatul este unicul asigurat de 

repararea prejudiciului cauzat ca rezultat al îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor 

angajatorului – obligaţia de a asigura securitatea şi integritatea bunurilor salariatului pe 

parcursul procesului de muncă. 

L.S. Tali sublinia faptul că legislaţia şi practica judiciară a statelor industrial-

dezvoltate (este vorba despre statele europene, Americii de Nord, Australia, Noua 

                                                           
1
 Ştefănescu I. Traian. Dreptul muncii. Bucureşti: Lumina Lex, 2002, p. 493. 

2
 Codul Muncii al României. Legea 53/2003. În: Monitorul Oficial al României nr 72 din 

05.02.2003. 
3
 Лушникова М.В. Публично-правовые и частноправовые презумпции в трудовом праве. B: 

«Научные труды. Российская Академия Юридических Наук. Выпуск 6. В трех томах. Том 3». 

Москва: Издательская группа «Юрист», 2006, с. 101. 
4
 Миронов В.И. Op. cit., p. 554. 
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Zelandă) merge ferm pe idea că ―este necesar de a limita dreptul angajatorului de a reţine 

salariul pentru satisfacerea pretenţiilor sale, chiar de a limita dreptul salariatului de a 

renunţa iniţial, prin contract, la destinaţia alimentară a salariului‖
1
. 

Evoluţia institutului răspunderii materiale este bazată pe principiul apărării 

salariatului ca parte a contractului individual de muncă, parte economic mai slabă. 

Norma juridică privind răspunderea materială a salariaţilor a fost reglementată la 

capitolul „Garanţii şi Compensaţii‖, ceia ce sublinia faptul că institutul răspunderii 

materiale a salariaţilor constituie un sistem de garanţii în ocrotirea salariului de reţineri 

nejustificate. Prin adoptarea Codului Muncii din 2003 institutului răspunderii materiale i-

a fost atribuit un capitol aparte, prin care însă au fost introduse un şir de norme privind 

răspunderea materială a angajatorului faţă de salariat, inclusiv şi răspunderea morală. 

Deci, scopul acestor novaţii a fost iarăşi protecţia intereselor patrimoniale a salariatului. 

Mai mult, art. 334 CM reglementează expres circumstanţele ce exclud răspunderea 

materială a salariatului, neexistând o normă juridică similară pentru angajator. 

Protecţia intereselor patrimoniale a salariatului este evidentă prin şirul de norme 

juridice implementate. Spre exemplu, prin art. 342 CM angajatorul este obligat să 

stabilească mărimea prejudiciului material şi cauzele apariţiei acestuia prin întocmirea 

unei anchete de serviciu, pe când în Republica Moldova nu există o bază juridico-

normativă adecvată în sfera întocmirii unei anchete de serviciu. 

Art. 342 alin.3 CM reglementează obligaţia angajatorului de a cere lămuriri în 

scris de la salariat pentru a stabili cauzele apariţiei prejudiciului şi, totodată, dreptul 

salariatului de a oferi asemenea lămuriri. 

Prin art. 346 alin. 1 CM i se conferă dreptul instanţei de judecată de a micşora 

mărimea prejudiciului ce urmează a fi reparat de salariat. 

Reţinerile din salariu pentru repararea prejudiciului material cauzat angajatorului 

sunt limitate prin art. 149 CM potrivit căruia acestea nu pot depăşi 20%, iar în cazul 

existenţei câtorva acte executorii – 50% din fiecare plată a salariului. 

Potrivit prevederilor art. 332 CM litigiul privind repararea prejudiciului material şi 

moral de angajator se iniţiază prin cererea scrisă a salariatului. Angajatorul este obligat în 

termen de 10 zile să emită un ordin, fie dispoziţie/decizie/hotărâre pe cazul respectiv şi 

să-l aducă la cunoştinţă salariatului, însă doar contra semnătură, aceasta fiind dovada 

legală a faptului că angajatorul şi-a onorat obligaţia de soluţionare a cererii salariatului 

său în termen. În cazul nesoluţionării în termen, fie dezacordului salariatului cu decizia 

emisă acesta este în drept să acţioneze în judecată angajatorul pentru soluţionarea 

litigiului de muncă. 

Reglementând modul şi ordinea reparării prejudiciului material, legiuitorul a 

stabilit drept o modalitate posibilitatea reparării prejudiciului material de către angajator 

în natură (art. 331, al. 2 CM). Această modalitate este condiţionată de acordul exclusiv 

al părţilor. Costul reparării în natură nu poate fi mai mic decât echivalentul bănesc al 

                                                           
1
 Киселев И.Я. «Сравнительное и международное трудовое право». Москва: «Дело», 1999, с. 

180. 
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prejudiciului cauzat, fiind „necesară individualizarea produsului, a preţului, a calităţii şi 

cantităţii acestuia‖
1
. Dacă prin repararea în natură nu s-a acoperit întreg prejudiciul 

cauzat, salariatul poate cere repararea integrală a acestuia pentru partea neacoperită. 
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CONCEPTUAL APPROACHES TO THE UNDERCOVER 

INVESTIGATOR 

 

Today, all the mankind knows about an unprecedented crime in all its forms of 

manifestation. A new manifestation of the crime phenomenon shows that we are facing a 

scourge against which the far-reaching measures should be taken. These measures are 

dealing with the issue of people protection, because we have only few forms of crime 

which strikes human beings. 

Whether the problem of fighting crime is fundamental to any society, especially for 

companies undergoing change and modernization, it becomes the main social problem 

in post-socialist societies that have experienced the transition from a totalitarian 

political system, super centralized, to a democratic system , decentralized, with a rapid 

transition to a free market economy.  

Essential changes occurring in our society, achievements in strengthening 

democracy and building of lawful state require the creation of legal and organizational 

framework designed to help to prevent and combat crime effectively. 

Considering that the complexity of the problem in this paper is of paramount 

importance then at present the Republic of Moldova does not have an adequate legal 

framework, which would face criminal attempts. 

Criminal doctrine has revealed that an investigative method not only requires the 

observation and supervision, but often the involvement of the agents in illegal activities. 

 

Astăzi, întreaga omenire cunoaşte o evoluţie fără precedent a criminalităţii în toate 

formele ei de manifestare. Noile manifestări ale fenomenului criminalităţii demonstrează 

că ne aflăm în faţa unui flagel împotriva căruia trebuie luate măsuri de mare anvergură. 

Aceste măsuri vizează apărarea oamenilor, deoarece puţine sunt formele de criminalitate 

care nu lovesc în fiinţa umană. 

                                                           
*
 ŢURCAN Ionel - Doctorand la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, vice-comisar, 
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Evoluţia societăţii contemporane evidenţiază faptul că, în pofida intensificării 

intervenţiilor statului, justiţiei, administraţiei şi a altor factori în acţiunea de prevenire şi 

combatere a criminalităţii, suntem martori la o recrudescenţă şi o extensie a actelor de 

violenţă şi agresivitate îndreptate împotriva persoanei, drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale acesteia, siguranţei statului, a patrimoniului public şi privat, precum şi 

la amplificarea faptelor de criminalitate organizată, terorism, corupţiei, fraudă şi 

protecţionism din partea persoanelor oficiale în diferite sectoare ale vieţii economice, 

sociale şi politice. 

Dacă problema combaterii criminalităţii este fundamentală pentru orice societate, 

mai ales pentru societăţile aflate în curs de schimbare şi modernizare, ea devine 

principala problemă socială în societăţile post-socialiste, care au cunoscut trecerea de la 

un sistem politic totalitar, supercentralizat, la un sistem democratic, descentralizat, cu o 

trecere rapidă la o economie liberă de piaţă. 

