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goria infracţiunilor privind viaţa sexuală”, nr.17 
din 7.11.2005 (în continuare – Hotărârea Plenului 
nr.17/2005)1, pct.7-17 sunt consacrate explicaţiilor refe-
ritoare la circumstanţele agravante ale violului (art.171 
C.pen. RM) şi ale acţiunilor violente cu caracter sexual 
(art.172 C.pen. RM). În cadrul acestui studiu, prin 
prisma respectivelor explicaţii, ne vom expune punctul 
de vedere asupra circumstanţelor agravante stabilite la 
alin.(2) şi (3) art.171 şi la alin.(2) şi (3) art.172 C.pen. 
RM. Nu vom mai stărui asupra aspectelor vizând pro-
blematica abordată, care şi-au găsit deja reflectare în 
unele cercetări recente.2

Vom începe cu aceea că, la lit.a) alin.(2) art.171 şi la 
lit.a) alin.(2) art.172 C.pen. RM, se prevede răspunde-
rea pentru violul/acţiunile violente cu caracter sexual 
săvârşite de o persoană care anterior a săvârşit o 
faptă prevăzută la alin.(1) art. 171/172 C.pen. RM. 
În pct.7 al Hotărârea Plenului nr.17/2005 este prezen-
tat un set de recomandări privind aplicarea de către 
instanţele judecătoreşti a acestor prevederi normative. 
Având exemplul unor speţe, să vedem cum ar funcţiona 
aceste recomandări.

Astfel, într-un caz, la 29.12.1994, M.M. împreună 
cu P.A. au comis un act de tâlhărie asupra lui C.P., cu 
care M.M. prin violenţă şi-a satisfăcut pofta sexuală 
în formă perversă. După care, împreună, cu deosebită 

cruzime l-au omorât pe C.P.; la 11.03.1995, M.M. şi 
P.A. au săvârşit un act de tâlhărie asupra minorei R.V., 
acaparând bunuri ale acesteia în valoare de 115 lei. 
Apoi, prin violenţă, şi-au satisfăcut cu ea pofta sexuală 
în formă perversă. 3

Aşadar, suntem în prezenţa a două cazuri de sa-
tisfacere prin constrângere a poftei sexuale în forme 
perverse, infracţiune prevăzută la art.1031 C.pen. RM 
din 1961 (corespunde cu acţiunile violente cu caracter 
sexual, infracţiune prevăzută la art.172 C.pen. RM). 
Într-adevăr, M.M. şi C.P. au săvârşit repetat această 
infracţiune. Or, conform pct.7 din Hotărârea Plenului 
nr.17/2005, violul şi acţiunile violente cu caracter 
sexual se consideră săvârşite repetat, dacă făptuitorul 
a comis anterior alt viol sau alte acţiuni cu caracter 
sexual, cu condiţia că acesta nu a fost condamnat pentru 
vreuna din aceste fapte şi că nu a expirat termenul de 
prescripţie.

Observăm că toate aceste condiţii ale repetării de 
infracţiuni sunt prezente în speţa analizată. Mai mult, 
condiţiile din speţă sunt conforme şi cu o altă regulă 
din pct.7 al Hotărârii Plenului nr.17/2005: „Dacă 
raporturile sexuale şi/sau acţiunile cu caracter sexual 
au fost realizate cu două sau mai multe victime, chiar 
în cazul unei întreruperi de scurtă durată între aceste 
raporturi (acţiuni), trebuie aplicată dispoziţia de la 
lit.a) alin.(2) art.171 sau, după caz, de la lit.a) alin.(2) 
art.172 C.pen. RM”. De asemenea, remarcăm că cele 
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două infracţiuni, care se succed, sunt infracţiuni iden-
tice: în art.1031 C.pen. RM din 1961, răspunderea atât 
pentru satisfacerea prin constrângere a poftei sexuale 
în forme perverse săvârşită de un grup de persoane, 
cât şi satisfacerea prin constrângere a poftei sexuale în 
forme perverse săvârşită asupra unui minor, era stabilită 
la acelaşi alineat, alineatul (2); în art.172 C.pen. RM, 
circumstanţele agravante „repetat” şi „cu bună-ştiinţă 
asupra unui minor” sunt prevăzute la fel de acelaşi 
alineat, alineatul (2).

De aceea, în raport cu cele două infracţiuni de sa-
tisfacere prin constrângere a poftei sexuale în forme 
perverse, s-a procedat corect, efectuându-se calificarea 
potrivit alin.(2) art.1031 C.pen. RM din 1961 (se are 
în vedere agravanta „de o persoană care a mai săvârşit 
anterior o astfel de infracţiune”.

Înseamnă oare aceasta că, în condiţiile legii penale 
în vigoare, privitor la speţele enunţate mai sus, am putea 
aplica lit.a) alin.(2) art.172 C.pen. RM? Nu, nu înseam-
nă. Pentru că prevederile de la lit.a) alin.(2) art.171 
sau, după caz, lit.a) alin.(2) art.172 C.pen. RM nu mai 
prevăd răspunderea pentru violul/acţiunile violente cu 
caracter sexual săvârşite simplamente repetat. Aşa cum 
au prevăzut altădată. Or, de lege lata, la lit.a) alin.(2) 
art.171 şi la lit.a) alin.(2) art.172 C.pen. RM se prevede 
răspunderea pentru violul/acţiunile violente cu caracter 
sexual săvârşite de o persoană care anterior a săvârşit 
o faptă prevăzută la alin.(1) art. 171/172 C.pen. RM. 
Aşadar, conform legii în vigoare, repetarea infracţiunii 
reclamă condiţii în plus.

Iată de ce, lit.a) alin.(2) art.171 C.pen. RM nu este 
aplicabilă atunci când se atestă succesiunea a două sau a 
mai multor infracţiuni identice prevăzute la alin.(2) art.171 
C.pen. RM. De asemenea, rezultă că lit.a) alin.(2) art.172 
C.pen. RM nu este aplicabilă atunci când se atestă suc-
cesiunea a două sau a mai multor infracţiuni identice 
prevăzute la alin.(2) art.172 C.pen. RM. În astfel de 
cazuri, aceste infracţiuni se califică de sine stătător, 
conform regulilor concursului de infracţiuni.

În acelaşi timp, rezultă că lit.a) alin.(2) art.171 
C.pen. RM este aplicabilă atunci când se atestă succesi-
unea a două sau a mai multor infracţiuni identice prevăzute 
la alin.(1) art.171 C.pen. RM. De asemenea, rezultă că 
lit.a) alin.(2) art.172 C.pen. RM este aplicabilă atunci când 
se atestă succesiunea a două sau a mai multor infracţiuni 
identice prevăzute la alin.(1) art.172 C.pen. RM. 

Accentuăm că, atunci când spunem „identice”, 
avem în vedere nu identitatea semnelor infracţiunii. 
Avem în vedere identitatea sub aspectul gradului preju-
diciabil al infracţiunii. O astfel de identitate o prezintă 
infracţiunile prevăzute de acelaşi alineat al articolului 
din legea penală.

În alt context, trebuie să constatăm că explicaţiile 
din pct.7 al Hotărârii Plenului nr.17/2005 nu sunt 
suficiente: lipseşte o recomandare privind modul 
de calificare a infracţiunilor care se succed, dacă 
acestea nu sunt identice. Iată de ce, ar fi binevenită 
completarea Hotărârii Plenului nr.17/2005, pct.7, cu 
următoarea regulă: „La săvârşirea a două sau a mai 
multe violuri/acţiuni violente cu caracter sexual, 
pentru care este prevăzută răspunderea la diferite 
alineate ale art.171/172 C.pen. RM, cele comise se 
califică de sine stătător, conform regulilor concursului 
de infracţiuni”. Această recomandare, care, de altfel, 
rezultă din alin.(1) art.33 C.pen. RM, ar contribui, 
cu siguranţă, la o mai bună delimitare a repetării de 
infracţiuni de concursul de infracţiuni.

În speţa următoare (ilustrativă în mai multe privin-
ţe), iese în prim-plan problema delimitării infracţiunii, 
prevăzute la lit.a) alin.(2) art.171 sau la lit.a) alin.(2) 
art.172 C.pen. RM, nu numai de concursul de infrac-
ţiuni, dar şi de infracţiunea prelungită.

Astfel, la 7.01.2001, între orele 14.00-23.00, G.M. 
şi P.M. au săvârşit, în privinţa lui R.M., despre care 
ştiau că nu a atins vârsta de 14 ani:

1) în livada din apropierea drumului dintre satele 
Glingeni şi Pompa, judeţul Bălţi, o încercare de a 
întreţine un raport sexual;

2) în şopronul stânei din apropierea aceluiaşi 
drum, G.M. – două raporturi sexuale; P.M. – un raport 
sexual;

3) în acelaşi loc, o încercare de satisfacere prin 
constrângere a poftei sexuale în forme perverse;

4) în drum spre satul Chişcăreni, judeţul Bălţi, în 
căruţă, G.M. – mai multe raporturi sexuale; P.M. – un 
raport sexual”.4

În legătură cu această speţă, sunt operante ur-
mătoarele explicaţii din pct.7 al Hotărârii Plenului 
nr.17/2005: 

– dacă făptuitorul realizează succesiv două sau mai 
multe raporturi sexuale sau acţiuni cu caracter sexual 
asupra aceleiaşi victime şi în executarea aceleiaşi 
intenţii infracţionale, faptele săvârşite reprezintă o 
infracţiune unică prelungită, care se consideră consu-
mată din momentul începerii ultimului raport sexual şi/
sau a ultimei acţiuni cu caracter sexual; în acest caz, 
făptuitorul nu poate fi tras la răspundere conform lit.a) 
alin.(2) art.171 sau, după caz, lit.a) alin.(2) art.172 
C.pen. RM;

– dacă intenţia făptuitorului cuprinde săvârşirea de 
către el (în orice consecutivitate) a violului şi a acţiuni-
lor violente cu caracter sexual asupra unei şi aceleiaşi 
victime, fapta săvârşită urmează a fi calificată prin 
concurs în baza art.171 şi 172 C.pen. RM.
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Făcând o analiză, putem menţiona că nu poate fi 
reţinută repetarea infracţiunii în cazul episoadelor 1), 
2) şi 4). Nu există nici o circumstanţă (de exemplu, 
eliberarea victimei de către făptuitor, urmată de re-
găsirea ei în vederea reiterării celor săvârşite), care 
să demonstreze că nu suntem în prezenţa infracţiunii 
unice prelungite de viol. În acelaşi timp, remarcăm 
existenţa concursului dintre viol (episoadele 1), 2) şi 
4)) şi tentativa de satisfacere prin constrângere a poftei 
sexuale în forme perverse (episodul 3)).

În concluzie, este corectă calificarea celor săvârşite 
de către instanţa de judecată în baza alin.(5) art.102 şi 
alin.(2) art.1031 C.pen. RM din 1961.

În Proiectul de Lege pentru modificarea şi comple-
tarea Codului penal al Republicii Moldova (elaborat 
de Ministerul Justiţiei)5, în art.37 şi 38, s-a propus 
abrogarea lit.a) alin.(2) art.171 şi a lit.a) alin.(2) art.172 
C.pen. RM. Susţinem această iniţiativă, a cărei realizare 
am sprijinit-o prin argumente.6 Doar abolirea definitivă 
(nu parţială) pe cale legislativă a instituţiei repetării 
infracţiunii va contribui la ridicarea calităţii actului de 
justiţie, în sensul excluderii confuziei dintre repetarea 
infracţiunii, pe de o parte, şi infracţiunea prelungită şi 
concursul de infracţiuni, pe de altă parte.

În alt context, circumstanţa agravantă „cu bună-
ştiinţă asupra unui minor” este prevăzută la lit.b) 
alin.(2) art.171 şi la lit.b) alin.(2) art.172 C.pen. RM. 
În Hotărârea Plenului nr.17/2005, acestei circumstan-
ţe agravante îi este dedicată explicaţia de la pct.8: 
„Răspunderea pentru violul sau acţiunile violente cu 
caracter sexual, săvârşite cu bună-ştiinţă asupra unui 
minor ..., poate surveni numai dacă făptuitorul cunoştea 
cu certitudine vârsta victimei (din maniera de conduită 
a acesteia, din aspectul ei exterior sau din alte surse). 
Eroarea de fapt cu privire la vârsta victimei, posibilă 
în anumite cazuri speciale şi în împrejurări concrete 
specifice, în care făptuitorul şi-a putut eventual forma 
convingerea că victima are depăşită vârsta de ... 18 ani, 
atunci când aceasta este dovedit, exclude imputarea 
acestui semn calificativ (vârsta victimei este cu puţin 
sub .. 18 ani, iar datorită proceselor de accelerare arată 
mai în vârstă)”.

Iată doar două cazuri, când s-a stabilit prezenţa 
circumstanţei agravante „cu bună-ştiinţă asupra unui 
minor”: la 13.06.1999, încorporat în serviciul militar 
şi aflat în permisiune la locul de trai, prin înţelegere 
prealabilă cu o persoană neidentificată, C.M. a violat 
şi şi-a satisfăcut prin constrângere pofta sexuală în 
forme perverse în privinţa minorei D.N.7; în noaptea 
de 1.01.2002, între orele 2.00 şi 4.00, fiind în stare 
de ebrietate, în satul Ruseni, raionul Edineţ, C.I. i-a 
cauzat leziuni corporale uşoare minorei B.C. Apoi, 

aplicând forţa fizică, şi-a satisfăcut pofta sexuală în 
forme perverse.8

În aceste cazuri, victima infracţiunii a avut vârsta 
cuprinsă între 14 şi 18 ani. Aceasta pentru că, în ipoteza 
infracţiunilor prevăzute la art.171 şi 172 C.pen. RM 
(art.102 şi 1031 C.pen. RM din 1961), referitor la vârsta 
victimei, legiuitorul a fixat trei baremuri:

1) vârsta sub 14 ani;
2) vârsta între 14 şi 18 ani;
3) vârsta peste 18 ani.
În primele două cazuri, sunt avute în vedere calităţi 

agravante distincte ale victimei. Dacă vârsta victimei 
este sub 14 ani, va opera o altă circumstanţă agravan-
tă – cea prevăzută la lit.b) alin.(3) art.171 sau la lit.a) 
alin.(3) art.172 C.pen. RM.

În ce priveşte eroarea de fapt, despre care se menţio-
nează în pct.8 al Hotărârii Plenului nr.17/2005, această 
are o dublă semnificaţie:

1) eroare asupra vârstei victimei;
2) eroare asupra circumstanţei agravante a infrac-

ţiunii.
Caracterizată sintetic ca eroare asupra calităţii 

agravante a victimei infracţiunii, eroarea dată nu poate 
să nu fie luată în consideraţie la aplicarea răspunderii 
penale:

– dacă făptuitorul presupune, în mod întemeiat, că 
victima a împlinit majoratul, iar aceasta nu corespunde 
realităţii, nu-i poate fi imputată circumstanţa agravantă 
prevăzută la lit.b) alin.(2) art.171 sau la lit.b) alin.(2) art.172 
C.pen. RM. Aceasta nu înseamnă însă că făptuitorul 
nu va răspunde pentru infracţiunea corespunzătoare 
în formă neagravată sau în prezenţa altor circum-
stanţe agravante, a căror prezenţă nu poate fi pusă 
la îndoială;

– dacă făptuitorul consideră eronat că victima nu 
a împlinit majoratul (deşi în realitate aceasta are îm-
plinită, la momentul săvârşirii infracţiunii, vârsta de 
18 ani), cele săvârşite urmează a fi calificate conform 
art.27 şi lit.b) alin.(2) art.171/art.27 şi lit.b) alin.(2) 
art.172 C.pen. RM.