Schimbările de esenţă petrecute în societatea noastră, realizările obţinute pe linia 

consolidării democraţiei şi făuririi statului de drept impun crearea unui cadru legislativ şi 

organizatoric, menit să contribuie la prevenirea şi combaterea eficace a criminalităţii. 

Deşi cauzele criminalităţii sunt extrem de multiple şi diversificate, studiile şi 

cercetările întreprinse pe această temă relevă că sursele principale sunt alimentate de 

structurile economice, politice şi sociale deficitare, care sunt incapabile să atenueze în 

anumite momente dificultăţile economice, conflictele, tensiunile sociale, crizele, inflaţia, 

sărăcia, şomajul, inegalităţile şi inechităţile sociale dintre indivizi şi grupurile sociale. 

Întru-cât numai în mică parte şi sporadic aceste cauze au putut fi contracarate prin 

reforme sociale şi economice, criminalitatea a sporit, devenind un adevărat flagel, cu 

toate că au fost întreprinse măsuri de înăsprire a sistemului de sancţiuni preventive şi 

represive faţă de indivizi, grupările şi organizaţiile implicate la comiterea faptelor 

infracţionale. 

În comparaţie cu cercetarea cazurilor simple, atunci când poliţia începe 

investigarea de la un caz deja cunoscut de încălcare a legii, în cazul organizaţiilor 

criminale este nevoie de o urmărire îndelungată, care ne va da posibilitatea de a găsi 

subiecţii activi, metodele şi raionul de activitate criminală a acestora precum şi structura 

organizatorică. Conspirativitatea organizaţiilor criminale, ascunderea urmelor 

infracţiunii, înlăturarea martorilor, includerea acestora în structurile puterii statale, 

folosirea celor mai eficiente mijloace tehnice în activitățile sale criminale, creează 

condiţii în care parvenirea informaţiei operative la organele de drept trebuie, transmisă 

prin metode conspirative adică: controlul electronic, urmărire tainică, cercetarea 

corespondenţei poştale şi folosirea investigatorilor sub acoperire. 

Fenomenul criminalităţii este agravat în prezent, de generalizarea în cadrul oricărei 

societăţi a unei stări de criză, instituţionalizată la toate nivelurile şi în principalele sfere 

de activitate, care constă în slăbirea mecanismelor de control social şi normativ, criza de 

autoritate şi credibilitate a unor instituţii fundamentale ale statului, toleranţa manifestată 

de factorii politici, legislativi, administrativi, ineficienţa sistemului de sancţiuni şi 

pedepse. Dar apare şi întrebarea de care zi de zi ne întrebăm „din ce cauză criminalitatea 
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în ţara noastră este ridicată”. În opinia noastră problema este la capitolul absorbţiei, de 

către organele de drept a informaţiei.  

Dreptul procesual penal modern, descătuşând organul judiciar de obligaţia 

respectării ierarhiei probelor stabilite prin lege, a introdus teoria liberei aprecieri a 

probelor. Teoria liberei aprecieri a probelor, deşi îşi găseşte recunoaştere atât în 

reglementările statelor de tip totalitar sau autoritar cât şi în celelalte legislaţii, este 

concepută şi mai ales fundamentată teoretic în mod diferit. Elementul central al teoriei 

liberei aprecieri a probelor se circumscrie intimei convingeri a organului judiciar care îşi 

formează opinia în urma administrării probelor. în majoritatea reglementărilor această 

împrejurare este marcată expres prin normele legale care fac trimitere la intima 

convingere a celui care are obligaţia aprecierii probelor. 

Aceeaşi idee se regăseşte în legislaţiile franceză, belgiană, elveţiană, italiană 

etc. Judecătorul apreciază în toată libertatea valoarea probelor administrate şi condamnă 

sau achită pe inculpat după conştiinţa sa şi numai după ce îşi formează convingerea că 

cel în cauză este sau nu vinovat. Organul judiciar nu trebuie să justifice forţa probantă pe 

care o atribuie probelor reţinute (art. 353, 427 şi 536 C. pr. pen. francez). Dispoziţii 

similare se găsesc în art. 342 C. pr. pen. belgian, precum şi în alte numeroase coduri. 

Doctrina penală a relevat că această metodă investigativă presupune nu numai 

observarea şi supraveghere-a, ci adeseori şi implicarea agenţilor acoperiţi în activităţile 

ilicite care formează obiectul de activitate al organizaţiilor criminale în care se 

infiltrează. 

Problema răspunderii penale a agenţilor sub acoperire relevă un conflict de 

interese. Pe de o parte există interesul represiunii penale, satisfăcut prin tragerea la 

răspundere penală a tuturor celor implicaţi în activităţi criminale, ceea ce ar presupune, în 

principiu, sancţionarea inclusiv a agenţilor care participă (determină, ajută) la săvârşirea 

faptelor. Pe de altă parte există interesul ca toate infracţiunile să fie descoperite iar autorii 

lor identificaţi şi obligaţi să suporte rigorile legii penale, chiar apelând la această metodă 

investigativă. Literatura a admis, în principiu, că în situaţia în care agentul a acţionat cu 

ştiinţa autorităţii, el nu poate fi pedepsit deoarece, sub aspect subiectiv, nu a urmărit 

înfrângerea legii penale prin săvârşirea infracţiunii. Agentul provocator va răspunde 

penal, însă, atunci când a acţionat fără acceptul sau ştiinţa autorităţii determinându-l pe 

instigat să comită fapta, în scopuri pur personale (pentru a-şi crea o imagine favorabilă, 

pentru a fi recompensat etc.). 

Nu se pot efectua în cursul activităţilor premergătoare acte specifice urmăririi 

penale ori acte care nu sunt necesare începerii urmăririi penale (confundarea acestei 

activităţi cu faza de urmărire penală). Având în vedere necesitatea de a verifica 

exactitatea unei anumite sesizări, actele premergătoare trebuie să se limiteze la 

persoanele şi faptele arătate în actul de sesizare
1
. 

În ce ne priveşte, considerăm că, în temeiul art. 224 C.pr.pen., organele judiciare 

pot desfăşura, în vederea începerii urmăririi penale, acele activităţi care prin finalitatea 

                                                           
1
 D. Ciuncan. Actele premergătoare şi garanţiile procesuale. În: Dreptul. 1996, nr. 7, p. 90. 
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lor concură la realizarea scopului stabilit de lege. Astfel, în această fază se pot realiza 

ascultări de persoane, cercetări la faţa locului, ridicări de obiecte şi înscrisuri, percheziţii 

corporale, diverse investigaţii
1
. 

Într-o primă opinie s-a apreciat că actele premergătoare atât cele reglementate de 

Codul de procedură penală, cât şi cele nereglementate, sunt acte extraprocedurale 

întrucât se situează în afara fazei procesuale a urmăririi penale. Cu privire la această 

opinie, în doctrină s-au formulat critici în sensul că acceptând efectuarea de acte 

premergătoare nereglementate de lege, se admite implicit lezarea principiului legalităţii 

procesului penal
2
. 

Investigatorului acoperit îi revine sarcina de a culege date şi informaţii in vederea 

realizării scopului pentru care s-a emis autorizaţia. Ea nu trebuie .să provoace 

săvârşirea de infracţiuni, ci numai să observe săvârşirea sau pregătirea lor de către 

făptuitorii vizaţi, comunicând datele procurorului care a autorizat activitatea sa
3
. 