În contextul analizat, este ilustrativă speţa urmă-
toare: E.M. a fost condamnat în baza alin.(3) art.102 
C.pen. RM din 1961, pentru violul unei minore. În fapt, 
la 25.04.1997, aproximativ la ora 22.00, la marginea 
satului Corneşti, raionul Hânceşti, E.M., aplicând 
forţa fizică şi ameninţarea, a intrat în raport sexual 
cu minora V.B., născută la 26.04.1980. Examinând 
recursul, Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie a 
stabilit că, atât la ancheta preliminară, cât şi în şedinţa 
de judecată, E.M. a negat că a ştiut că victima nu a 
atins vârsta de 18 ani. De asemenea, partea vătămată 
V.B. a declarat că nu i-a comunicat inculpatului că nu a 
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împlinit 18 ani. La fel, din declaraţiile martorului M.B. 
nu rezultă că ea i-a comunicat lui E.M. despre vârsta 
lui V.B. În aşa fel, corectă este soluţia calificării celor 
săvârşite în baza alin.(1) art.102 C.pen. RM din 1961, 
după cum a stabilit instanţa de apel.9

O altă circumstanţă agravantă, comună pentru 
infracţiunea de viol şi infracţiunea de acţiuni violente 
cu caracter sexual, este „săvârşit cu bună ştiinţă 
asupra unei femei gravide” (lit.b1) alin.(2) art.171/
lit.b1) alin.(2) art.172 C.pen. RM). 

Violul/acţiunile violente cu caracter sexual săvâr-
şite cu bună-ştiinţă asupra femeii gravide presupune 
îndeplinirea cumulativă a două condiţii: 1) victima 
să fie o femeie gravidă şi 2) făptuitorul să manifeste 
bună-ştiinţă în privinţa faptului că victima se află în 
această stare. 

Aşadar, în primul rând, la momentul săvârşirii fap-
tei, victima trebuie să aibă calitatea specială de femeie 
gravidă. Se consideră gravidă femeia din momentul 
concepţiei până la momentul începerii naşterii. Pentru 
calificarea infracţiunii nu contează nici vârsta sarcinii, 
nici gradul de viabilitate a produsului de concepţie. Nu 
este relevantă nici împrejurarea dacă victima intenţiona 
să ducă sarcina până la naştere sau dacă intenţiona să 
întrerupă artificial sarcina. La fel, nu importă dacă 
graviditatea are o cauză naturală sau una artificială 
(fecundarea artificială sau implantarea embrionului). 
Nu influenţează asupra calificării nici dacă, în rezultatul 
infracţiunii, a fost sau nu distrus produsul de concepţie. 
Toate aceste împrejurări pot fi luate în consideraţie doar 
la individualizarea pedepsei.

Mai sus am consemnat că cea de-a doua condiţie pe 
care trebuie s-o întrunească ipoteza săvârşirii infracţiunii 
prevăzute la lit.b1) alin.(2) art.171/lit.b1) alin.(2) art.172 
C.pen. RM este ca făptuitorul să manifeste bună-ştiinţă 
în privinţa aflării victimei în stare de graviditate. Altfel 
spus, pentru ca făptuitorului să-i fie imputabilă răspun-
derea agravată, acesta trebuie să fi avut cunoştinţă în 
concret despre graviditatea victimei (din surse medicale, 
datorită unor relaţii de familie sau de serviciu, datorită 
faptului că sarcina era evidentă etc.). Sub acest aspect, 
vinovăţia făptuitorului trebuie dovedită în concret, nefi-
ind suficientă simpla prezumţie că făptuitorul a prevăzut 
că victima ar putea fi gravidă, întrucât este femeie. Dacă 
făptuitorul nu ştia despre graviditatea victimei în genere, 
răspunderea penală la fel nu-i poate fi agravată în baza 
lit.b1) alin.(2) art.171/lit.b1) alin.(2) art.172 C.pen. RM. 

În concluzie, în contextul săvârşirii violului/acţiu-
nilor violente cu caracter sexual cu bună-ştiinţă asupra 
femeii gravide, sintagma „cu bună-ştiinţă” denotă că, 
la momentul săvârşirii faptei, făptuitorul cunoştea cu 
certitudine despre starea de graviditate a victimei.

În ce priveşte eroarea asupra calităţii victimei de a fi 
femeie gravidă, soluţia este similară cu cea pe care am 
identificat-o mai sus în privinţa erorii asupra calităţii 
victimei de a fi minor. De aceea, dacă făptuitorul con-
sideră eronat că victima este o femeie gravidă (deşi în 
realitate nu este), cele săvârşite urmează a fi calificate 
conform art.27 şi lit.b1) alin.(2) art.171/art.27 şi lit.b1) 
alin.(2) art.172 C.pen. RM.

 Sub un alt aspect, eroarea asupra calităţii agravante 
a victimei nu trebuie confundată cu eroarea asupra 
identităţii victimei. Or, este posibil ca făptuitorul să 
aibă o reprezentare eronată asupra identităţii femeii 
gravide, ca victimă vizată. Iar victima efectivă să fie 
de asemenea o femeie gravidă. Într-o asemenea ipote-
ză, răspunderea se va aplica în conformitate cu lit.b1)      
alin.(2) art.171/lit.b1) alin.(2) art.172 C.pen. RM. Cu 
alte cuvinte, se va reţine violul/acţiunile violente cu 
caracter sexual săvârşite cu bună-ştiinţă asupra femeii 
gravide, în formă consumată. Aceasta pentru că, la 
calificare, nu contează identitatea victimei. Se ia în 
consideraţie calitatea agravantă a acesteia. În ipoteza 
descrisă, au această calitate atât victima vizată, cât şi 
victima efectivă. Deci, nu avem temeiuri să afirmăm 
că, din cauze independente de voinţa făptuitorului, 
infracţiunea nu şi-a produs efectul. Efectul, urmărit de 
făptuitor, s-a produs: a fost săvârşită infracţiunea asupra 
unei femei gravide. Că identitatea acesteia este altă 
decât cea a victimei vizate, este absolut irelevant sub 
aspectul răspunderii penale. Pentru că această împreju-
rare depăşeşte tiparul fixat în dispoziţia de la lit.b1) 
alin.(2) art.171/lit.b1) alin.(2) art.172 C.pen. RM. 

O altă circumstanţă agravantă, comună pentru in-
fracţiunea de viol şi infracţiunea de acţiuni violente cu 
caracter sexual, este „de două sau mai multe persoane” 
(lit.c) alin.(2) art.171/lit.c) alin.(2) art.172 C.pen. RM). 
La această circumstanţă agravantă se referă explicaţiile 
din pct.9 al Hotărârii Plenului nr.17/2005.

În cadrul acestor explicaţii, se evită uneori a se re-
leva tranşant natura juridică a circumstanţei agravante 
„de două sau mai multe persoane”. În special, nu se răs-
punde la întrebarea: se aplică oare răspunderea conform 
lit.c) alin.(2) art.171/lit.c) alin.(2) art.172 C.pen. RM, 
dacă una din cele două persoane, care săvârşesc infrac-
ţiunea, nu întrunesc semnele subiectului infracţiunii? 
Răspunsul la această întrebare, însoţit de argumentele 
de rigoare, l-am formulat în una din publicaţiile noastre 
anterioare: „Infracţiunea este săvârşită de două sau mai 
multe persoane în următoarele cazuri:

a) infracţiunea este săvârşită în coautorat;
b) infracţiunea este săvârşită de o persoană care 

întruneşte semnele subiectului infracţiunii, în comun 
cu o persoană care nu întruneşte aceste semne;
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c) infracţiunea este săvârşită de o persoană care 
întruneşte semnele subiectului infracţiunii, prin in-
termediul unei persoane care cu bună-ştiinţă nu este 
pasibilă de răspundere penală”.10

Pentru a fi prevenite erorile în practica judiciară, ar 
fi oportun ca aserţiunea sus-citată să-şi găsească locul 
în pct.9 al Hotărârii Plenului nr.17/2005.

După această digresiune necesară, vom consemna 
că, în pct.9 al Hotărârii Plenului nr.17/2005, se expică: 
„Ca viol sau acţiune violentă cu caracter sexual, săvâr-
şite de două sau mai multe persoane, sunt calificate 
nu doar acţiunile persoanelor care au săvârşit raportul 
sexual (actul de homosexualism, actul de lesbianism  
(a se citi – actul de homosexualitate – n.a.) sau satisfa-
cerea poftei sexuale în forme perverse), dar şi acţiunile 
persoanelor, care, prin aplicarea constrângerii fizice 
sau psihice faţă de victimă, au făcut posibilă săvârşirea 
acţiunii sexuale respective”.

Reieşind din această explicaţie, este posibil ca una 
din persoanele, care săvârşeşte infracţiunea prevăzută 
la art.171 sau 172 C.pen. RM, să aplice constrângerea 
fizică sau psihică nu în paralel cu raportul sexual (actul 
de homosexualitate sau satisfacerea poftei sexuale în 
forme perverse), realizat de o altă persoană, dar înainte 
de o asemenea acţiune. Considerăm că trebuie califica-
tă conform lit.c) alin.(2) art.171/lit.c) alin.(2) art.172 
C.pen. RM fapta persoanei care aplică constrângerea 
fizică sau psihică nemijlocit înainte ca cealaltă persoană 
să realizeze raportul sexual (actul de homosexualitate 
sau satisfacerea poftei sexuale în forme perverse). 
Dacă, în această ipoteză, din cauze independente de 
voinţa făptuitorilor care acţionează de comun acord, 
nu s-a reuşit să se realizeze raportul sexual (actul de 
homosexualitate sau satisfacerea poftei sexuale în 
forme perverse), atunci ambii făptuitori trebuie să 
răspundă potrivit art.27 şi lit.c) alin.(2) art.171/ art.27 
şi lit.c)  alin.(2) art.172 C.pen. RM. Or, executarea 
laturii obiective a infracţiunii comise de comun acord 
a început. Însă, nu s-a izbutit desfăşurarea activităţii 
infracţionale până la momentul de consumare.

Totodată, este posibil ca constrângerea fizică sau 
psihică să fie aplicată la o etapă mai timpurie a activi-
tăţii infracţionale. Se are în vedere crearea intenţionată 
de condiţii pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute la 
art.171 sau 172 C.pen. RM, nu nemijlocit înainte de 
realizarea raporturilor sexuale (actului de homosexua-
litate sau satisfacerii poftei sexuale în forme perverse). 
Dacă, din cauze independente de voinţa făptuitorului, 
infracţiunea nu-şi va produce efectul, atunci fapta îi 
va fi calificată conform art.26 şi 171/art.26 şi art.172 
C.pen. RM. Dacă acest făptuitor cunoştea că pregăteşte 
infracţiunea care va fi săvârşită de două sau mai multe 

persoane, atunci calificarea acţiunilor lui trebuie făcută 
conform art.26 şi lit.c) alin.(2) art.171/art.26 şi lit.c) 
alin.(2) art.172 C.pen. RM.

În aceleaşi condiţii, dacă infracţiunea îşi va pro-
duce efectul, contribuţia prealabilă a făptuitorului 
respectiv – catalogată, de exemplu, ca înlăturare de 
obstacole – urmează a fi calificată în conformitate cu 
alin.(5) art.42 şi lit.c) alin.(2) art.171/alin.(5) art.42 
şi cu lit.c) alin.(2) art.172 C.pen. RM. Adică drept 
complicitate la infracţiunea corespunzătoare săvârşită 
de două sau mai multe persoane (alte două sau mai 
multe persoane decât complicele).

În altă ordine de idei, este necesar să menţionăm că, 
în unele cazuri, raportul sexual (actul de homosexuali-
tate sau satisfacerea poftei sexuale în forme perverse) 
este realizat pe rând de către cele două sau mai multe 
persoane. Ca exemplu aducem următoarea speţă: în 
noaptea de 21 spre 22 februarie 1999 B.V. şi S.A., 
fiind în stare de ebrietate, prin înţelegere prealabilă, 
având intenţia de a-şi satisface pofta sexuală în forme 
perverse, prin constrângere fizică şi ameninţare, au 
luat-o pe F.V., contrar voinţei sale, din casa lui T.A. 
din satul Niorcani, judeţul Soroca. I-au legat ochii cu 
fularul şi au condus-o la clubul din sat. Aici, aplicând 
forţa fizică, şi-au satisfăcut pofta sexuală în forme 
perverse în privinţa lui F.V. După aceasta, i-au legat 
ochii cu fularul şi au condus-o la B.V. acasă. Aici, 
aplicând forţa fizică, B.V. şi-a satisfăcut pofta sexuală 
în forme perverse. În acelaşi timp, S.A. a săvârşit un 
raport sexual. După aceasta, M.S. fiind în stare de 
ebrietate, având înţelegere prealabilă cu B.V. şi S.A., 
prin aplicarea forţei fizice şi ameninţări, a săvârşit cu 
F.V. un raport sexual.11

În lumina acestui exemplu, devine mai clară poziţia 
lui T.Toader, care, privitor la violul săvârşit de două sau 
mai multe persoane împreună, afirmă: „Fapta consti-
tuie viol în forma agravată chiar şi atunci când fiecare 
făptuitor s-a aflat, în timpul actului sexual, în încăperi 
diferite, dacă au acţionat împreună pentru intimidarea 
victimei şi înfrângerea voinţei acesteia”.12 Într-adevăr, 
dacă între făptuitori a existat o înţelegere prealabilă, 
iar raportul sexual (actul de homosexualitate sau sati-
sfacerea poftei sexuale în forme perverse) îl săvârşesc 
pe rând, atunci trebuie aplicată circumstanţa agravantă 
„de două sau mai multe persoane”, indiferent dacă în 
momentul săvârşirii infracţiunii era prezent un singur 
făptuitor sau toţi cei între care a fost stabilită înţelegerea 
prealabilă. Or, prin acţiunile precedente ale unuia dintre 
făptuitori, se contribuie la realizarea ulterior de către un 
alt făptuitor a activităţii infracţionale. Datorită acestui 
fapt, o parte a laturii obiective a infracţiunii prevăzute 
la art.171 sau 172 C.pen. RM – constrângerea fizică 
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sau psihică – se realizează prin eforturile comune ale 
celor două sau mai multe persoane care săvârşesc 
infracţiunea.

De asemenea, considerăm că este funcţională cir-
cumstanţa agravantă „de două sau mai multe persoane” 
în situaţia în care persoana, care a săvârşit prima in-
fracţiunea prevăzută la art.171 sau 172 C.pen. RM, în 
aşa fel a intimidat victima, încât atât primul făptuitor, 
cât şi cel care îl urmează, îşi dau seama că voinţa vic-
timei este pe deplin înfrântă. Astfel că cel de-al doilea 
făptuitor nici nu are nevoie să mai aplice constrângerea 
fizică sau psihică.

Legată de această situaţie este ipoteza infracţiunii 
prevăzute la lit.c) alin.(2) art.171/lit.c) alin.(2) art.172 
C.pen. RM, când se profită de imposibilitatea victimei 
de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa: primul făptui-
tor aduce victima în imposibilitate de a se apăra ori de 
a-şi exprima voinţa, şi realizează raportul sexual (actul 
de homosexualitate sau satisfacerea poftei sexuale în 
forme perverse), profitând de starea victimei. Ulterior, 
îi propune celui de-al doilea făptuitor să realizeze actul 
sexual corespunzător. În cazul dat, primul făptuitor a 
adus victima în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi 
exprima voinţa, urmărind ca şi cel de-al doilea făptuitor 
să poată profita de starea creată. Ceea ce nu poate să 
nu fie conştientizat de ambii făptuitori.