Investigaţia acoperită este definită ca fiind o tehnică specială de cercetare, aplicată 

de o formaţiune special prevăzută de lege, constând în intrarea sub o identitate conspirată 

a unui poliţist, în contact cu un grup determinat de indivizi care participă la săvârşirea 

unei infracţiuni sau menţinerea legăturii cu un astfel de grup determinat, faţă de care 

există elemente obiective care conduc la presupunerea că săvârşeşte infracţiuni din sfera 

criminalităţii organizate ori că este pe cale de a le comite
4
. 

Informatorul este definit ca fiind persoana care are cunoştinţa despre un grup 

infracţional organizat şi furnizează organelor judiciare informaţii sau date relevante 

pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea săvârşirii unor infracţiuni grave de unul 

sau mai mulţi membri ai acestui grup (art. 2 lit. d din Legea nr. 39/2003). Se poate 

recurge la acest procedeu probator în vederea strângerii datelor privind săvârşirea 

infracţiunii şi identificarea făptuitorilor, dacă există indicii temeinice că s-a săvârşit ori că 

se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni grave de către unul sau mai mulţi membri ai 

grupului infracţional organizat, ce nu poate fi descoperită sau ai cărei făptuitori nu pot fi 

identificaţi prin alte mijloace
5
. 

În doctrina şi practica investigativă europeană se manifestă un interes aparte pentru 

dezvoltarea tehnicilor de anchetă pro-active sau speciale, destinate efectuării unor 

investigaţii anti-delictum sau investigaţii speciale, utilizabile inclusiv înainte ca o 

anumită infracţiune să fi fost săvârşită sau constatată (cercetare denumită pro-activă). 

Aceste tehnici sunt destinate luptei contra infracţiunilor aparţinând criminalităţii 

organizate, situaţii în care mijloacele de anchetă clasice cum sunt ascultarea martorilor, 

percheziţiile etc., se dovedesc ineficace, în categoria tehnicilor investigative speciale sunt 

                                                           
1
 I. Dumitru. Posibilitatea efectuării percheziţiei în etapa actelor premergătoare. În: Dreptul. 1999, nr. 

9, p. 118. 
2
 L.C. Lascu. Investigatorul acoperit. În: Revista de drept penal. 2002, nr. 3, p. 57. 

3
 I. Molnar. Agentul provocator. În: Revista de drept penal. 1997, nr. 4, p. 30. 

4
 Ioan Lascu. Investigatori acoperiţi. În: RDP, 2003, nr. 3, p. 48. 

5
 E. Tanislav. Instituţia informatorului în legea penală română. În: Revista de criminologie şi 

cercetări penale. 2003, nr. 2, p. 145. 
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enumerate: infiltrările de agenţi sub acoperire, societăţile „ecran‖ furnizoare de servicii 

către reţelele infracţionale, informatorii, interceptările, înregistrările audio sau video, 

utilizarea noilor tehnologii pentru accesul în sistemele informatice şi analiza 

informaţiilor, supravegherea conturilor bancare, măsuri legale de reducere a pedepsei 

infractorilor ce cooperează cu autorităţile judiciare. 

Prin Legea nr. 281/2003 a fost modificat Codul de procedură penală român, ocazie 

cu care au fost introduse art. 224
1 
- 224

4
 care reglementează instituţia investigatorului sub 

acoperire. Modul de funcţionare a acestei instituţii în faza de urmărire penală, şi limitele 

actelor efectuate de investigatorii sub acoperire au fost analizate pe larg în doctrina 

penală
1
. 

Aşa cum a mai arătat, în stadiile preliminare ale procesului, trebuie să facem 

distincţie între situaţia în care nu este începută şi cea în care este începută urmărirea 

penală şi, eventual, pusă în mişcare acţiunea penală. în prima ipoteză, cunoscută sub 

denumirea de „etapă a actelor premergătoare‖ (art. 224 C. pr. pen.), în dreptul intern, 

depoziţiile persoanelor audiate nu sunt supuse nici unui formalism particular. Ele nu au 

valoare de declaraţii de martori, ci cel mult de simple informaţii, pentru că aceste 

persoane nu sunt ţinute să presteze jurământ şi nici să depună. Acest stadiu al 

procedurilor preliminare este, în mod tradiţional, secret, având ca scop în toate cazurile, 

dar mai ales în cazuri de urgenţă şi de necesitate, să cerceteze indiciile comiterii unor 

fapte şi să incite cât mai mult probabil martorii eventuali să vorbească pentru furnizare 

de probe în viitor. De aceea, în mod logic, declaraţiile anonime ar trebui admise în acest 

stadiu poliţienesc, cu atât mai mult eu cât ele intervin în practică relativ frecvent. În 

privinţa delimitării simplelor „informaţii‖ de „probele‖ obţinute în cadrul procesului 

penal
2
. 

Cu toate acestea definiţia investigatorului sub acoperire a suscitat unele discuţii, 

plecând de la redefinirea data de noul text al art. 224
l
 C. pr. pen., care se pare că face, 

pentru prima dată, distincţie între investigatorul sub acoperire ca „instituţie‖, ceea ce ar 

putea semnala apariţia unor persoane juridice sub acoperire şi ca „persoană‖ fizica 

împuternicită de lege să desfăşoare investigaţii sub acoperire, ceea ce ar putea imprima 

întregit instituţii o anumită complexitate, însoţită de unele dificultăţi inerente legate de 

însăşi eficienţa noilor reglementari
3
. 

                                                           
1
 Ioan Lascu. Op. cit.. p. 48; Laura Codruta Lascu. Investigatorul acoperit. În: RDP. 2002, nr. 3, p. 

69; D. Voica. Investigatorul sub acoperire, o nouă instituţie a dreptului procesual penal român. În: Dreptul. 

2004, nr. 5, p. 8 - 13; Ion Doltu. Dificultăţi în activitatea de administrare a probelor şi evoluţii în plan 

legislativ ştiinţific, pentru consolidarea sistemului probelor. În: Dreptul. 2003, nr. 12, p. 149 - 158; Ion 

Doliu. Natura juridică şi efectele actelor premergătoare. În: Dreptul. 2003, nr. 10, p. 210 – 212; Liviu 

Herghelegiu. Investigatorul sub acoperire. În: Revista de Drept penal. 2005, Anul XII, nr.2, Aprilie – iunie, 

Bucureşti, p.118 – 120. 
2
 Gh. Mateuţ. Protecţia martorilor. Utilizarea martorilor anonimi în faţa organelor procesului penal. 

București: Lumina Lex, 2003, p. 49 şi urm. 
3
 D. Voica. Investigatorul sub acoperire, o nouă instituţie a dreptului procesual penal român. În: 

Dreptul. 2004, nr. 5, p. 8 - 9. 
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Investigatorului acoperit îi revine sarcina de a culege date şi informaţii in vederea 

realizării scopului pentru care s-a emis autorizaţia. Ea nu trebuie .să provoace 

săvârşirea de infracţiuni, ci numai să observe săvârşirea sau pregătirea lor de către 

făptuitorii vizaţi, comunicând datele procurorului care a autorizat activitatea sa
1
. 

Doctrina penală a relevat că această metodă investigativă presupune nu numai 

observarea şi supraveghere-a, ci adeseori şi implicarea agenţilor acoperiţi în activităţile 

ilicite care formează obiectul de activitate al organizaţiilor criminale în care se 

infiltrează. 

Problema răspunderii penale a agenţilor sub acoperire relevă un conflict de 

interese. Pe de o parte există interesul represiunii penale, satisfăcut prin tragerea la 

răspundere penală a tuturor celor implicaţi în activităţi criminale, ceea ce ar presupune, în 

principiu, sancţionarea inclusiv a agenţilor care participă (determină, ajută) la săvârşirea 

faptelor. Pe de altă parte există interesul ca toate infracţiunile să fie descoperite iar autorii 

lor identificaţi şi obligaţi să suporte rigorile legii penale, chiar apelând la această metodă 

investigativă. Literatura a admis, în principiu, că în situaţia în care agentul a acţionat cu 

ştiinţa autorităţii, el nu poate fi pedepsit deoarece, sub aspect subiectiv, nu a urmărit 

înfrângerea legii penale prin săvârşirea infracţiunii. Agentul provocator va răspunde 

penal, însă, atunci când a acţionat fără acceptul sau ştiinţa autorităţii determinându-l pe 

instigat să comită fapta, în scopuri pur personale (pentru a-şi crea o imagine favorabilă, 

pentru a fi recompensat etc.). 

Luând în consideraţie complexitatea problemei abordare în prezenta lucrare un 

lucru este foarte important: la momentul de faţă Republica Moldova, nu deţine un cadru 

lega adecvat, care ar face faţă atentatelor criminale. 

Deşi pe plan general lucrul, cu criminalitatea se duce satisfăcător, însă în plan de 

prevenire şi combatere a criminalităţii organizate suntem restanţieri. Aceste restanţe sunt 

generate de faptul, că ţara noastră este un stat tânăr, care se află la un început de cale şi 

pentru aceasta, statul are nevoie în afară de legi bune şi de persoane competente în 

domeniul prevenirii şi combaterii infracţiunilor. 

Activitatea organelor investigativ operative la momentul de faţă, este bazată pe 

prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, care sunt comise de persoane din medii social 

vulnerabile, anterior condamnate şi din grupele de risc. 

Aici ne referim la organul investigativ operativ al Organelor Afacerilor Interne 

care în ansamblul, se ocupă mai mult cu îndeplinirea planului stabilit de conducerea 

ministerului privind prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, decât cu efectuarea lucrului 

care este stabilit de legislaţie. Prin aceasta se explică faptul, că procentajul de descoperire 

a infracţiunilor în ţara noastră este de la 95 - 98%, fapt ce ia mirat şi pe experţii din 

străinătate. În acest sens, o atare atitudine a ministerului în cauză, faţă de politica 

abordată, a dus la micşorarea încrederii populaţiei în poliţiei. 

                                                           
1
 I. Molnar. Agentul provocator. În: Revista de drept penal. 1997, nr. 4, p. 30. 
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În scopul ridicării eficacităţii activităţii subdiviziunilor operative, este necesară 

implementarea următoarea strategi şi metodologii de realizare a activităţii de bază a 

subdiviziunilor operative: 

  ajustarea legislaţiei naţionale le cerinţele actuale; 

  intensificarea acţiunilor de aplicare a legislaţiei şi a posibilităţilor acordate; 

  sporirea eficacităţii măsurilor operative de investigaţie; 

  asigurarea controlului eficient asupra utilizării forţelor şi mijloacelor 

activităţii operative de investigaţie. 

Analiza practicii înfăptuirii măsurilor nominalizate permite formularea 

recomandărilor tactice concrete, legate de aplicarea folosirii investigatorului sub 

acoperire şi anume: 

1. Folosirea investigatorului sub acoperise se va face cu respectarea tuturor 

procedeelor conspirative. 

2. La faza organizaţională informativă privind folosirea investigatorului sub 

acoperire, o atenţie sporită trebuie acordată problemelor aplicării în complex a metodelor 

şi mijloacelor operative de investigaţie. 

3. Conlucrarea eficientă cu reprezentanţii organelor împuternicite a statului de 

unde vine investigatorul sub acoperire. 

4. In cazul descoperirii infracţiunii de către investigatorul sub acoperire este 

necesar de asigurat acestuia, posibilitatea de a se retrage din gruparea criminală. 

5. Conlucrarea subdiviziunilor operative cu ofiţerul de urmărire penală şi 

procurorul, ce permite organizarea relevării datelor despre circumstanţele săvârşirii 

infracţiunii şi crearea condiţiilor prevăzute de legislaţia procesual-penală în vederea 

transformării acestor date, informaţii în probe. 

6. În cazul folosirii investigatorului sub acoperire este necesar de aplicat 

rezultatele actuale ale ştiinţei şi tehnicii. Astfel pot fi folosite sistemele informaţionale, 

aparatajul audio, video, şi de fotografiat, precum şi alte mijloace şi procedee tehnice, care 

nu pricinuiesc daune vieţii şi sănătăţii oamenilor şi mediului ambiant. 

De rând cu cele menţionate mai sus, experienţa şi practica folosirii investigatorului 

sub acoperire impune subdiviziunilor specializate şi colaboratorilor din cadrul lor un şir 

de cerinţe legate de pregătirea profesională a lucrătorilor operativi şi anume: 

 cunoaşterea temeinică a profesiei, a tradiţiilor profesionale, perfecţionarea 

continuă a cunoştinţelor de specialitate; 

 ridicarea profesionalismului şi deprinderilor profesionale; 

 cunoaşterea şi studierea permanentă a actelor normative naţionale şi 

internaţionale ce reglementează exercitarea activităţii operative de investigaţie; 

 conlucrarea eficientă dintre organele abilitate cu dreptul de a folosi activitatea 

operativă de investigaţiei; 

Scopul articolului menţionat a constituit, relevarea lacunelor în legislaţia naţională 

la capitolul prevenirea şi combaterea infracţiunilor şi elaborarea de propuneri în acest 

sens cu privire înlăturarea acestora. 
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MEDIATION TECHNIQUES APPLIED  

IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

 

The mediation process represents the shortest way to an understanding between 

two parties as opposed to reaching an unresolved conflict through negotiations. 

Mediation is, therefore, a method of resolving disputes between two or more parties 

which wish to reach an agreement with the help of a third person, known as a mediator, 

who must be an objective party. Through a short analysis we try to present and highlight 

the organization of mediation in the Republic of Moldova and the main tasks of 

mediators, showing the mediation techniques that are or may be used in Moldova. The 

paper is structured around four short points which analyse different aspects of mediation 

in Moldova. The research begins with a theoretical and practical analysis of the 

regulatory process of mediation in Moldova, showing that it is based on Law 134/ 

14.06.2007 , which presents mediation as important means to resolve conflicts.  

After, we highlight the principles on which mediation is based in Moldova. In the 

second part of the paper, we present the stages of mediation. We will not insist on 

descibing them but on showing that not all disputes automatically lead to mediation as 

they must take into account various factors involved in this process. 

 

1. Reglementarea medierii în Republica Moldova 

În anul 2000, în Franţa la Créteil a fost dată definiţia medierii astfel, „medierea 

reprezintă un proces de creaţie şi de gestionare a vieţii sociale, care permite restabilirea 

legăturii sociale, prevenirea sau rezolvarea conflictelor, prin intervenţia unei persoane 

terţe, care este imparţială şi fără putere de decizie, şi care menţine comunicarea între 

parteneri‖.
1
 

În Republica Moldova reglementarea medierii s-a făcut pe baza Legii Nr. 134 din 

14.06.2007, publicată pe data de 7.12.2007 în Monitorul Oficial nr. 188-191. Conform 

                                                           

 VASILCOVSCHI Nicoleta – Doctor în Economie şi Afaceri Internaţionale, Lector universitar, 

Universitatea „Andrei Şaguna‖, Constanţa. (România). 
1
 Monique Sassier. Construire la médiation familiale. Paris: Ed. Dunod, 2001, p. 10. 
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acestei Legi, medierea este definită ca fiind „o modalitate alternativă de soluţionare a 

conflictului dintre părţi pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane. 