În alte cazuri, este posibil ca starea de imposibilitate 
a victimei de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa să 
nu se datoreze celor care ulterior hotărăsc să profite de 
această stare. Considerăm că în asemenea situaţii, cir-
cumstanţa agravantă „de două sau mai multe persoane” 
nu este aplicabilă „atunci când raportul sexual (actul 
de homosexualitate sau satisfacerea poftei sexuale în 
forme perverse) este realizat de către o persoană, iar 
cealaltă persoană în acest timp o ajută activ, schim-
bând poziţia corpului victimei dezbrăcând-o etc.”13 
Această opinie, care aparţine lui L.A. Andreeva, nu o 
putem accepta, pentru că priveşte complicitatea la viol 
sau acţiunile violente cu caracter sexual. Iar această 
ipoteză nu intră sub incidenţa circumstanţei agravante 
stabilite la lit.c) alin.(2) art.171/lit.c) alin.(2) art.172 
C.pen. RM.

În pct.9 al Hotărârii Plenului nr.17/2005 se menţio-
nează: „Violul şi/sau acţiunile violente cu caracter se-
xual, săvârşite de două sau mai multe persoane, trebuie 
deosebite de complicitatea la aceste infracţiuni, când 
faptele comise sunt calificate potrivit alin.(5) art.42, 
raportat la art.171 sau 172 C.pen. RM. Complicele la 
viol şi/sau acţiunile violente cu caracter sexual este 
persoana care: a ademenit victima într-un loc dinain-
te convenit, comod pentru săvârşirea infracţiunii; a 
pus la dispoziţie mijlocul său de transport, în scopul 

săvârşirii infracţiunii; a pregătit mijloacele necesare 
aducerii victimei în imposibilitate de a se apăra ori 
de a-şi exprima voinţa; a săvârşit cu victima un raport 
sexual şi/sau un act de homosexualism, de lesbianism 
sau satisfacerea poftei sexuale în forme perverse în mod 
benevol, creând imediat condiţiile pentru comiterea 
violului şi/sau a acţiunilor violente cu caracter sexual 
de către alte persoane, cu care a intrat în înţelegere 
prealabilă etc.”

Putem remarca că toate exemplele de complicitate 
la infracţiunile prevăzute la art.171 sau 172 C.pen. RM, 
specificate în cadrul recomandării reproduse mai sus, 
se referă la complicitatea anterioară. Dar complicita-
tea poate fi şi concomitentă, atunci când contribuţia e 
acordată în cursul executării infracţiunii. Schimbarea 
poziţiei victimei sau dezbrăcarea ei în procesul săvâr-
şirii raportului sexual (actului de homosexualitate sau 
satisfacerii poftei sexuale în forme perverse), când se 
profită de imposibilitatea victimei de a se apăra ori 
de a-şi exprima voinţa, reprezintă tocmai exemple de 
complicitate concomitentă la infracţiunile prevăzute la 
art.171 sau 172 C.pen. RM. Ele reprezintă exemple de 
complicitate, şi nu de coautorat, pentru că nu constau 
în executarea parţială a laturii obiective a infracţiunilor 
respective. Ele constituie contribuţii cu rol de ajutor 
acordat autorului violului sau al acţiunilor violente cu 
caracter sexual.

În alt context, menţionăm că, în unele cazuri, 
atunci când victima este o persoană de sex feminin, 
săvârşirea violului de către o persoană este legată de 
săvârşirea acţiunilor violente cu caracter sexual de 
către o altă persoană. În alte cazuri, cel, care mai întâi 
săvârşeşte violul, ulterior comite acţiunile violente cu 
caracter sexual; cel, care mai întâi săvârşeşte acţiunile 
violente cu caracter sexual, ulterior comite violul. Ca 
exemple pentru aceste ipoteze servesc următoarele 
speţe: F.T., D.T. şi I.R. au fost condamnaţi pentru faptul 
că, la 7.11.1996, în satul Boşcana, raionul Criuleni, 
aplicând forţă fizică, au săvârşit în privinţa lui T.S.: 
F.T. şi D.T. – câte un raport sexual; I.R. – satisfacerea 
poftei sexuale în forme perverse14; la 15.03.2001, la 
ora 11.30, în subsolul unei grădiniţe de copii de pe str. 
Igor Vieru, municipiul Chişinău, C.A. şi C.I. au săvârşit 
un viol asupra lui C.N. După aceasta, şi-au satisfăcut 
prin constrângere pofta sexuală în forme perverse în 
privinţa aceleiaşi victime.15

Astfel, este posibil ca un făptuitor să săvârşească 
doar violul, iar un alt făptuitor să săvârşească doar ac-
ţiunile violente cu caracter sexual. Cu toate acestea, nu 
se exclude ca ambii făptuitori să fie traşi la răspundere 
atât conform lit.c) alin.(2) art.171 C.pen. RM, cât şi 
conform lit.c) alin.(2) art.172 C.pen. RM. Nu unul din 
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făptuitori să fie tras la răspundere numai conform lit.c) 
alin.(2) art.171 C.pen. RM, iar celălalt făptuitor să fie 
tras la răspundere doar potrivit lit.c) alin.(2) art.172 
C.pen. RM. Dacă, de exemplu, cei doi făptuitori acţi-
onează simultan, atunci: unul din ei săvârşeşte raportul 
sexual şi aplică constrângerea fizică sau psihică, pentru 
a putea el săvârşi raportul sexual şi pentru ca celălalt 
făptuitor să poată săvârşi satisfacerea poftei sexuale în 
forme perverse; celălalt făptuitor săvârşeşte satisfacerea 
poftei sexuale în forme perverse şi aplică constrângerea 
fizică sau psihică, pentru a putea el săvârşi satisfacerea 
poftei sexuale în forme perverse şi pentru ca primul 
făptuitor să poată săvârşi raportul sexual. Astfel, pu-
tem observa că: primul făptuitor săvârşeşte integral 
infracţiunea de viol şi săvârşeşte parţial infracţiunea 
de acţiuni violente cu caracter sexual (realizează doar 
acţiunea adiacentă din cadrul acestei infracţiuni); 
celălalt făptuitor săvârşeşte integral infracţiunea de 
acţiuni violente cu caracter sexual şi săvârşeşte parţial 
infracţiunea de viol (realizează doar acţiunea adiacen-
tă din cadrul acestei infracţiuni). Astfel, cooperând, 
cei doi făptuitori evoluează ca coautori ai ambelor 
infracţiuni. Pentru că, pentru a fi coautor, e suficient 
să execuţi o parte a laturii obiective a infracţiunii. În 
concluzie, este fundamentată calificarea celor săvârşite 
de fiecare dintre cei doi făptuitori atât conform lit.c) 
alin.(2) art.171 C.pen. RM, cât şi conform lit.c) alin.(2) 
art.172 C.pen. RM.

Următoarea circumstanţă agravantă pe care o vom 
supune examinării este „însoţit(e) de contaminarea 
intenţionată cu o boală venerică” (lit.e) alin.(2) 
art.171/lit.d) alin.(2) art.172 C.pen. RM). Privitor la 
această circumstanţă agravantă, în Hotărârea Plenului 
nr.17/2005, la pct.11, se face recomandarea următoare: 
„Prin contaminarea intenţionată cu o boală venerică ... 
în urma violului ori a acţiunilor violente cu caracter 
sexual, se are în vedere transmiterea agenţilor acestor 
boli pe cale sexuală. Tipul bolii venerice (sifilisul, 
şancrul moale, blenoragia, boala Nicolas-Favre etc.) 
nu are însemnătate la calificarea faptei conform lit.e) 
alin.(2) art.171 sau lit.d) alin.(2) art.172 C.pen. RM. 
Este obligatoriu ca făptuitorul să cunoască că suferă 
de o boală venerică... El trebuie să manifeste intenţia, 
directă sau indirectă, faţă de contaminarea cu o boală 
venerică... Calificarea suplimentară conform art.211 ... 
C.pen. RM nu este necesară”.

În legătură cu aceasta, prezintă relevanţă următoarea 
speţă: A.A. a fost învinuit de aceea că, în primăvara 
anului 1997, într-un apartament de pe str. Kiev, muni-
cipiul Chişinău, fiind în stare de ebrietate, în prezenţa 
fiului său, i-a cerut fiicei sale A.M., în vârstă de 8 ani, 
să se dezbrace. Alungându-şi fiul din odaie, profitând 

de starea de neputinţă a fiicei sale şi ameninţând-o, 
a violat-o. Ştiind că este bolnav de o boală venerică, 
a contaminat-o cu gonoree şi vulvovaginită gonoco-
cică.16

Din cele menţionate reiese că contaminarea victimei 
cu o altă boală decât cea venerică exclude aplicarea 
circumstanţei agravante analizate. Noţiunea de boală 
venerică nu trebuie identificată cu noţiunea de boală 
transmisă pe cale sexuală. Iată de ce, transmiterea 
hepatitelor virale B, C, D etc., prin săvârşirea violului 
sau a acţiunilor violente cu caracter sexual, nu poate 
antrena aplicarea agravantei stabilite la lit.e) alin.(2) 
art.171 sau la lit.d) alin.(2) art.172 C.pen. RM.

Sub un alt aspect, este necesar ca, faţă de urmările 
prejudiciabile sub formă de contaminare cu o boală 
venerică, făptuitorul să manifeste intenţie directă sau 
indirectă. Manifestarea imprudenţei – sub formă de 
neglijenţă sau încredere exagerată – exclude aplicarea 
răspunderii agravante conform lit.e) alin.(2) art.171 
sau lit.d) alin.(2) art.172 C.pen. RM. În context, 
trebuie de menţionat, că pare a fi dificilă delimitarea 
dintre contaminarea cu o boală venerică, presupunând 
intenţia indirectă, şi contaminarea cu o boală veneri-
că, presupunând încrederea exagerată. Comun pentru 
ambele cazuri este că făptuitorul prevede posibilitatea 
contaminării victimei cu o boală venerică. Totuşi, în 
ipoteza încrederii exagerate, spre deosebire de cea a 
intenţiei indirecte, conştiinţa şi voinţa făptuitorului sunt 
nu indiferente faţă de contaminarea victimei, dar sunt 
îndreptate spre preîntâmpinarea acesteia. Deosebirea 
dintre intenţia indirectă şi încrederea exagerată rezultă 
ex re, adică din materialitatea faptei. În cazul încrederii 
exagerate, făptuitorul contează pe experienţă, pe cu-
noştinţele de ordin medical, pe impactul mijloacelor de 
protecţie având un efect antimicrobian etc. Făptuitorul 
prevede posibilitatea abstractă a contaminării victimei. 
În contrast, în cazul intenţiei indirecte, făptuitorul 
prevede posibilitatea reală a producerii acestei urmări 
prejudiciabile. El are o atitudine aprobativă în raport 
cu contaminarea victimei. Nu una negativă, de evitare, 
ca în situaţia încrederii exagerate.

Într-un alt registru, prezintă interes următoarea 
speţă: la 4.02.1999, fiind în stare de ebrietate, în pă-
durea de lângă iazul din partea de sud-est a oraşului 
Căinari, L.A., care ştia cu certitudine că este bolnav 
de sifilis, a săvârşit un raport sexual forţat cu M.O., în 
vârstă de 11 ani. Prin aceasta, a întreprins o tentativă 
de transmitere a acestei boli victimei.17

Aşadar, deşi făptuitorul a dorit contaminarea victi-
mei cu o boală venerică, nu a izbutit, din cauze indepen-
dente de voinţa lui. A fost condamnat în temeiul alin.(5) 
art.102 „Violul” şi art.15, alin.(4) art.107 „Sustragerea 
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de la tratamentul bolii venerice şi transmiterea unei boli 
venerice” din Codul penal din 1961. Aceasta deoarece 
în legea penală anterioară, în art.102, nu se stabilea o 
circumstanţă agravantă de tipul celei de la lit.e) alin.(2) 
art.171 C.pen. RM.

Cum s-ar califica fapta lui L.A. conform legii penale 
în vigoare? S-ar califica potrivit art.27 şi lit.e) alin.(2) 
art.171 C.pen. RM. Aceasta deşi raportul sexual asupra 
victimei s-a realizat. Aceeaşi soluţie de calificare s-ar 
reţine, dacă raportul sexual nu s-ar realiza (din cauze 
independente de voinţa făptuitorului), dar s-ar produ-
ce contaminarea victimei cu o boală venerică. Astfel, 
putem observa dezavantajul esenţial al prevederii de 
la lit.e) alin.(2) art.171 C.pen. RM (dar şi de la lit.d)      
alin.(2) art.172 C.pen. RM): ea are ca efect dediferenţi-
erea răspunderii penale pentru viol şi acţiunile violente 
cu caracter sexual. Or, deşi nu-şi produce efectul doar 
circumstanţa agravantă, reiese că, în ultima instanţă, 
nu-şi produce efectul întreaga infracţiune. Această 
dediferenţiere a răspunderii penale poate fi reparată pe 
calea abrogării prevederilor de la lit.e) alin.(2) art.171 şi 
lit.d) alin.(2) art.172 C.pen. RM. Calitatea de ansamblu 
a legii penale nu ar avea de suferit, deoarece, aşa cum 
s-a procedat şi sub legea penală anterioară, violul sau 
acţiunile violente cu caracter sexual, pe de o parte, şi 
contaminarea intenţionată cu o boală venerică, pe de 
altă parte, ar fi calificate prin concurs: art.171/172 şi 
art.211 C.pen. RM.

O altă circumstanţă agravantă, la care ne vom referi, 
este „însoţit(ă) de torturarea victimei” (lit.f) alin.(2) 
art.171 C.pen. RM/ lit.g) alin.(2) art.172 C.pen. RM). 

În această privinţă, la pct.11 al Hotărârii Plenului 
nr.17/2005 se menţionează: „Se consideră viol însoţit 
de torturarea victimei..., atunci când victimei i se pro-
voacă dureri sau suferinţe puternice, fizice ori psihice 
(de exemplu, victima este supusă şocurilor electrice, este 
suspendată de mâini, este cauterizată cu agenţi termici sau 
chimici etc.). Violul săvârşit cu bună-ştiinţă în prezenţa 
unor persoane apropiate victimei trebuie, de asemenea, 
calificat potrivit lit.f) alin.(2) art.171 C.pen. RM. În cazul 
unei asemenea calificări este necesar să se stabilească că 
făptuitorul în pornirea sa a avut intenţia de a cauza vic-
timei dureri şi suferinţe deosebite, apreciate ca tortură”. 
Explicaţia dată se referă în egală măsură la prevederea 
de la lit.g) alin.(2) art.172 C.pen. RM, cu diferenţele 
de rigoare.

Avem rezerve faţă de oportunitatea utilizării în 
această explicaţie a termenului „tortură”. Acest termen 
are o încărcătură semantică precisă, cea pe care legiu-
itorul o fixează în art.3091 „Tortura” din Codul penal. 
La lit.f) alin.(2) art.171 C.pen. RM/ lit.g) alin.(2) 
art.172  C.pen. RM se prevede răspundere nu pentru 

violul/acţiunile violente cu caracter sexual însoţite de 
tortură. Se prevede răspundere pentru violul/acţiunile 
violente cu caracter sexual însoţite de torturare. Cu 
alte cuvinte, se are în vedere violul/acţiunile violente 
cu caracter sexual săvârşite cu deosebită cruzime sau 
din motive sadice.

În altă privinţă, poate fi oare aplicată dispoziţia de 
la lit.f) alin.(2) art.171 C.pen. RM/ lit.g) alin.(2) art.172 
C.pen. RM, dacă torturarea are loc după raportul sexual/
actul de homosexualitate sau satisfacerea poftei sexuale 
în forme perverse? Această întrebare apare pentru că 
nu este exclus ca violurile/acţiunile violente cu caracter 
sexual, săvârşite de persoanele cu înclinaţii sadice sau 
persoanele suferind de tulburări de dinamică sexuală 
(tulburări de erecţie, tulburări de ejaculare, tulburări de 
orgasm etc.), să se încheie cu torturarea victimei toc-
mai după raportul sexual/actul de homosexualitate sau 
satisfacerea poftei sexuale în forme perverse. Pentru ca 
făptuitorul să-şi poată împlini satisfacţia sexuală.

Considerăm că răspunsul la această întrebare poate 
fi afirmativ, argumentele fiind următoarele:

1) nu se face nici o precizare la lit.f) alin.(2) 
art.171 C.pen. RM/ lit.g) alin.(2) art.172 C.pen. RM 
cu privire la consecuţia torturării în raport cu violul/
acţiunile violente cu caracter sexual (aşa cum se făcea, 
de exemplu, la lit.d) alin.(2) art.171 C.pen. RM, când 
se specifica că drogarea sau otrăvirea trebuie să fie 
prealabilă violului);

2) termenul „însoţit(ă)” de la lit.f) alin.(2) art.171 
C.pen. RM/lit.g) alin.(2) art.172 C.pen. RM nu trebuie 
înţeles neapărat ca indicând asupra săvârşirii în paralel 
a violului/acţiunilor violente cu caracter sexual şi a 
torturării. La lit.e) alin.(2) art.171 C.pen. RM/ lit.d) 
alin.(2) art.172 C.pen. RM se menţionează: „însoţit(e) 
de contaminarea intenţionată cu o boală venerică”. 
Însă, contaminarea nu poate avea loc înainte de în-
ceperea raportului sexual/actului de homosexualitate 
sau satisfacerii poftei sexuale în forme perverse. Ea 
are loc după începerea raportului sexual/actului de 
homosexualitate sau satisfacerii poftei sexuale în forme 
perverse. Deci, după violul propriu-zis/după acţiunile 
violente cu caracter sexual propriu-zise. Rezultă, că 
şi torturarea poate avea loc după începerea raportului 
sexual/actului de homosexualitate sau satisfacerii poftei 
sexuale în forme perverse;

3) la lit.f) alin.(2) art.171 C.pen. RM/lit.g) alin.(2) 
art.172 C.pen. RM e stabilită răspunderea penală pentru 
violul însoţit de torturarea victimei/acţiunile violente 
cu caracter sexual însoşite de torturarea victimei. Nu 
pentru raportul sexual/actul de homosexualitate sau 
satisfacerea poftei sexuale în forme perverse însoţite 
de torturarea victimei. Diferenţa este semnificativă. 
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Ea indică asupra faptului că acţiunea adiacentă din 
cadrul violului/ acţiunilor violente cu caracter sexual 
(constrângerea fizică sau psihică, ori profitarea de im-
posibilitatea victimei de a se apăra sau de a-şi exprima 
voinţa) nu coincide cu torturarea. Deci, poate să nu 
coincidă sub aspect cronologic.

De ce totuşi, mai sus, am accentuat că răspunsul 
la întrebarea noastră poate fi afirmativ? Pentru că el 
poate fi afirmativ numai cu condiţia că violul însoţit de 
torturarea victimei/acţiunile violente cu caracter sexual 
însoşite de torturarea victimei este o infracţiune unică, 
având la bază o intenţie unică. Aceasta înseamnă că in-
tenţia de a realiza torturarea trebuie să apară înainte de 
începerea raportului sexual/actului de homosexualitate 
sau satisfacerii poftei sexuale în forme perverse. Nu mai 
târziu. Dacă ea apare după consumarea violului neagra-
vat/acţiunilor violente cu caracter sexual neagravate, 
va însemna că nu va putea fi făcută calificarea conform 
lit.f) alin.(2) art.171 C.pen. RM/lit.g) alin.(2) art.172 
C.pen. RM. Soluţia de calificare va fi alta: art.171 (cu 
excepţia lit.f) alin.(2)), eventual şi lit.e) alin.(2) art.151 
sau lit.f) alin.(2) art.152 C.pen. RM. Respectiv, art.172 
(cu excepţia lit.g) alin.(2)), eventual şi lit.e) alin.(2) 
art.151 sau lit.f) alin.(2) art.152 C.pen. RM.

 Vom continua cercetarea noastră cu analiza cir-
cumstanţei agravante stabilite la lit.a) alin.(3) art.171 
C.pen. RM/lit.a1) alin.(3) art.172 C.pen. RM, vizând 
săvârşirea infracţiunii asupra persoanei care se 
află în grija (îngrijirea), sub ocrotirea, protecţia, 
la educarea sau tratamentul făptuitorului. Pentru 
realizarea agravantei trebuie să se constate că între 
făptuitor şi victimă există, la momentul săvârşirii faptei, 
un raport special. Acest raport îi permite făptuitorului 
să aibă autoritate sau influenţă asupra victimei, ori să-i 
inspire încredere.

În acest plan, poate fi adusă ca exemplu următoarea 
speţă din practica judiciară română: începând cu anul 
1999, victima L.M.A. s-a aflat în întreţinerea făptuito-
rului şi a soţiei sale, în baza unei înţelegeri intervenite 
între cei doi soţi şi mama victimei. Începând cu luna 
februarie 2002, făptuitorul a pus la cale un plan minu-
ţios, prin care, în mai multe rânduri, a abuzat sexual de 
victima în vârsta de 12 ani, împotriva voinţei ei, prin 
violenţă. Activitatea infracţională a făptuitorului s-a 
desfăşurat până la data de 31 martie 2002, când minora 
a scris un bilet de adio, descoperit de colegii de clasă, 
care l-au anunţat pe dirigintele minorei.18 Observăm 
că, în situaţia descrisă, victima s-a aflat în întreţinerea 
făptuitorului. Traducând aceasta în termenii uzitaţi la 
lit.a) alin.(3) art.171/lit.a1) alin.(3) art.172 C.pen. RM, 
victima s-a aflat sub ocrotirea făptuitorului. Or, victima 
se află sub ocrotirea făptuitorului, atunci când ultimul 

are calitatea de tutore sau de curator în raport cu vic-
tima, sau când acesta şi-a asumat în fapt sarcina de a 
ocroti un minor.

De asemenea, circumstanţa agravantă „victima 
se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau în 
tratamentul făptuitorului” 19 a fost atestată în următoa-
rele cazuri: medicul stomatolog, care are în tratament 
o pacientă între 14-18 ani, a săvârşit un viol asupra 
acesteia20; violul a fost săvârşit asupra unei minore 
bolnave de către un medic curant, fiind irelevant că 
minora nu aparţine circumscripţiei în care funcţionea-
ză medicul21; antrenorul a săvârşit violul asupra unei 
eleve minore din grupa de a cărei pregătire sportivă 
se ocupa.22

Într-un caz similar, s-a dispus că, în mod greşit, 
instanţa de fond a reţinut concursul dintre infracţiunea 
de incest şi infracţiunea de viol în formă neagravată, 
ignorând agravanta violului „victima se află în îngri-
jirea, ocrotirea, educarea, paza sau în tratamentul făp-
tuitorului; aceasta chiar dacă este vorba de săvârşirea 
violului de către tată asupra fiicei sale minore.23 Într-
adevăr, părintele este cel care asigură grija, ocrotirea 
şi educarea copilului său. Însă, nici noţiunea „părinte”, 
nici noţiunea „persoana care asigură grija, ocrotirea, 
protecţia, educarea sau tratamentul victimei”, nu sunt 
echivalente cu conceptul „rudă (în raport cu cealaltă 
persoană care întreţine raportul sexual sau în raport cu 
victima) pe linie dreaptă până la gradul trei inclusiv, 
precum şi pe linie colaterală (frate, soră, văr primar)”, 
concept care funcţionează în contextul componenţei 
de infracţiune, prevăzute la art.201 „Incest” din Codul 
penal al Republicii Moldova. Cu alte cuvinte, aplicarea 
art.201 C.pen. RM este compatibilă cu aplicarea preve-
derilor de la lit.a) alin.(3) art.171 C.pen. RM.

În cele ce urmează ne focalizăm atenţia asupra unei 
circumstanţe agravante care este descrisă oarecum 
diferit în art.171 şi 172 C.pen. RM:

– „unei persoane minore în vârstă de până la 14 
ani” (lit.b) alin.(3) art.171 C.pen. RM);

– „unei persoane despre care se ştia cu certitu-
dine că nu a atins vârsta de 14 ani” (lit.a) alin.(3) 
art.172 C.pen. RM).

În esenţă, pentru realizarea agravantei date trebuie 
îndeplinite două condiţii:

1) victima să nu fi împlinit vârsta de 14 ani la mo-
mentul săvârşirii infracţiunii;

2) făptuitorul să fi cunoscut această împrejurare.
În practica judiciară s-a considerat că aceste condiţii 

sunt acumulate în următoarele cazuri: la 30.09.2000, la 
o oră de seară, C.V. şi D.I., ambii în stare de ebrietate, 
prin înţelegere prealabilă au atras-o prin înşelăciune 
pe minora B.E. (în vârstă de 9 ani) în subsolul unei case 
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de locuit de pe str. Piaţa Unirii, municipiul Chişinău. 
În subsol, aplicând violenţa şi profitând de starea de 
neputinţă a victimei, ambii făptuitori au violat-o şi 
şi-au satisfăcut în privinţa victimei pofta sexuală în 
forme perverse24; la 11.09.2001, aproximativ la ora 
13.00, pe imaşul din apropierea satului Bardar, judeţul 
Chişinău, C.L. şi J.G. au săvârşit, în privinţa lui P.T. 
(în vârstă de 12 ani) câte o tentativă de viol şi câte un 
act de satisfacere prin constrângere a poftei sexuale 
în forme perverse25; la 20.06.2002, aflându-se pe str.
Iazului, municipiul Chişinău, T.O. s-a apropiat de 
minorul E. (în vârstă de 10 ani) şi, prin constrângere 
fizică, precum şi profitând de starea de neputinţă a vic-
timei, şi-a satisfăcut pofta sexuală în forme perverse26; 
la 25.07.2004, aproximativ la ora 11.00, în satul Sireţ, 
raionul Străşeni, A.Gh. a săvârşit o tentativă de viol 
asupra minorei G.M. (în vârstă de 7 ani), după care, în 
privinţa aceleiaşi victime, şi-a satisfăcut pofta sexuală 
în forme perverse.27

Menţionăm, că, la calificarea erorii de fapt cu privire 
la calitatea agravantă a victimei, sunt aplicabile ideile 
expuse cu prilejul analizei circumstanţei agravante 
„cu bună-ştiinţă asupra unui minor”, cu deosebirile 
de rigoare.

În continuare, obiectul analizei îl va reprezenta cir-
cumstanţa agravantă stabilită la lit.c) alin.(3) art.171/
lit.b) alin.(3) art.172 C.pen. RM. Se are în vedere 
contaminarea intenţionată cu maladia SIDA, în 
legătură cu săvârşirea violului sau a acţiunilor vio-
lente cu caracter sexual.

Condiţiile în care circumstanţa agravantă analizată 
funcţionează sunt: 1) făptuitorul cunoaşte că suferă de 
maladia SIDA; 2) între săvârşirea raportului sexual (ac-
tului de homosexualitate sau satisfacerii poftei sexuale 
în forme perverse) cu victima şi maladia SIDA de care 
aceasta s-a contaminat există legătură cauzală; 3) faţă 
de urmările prejudiciabile sub formă de contaminare 
cu maladia SIDA a fost manifestată intenţia – directă 
sau indirectă.

Aplicarea prevederii de la lit.c) alin.(3) art.171/
lit.b) alin.(3) art.172 C.pen. RM exclude calificarea 
suplimentară potrivit art.212 C.pen. RM. Aceasta reiese 
din art.118 C.pen. RM.

Suntem de acord cu cele menţionate de S.Şcerba: 
„Folosirea de către cel suferind de maladia SIDA a 
mijloacelor mecanice sau de alt gen de protecţie (de 
exemplu, a prezervativului) nu exclude vinovăţia su-
biectului... Nici unul din aceste mijloace nu exclud cu 
totul posibilitatea nimeririi virusului HIV în organismul 
celuilalt partener sexual”.28

În ce priveşte delimitarea condamnării cu maladia 
SIDA, săvârşită cu intenţie indirectă, de contaminarea 

cu maladia SIDA, săvârşită cu încredere exagerată, este 
oportun a apela la explicaţiile pe care le-am prezentat cu 
prilejul analizei agravantei „însoţit(e) de contaminarea 
intenţionată cu o boală venerică”.

În continuare, datorită similitudinii pe care o com-
portă, vom supune atenţiei circumstanţele agravante 
stabilite la lit.d)-f) alin.(3) art.171/lit.c)-e) alin.(3) 
art.172 C.pen. RM. Se au în vedere ipotezele când 
violul sau acţiunile violente cu caracter sexual:

– au cauzat din imprudenţă o vătămare gravă a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii;

– au provocat din imprudenţă decesul victimei;
– au provocat alte urmări grave.
Oricare din aceste urmări sunt determinate cauzal fie 

de constrângerea fizică sau psihică, fie de însuşi raportul 
sexual (actul de homosexualitate sau satisfacerea poftei 
sexuale în forme perverse).

Circumstanţele agravante analizate nu se aplică 
dacă, după săvârşirea violului sau a acţiunilor violente 
cu caracter sexual, victima este lăsată în primejdie, 
în rezultat producându-se din imprudenţă vătămarea 
gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori decesul 
victimei. În acest caz, calificarea se va face conform 
alin.(1) art.171/alin.(1) art.172 şi lit.a) sau b) alin.(2) 
art.163 „Lăsarea în primejdie” din Codul penal.

Aplicarea oricăreia din circumstanţele agravante 
analizate exclude necesitatea calificării suplimentare 
conform art.149 sau 157 C.pen. RM. Aceasta rezultă 
din art.118 C.pen. RM.