Medierea  reprezintă încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană 

aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le acorde asistenţă în soluţionarea 

conflictului prin obţinerea unei soluţii reciproc acceptabile, eficiente şi durabile‖.
1
 

Medierea se bazează în Republica Moldova, ca şi în alte state, pe mai multe 

principii: 

- acces liber şi legal la procedura medierii; 

- liber consimţământ; 

- confidenţialitate; 

- imparţialitate; 

- neutralitate; 

- alegerea liberă a mediatorului. 

 

2. Etapele procesului de mediere 

În general, nu toate disputele duc automat la procesul de mediere. Diverşi factori 

ce ţin de părţile implicate determină momentul în care se poate ajunge la mediere. Dacă 

părţile implicate nu sunt pregătite pentru acest moment, medierea nu poate avea loc.  

Dacă medierea are loc fără acordul uneia dintre părţile implicate, procesul nu va fi 

recunoscut, pentru că una dintre legile de bază este că acesta să nu se poată desfăşura fără 

consimţământul tuturor. Se mai ţine seama de un alt element important, conform căruia 

toate părţile să aibă reprezentanţă legală, pentru a fi un proces corect. 

 

3. Mediatorul 

În prezent educaţia adecvată pentru un mediator a ajuns să fie o problemă 

importantă care se  datorează extinderii ariilor în care acesta este chemat pentru a rezolva 

disputele.  

Analiza cuprinde atât studiile necesare unui mediator, dar şi calităţile personale, 

care îl pot ajuta în rezolvarea problemelor.  

Pentru ca o persoană să poată să fie mediator, aceasta trebuie să îndeplinească mai 

multe condiţii, printre care: 

1) deţine capacitate deplină de exerciţiu; 

2)  deţine studii superioare; 

3) deţine studii în domeniu;  

4) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activităţi;  

5)  se bucură de o bună reputaţie şi nu a fost condamnată definitiv pentru 

săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;  

6) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii 

                                                           
1
 Legea 134 din 14.06.2000 cu privire la mediere în Republica Moldova. [On-line]: 

http://www.mediere.lexignat.ro/mediere-legislatie/LEGE-Nr.-134--din--14.06.2007--cu-privire-la-mediere-

in-Republica-Moldova-5. (Vizitat la: 01.02.2012). 

http://www.mediere.lexignat.ro/mediere-legislatie/LEGE-Nr.-134--din--14.06.2007--cu-privire-la-mediere-in-Republica-Moldova-5
http://www.mediere.lexignat.ro/mediere-legislatie/LEGE-Nr.-134--din--14.06.2007--cu-privire-la-mediere-in-Republica-Moldova-5
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7)  a fost autorizată ca mediator, în condiţiile legii. 

Specialiştii consideră că aplicarea unor reguli de comportament în domeniul 

medierii a devenit o problemă datorată, în special, numărului mare de practicieni în acest 

domeniu. În prezent există tendinţa pentru unele societăţi să îşi creeze un propriu cod de 

comportament, care să se aplice numai membrilor respectivei instituţii.  

Codul de comportament al mediatorilor se bazează pe următoarele aspecte: 

 Adoptarea unui angajament de informare a participanţilor din procesul de 

mediere; 

 Respectarea unei poziţii de neutralitate dată de părţile implicate, fără a rezulta 

conflicte de interese; 

 Abordarea problematicilor puse în discuţie la masa medierii într-o manieră foarte 

clară şi obiectivă; 

 Participarea la programe de formare continuă; 

 Practicarea medierii doar în domeniile în care mediatorul are competenţa 

necesară. 

 

4. Tehnicile de mediere în Republica Moldova 
În Republica Moldova tehnicile de mediere se bazează pe etica profesională. 

Acestea sunt organizate pe mai multe activităţi. 

În primul rând mediatorii trebuie să desfăşoare o activitate bazată pe onestitate, 

care implică sinceritate faţă de părţi şi faţă de propria profesie.  

A doua tehnică utilizată de mediatori în procesul medierii este concentrarea. 

Mediatorul trebuie să se concentreze asupra problemei sau circumstanţei pe care o 

mediază.  

A treia tehnică de mediere se bazează pe capacitatea de a pune întrebările adecvate 

la momentul adecvat, care să permită părţilor să înţeleagă ce motive le-au determinat să 

se comporte într-o manieră nepotrivită. 

A patra tehnică are la bază modul în care mediatorul stăpâneşte arta comunicării. 

Tehnica de a comunica eficient şi în beneficiul părţilor contribuie la rezolvarea mai 

rapidă a problemelor.  

În concluzie putem aprecia că medierea reprezintă o etapă de evoluţie pentru 

patrimoniul juridic al Republicii Moldova. Medierea reprezintă o soluţie pentru 

rezolvarea problemelor care apar în mediul social sau economic, iar tehnicile de mediere 

utilizate în Republica Moldova respectă normele europene în vigoare. 
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APPROACHES TO THE INFRACTOR PERSONALITY RELATED 

 TO THE CRIMES IN PRISONS 

 

According to the opinion of some authors crime is one of the characteristics of the 

society. Others say that crime as any other social phenomenon is a system with its own 

properties and functions. Aurel Dincu, a roman criminologist emphasizes that crime as a 

socio-human phenomenon means all human behaviours prohibited by criminal law, 

committed on the territory during a certain period. 

Crime can broadly be seen as all criminal acts that happen all over the planet. 

This retrospective is more ideational by its nature, because we will never have complete 

data and could not even do statistics and assumptions about what had happened as the 

crime of human appearance on the earth.  

If we talk about the crime in a narrow sense of the concept, then certainly we refer 

to a certain period, territory, certain social categories or types of offenses. 

These are issues that concern criminological research and provide opportunities 

for qualitative and quantitative evaluation, as something that may determine the fight 

strategy. 

Unlawful conduct of prisoners is explained by the fact that within the framework 

of our small social environment special interests, pursuing clearly defined goals are 

prevailing. 

Man as a rational and conscious being, comes into the world endowed by nature 

with a number of organic needs, which tends continually to meet them to maintain his 

existence, maintenance and development. 

 

În literatura de specialitate se discută diverse definiţii ale criminalităţii, în care 

autorii subliniază una sau mai multe trăsături ale fenomenului antisocial, care nu se 

referă numai la latura cantitativă. Astfel, după părerea unor autori criminalitatea este una 

din trăsăturile caracteristice ale societăţii. Alţii susţin că criminalitatea ca orice fenomen 
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social reprezintă un sistem cu proprietăţi şi funcţii proprii, distincte calitativ de cele ale 

elementelor componente. Aurel Dincu, criminolog român subliniază că criminalitatea ca 

fenomen socio-uman desemnează ansamblul comportamentelor umane interzise de lege 

penală, săvârşite pe un teritoriu, într-o perioadă determinată
1
.  

În sens larg criminalitatea poate fi privită ca ansamblul faptelor infracţionale 

dintotdeauna şi până astăzi pe întreaga suprafaţă a planetei. Această retrospectivă are mai 

mult un caracter ideatic, pentru că niciodată nu vor exista date complete şi nu s-ar putea 

realiza statistici şi nici măcar presupuneri despre ceea ce s-a întâmplat ca şi crimă de la 

apariţia omului pe pământ
2
. 