Atragem atenţia asupra unei explicaţii din pct.15 al 
Hotărârii Plenului nr.17/2005: „Dacă în timpul violului 
sau al acţiunilor violente cu caracter sexual, victimei 
i-a fost cauzată vătămarea intenţionată gravă a integri-
tăţii corporale sau a sănătăţii, acţiunile făptuitorului 
urmează a fi calificate prin concurs de infracţiuni, în 
baza art.151 şi, respectiv, 171 sau 172 C.pen. RM”. Am 
analizat ipoteza dată în una din publicaţiile anterioare.29 
Am ajuns la concluzia că nici soluţia, formulată în 
pct.17 al Hotărârii Plenului nr.17/2005, nici oricare altă 
soluţie, pe care ne-ar pune-o la dispoziţie legea penală 
în vigoare, nu ar fi una perfectă. Soluţia, pe care ne-o 
sugerează instanţa supremă, are ca efect tragerea de două 
ori la răspundere penală pentru aceeaşi constrângere 
fizică. De aceea, alegem o alternativă, care, deşi nu este 
nici ea perfectă, este favorabilă făptuitorului: aplicarea 
doar a art.171 sau 172 C.pen. RM, fără invocarea art.151 
C.pen. RM. Cu această ocazie, precizăm că noţiunea 
„alte urmări grave” (lit.f) alin.(3) art.171/lit.e) alin.(3) 
art.172 CPRM) nu cuprinde ipoteza vătămării intenţi-
onate grave a integrităţii corporale sau a sănătăţii. În 
caz contrar s-ar echivala, după gradul de pericol social, 
vătămarea intenţionată gravă cu vătămarea gravă săvâr-
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şită din imprudenţă. Fiind dezvoltată, această idee ar 
putea duce la concluzii şi mai absurde: că noţiunea „alte 
urmări grave”, specificată la art.171 sau 172 C.pen. 
RM, cuprinde şi cazul omorului intenţionat. Şi atunci 
nu mai e decât un pas până la soluţia ineptă, care de-a 
lungul anilor le este recomandată instanţelor judecă-
toreşti în pct.17 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme 
de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în cazurile 
despre omorul premeditat”, nr.9 din 15.11.199330: a 
califica omorul însoţit de viol atât conform normei care 
stabileşte răspunderea pentru omorul însoţit de viol, cât 
şi conform normei care stabileşte răspunderea pentru 
violul ce a avut urmări (extrem de) grave. Soluţia este 
ineptă, pentru că făptuitorul a cauzat moartea o singură 
dată, iar din calificare rezultă că el ar fi cauzat-o de 
două ori.

Luând în consideraţie toate aceste argumente, so-
licităm încă o dată legiuitorului să completeze Codul 
penal după cum urmează:

– art.171 C.pen. rM să fie completat cu alineatul 
(4), având următorul conţinut:

„(4) raportul sexual săvârşit prin vătămarea 
intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a să-
nătăţii se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 20 de 
ani sau cu detenţiune pe viaţă”;

– art.172 C.pen. rM să fie completat cu alineatul 
(4), având următorul conţinut:

„(4) Homosexualitatea sau satisfacerea poftei 
sexuale în forme perverse, săvârşite prin vătămarea 
intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a să-
nătăţii se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 20 de 
ani sau cu detenţiune pe viaţă”.
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SUMMARY
The present article is dedicated to the vision of Constantin Stere regarding the right to vote. The 

scholar was remarked as one of the most devoted advocate of the introduction of universal vote. He 
has actively pledged to disband the electoral colleges, which were based on the property census. The 
constitutionalist considers the right to vote, firstly, a social function. In his vision, the voter is called 
to cast his opinion on the composition of the legislative organ; this comes not from his own interests, 
but from the interests of the society in general. Constantin Stere expresses himself in favor of obliga-
tory vote and for a single chamber parliament, which has to ensure an adequate representation of the 
whole society.

C
pentru drepturile ţărănimii, împroprietărirea ţărănimii 
şi introducerea votului universal – toate fiind, de fapt, 
un crez al vieţii şi al activităţii sale politice. Contribuţia 
marelui nostru înaintaş la cauza prosperării economice 
şi afirmării politice a ţărănimii a fost recunoscută de 
contemporanii săi, Demostene Botez scriind: „Votul 
universal şi exproprierea el le-a conceput. El le-a înce-
tăţenit. El a suferit toată hula de a le fi aruncat în viaţa 
politică. Partidul liberal n-a fost decît instrumentul de 
realizare în care a găsit materialul necesar.

Prin aceasta C.Stere a determinat toată evoluţia 
statului român. Oricare piedici se mai pun şi astăzi 
desăvîrşirii acestei opere capitale, temelia aceasta nu 
va putea fi scoasă din loc”.1 

Constantin Stere trata dreptul de vot ca o funcţie 
socială, o datorie pe care alegătorii o îndeplinesc faţă 
de naţiune. În viziunea constituţionalistului, aceştia aleg 
un reprezentat al naţiunii întregi, nu al lor propriu-zis, 
şi în acest sens, dîndu-şi votul, alegătorii înşişi se pos-
tează ca reprezentanţi ai naţiunii întregi. Ei reprezintă 
întreaga naţiune, inclusiv persoanele care sunt limitate 
în exercitarea unui asemenea drept din careva conside-
rente legale, cum ar fi femeile, copiii, persoanele lipsite 
de dreptul de vot. Constantin Stere susţine că, în urma 
unor astfel de considerente, devine clar că dreptul de vot, 
fiind cel mai însemnat drept politic, un exerciţiu al puterii 
suverane, este foarte deosebit prin firea sa de drepturile 
individuale, care sunt tratate în Titlul II din Constituţie. 
De altfel, dreptul de vot nu era stipulat în Constituţia 
României din anul 1866, în Titlul II al acesteia în care 

erau tratate drepturile şi libertăţile. Dreptul respectiv era 
reglementat de prevederile Titlului III „Despre puterile 
statului”: la Secţiunea I „Despre Adunarea deputaţilor” 
şi la Secţiunea II „Despre Senat”. 

Drepturile individuale, după Constantin Stere, au, 
la urma urmelor, în vedere, înainte de toate, interesele 
indivizilor, asigurarea dezvoltării libere şi neîmpie-
dicate a fiecărui individ dintr-un stat. Dreptul de vot, 
însă, are în vedere nu atât interesele individuale, cat 
interesele acelora care exercită acest drept.2 „Dreptul 
de vot înainte de toate este dat în vederea intereselor 
obşteşti, în vederea intereselor corpului naţional întreg, 
a fiinţei însăşi naţionale. Şi naţiunea ca fiinţă morală 
nu este măcar, domnilor, totalitatea membrilor unui 
stat într-un moment dat. În idee, naţiunea trebuie să 
trăiască veşnic, ea nu cunoaşte hotarele timpului şi o 
generaţie nu e în drept să dispună în interesul său, fie 
alcătuită din toţi membri ai statului, sacrificînd intere-
sele generaţiilor viitoare şi nu poate şti ce misiune are 
naţiunea în viaţa omenirii, şi nici un om individual, şi o 
generaţie întreagă nu e în drept să compromită această 
misiune”, susţine savantul.3

Din atare motive dreptul de vot apare pentru        
Constantin Stere mai mult sub aspect de datorie, de 
funcţie socială, decât de drept. În viziunea savantu-
lui, prin acest caracter deosebit al dreptului de vot se 
explică faptul că în unele state, inclusiv din categoria 
celor care au recunoscut în principiu sufragiul uni-
versal, se mai impun anumite condiţii în legătură cu 
acordarea acestui drept. Profesorul menţionează că 
este vorba, de exemplu, despre copii, persoane lipsite 
de discernământ, persoane lipsite de drepturi politice 
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onstantin Stere s-a impus în istoria neamului nostru 
în calitate de cel mai devotat şi înflăcărat luptător 
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pentru corupţie electorală sau despre faptul că „... 
dreptul de vot, în general vorbind, cu puţine excepţii, 
nu e recunoscut jumătăţii întregi a omenirii şi celei mai 
interesante, femeilor”.4 

 În viziunea constituţionalistului, nu se poate în 
principiu contesta că pentru acordarea dreptului de vot 
se pot lua anumite garanţii, care să asigure exercitarea 
lui cât se poate mai potrivit intereselor generale, binelui 
obştesc. Însă, Constantin Stere este ferm convins că, 
dacă dreptul de vot trebuie exercitat în vederea binelui 
obştesc, dacă dreptul de vot e o funcţie socială, care 
trebuie să asigure interesele superioare ale naţiunii, 
de aici reiese că „cea mai patentă falsificare” a prin-
cipiului suveranităţii naţionale se comite atunci, când 
dreptul de vot poartă un caracter de exclusivism – de 
clasă, de privelegiu social şi privelegiu politic. Toate 
argumentele aduse în favoarea necesităţii de a îngrădi 
exerciţiul dreptului de vot nu pot duce la excluderea de 
la vot a unei clase sociale întregi, a categoriei sociale, 
care joacă un rol însemnat în viaţa naţională, „... care 
este temelia naţiunii şi sprijină naţiunea prin munca şi 
sîngele ei”.5 

 Asemenea îngrădiri sunt inadmisibile, consideră 
profesorul, pentru faptul că în toată lumea se constată 
o tendinţă de extindere a dreptului de vot. „Toate ba-
rierele cad una după alta şi se poate spune că criteriul 
progresului este tocmai în măsura, în care participă 
la viaţa publică a unei ţări masa cetăţenească”, sus-
ţine savantul.6 După Constantin Stere, în faţa acestei 
realităţi cad toate argumentele în favoarea necesităţii 
îngrădirii dreptului de vot, deoarece toate aceste măr-
giniri dovedesc prin sine înseşi o stare de înapoiere şi 
inferioritate faţă de naţiunile înaintate. Această stare 
de lucruri se explică, în viziunea profesorului, foarte 
simplu: dacă naţiunea este privită ca o fiinţă morală, 
ca un organism viu, aceasta presupune că nici unul din 
elementele care alcătuiesc naţiunea să nu fie sacrificat 
intereselor egoiste ale unei clase privilegiate. Oamenii 
nu sunt egali prin însăşi firea lucrurilor, aminteşte pro-
fesorul, dar nu poate fi îndreptăţită situaţia, când aceste 
inegalităţi fireşti sau produse în mod natural de istorie 
să fie amplificate artificial prin inegalităţi izvorâte din 
diferite privelegii. 

În continuare Constantin Stere citează din Con-
stituţia României, care stipula în art.10 că în stat nu 
există nici o deosebire de clasă, toţi românii sunt 
egali înaintea legii, iar în art.12 – că toate privelegiile, 
scutirile şi monopolurile de clasă sunt oprite pentru 
totdeauna în statul român. Profesorul menţionează că 
acesta este principiul constituţiei naţionale şi principiul 
fundamental al vieţii moderne. Însă, Constantin Stere 
vede o mare inconsecvenţă, o profundă contradicţie în 

faptul că, după afirmarea acestui principiu de egalitate, 
în organizarea corpului legiuitor se ajunge la stabilirea 
privelegiilor de clasă. În viziunea profesorului, preve-
derile Constituţiei din 1866 referitoare la dreptul de 
vot stipulau, în principiu, sufragiul universal. Însă, 
după ce tuturor cetăţenilor majori le-a fost recunoscut 
dreptul de vot, dreptul de a participa la guvernarea ţării, 
acest drept, în realitate, era redus la nimic. Aceasta se 
întâmpla din cauza că pentru majoritatea covârşitoare 
a ţării exerciţiul dreptului de vot în forme eficace era 
imposibil. În fond, o asemenea stare de lucruri reflecta 
existenţa unei probleme de ordin general – chestiunea 
agrară, care, după cum se exprimă constituţionalistul, 
nu a fost „o specialitate” a ţării, cu ea confruntându-se 
mai multe state.7 

Problema agrară amprenta pronunţat organizarea, 
de fapt, a procesului electoral, imprimându-i unele 
particularităţi, care defavorizau evident participarea 
ţăranilor la alegerile reprezentanţilor naţionali. Profe-
sorul explică minuţios auditoriului aceste particularităţi 
ale organizării procesului electoral, care complicau 
foarte mult posibilitatea unei participări reale a ţără-
nimii la alegerile în Camera deputaţilor şi excludeau 
practic această posibilitate, când era vorba de alegeri 
în Senat. Este vorba, în primul rând, despre împărţirea 
întregului corp electoral în colegii electorale pentru 
alegeri în Camera deputaţilor şi pentru alegeri în Senat. 
Colegiile se constituiau în baza cenzului de proprietate, 
cu unele scutiri (pentru ofiţerii în retragere, pensionari 
şi al.). În cadrul lor populaţia ţării era divizată în cea 
rurală şi cea urbană, iar cei mai numeroşi alegători erau 
reuniţi în colegiul inferior după criteriul că plăteau o 
cât de mică dare către stat. Membrii colegiului ale-
geau cel mai mic număr de deputaţi, şi aceştia – prin 
vot indirect. „Prin aceasta se creează o inegalitate şi 
în această ţară decurg mari dezordine şi pentru stat. 
Mulţumită acestei împărţiri corpul nostru electoral 
nu poate prezenta nici o rezistenţă. Priveligiaţii sînt 
destui şi nu prezintă rezistenţă, putînd fi influenţaţi 
individual, cei de jos, rămînînd fără o clasă politiceşte 
educată, pot fi duşi ca o turmă. În orice caz, o astfel 
de organizare a corpului electoral nu e compatibilă cu 
însuşi principiul constituţiei de egalitate în faţa legii”, 
afirmă Constantin Stere.8 

În aceste condiţii, „matematica electorală” era de un 
aşa gen, încât până la urmă se dovedea că ţărănimea, 
care constituia în jurul la 80 de procente din populaţia 
ţării, alegea circa 20 de procente din reprezentanţii 
naţiunii, iar populaţia urbană – celelalte 80 de procen-
te. În plus, profesorul explică studenţilor că existenţa 
colegiilor electorale favorizează corupţia electorală. 
În final, Constantin Stere considera că slăbiciunea 
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radicală a sistemului electoral era anume împărţirea 
corpului electoral în colegii.9 „Izolarea din viaţa publică 
a maselor cetăţeneşti falsifică viaţa publică, deplasează 
centrul real de gravitate a corpului naţional şi poate 
pune în primejdie însăşi existenţa naţiunii, viitorul 
însuşi naţional”, susţine constituţionalistul.10 Savantul 
se întreabă: „Cum se poate trăi în atmosfera aceasta, 
cum nu se revoltă conştiinţa publică, cînd, după 50 de 
ani de făţărnicie constituţională, am rămas în această 
privinţă în sălbătăcie asiatică?”.11 

Constantin Stere îşi exprimă convingerea că, dacă 
în cadrul organizării procesului electoral alegătorii de 
la oraş şi cei de la sate ar constitui un corp electoral 
judeţean integru, aceasta ar schimba mult starea lucru-
rilor. Alegătorii de la oraşe, cu o educaţie politică mai 
înaltă, cu mijloace de apărare mai multe, ar concentra 
în jurul lor populaţia de la sate. Ceea ce complica 
foarte mult posibilitatea de a brutaliza populaţia de 
la sate, de a falsifica votul ei. În plus, se vor limita 
mult şi posibilităţile de corupere a alegătorilor de la 
oraşe, deoarece ei nu vor mai constitui nişte colegii 
cu un număr mic de membri, fiecare din care poate 
fi uşor „interesat”. Schimbarea calitativă posibilă 
este expresiv ilustrată de către Constantin Stere prin 
fenomenul betonului armat – aliaj dintre beton şi fire 
metalice. Luat aparte, betonul poate fi uşor sfărâmat, iar 
firele de fier – înmlădiate. Împreună însă aceste două 
componente constituie un material mai tare ca fierul 
şi piatra. Constituţionalistul susţine: „... Acelaşi lucru 
se prezintă la noi cu colegiile electorale actuale. Masa 
cea mare de la ţară nu are consistenţă, se sfărîmă uşor 
sub puterea brutală. Colegiile superioare de la oraşe se 
înmlădie, chiar atunci cînd sînt formate din elemente 
care reprezintă cultura. Numai atunci, cînd vor fi unite 
împreună, vor fi imaginea credincioasă a naţiunii şi 
aceste colegii nu numai vor reprezenta armonia dintre 
elemenetele, din care se compune naţiunea, dar vor 
putea să exprime mai adevărat conştiinţa naţiunii. Şi în 
orice caz, nu se va putea, pentru interesele egoiste ale 
unei minorităţi, să se sacrifice intersele naţiunii”.12 

Pe lângă divizarea corpului electoral în colegii, 
bazată pe un cenz de proprietate şi domiciliere la 
oraş sau la sat, Constantin Stere, analizând minuţios 
organizarea procesului electoral, scoate în evidenţă 
şi alte carenţe în funcţionarea sistemului. Profesorul 
vorbeşte studenţilor despre dificultatea de a garanta 
secretul votului în condiţiile când majoritatea ţărănimii 
este analfabetă; despre faptul că alegătorii, care nu 
corespund condiţiei cenzului minim de proprietate şi 
nici nu cunosc carte, pot vota doar indirect delegaţii, 
dar nu pe deputaţi direct; invocă situaţia dificilă a în-
văţătorilor săteşti şi a preoţilor, care, deşi au dreptul 

de vot direct, nu întotdeauna îşi pot permite să înfrunte 
voinţa autoriţăţilor, faţă de care se află într-o situaţie 
de umilă dependenţă; blamează fenomenul corupţiei, 
amplificat de sărăcie, din a cărei cauză un vot poate 
fi cumpărat doar la preţul de 5–10 lei.13 Vom remarca 
aici că o asemenea cunoaştere profundă a specificului 
organizării procesului electoral nu era una pur teoretică, 
ea provenea şi din participarea constituţionalistului 
Constantin Stere la multiple campanii electorale pentru 
alegerile în Adunarea deputaţilor. Cunoştinţele teoretice 
conjugate cu o vastă experienţă politică personală au 
condus ulterior la formularea în Anteproiect a cerinţei 
asigurării sincerităţii şi libertăţii alegerilor, pe lângă 
cea a garantării drepturilor şi libertăţilor individuale şi 
a autonomiei locale, drept o condiţie esenţială a oricărui 
regim constituţional şi democrat. Iar pentru garantarea 
libertăţii alegerilor constituţionalistul găsea necesar să 
fie instituită o Comisie permanentă a Adunării depu-
taţilor, care să fie preocupată de controlul activităţii 
guvernului în perioada dintre sesiuni şi de asigurarea 
libertăţii alegerilor.14 

Sub acelaşi aspect este analizată organizarea alege-
rilor în Senat, care se desfăşoară în baza a două colegii 
electorale. Cenzul de proprietate era însă atât de înalt, 
încât ţăranii erau practic excluşi din Colegiul I, iar 
oamenii de la oraşe, „care nu vor să se dedea în frau-
de”, aparţineau Colegiului II. Însă, rămânând obiectiv 
ca întotdeauna, profesorul ţine să menţioneze că, pe 
de altă parte, cenzul de proprietate foarte înalt pentru 
apartenenţă la Colegiul I duce la aceea că, fiind numeric 
mai puţini cenzitari, în acest Colegiu sunt, totodată, 
şi mai puţini „negustori de voturi”. În plus, Colegiul 
este fortificat prin admiterea în componenţa lui cu dis-
pensare de cenz a titularilor diplomelor de doctori şi a 
licenţiaţilor, care şi-au exercitat profesia timp de 6 ani. 
În opinia profesorului, din aceste cauze, Colegiul I de 
Senat s-a dovedit întotdeauna mai rezistent, mai demn, 
iar diferenţa de voturi între guvern şi opoziţie e „mai 
cuviincioasă”.15 Cât priveşte componenţa Colegiului II, 
constituţionalistul menţionează şi în acest caz prezenţa 
impunătoare în componenţa lui, pe lângă cei admişi în 
baza cenzului de proprietate, a intelectualilor – titulari 
de diplome, licenţiaţi, magistraţi, care au activat timp 
de 6 ani. Pe lângă o cu totul altă modalitate de consti-
tuire a colegiilor, profesorul relevă şi alte deosebiri în 
ce priveşte formarea componenţei Senatului: dreptul 
profesorilor de la cele două Universităţi – din Bucureşti 
şi Iaşi – de a alege câte un senator, precum şi includerea 
de drept în Senat a moştenitorului tronului de la vârsta 
de 18 ani, a mitropoliţilor şi episcopilor eparhioţi.

Constantin Stere îşi finalizează examinarea drep-
tului de vot şi a dreptului de a fi ales prin invocarea 
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condiţiilor înaintate de Constituţie faţă de persoanele 
care pot fi alese în Camera deputaţilor şi în Senat. În 
primul caz este vorba despre aparteneţă la cetăţenia sta-
tului, plenitudinea drepturilor civile şi politice, vârsta 
de 25 de ani şi domicilierea în ţară. Pentru a fi ales în 
Senat, candidatul, pe lângă condiţiile enumerate, vârsta 
de 40 de ani şi unele nuanţe eventual corespondente 
statutului de cetăţean, urma să facă dovadă şi a unui 
anumit venit.16 

În comparaţie cu Constituţia din 1866, Anteproiec-
tul prezintă o cu totul altă concepţie nu doar asupra 
sistemului electoral, dreptului de vot, dar şi asupra 
organizării propriu-zise a puterii legislative în stat. În 
Expunerea de motive Constantin Stere menţionează 
că în cadrul Secţiei de studii a Partidului Ţărănesc, 
deşi majoritatea absolută s-a pronunţat în favoarea 
sistemului unicameral al organului legislativ, nu s-a 
ajuns totuşi la o înţelegere definitivă în problemă dată. 
Personal, Constantin Stere opta pentru sistemul uni-
cameral, găsindu-l conform tradiţiilor constituţionale 
ale ţării, dar alătura Expunerii şi amendamentele sus-
ţinătorilor opiniilor contrare, pentru a da posibilitate 
membrilor partidului şi opiniei publice să-şi formeze, 
în cunoştinţă de cauză, propria viziune asupra ambelor 
sisteme.17 

Concepţia legislativului unicameral era completată, 
însă, cu propunerea de a se înfiinţa cu titlu de organ 
consultativ Sfatul economic superior, în care să fie 
reprezentate toate grupările profesionale şi categoriile 
economice, după însemnătatea lor socială şi economică. 
Acesta urma să fie un organ ales de către reprezen-
tanţele legale ale tuturor organizaţiilor muncitoreşti, 
ţărăneşti, de patronat şi profesionale, despe care s-a 
vorbit anterior. Din Consiliu urmau să facă parte şi 
reprezentanţii universităţilor, ai şcolilor politehnice 
superioare, precum şi ai Academiei de înalte studii 
comerciale. Un anumit număr de membri în Consiliu 
urma să fie ales şi de către Consiliile provinciale. 
Consiliul economic superior se preconiza să fie abilitat 
cu dreptul de iniţiativă legislativă în toate chestiunile 
de politică socială şi economică. Guvernul avea să fie 
obligat să prezinte Adunării deputaţilor şi acele proiecte 
de iniţiativă legislativă ale Consiliului, cu care nu era 
de acord, însoţindu-le cu opinia sa.

Pe lângă Sfatul economic superior se propunea 
înfiinţarea unui Comitet de legiuire cu funcţii de redac-
tare şi coordonare a textelor de lege şi a propunerilor 
legislative. Membrii acestui Comitet, în număr de 25, 
urmau să fie numiţi de Rege pe o perioadă de zece ani 
în baza unei liste, care urma să conţină un număr dublu 
de candidaţi şi să fie votată în prealabil de Adunarea 
deputaţilor. Se presupunea că din Comitet vor face 

parte reprezentanţii diferitelor ramuri ale administraţiei 
publice, jurişti distinşi, oameni de ştiinţă de o compe-
tenţă notorie în materie legislativă şi administrativă sau 
economică şi socială.

Sfatul economic superior (una sau mai multe secţi-
uni ale acestuia, după caz) împreună cu Comitetul de 
legiuire urma să funcţioneze ca un Consiliu legislativ 
al Regatului, consultarea căruia se preconiza ca obliga-
torie pentru toate proiectele de lege, cu excepţia celor 
ce ţineau de buget, indiferent cui aparţinea iniţiativa 
legislativă – puterii executive, parlamentului sau po-
porului. Guvernul urma să supună avizului Consiliului 
legislativ fiecare proiect de lege prezentat în Adunarea 
deputaţilor, însă dacă Consiliul nu prezenta un aseme-
nea aviz în termen de o lună, proiectul oricum urma 
calea legiferării.18 

Constantin Stere era de părere că acest organ con-
sultativ – Consiliul legislativ al Regatului – dădea 
toate avantajele reale, pe care efectiv le dă a doua Ca-
meră, dar fără dezavantajele şi primejdiile sistemului 
bicameral, care, în viziunea constituţionalistului, în 
condiţiile de atunci, era în măsură să ducă la stagnarea 
şi falsificarea regimului parlamentar sau la conflicte 
violente şi tulburări. Experienţa urma să dovedească, 
dacă din această încercare se va dezvolta cu timpul o 
a doua Cameră.19 

Cel de-al doilea „corectiv”, factor moderator al 
sistemului unicameral, era, în viziunea lui Constantin 
Stere, plebiscitul. În concepţia Proiectului, un plebiscit 
poate fi desfăşurat din iniţiativa Regelui, Adunării de-
putaţilor şi, în cazuri excepţionale, a însuşi poporului 
în baza colectării a două sute de mii de semnături ale 
alegătorilor.20 Constituţionalistul era convins că plebis-
citul este o garanţie împotriva abuzurilor de putere din 
partea majorităţilor „fabricate” şi un mijloc de control 
din partea Regelui asupra funcţionării cinstite a apa-
ratului parlamentar. „Ajutată, pe de o parte, de Sfatul 
economic superior şi Consiliul legislativ şi menţinută, 
pe de altă parte, pe calea dreaptă prin plebiscit sau 
chiar numai prin posibilitatea lui, o singură Adunare 
naţională poate face o operă legislativă mai chibzuită 
şi în mai desăvîrşit acord cu adevărata voinţă naţională, 
decît obişnuitele două camere, cu deosebiri factice sau 
fictive între ele.

Dar, bineînţeles, e necesar ca Adunarea deputaţilor 
să fie şi ea o icoană credincioasă a naţiunii însăşi”, 
concluzionează Constantin Stere.21

 Întru atingerea acestui scop şi, pornind de la or-
ganizarea unicamerală a puterii legislative în forma 
Adunării deputaţilor, Proiectul stipulează în art.42 că 
Adunarea deputaţilor se compune din deputaţi aleşi de 
către cetăţenii români, fără deosebire de sex, origine 
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etnică sau religie, prin vot universal, egal, direct, obli-
gatoriu şi secret pe baza reprezentării proporţionale. 

Elegibili în Adunarea deputaţilor se propunea a 
fi toţi cetăţenii români fără deosebire de sex, origine 
etnică sau religie, care au împlinit vârsta de 25 ani şi 
au exerciţiul drepturilor civile şi politice.22 

După mulţi ani de luptă înverşunată pentru dreptu-
rile celei mai defavorizate clase sociale – a ţărănimii, 
Constantin Stere, într-un sfârşit, prin formularea în 
Proiect a dispoziţiei cu privire la votul universal, egal, 
direct, obligatoriu şi secret, şi-a văzut pentru prima dată 
dezideratul vieţii sale atât de aproape de realizare.

Un alt mare merit al Proiectului a constat, în opinia 
noastră, în aceea că, după proclamarea în art.9 a egalităţii 
între bărbaţi şi femei, în art.42 se vorbeşte încă o dată, 
expres, despre acordarea dreptului de vot femeilor. 

Marele luptător pentru realizarea reformei electo-
rale era conţient de faptul că doar ea singură nu poate 
aduce la rezultatul istoric râvnit – instaurarea unui 
regim democratic desăvârşit. „Dar mai întîi ni se im-
pune să arătăm că reforma electorală – oricît de largă şi 
adîncă – singură nu poate încă însănătoşa şi înălţa viaţa 
noastră publică, şi nici asigura educaţia cetăţenească a 
maselor populare, dacă ea nu va fi întregită cu prilejul 
revizuirii constituţionale şi în altă direcţie.

Şi anume, realizarea acestui scop, pe lîngă reforma 
electorală în sensul arătat, presupune încă două con-
diţiuni esenţiale:

1. Reforma organizaţiilor noastre locale;
2. Asigurarea mijloacelor legale de apărare a dreptu-

rilor cetăţeneşti împotriva abuzurilor de putere din partea 
agenţilor administrativi”, susţinea constituţionalistul.23 

Găsim necesar de a accentua încă o dată importanţa 
deosebită, pe care o acorda învăţatul principiului auto-
administrării locale. Savantul releva: „Democraţia, în 
sensul adevărat al cuvîntului, nu poate fi decît guver-
narea poporului prin sine însuşi, şi anume, în forme şi 
în condiţiuni care exclud orice dominaţiune de clasă,  
orice „stăpînire” a unui strat popular de către un alt 
strat popular.

Nu numai că nu se poate identifica democraţia cu 
stăpînirea minorităţii de către majoritate, dar, dacă ea 
exclude şi dominaţiunea majorităţii de către minoritate, 
ea tot atăta creează garanţii împotriva sominaţiunii unei 
minorităţi asupra societăţii întregi, cât trebuie să asigure 
şi minorităţilor toate mijloacele de apărare împotriva 
abuzului gol de putere din partea majorităţilor.

Într-un cuvînt, democraţia modernă înseamnă, îna-
inte de toate, organizaţia libertăţii.

Tocmai din cauza aceasta, antichitatea, în care nu 
putea fi vorba de libertate, cum o înţelege vremea 
noastră, nu cunoştea nici democraţia modernă.

Dar de aici reiese că democraţia nu poate rezulta 
numai din acordarea fie şi a celui mai larg drept de vot. 
Ea presupune, dimpotrivă, un complex de garanţii şi 
instituţiuni, o organizaţiune a activităţii publice, care 
pleacă din adăncimile corpului naţional şi, printr-o serie 
neîntreruptă de organe ale vieţii cetăţeneşti, culminează 
în organele centrale ale puterii de stat”.24 

În urma transpunerii în viaţă a principiului auto-
administrării locale, în a cărui lipsă constituţionalistul 
nu-şi imagina nici rostul reformei electorale, nici o 
organizaţie statală democratică în general, la nivel 
rural urmau să se dezvolte, în speranţa Domniei sale, 
nuclee adevărate de viaţă politică şi civică. Învăţatul 
îşi exprima următoarea convingere: „Focare locale, de 
viaţă publică, de educaţie cetăţenească, ce ar deştepta 
conştiinţa civică şi ar trezi interesul pentru binele 
obştesc, ca şi simţul datoriei fiecărui cetăţean faţă de 
obşte, sînt însă elementele esenţiale ale oricărei ade-
vărate organizaţiuni democratice. Numai ele pot da o 
garanţie împotriva unei dominaţiuni de clasă, a unui 
abuz de putere, atît din partea majorităţilor goale, ca 
şi din partea minorităţilor; numai ele pot asigura ade-
vărata libertate, atît cetăţenilor izolaşi, cît şi grupărilor 
lor spontane.