Dacă discutăm despre fenomenul infracţional într-un sens restrâns, atunci desigur 

că facem trimiterea la perioadele de timp determinate, a spaţii determinate, la anumite 

categorii sociale, sau genuri de infracţiuni
3
. 

Acestea sunt aspectele care interesează studiul criminologic şi oferă posibilităţile 

de evaluare cantitativă şi calitativă, astfel putându-se stabili strategia de combatere. 

Din punctul de vedere al cantităţii, criminalitatea se exprimă prin toate elementele, 

respectiv numărul de fapte, de făptuitori, natura faptelor, gravitatea lor, extinderea în 

spaţiul şi în timp. Această determinare îşi are importanţa ei, pentru a putea face o analiză 

globală făcându-se anumite statistici şi comparaţii. O astfel de analiză la nivel global cât 

şi la nivel particular este binevenită ca de exemple, pentru studierea criminalităţii în 

spaţiu instituţiilor penitenciare. Fenomenul respectiv este prezent şi în instituţiile 

penitenciare deoarece, aici există un grup larg de indivizi ca astfel formându-se un mediu 

social unde persistă anumite interese ca şi într-un mediul social obişnuit. În cadrul 

acestor instituţii criminalitatea se exprimă prin aceleaşi elemente ale cantităţii şi calităţii, 

existând doar unele deosebiri în ceea ce priveşte natura faptelor şi extinderea în spaţiu. 

Astfel în spaţiu instituţiilor penitenciare criminalitatea este un fenomen social-uman şi 

juridic care desemnează ansamblul comportamentelor umane interzise de legea penală şi 

de legea privind executarea pedepselor
4
. 

Comportamentul ilicit al deţinuţilor se explică prin faptul că şi în acest mediu 

social mic predomină anumite interese, care urmăresc realizarea unor scopuri bine 

determinate
5
. 

Astfel după cum ne (vorbeşte) arată savanţii Bujor V. şi Bejan O., orice crimă 

există numai ca un act cu un caracter volitiv şi îndreptat spre realizarea unui interes sau 

spre satisfacerea unei necesităţi. Deci, manifestarea empirică a oricărei infracţiuni 

reprezintă un comportament intelectual – volitiv îndreptate spre un anumit scop şi care 

provoacă o daună reală subiecţilor relaţiilor sociale. Manifestarea empirică a faptelor, 

                                                           
1
 Dincu A. Bazele criminologiei. Bucureşti: „Proarcadia‖, 1993, p. 192 - 205. 

2
 Amza Tudor. Criminologie. Bucureşti: Ed. Lumina Lex, 1998, p. 234. 

3
 Amza Tudor. Criminologie teoretică: teorii reprezentative şi politică criminologică. Bucureşti: Ed. 

Lumina Lex, 2000, p. 245. 
4
 Bujor V., Bejan O., Ilie S., Casian S. Elemente de criminologie. Chișinău:Universitatea de 

Criminologie, 1997, p. 114. 
5
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particularităţilor şi însuşirile acestora nu depind însă de sistemul relaţiilor sociale. 

Această manifestare arată doar semnele materiale proprii comportamentului criminal, dar 

nu dezvăluie esenţa crimei. Dar alături de pericolul material, crima mai are şi o astfel de 

însuşire cum este pericolul social. Anume pericolul social constituie caracteristica socială 

propriu-zisă a crimei. După cum se ştie, pericolul social al crimei poate fi definit numai 

ca un pericol al faptei pentru sistemul relaţiilor sociale, astfel încât caracteristica socială a 

crimei este determinată doar de tipul sistemului de relaţii sociale dominante în societatea 

dată. Acest lucru este uşor al înţelege cunoscând că o categorie cum e socialul reflectă 

atare însuşiri ale obiectelor, lucrurilor sau fenomenelor ce caracterizează utilitatea sau 

dauna lor din punctul de vedere al subiecţilor relaţiilor sociale: al individului izolat al 

grupurilor şi al claselor sociale
1
.  

Omul, fiinţă raţională şi conştientă, vine pe lume înzestrat de natură cu o seamă de 

necesităţi organice, pe care tinde neîncetat să şi le satisfacă pentru a-şi menţine existenţa; 

menţinerea organismului uman şi dezvoltarea sa
2
. 

Plasat la origine într-o ambianţă naturală, plină de ameninţări şi dificultăţi, fiinţa 

umană a căutat să li se opună întru crearea unor condiţii adecvate de viaţă, ajungând, 

astfel, la formarea societăţii. Prin urmare, ambianţei naturale i se suprapune acum un nou 

mediu – cel social, care se caracterizează prin legi şi condiţii de existenţă specifice. 

Mediul social se impune progresiv şi devine la un moment dat factorul decisiv în viaţa 

omului. Printre multe altele, societatea începe să joace un rol din ce în ce mai important 

în formarea fiinţei umane, pentru că ea îi cultivă sau îi impune noi trebuinţe atât 

materiale, cât şi spirituale şi tot ea stabileşte condiţiile de satisfacere a lor
3
. 

În desfăşurarea ei plenară, plecând de la geneză şi încheind cu materializarea, 

conduita criminală parcurge o serie lungă de stadii, începând cu formarea trebuinţelor, 

conştientizarea lor şi a posibilităţilor obiective de satisfacere, naşterea interesului, 

declanşarea proceselor motivaţionale, analiza situaţiei create, luarea deciziei şi 

înfăptuirea unor acţiuni cu caracter criminal
4
. 

În linii mari, mecanismul comportamentului criminal include trei etape de bază: 

(1) naşterea motivului, (2) luarea deciziei şi (3) realizarea intenţiei criminale. 

În cadrul primei etape – naşterea motivului – are loc, mai întâi de toate, 

conştientizarea necesităţilor inerente individului, a căror satisfacere marchează 

fundamental activitatea lui, determinându-i comportamentul. O dată conştientizate, 

individul raportează trebuinţele sale la posibilităţile reale de satisfacere a lor, adică la 

condiţiile sociale şi situaţia lui faţă de acestea, proces ce se finalizează cu formarea 

interesului. Din momentul dat, anume interesul este acea instanţă care impulsionează şi 

direcţionează conduita omului, servindu-i drept motiv. Dirijat de interes, individul îşi 

proiectează un scop şi tinde energic spre atingerea lui. 

                                                           
1
 Valeriu Bujor, Octavian Bejan, Sergiu Ilie, Sergiu Casian. Elemente de criminologie. Chişinău: 

Ştiinţa, 1997, p. 28. 
2
 Bejan O., Bujor V. Interes şi crimă. Chişinău:Universităţii de Criminologie, 2004, p. 56. 

3
 Bujor O., Pop. Cauzalitatea în criminologie. Timişoara: Ed. Mirton, 2002, p. 23. 

4
 Bujor V. Сущности преступности. Chişinău:Universităţii de Criminologie, 1998, p. 34. 
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La etapa a doua – luarea deciziei – se declanşează un proces deliberativ, în care 

sunt confruntate diverse interese (de a săvârşi sau de a nu săvârşi o faptă), este reevaluat 

scopul propus, sunt analizate eventualele implicaţii, precum şi sunt reconsiderate valorile 

şi normele sociale, prin prisma cântăririi opţiunilor pro şi contra. Etapa în discuţie se 

sfârşeşte cu luarea deciziei de a da totuşi curs interesului de a comite o crimă, adică de a 

recurge la acţiuni criminale în vederea satisfacerii unor necesităţi (materiale sau 

spirituale) sau realizarea unor interese considerate importante pentru individul respectiv. 