Numai pe baza lor se poate construi un stat demo-
cratic, care poate da maximum de încordare energiilor 
naţionale”.25 

Constituţionalistul însuşi caracterizează în felul 
următor Proiectul de Constituţie expus în Anteproiect: 
„Am menţinut de cele mai multe ori „declaraţiile” din 
constituţia din 1866, dar le-am alăturat garanţiile de 
îndeplinire şi mijloacele de apărare”.26 Or, nivelul şi 
gradul de garantare a drepturilor declarate constituţi-
onal este ceea ce deosebeşte un regim constituţional 
cu adevărat democratic de unul declarat democratic. 
Constantin Stere explica studenţilor săi: „Pot exista 
texte minunate de constituţie şi veţi vedea ce dispoziţii 
minunate sînt cuprinse în constituţia noastră spre a 
garanta drepturile individuale ale cetăţenilor, şi ştim la 
ce se reduc în realitate aceste dispoziţii, şi la urmă nu-s 
răspunzători decît cetăţenii, căora le place, pesemne, să 
trăiască sub un regim fictiv de constituţie”.27 

În sfârşit, în contextul temei abordate, este necesar 
să fie relevată şi atitudinea lui Constantin Stere faţă de 
locul şi rolul opoziţiei în viaţa politică a societăţii. Sa-
vantul considera că una dintre cauzele permanente ale 
„necurăţeniei” alegerilor rezultă din dorinţa guvernelor 
de a „distruge” opoziţia sau de a interveni în însăşi 
componenţa partidelor de opoziţie prin intermediul unei 
„opoziţii miluite”. În urma realizării reformei electo-
rale, guvernul şi opoziţia întotdeauna vor reprezenta, 
în viziunea sa, realităţile politice, iar raporturile dintre 
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ele, impuse de aceste realităţi, vor putea lua mai lesne 
caracterul unei colaborări pentru a asigura funcţiona-
rea normală a regimului parlamentar şi lupta politică 
va putea, în sfârşit, pierde înfăşiţarea de război civil, 
care otrăveşte atât de des atmosfera unei vieţi politice. 
Constituţionalistul chema la conştientizarea adevărului 
că „... adevărata opoziţie nu-şi poate îndeplini rolul ei 
constituţional, atît de indispensabil pentru funcţionarea 
normală a mecanismului parlamentar, şi chiar pentru 
garanţia libertăţilor publice, decît dacă ea reprezintă 
curente de idei şi sentimente reale. Atunci opoziţia ar 
fi reprezentată în Parlament nu după gradul de simpatie 
pe care l-ar putea avea pentru ea partidul de la guvern, 
ci numai după puterea ei efectivă de atracţiune în masa 
electorală”.28 

Cu expunerea viziunilor constituţionalistului asupra 
dreptului de vot, necesităţii şi esenţei reformei electo-
rale finalizăm analiza concepţiei lui Constantin Stere 
cu privire la drepturile şi libertăţile omului formulate 
în opera juridică a marelui nostru înaintaş şi reflectate 
sub anumite aspecte în creaţia sa publicistică. 

Adoptarea Constituţiei României din 29 martie 
1923 a fost, în aprecierea savanţilor, un pas înainte pe 
calea democratizării regimului constituţional: „Deşi 
se asemăna mult, nu numai în conţinut, ci şi prin 
formularea textelor, cu Constituţia din 1866 (au fost 
înlocuite sau au fost modificate radical un număr de 
20 de articole, s-au adăugat şapte articole noi, a fost 
modificată redactarea ori au primit adaosuri un număr 
de 25 de articole, iar 76 de articole ale Constituţiei 
din 1866 au fost menţinute în întregime, lucru pentru 
care adeseori era considerată o modificare a acesteia), 
Constituţia adoptată în anul 1923 este, evident, mai 
democratică. Ea acordă drepturi şi libertăţi mai largi 
şi înlocuieşte sistemul electoral cenzitar cu un sistem 
electoral democratic”.29 

După cum am mai menţionat, Partidul Ţărănesc nu 
şi-a înaintat Proiectul său de Constituţie, Anteproiectul 
retrăgându-se din dezbateri din considerente de ordin 
politic. Însă, fără doar şi poate, lui Constantin Stere 
îi revine marele merit de a fi elaborat unul dintre cele 
mai avansate proiecte de constituţie de alternativă şi 
de a se fi manifestat ca unul dintre cei mai fermi şi 
consecvenţi promotori ai valorilor constituţionale de-
mocratice în procesul elaborării noii Constituţii. Prin 
formularea în Anteproiect, care, după cum apreciază 
astăzi savanţii constituţionalişti, „... în întregime, nu 
era altceva decât opera remarcabilului constituţionalist 
C.Stere”30, a celor mai avansate pentru acea perioadă 
istorică dispoziţii la toate capitolele viitoarei Constituţii 
şi, în mod special, la capitolul cu privire la drepturi şi 
libertăţi, prin propunereile de a introduce nemijlocit 

în textul Constituţiei cât mai multe garanţii de rea-
lizare a drepturilor proclamate constituţional şi prin 
întreaga sa activitate ştiinţifică şi politică direcţionată 
spre promovarea valorilor democratice în societate, 
Constantin Stere a adus o contribuţie mai mult decât 
considerabilă la democratizarea regimului constituţio-
nal în România – unul dintre actualele state-membre 
ale Uniunii Europene. 
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normei juridice penale.1 De regulă, realizarea ordinii 
de drept penal are loc prin conformare. Există însă 
întotdeauna un anumit număr de persoane care nu se 
conformează exigenţelor legii penale şi săvârşesc in-
fracţiuni. În această situaţie, realizarea ordinii de drept 
penal este posibilă numai prin constrângere, adică prin 
aplicarea sancţiunilor prevăzute de normele încălcate 
faţă de cei care au săvârşit fapte interzise.

Necesitatea elaborării ştiinţifice şi a definirii răs-
punderii penale ca noţiune juridico-penală de sine 
stătătoare a apărut după anii 1958-1961, când noţiunea 
răspunderii penale (alin.(1) art.48 C.pen. RM din 1961 
şi articolele corespunzătoare ale Codurilor penale ale 
celorlalte republici unionale din ex-URSS) a început 
să fie considerată ca ceva distinct de noţiunea pedepsei 
penale (alin.(2) art.48 C.pen. RM din 1961 şi articolele 
corespunzătoare ale Codurilor penale indicate).2

O primă încercare de a defini noţiunea răspunderii 
penale a fost cea potrivit căreia răspunderea penală şi 
pedeapsa penală ar reprezenta laturi diferite ale ace-
luiaşi fenomen, alcătuind în acest sens un tot unitar.3 
Această opinie, însă, a fost criticată de majoritatea 
specialiştilor în drept penal, fapt pe deplin înţeles, 
deoarece însuşi legiuitorul delimita clar răspunderea 
penală de pedeapsă.

O altă viziune a fost cea, potrivit căreia prin răs-
pundere penală ar trebui să se înţeleagă obligaţia 
(îndatorirea) persoanei de a răspunde pentru infrac-
ţiunea comisă.4 Deşi această concepţie a înregistrat o 
largă răspândire în doctrina penală, totuşi nu a fost în 
unanimitate acceptată de către experţii acestei ramuri 
de drept. În viziunea oponenţilor, obligaţia persoanei 
de a răspunde nu poate fi identificată cu însăşi răspun-
derea.5

Unii penalişti au definit răspunderea penală ca fiind 
reacţia statului la infracţiunea comisă.6 Nici această 
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SUMMARY
The concept of criminal liability is a fundamental category of criminal law and science. Without ex-
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of Criminal Law.

R ăspunderea penală este o formă a răspunderii juri-
dice şi reprezintă consecinţa nesocotirii dispoziţiei 

definiţie nu a fost unanim acceptată, motivul principal 
fiind flexibilitatea limitelor conţinutului noţiunii de 
răspundere penală. 

Alt grup de autori consideră că răspunderea penală 
ar include măsurile procesual penale aplicate de către 
stat persoanei care a comis o infracţiune.7 Această 
opinie, de asemenea, nu a obţinut sprijinul tuturor 
savanţilor de specialitate, probabil din considerentul 
că măsurile procesuale de constrângere nu au menirea 
de a reeduca sau corecta infractorul, ci de a asigura 
buna desfăşurare a urmăririi penale, al cărei scop ar fi 
acumularea probelor privind existenţa sau inexistenţa 
infracţiunii, identificarea făptuitorului şi transmiterea 
cauzei penale în judecată pentru a fi stabilită răspun-
derea penală. 

În literatură este răspândită şi opinia, potrivit căreia 
răspunderea penală ar fi identică cu raportul juridico-pe-
nal, susţinându-se că acesta apare între infractor, pe de 
o parte, şi stat (organele competente), pe de altă parte. 
Un astfel de înţeles al răspunderii penale rezultă din 
obligaţia, atribuită persoanei care a comis o infracţiune 
şi obligaţia statului (organelor împuternicite) de a trage 
pe infractor la răspundere penală.8 Nici acest concept 
nu a fost acceptat în unanimitate de către specialiştii 
în materie de drept penal, invocându-se că răspunderea 
penală şi relaţiile juridico-penale sunt strâns legate între 
ele, dar nicidecum nu coincid, relaţiile juridico-penale 
fiind doar un element al mecanismului de realizare a 
răspunderii penale.9 

Printre opiniile existente în doctrina penală a fost 
expusă şi opinia, potrivit căreia prin răspundere penală 
ar trebui să se înţeleagă condamnarea publică a faptelor 
care prezintă pericol social şi a persoanelor care le co-
mit.10 Această opinie şi-a găsit reflectare şi în doctrina 
penală autohtonă.11 

Multitudinea opiniilor expuse privind definirea 
răspunderii penale mărturiseşte că această problemă 
a fost investigată de mulţi autori, într-un mod foarte 
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intens. Drept rezultat, în ştiinţa dreptului penal nu 
s-a conturat o opinie unanim acceptată. În legătură 
cu acest fapt, cercetătorul rus Santalov A.I. susţinea 
că „conţinutul răspunderii penale era unanim înţeles 
atunci când aceasta se exprima doar prin pedeapsă 
şi executarea pedepsei. Faptul că legislaţia penală a 
admis răspunderea penală şi fără pedeapsă a generat 
deosebirea dintre acestea şi căutarea unui nou conţinut 
al răspunderii penale”.12

Interpretarea diferită a noţiunii şi a conţinutului răs-
punderii penale demonstrează importanţa şi dificultatea 
problemei în cauză. Avându-se în vedere că răspunderea 
penală este unul dintre pilonii de bază pe care, alături 
de infracţiune şi pedeapsă, se sprijină întregul sistem 
de drept penal, este extrem de important şi necesar 
ca, în scopul aplicării unilaterale a normelor penale, 
legiuitorul să-şi expună voinţa dând o apreciere acestei 
noţiuni, fapt care s-a şi întâmplat odată cu adoptarea 
legislaţiei penale în vigoare. 

Potrivit art.50 C.pen. RM, prin răspundere penală 
se înţelege „condamnarea publică, în numele legii, a 
faptelor infracţionale şi a persoanelor care le-au săvâr-
şit, condamnare ce poate fi precedată de măsurile de 
constrângere prevăzute de lege”.

Pentru a înţelege mai bine conţinutul acestei noţiuni, 
vom încerca, în continuare, să analizăm fiecare trăsătură 
caracteristică răspunderii penale, fiind vorba despre: 

– condamnarea faptelor infracţionale şi a persoane-
lor care le-au săvârşit;

– condamnarea publică;
– condamnarea în numele legii;
– condamnare ce poate fi precedată de măsurile de 

constrângere prevăzute de lege.
Legea penală nu dezvăluie semnificaţia acestor 

trăsături şi doar în puţine manuale de specialitate se 
observă tendinţa unor autori de a interpreta termenii 
menţionaţi.

Referitor la prima trăsătură „condamnarea fap-
telor infracţionale şi a persoanelor care le-au să-
vârşit”, este de menţionat că, potrivit Dicţionarului, 
prin termenul „a condamna” se înţelege a-şi exprima 
dezaprobarea în legătură cu un fapt sau cu o persoană; 
a învinui, a blama, a ponegri.13 Prin urmare, se poate 
deduce că prin condamnarea faptelor infracţionale şi a 
persoanelor care le-au săvârşit se înţelege dezaproba-
rea acestor fapte şi persoane din partea statului, care, 
din punct de vedere juridic, se exprimă în sentinţa de 
condamnare. Dezaprobarea faptelor infracţionale şi a 
persoanelor care le-au comis se exprimă în sentinţa 
de condamnare, probabil, pe de o parte, sub formă de 
identificare a caracterului şi gradului prejudiciabil al 
infracţiunii comise împotriva intereselor persoanei, 

societăţii şi statului, anticipată de legiuitor la adoptarea 
normelor juridico-penale ce le interzic sau le prescriu şi, 
pe de altă parte, sub formă de identificare a caracterului 
şi gradului prejudiciabil al persoanei care a săvârşit 
fapta infracţională. 

Referitor la a doua trăsătură caracteristică răs-
punderii penale – „condamnarea publică”, doctrina 
găseşte explicaţia acestei trăsături în faptul că şedinţele 
de judecată şi pronunţarea sentinţelor, inclusiv a celei 
de condamnare, se fac în mod public. Xenofon Ulia-
novschi, spre exemplu, menţionează: „condamnarea 
publică constă în faptul că şedinţele de judecată în 
cauzele penale sunt deschise, la ele are acces publicul 
şi sentinţa (hotărârea) de condamnare totdeauna se 
pronunţă public, chiar dacă în unele cauze şedinţele 
judiciare au fost secrete”.14 O interpretare similară 
a noţiunii „condamnare publică” este reflectată şi în 
publicaţiile altor autori.15 

Împărtăşim pe deplin opiniile acestor autori, dat 
fiind faptul că ele sunt fondate pe normele procesual 
penale. Potrivit art.18 C.proc.pen. RM, spre exemplu, 
în toate instanţele judecătoreşti şedinţele sunt publice, 
adică presa şi publicul au acces liber, fără a fi nevoie de 
vreo aprobare din partea vreunui organ. Accesul presei 
şi al publicului în sala de şedinţă poate fi interzis doar 
printr-o încheiere motivată pe perioada întregului sau a 
unei părţi din proces în interesul respectării moralităţii, 
ordinii publice sau a securităţii naţionale, când intere-
sele minorilor sau protecţia vieţii private a părţilor la 
proces o cer, sau în măsura considerată strict necesară 
de către instanţă când, datorită unor împrejurări spe-
ciale, publicitatea ar fi de natură să aducă prejudiciu 
intereselor justiţiei. Judecarea cauzei în şedinţă închisă 
a instanţei trebuie argumentată şi se efectuează cu res-
pectarea tuturor regulilor procedurii judiciare. În toate 
cazurile, hotărârile instanţei de judecată, inclusiv cea 
de condamnare, se pronunţă în şedinţă publică.

În art.316 C.proc.pen. RM de asemenea se menţio-
nează că şedinţa de judecată este publică şi la şedinţa 
publică poate fi prezentă orice persoană. Ca excepţie 
de la această regulă sunt minorii în vârstă de până 
la 16 ani şi persoanele înarmate. Accesul acestora la 
şedinţă necesită permisiunea preşedintelui şedinţei 
judecătoreşti.

Articolul 340 C.proc.pen. RM se referă la moda-
litatea de pronunţare a hotărârii judecătoreşti, speci-
ficându-se că hotărârea adoptată se pronunţă doar în 
şedinţă publică.

Din cele relatate reiese că prin condamnare publică 
se înţelege dezaprobarea faptei infracţionale şi a per-
soanei care a săvârşit-o, precum şi obligarea acestei 
persoane să suporte o anumită pedeapsă prevăzută de 
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legea penală exprimată în sentinţa de condamnare ce 
se pronunţă în mod public.

Referitor la interpretarea termenului „condamnare 
în numele legii”, experţii în materie de drept penal, 
practic în mod unanim, fac trimitere la faptul că sentinţa 
de condamnare se pronunţă în numele legii.16 Într-ade-
văr, în art.384 C.proc.pen. RM este specificat faptul 
că sentinţa judecătorească se adoptă în numele legii. 
Ce ar trebui să se înţeleagă prin adoptarea sentinţelor 
judecătoreşti şi, în special, a celei de condamnare în 
numele legii?