În fine, a treia etapă – realizarea intenţiei criminale – coincide cu manifestarea 

comportamentului criminal (o serie de acte de planificare, de cooptare a unor posibili 

participanţi, de creare a unor condiţii propice comiterii faptei) şi culminează cu 

înfăptuirea crimei (săvârşirea unor acţiuni sau inacţiuni prevăzute de legea penală)
1
. 

Într-adevăr, pericolul social al crimei, după cum am menţionat, se manifestă ca o 

daună a faptei pentru sistemul relaţiilor sociale dominante în societatea concretă. 

Pornind de la faptul că orice coexistenţă umană trebuie privită ca un ansamblu de 

relaţii, putem afirma că, dacă grupul sau oricare altă comunitate formează o totalitate de 

relaţii relativ haotice, atunci societatea constituie un sistem de relaţii concrete, adică 

relaţii ce se disting printr-un grad sporit de regularitate. Ceea ce înseamnă că procesele 

care decurg în societate sunt în conformitate cu legităţile proprii acestui sistem, că ele 

trebuie privite ca ceva obiectiv, că cele derulate în societate sunt derivate ale sistemului şi 

nu al unor forţe externe, că esenţa fenomenelor sociale trebuie căutată în acest sistem, în 

societatea concretă ca fenomen social distinct
2
. 

O societate fără criminalitate este imposibilă, iar dacă într-o societate, într-o 

perioadă îndelungată, nu au apărut comportamentele definite ca criminale, atunci, noi 

comportamente vor fi plasate în categoria crimei (Ca de fapt şi penitenciarul nu a existat 

fără crimă). 

Observăm cu uşurinţă că crima este inevitabilă, deoarece şi în societate există o 

varietate de comportamente, iar în unele dintre acestea sigur vor fi sancţionate prin 

aplicarea sancţiunilor penale. Calificarea crimei printre fenomenele normale ale 

sociologiei l-a determinat pe Durkheim să susţină că criminalitatea nu este doar un 

fenomen regretabil, datorat incorigibilei slăbiciuni omeneşti, ci ea este un factor de 

sănătate publică şi se regăseşte în toate societăţile. 

Crima este preţul pe care societatea îl plăteşte pentru posibilitatea progresului E. 

Durkheim a concluzionat: „Contrar ideilor curente, criminalul nu mai pare a fi o fiinţă 

total nesociabilă, un fel de element parazit, un corp străin şi de neasimilat introdus în 

mijlocul societăţii. Din contra, el joacă un rol bine definit în viaţa socială
3
. 

Crima, pentru partea ei, nu trebuie să mai fie concepută ca un rău care nu poate fi 

înăbuşit. Nu este nici o ocazie de auto-felicitare atunci când ratele criminalităţii scad sub 

                                                           
1
 Cioclei V. Criminologie. Bucureşti: Ed. All Beck, 1999, p. 38. 

2
 Cioclei V. Mobilul în conduita criminală. Bucureşti: Ed. All Beck, 1999, p. 234. 
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nivelul mediu, fiindcă pentru noi poate fi sigur că acest aparent progres este asociat cu 

anumite dezordini sociale
1
. 

Frustrarea este resimţită cu deosebită tărie şi pe planul timpului. Organizarea 

impusă şi în general foarte monotonă a timpului, programa zilnică sever reglementată, 

timpul liber, atât cât este, fiind şi el impus mai cu seamă în primele perioade ale 

detenţiei, provoacă sentimentul de frustrare continuă şi, în consecinţă, măreşte 

agresivitatea deţinutului. 

La mărirea sentimentului de frustrare duce şi renunţarea forţată la o seamă de 

obiecte de uz personal, a căror lipsă este mereu resimţită
2
. 

Şocul încarcerării, contractul cu subcultură carcerală, în scurtă vreme îl fac pe 

deţinut să-şi formeze (nu neapărat în mod explicit), o nouă viziune asupra propriei 

persoane şi să elaboreze o „strategie de supravieţuire‖. 

Încă în urmă cu decenii, criminologul canadian D. Clemmer a semnalat fenomenul 

de prizonizare, definit ca „socializarea‖ la cultura devenită a deţinuţilor, proces prin care 

deţinutul ajunge să adopte şi să împărtăşească punctul de vedere al încarceraţilor şi mai 

grav chiar, să se supună influenţii liderilor negativi din penitenciar. 

Referitor la deţinuţii din penitenciar autorul Tiberiu Prună ne spune că aceşti tipi 

sunt nişte personalităţi care se disting printr-o structură psihologică marcată de o anumită 

specificitate. Între altele cercetările au evidenţiat prezenţa cvasiuniversală a următoarelor 

însuşiri: impulsivitate mărită, agresivitate sporită, egocentrism exacerbat, tendinţă de 

opozabilitate accentuată, indiferenţă afectivă generalizată şi imagine negativă a lumii din 

afară
3
. 

Analizând izolarea fizică, psihică şi psiho-socială, pe de o parte, şi privarea de 

libertate prin executarea unei pedepse penale într-un loc de deţinere, pe de altă parte, 

vom constata că între ele există o multitudine de diferenţe ce prezintă aspecte specifice şi 

manifestări complexe. Deosebirile sunt de ordin fundamental şi vizează atât latura 

cantitativă cât şi cea calitativă
4
: 

a) din punct de vedere cantitativ, fără îndoială, privările de libertate se întind pe 

perioade mai mari sau mai mici, durata condamnărilor constituind principalul factor 

stresor; 

b) din punct de vedere calitativ, privarea de libertate dă naştere unei game 

complexe de frământări psihice şi psihosociale, începând cu criza de detenţie manifestată 

de la închiderea în „celulele de tăcere‖ până la comportamentele agresive. 

Aşa dar, infractorul ajuns pentru prima dată în penitenciar este traumatizat din 

punct de vedere psihologic. Venind în locul de detenţie deja tensionat de contactul cu 

autorităţile judiciare, de desfăşurarea procesului, se vede dintr-o dată frustrat de ambianţa 

obişnuinţă familială, profesională şi nu mai poate dispune de petrecerea timpului său 
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 Dincu A. Bazele criminologiei. Iaşi: Ed. „Chemare‖, 1993, p. 265. 

2
 Кудрявцев В. Н. Криминология. Москва: Изд-во «Зерцало», 2000, c. 43. 

3
 Prună Tiberiu. Psihologie judiciară. Iaşi: Ed. Chemarea, 1994, p. 78 - 79. 

4
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liber. La aceasta contribuie o sumă de alte elemente frustrante caracteristice noului 

mediu în care intră, căci locurilor de detenţie ca şi altor medii închise, le sunt specifice un 

set de particularităţi cu influenţă stresantă asupra integrităţii psihice şi psiho-sociale a 

deţinutului primar
1
. 

Diminuarea gamei contactelor fizice, psihice şi psiho-sociale, reprezintă o altă 

particularitate a vieţii de penitenciar, sărăcia vieţii de relaţii având implicaţii profunde 

asupra capacităţii individului de a-şi juca rolurile normale şi reducând puternic 

posibilitatea de interacţiune psiho-socială cu semenii
2
. 

Personalitatea deţinutului prezintă un univers uman specific, marcat de contradicţii 

şi frustrare. Soarta îi aduce pe aceşti oameni în penitenciar după comiterea unei încălcări 

grave a normelor colectivităţii, mulţi din ei prezentându-se ca persoane neadaptate social, 

incapabile să se integreze în comunitatea umană, să-i asimileze valorile să-şi 

subordoneze instinctele şi trebuinţele normativităţii general acceptate. Trecutul lor este 

marcat de o moralitate defectuoasă, prezentul, de pierderea alternativelor, a libertăţii 

deciziilor, perspectiva este îndreptată şi neclară. De fapt, fiecare deţinut o aşteaptă, 

calculând zi cu zi, aşteptând momentul eliberării. 

Motivaţia deţinuţilor prezintă o gamă de trebuinţe, aspiraţii, motive, orientări şi 

idealuri. Asupra caracterului ei îşi pun amprenta condiţiile detenţiei, necesitatea de 

adaptare la acestea, reliefarea unor motive cu caracter mai mult imaginar, a unor idealuri 

proiectate în perspectivă. Nu în totdeauna idealurile proiectate vor fi pozitive deoarece, 

mulţi dintre deţinuţi după eliberare au scopul de a se răzbuna împotriva victimelor 

fiindcă acestea au contribuit într-o măsură oricare la mărirea pedepsei, şi în genere 

împotriva justiţii, el considerând că nu a fost pedepsit în mod legal şi echitabil. Referitor 

la idealurile se poate spune că ele în viziunea deţinutului sunt nişte lucruri imaginare dar 

crezând că în  perspectivă vor fi realizate însă, nu în totdeauna aceste idealuri formate în 

penitenciar îşi vor găsi realizarea după detenţie. Aceste idealuri la deţinuţi sunt un mijloc 

sigur de asigurare a existenţei, de depăşire a stărilor dificile create în circumstanţele 

privării de libertate. 

O altă componentă a personalităţii „afectivitatea‖ este o oglindă a stărilor de 

frustrare, a frământărilor interne prin care trece deţinuta. Coloratura ei depinde şi de 

conţinutul sentimentului cu care deţinutul a venit să-şi ispăşească pedeapsa: 

conştientizarea corectitudinii sentinţei sau dezaprobarea ei, lucru care nu există în 

totdeauna la recidivişti. 

În penitenciar se manifestă în mod vădit caracterul personalităţii: conformismul 

sau nesupunerea, reactivitatea sau nepăsarea, toleranţa, indiferentă, sociabilitate sau 

închistarea. 
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Agresivitatea după cum am menţionat deja mai sus, este prezentă la condamnaţi, 

din aceste motive aş vrea să vorbesc despre această trăsătură din punctul de vedere al 

autorului Nicolaie Mitrofan
1
. 

Într-un mod mai puţin pretenţios, agresivitatea poate fi considerată a fi o 

caracteristică a acelor forme de comportament orientate în sens distructiv, în vederea 

producerii unor daune, fie ele materiale, moral – psihologice sau mixte. Deci actul 

agresiv poate viza unele obiecte, fiinţa umană sau ambele. Opusul agresivităţii ar fi 

comportamentul pro-social, care presupune cooperare şi echilibru. Pentru a găsi exemple 

privind comportamentul agresiv nu este nevoie de efortul speciale deoarece în instituţiile 

penitenciare există fenomenele de superioritate inferioritate, aglomeraţie etc.
2
 

Dacă la o primă analiză, criminalitatea apare ca un fenomen juridic reprezentând 

ansamblul încălcărilor şi abaterilor cu caracter penal, este totodată şi un fenomen social 

care se produc şi se reproduce în cadrul mediului social din penitenciare, având o 

determinare socială şi individuală şi determinând consecinţe la nivelul indivizilor, 

grupurilor din instituţiile de detenţie
3
. 

Cunoaşterea criminalităţii penitenciare ca un fenomen social, trebuie să cuprindă 

cunoaşterea structurii ei,cunoaşterea părţilor componente, a categoriilor de crime
4
. 

Crimele săvârşite şi studiate de criminologie, corespund şi trebuie să corespundă 

crimelor prevăzute de legea penală. Acesta este un punct de vedere exact şi necesar, 

deoarece prima sistematizare şi aşezare a acestora a fost efectuată de către legiuitor, cu 

prilejul încriminării şi sancţionării faptelor criminale şi înscrierii lor în legea penală. 

Încriminarea şi sancţionarea penală s-a efectuat după criterii obiective şi anume după 

obiectul diferitelor infracţiuni, adică valorilor sociale cărora li se aduce atingere prin 

săvârşirea de crime. Potrivit acestui criteriu crimele sunt aşezate în lege, în câteva grupe 

sau categorii, în fiecare grupă înscriindu-se faptele care vizează un anumit obiect
5
. 

Analizând infracţionalitatea, se menţionează că principalul element al obiectului 

criminologiei, după părerea autorilor V. Bujor, M. Laşcu, se distinge specificul 

criminalităţii penitenciare. Aceasta se manifestă atât prin tendinţe şi legităţi, cât şi prin 

infracţiunile încadrate în acest tip de criminalitate. Doar o privire generală atestă că circa 

90% din numărul de infracţiuni săvârșite în penitenciare îl constituie 9-11 tipuri de 

infracţiuni, ele formând, de fapt, nucleul, baza criminalităţii penitenciare. Criminalităţii 

penitenciare îi sunt proprii infracţiuni cum ar fi: omorul, leziuni corporale, relaţii 

homosexuale prin constrângere, acţiuni de huliganism, furt etc. După părerea autorilor 

care au fost menţionaţi mai sus, criminalitatea penitenciară mai cere remarcate infracţiuni 

care le sunt proprii cum ar fi: acţiuni care dezorganizează activitatea instituţiilor de 
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corectare prin muncă; nesupunerea cu rea-credinţă cerinţelor administraţiei instituţiei de 

reeducare prin muncă
1
. 

În opinia unor autori reprezentativi (Seeling, Pinatel, Sutherland etc.) lupta 

împotriva criminalităţii trebuie realizată pe două căi, şi anume: o cale preventivă, de 

împiedicare a comiterii de crime (ante delictum) şi o cale represivă, de pedepsire a celor 

care comit crime (post delictum). De asemenea, în lupta împotriva criminalităţii un loc 

important îl ocupă activitatea poliţiei, sens în care se remarcă acele aspecte ce vizează 

prevenirea criminalităţii prin controlul şi supravegherea ca atribut al poliţiei ca organ al 

ordinii publice
2
. 

Această formă de prevenire cuprinde principalele domenii ale vieţii sociale 

(domeniul economic, administrativ, cultural), datorită existenţei nenumăratelor aspecte 

specifice acestor domenii de activitate, aspecte ce pot genera cauze inedite de săvârşire a 

infracţiunilor
3
. 

 Prevenirea criminalităţii prin combaterea cauzelor acesteia este impetuos 

necesară în condiţiile societăţii moderne, dar nu este totdeauna suficientă datorită câtorva 

considerente
4
.
 

- caracterul „difuz‖, respectiv „mai puţin conturat‖ al cauzelor sociale şi 

individuale fac lupta cu acestea foarte greoaie (cauze: sărăcia, lipsa de instrucţie, lipsa de 

morală). 

- criminalitatea potenţială fiind mai mult bănuită, mai greu de identificat şi 

apreciat; nu se poate cunoaşte în câte cazuri ea a fost anihilată şi în câte cazuri ea nu a 

fost anihilată. 

Prevenirea specifică şi indirectă
13

 a criminalităţii se realizează în mare măsură de 

organele de poliţie, prin exercitarea activităţilor sale specifice, de pază şi supraveghere a 

locurilor publice, a pieţelor, arterelor de circulaţie rutieră, pe căi ferate, fluviale, a 

trecerilor vamale. 
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