Drept răspuns la această întrebare doctrina pro-
cesual penală menţionează că, „adoptând sentinţa în 
numele legii, creşte autoritatea acestui act, precum şi 
responsabilitatea judecătorilor pentru emiterea unui 
verdict corect. Sentinţa emisă în numele legii este ase-
mănătoare legii sub aspectul obligativităţii sale pentru 
persoanele pe care le vizează”.17

Aceeaşi explicaţie se regăseşte şi în doctrina rusă, 
subliniindu-se că „sentinţa rămasă definitivă obţine pu-
tere de lege (pentru cauza examinată) şi este obligatorie 
pentru toate organele de stat, organele administraţiei 
publice locale, persoanele cu funcţie de răspundere şi 
cetăţeni; serveşte un suficient temei pentru executarea 
obligatorie a pedepsei stabilite”.18

Nu ne rămâne decât să împărtăşim relatările ex-
puse, adăugând, totodată, şi faptul că obligativitatea 
sentinţelor judecătoreşti definitive, inclusiv a celei de 
condamnare, este ridicată chiar până la nivel de lege su-
premă. În art.120 al Constituţiei Republicii Moldova se 
menţionează că „este obligatorie respectarea sentinţelor 
şi a altor hotărâri definitive ale instanţelor judecătoreşti, 
precum şi colaborarea solicitată de acestea în timpul 
procesului, al executării sentinţelor şi a altor hotărâri 
judecătoreşti definitive”. Totodată, este de menţionat 
şi faptul că obligativitatea executării sentinţelor de ju-
decată este garantată prin legea penală, fiind prevăzută 
răspunderea penală pentru neexecutarea intenţionată, 
precum şi pentru eschivarea de la îndeplinirea hotărârii 
instanţei de judecată (art.320 C.pen. RM).

Din cele expuse putem rezuma că prin condamnare 
în numele legii se înţelege caracterul imperativ, la rang 
de lege, al sentinţei de condamnare. În acest fel, nimeni, 
nici chiar statul, nu poate pune la îndoială executarea 
sentinţei de condamnare definitive. De remarcat, că, 
potrivit Legii procesual penale anterioare, sentinţele 
instanţelor de judecată se pronunţau în numele Repu-
blicii Moldova, adică în numele statului. Prin Legea 
nr.809 din 10.04.1996 prevederile Codului de pro-
cedură penală din 1961 ce se refereau la pronunţarea 
sentinţei au fost modificate, astfel încât sentinţele de 
judecată să se pronunţe în numele legii, urmând ca şi 

noul Cod de procedură penală să preia aceste din urmă 
prevederi. Considerăm că modificările menţionate 
s-au făcut întemeiat, deoarece un stat care se doreşte a 
deveni democratic, un stat în care să domnească legea, 
trebuie să pună în capul mesei anume legea. Mai presus 
ca legea nu poate fi nimeni, toţi sunt egali şi se supun 
legii, inclusiv statul. Prin urmare, sentinţa pronunţată 
în numele legii devine obligatorie chiar şi pentru stat. 

Ultima trăsătură caracteristică a răspunderii penale 
se referă la măsurile de constrângere prevăzute de 
lege care pot preceda condamnarea. Având în vedere 
faptul că sentinţa de condamnare reprezintă forma de 
exprimare a condamnării publice, se poate uşor stabili 
ce măsuri de constrângere prevăzute de lege pot să 
preceadă momentul pronunţării acestui act. Remarcăm 
faptul că legiuitorul nu a specificat care anume lege tre-
buie să prevadă măsurile de constrângere ce ar preceda 
condamnarea. În legătură cu aceasta unii autori atribuie 
la măsurile de constrângere doar pe cele prevăzute de 
legea procesual penală19, alţii, însă, adaugă la acestea 
şi cele prevăzute de legea penală.20 În viziunea noastră, 
accentul nu ar trebui pus pe o lege sau alta, important 
fiind faptul ca aceste măsuri să preceadă condamnarea 
publică. Prin urmare, la măsurile de constrângere în 
sensul art.50 C.pen. RM sunt atribuite:

• Reţinerea (art.165 C.proc.pen. RM);
• Măsurile preventive (obligarea de a nu părăsi 

ţara; garanţia personală; garanţia unei organizaţii; 
ridicarea provizorie a permisului de conducere a mij-
loacelor de transport; transmiterea sub supraveghere 
a militarului; transmiterea sub supraveghere a mino-
rului; liberarea provizorie sub control judiciar; libe-
rarea provizorie pe cauţiune; arestarea la domiciliu; 
arestarea preventivă – art.178 C.proc.pen. RM);

• Alte măsuri procesuale de constrângere (obligarea 
de a se prezenta; aducerea silită; suspendarea provizorie 
din funcţie; măsuri asiguratorii în vederea reparării 
pagubei produse prin infracţiune; garantarea executării 
pedepsii amenzii – art.197 C.proc.pen. RM);

• Măsurile de constrângere cu caracter medical 
(internarea într-o instituţie psihiatrică cu supraveghe-
re obişnuită; internarea într-o instituţie psihiatrică cu 
supraveghere riguroasă – art.99 C.pen. RM);

• Măsurile de constrângere cu caracter educativ 
(avertismentul; încredinţarea minorului pentru suprave-
ghere părinţilor, persoanelor care îi înlocuiesc pe aceştia 
sau organelor specializate de stat; obligarea minorului 
de a repara daunele cauzate; obligarea minorului de a 
urma un curs de tratament medical de reabilitare psiho-
logică; internarea minorului într-o instituţie specială de 
învăţământ şi de reeducare sau într-o instituţie curativă 
şi de reeducare – art.104 C.pen. RM) etc.
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Din cele relatate vizavi de fiecare trăsătură carac-
teristică a răspunderii penale putem rezuma că prin 
condamnarea publică, în numele legii, a faptelor infrac-
ţionale şi a persoanelor care le-au săvârşit se înţelege 
dezaprobarea (aprecierea prejudiciului) faptelor infrac-
ţionale şi a persoanelor care le-au săvârşit exprimată în 
sentinţa de condamnare care, la rândul ei, se pronunţă 
în mod public şi în numele legii.

Ţinem să subliniem că atât noţiunea, cât şi conţi-
nutul răspunderii penale sunt deduse logic, aşa cum 
s-a şi arătat, din analiza trăsăturilor caracteristice 
noţiunii răspunderii penale prevăzute de legea penală 
şi nu reprezintă propria viziune a autorilor. Este ştiut 
că răspunderea penală reprezintă pilonul de bază, pe 
care, alături de infracţiune şi pedeapsă, se construieşte 
întregul sistem de drept penal şi în funcţie de conţinutul 
acestuia este apreciată noţiunea şi esenţa altor instituţii 
corelative (liberarea de răspundere penală, înlătura-
rea răspunderii penale). Din acest punct de vedere, 
menţionăm că noţiunea răspunderii penale în redacţia 
art.50 C.pen. RM lasă sub semnul întrebării mai multe 
probleme teoretice.

În primul rând, având în vedere că răspunderea 
penală, adică condamnarea, presupune dezaprobarea 
faptei infracţionale şi a persoanei care a comis-o, care, 
din punct de vedere procesual, se înscrie sub formă de 
identificare a caracterului şi gradului prejudiciabil al 
infracţiunii şi al persoanei care a săvârşit-o, apare urmă-
toarea întrebare: „De la ce anume urmează să fie scutită 
persoana liberată de răspundere penală prin sentinţa de 
încetare a procesului penal (art.391 C.proc.pen RM) sau 
prin sentinţa de condamnare (art.389 C.proc.pen. RM) dacă 
în conţinutul acestor documente se reflectă aprecierea 
(individualizarea) caracterului şi gradului prejudiciabil 
al infracţiunii şi al persoanei care a săvârşit-o şi ambele 
sentinţe se pronunţă în mod public şi în numele legii?”. 
Totodată este de menţionat şi faptul că, potrivit art.50 
C.pen. RM, răspunderea penală apare odată cu pronun-
ţarea sentinţei de condamnare, dat fiind că răspunderea 
(condamnarea) este precedată de măsurile de constrân-
gere prevăzute de lege. În legătură cu aceasta apare o altă 
întrebare: „Cum poate fi liberată persoana de răspundere 
penală la etapa urmăririi penale dacă răspunderea încă 
nu a apărut?”. Tot aici se înscrie şi faptul că actuala lege 
penală, spre deosebire de cea precedentă, prevede o nouă 
instituţie „Înlăturarea răspunderii penale” (Capitolul XI 
C.pen. RM) ce produce efecte juridice până la pronun-
ţarea sentinţei de condamnare şi în legătură cu aceasta 
apare din nou întrebarea: „Cum poate fi înlăturat ceea 
ce încă nu există?”. 

Este de remarcat faptul că, deşi experţii în materie de 
drept penal susţin că condamnarea publică, în numele 

legii, a faptelor infracţionale şi a persoanelor care le-au 
comis se exprimă în sentinţa de condamnare, practic 
susţin, în mod unanim, şi faptul că răspunderea penală 
începe din momentul săvârşirii infracţiunii. 

Dacă presupunem că răspunderea penală, adică con-
damnarea, apare din momentul săvârşirii infracţiunii, 
atunci care ar fi măsurile de constrângere prevăzute 
de lege ce ar preceda momentul săvârşirii infracţiunii?      
A „preceda” înseamnă, potrivit Dicţionarului, a exista, 
a se produce înainte de altceva în timp.21 Astfel, consi-
derăm că momentul apariţiei răspunderii penale potrivit 
prevederilor art.50 C.pen. RM nu poate nicidecum 
coincide cu momentul săvârşirii infracţiunii, acesta 
corespunzând mai degrabă cu momentul pronunţării 
sentinţei de condamnare sau, mai bine zis, al intrării 
acesteia în vigoare. 

Condamnarea publică, în numele legii, a faptelor 
infracţionale şi a persoanelor care le-au comis, ex-
primată prin sentinţa de condamnare, marchează un 
aspect foarte important în vederea realizării scopului 
răspunderii penale, acest fapt fiind recunoscut practic 
în mod unanim de către toţi experţii de specialitate. 
În viziunea noastră, însă, rolul răspunderii penale este 
mult mai mare şi mai important decât condamnarea 
persoanei. În mod cert, condamnarea publică influen-
ţează deosebit profilul psihologic al persoanei găsite 
vinovate de săvârşirea infracţiunii în vederea corectării 
şi reeducării acesteia, însă răspunderea penală nu se 
poate reduce doar la aceasta; dacă ar fi aşa, atunci care 
ar fi necesitatea aplicării pedepsei penale?

Este plauzibil faptul că legiuitorul nostru, spre 
deosebire de alţii, a dat o apreciere legală noţiunii de 
răspundere penală, scopul său nobil fiind de a pune 
punct divergenţelor de opinii tangenţiale acestei insti-
tuţii. Rezultatul a fost însă altul. 

Interpretând aceeaşi definiţie legală a răspunderii 
penale, unii autori, spre exemplu, consideră că reali-
zarea răspunderii penale începe din momentul aplicării 
măsurilor de constrângere şi se epuizează odată cu 
condamnarea infracţiunii comise şi a persoanei care 
a săvârşit-o, exprimată în sentinţa de condamnare22, 
alţii sunt de părere că realizarea răspunderii penale este 
exprimată în hotărârea de condamnare şi de aplicare 
a pedepsei penale corespunzătoare23; al treilea grup 
de autori opinează că cel mai des răspunderea penală 
se realizează în pedeapsă şi în executarea ei24; sunt şi 
autori care susţin că realizarea răspunderii penale în-
cepe cu intentarea urmăririi penale şi se finalizează cu 
expirarea termenului antecedentului penal.25

Este de menţionat că aceste opinii pot fi regăsite mai 
degrabă în diferitele interpretări doctrinare cu privire la 
noţiunea răspunderii penale decât în cea legală. Această 
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constatare vorbeşte, în mod indirect, despre faptul că 
experţii autohtoni nu împărtăşesc pe deplin definiţia 
legală a răspunderii penale. 

Ce este, totuşi, răspunderea penală şi care este con-
ţinutul acestei răspunderi? Când apare şi când încetează 
răspunderea penală? Prin ce se deosebeşte răspunderea 
penală de pedeapsa penală? Numai răspunzând în 
complex la aceste şi multe alte întrebări vom avea o 
viziune mai clară, mai corectă despre această instituţie, 
apreciindu-i noţiunea şi esenţa juridică veridică. 

În primul rând, este de menţionat că răspunderea 
penală, fiind o formă a răspunderii juridice, alături de 
răspunderea civilă, cea administrativă ori disciplina-
ră, are la bază semnificaţia termenului „răspundere”, 
care, potrivit afirmaţiilor experţilor români G.Vrabie 
şi S.Popescu, a derivat din verbul latin „respondere” 
şi însemna a răspunde, dar în acelaşi timp, a plăti, la 
rândul său.26 

Potrivit DEX-ului, termenul „răspundere” semni-
fică „obligaţia de a răspunde pentru consecinţele unei 
acţiuni”.27 Atribuind aceste explicaţii la dreptul penal, 
se poate spune că prin răspundere penală se înţelege 
obligaţia persoanei care a comis o infracţiune de a răs-
punde pentru fapta comisă, adică de a suporta măsurile 
de constrângere prevăzute de lege. O interpretare simi-
lară a răspunderii penale a fost făcută de majoritatea 
autorilor care au încercat să definească această noţiune 
pornind de la originea termenului „răspundere”. 

Este de remarcat faptul că răspunderea penală poate 
să existe şi să se realizeze doar în limitele raportului 
de drept penal dintre stat şi persoana care a comis in-
fracţiunea, fapt confirmat de majoritatea specialiştilor.28 
În cadrul raportului de drept penal, persoana care a 
comis infracţiunea este obligată să suporte o anumită 
constrângere prevăzută de legea penală, iar statul este 
obligat să supună vinovatul să suporte această con-
strângere. Astfel, raportul de drept penal este orientat 
spre reglementarea drepturilor şi obligaţiilor dintre 
părţi, apărute ca rezultat al comiterii infracţiunii. Con-
ţinutul acestui raport îl formează corespondenţa dintre 
drepturile şi obligaţiile părţilor. În viziunea noastră, 
obligaţia statului de a cere delicventului să răspundă nu 
face parte din conţinutul răspunderii penale, deoarece 
aceasta duce la îndeplinirea răspunderii şi deci rămâne 
în afara limitelor ei. Raportul de drept penal nu trebuie 
identificat cu răspunderea penală, deoarece el însuşi 
reglementează procesul juridic de tragere la răspundere 
penală a persoanei, astfel fiind doar un mediu în care 
răspunderea penală apare, se realizează şi, respectiv, 
apoi se stinge. Prin urmare, doar obligaţia de a suporta 
constrângerea penală poate face parte din conţinutul 
răspunderii penale, iar supunerea (obligarea) persoanei 

care a săvârşit o infracţiune la o anumită constrângere 
(pedeapsă) constituie un element important în vederea 
realizării răspunderii penale.

Cuvântul „realizare”, potrivit Dicţionarului, sem-
nifică „înfăptuire, îndeplinire, împlinire, traducere în 
viaţă”.29 Astfel, prin realizarea răspunderii penale se 
cuvine să înţelegem îndeplinirea obligaţiei persoanei 
care a săvârşit infracţiunea de a suporta constrângerea 
penală.

În teoria dreptului penal, noţiunea „realizarea răs-
punderii penale” este folosită cu acelaşi sens – de a 
îndeplini, a traduce în viaţă răspunderea; însă, tratarea 
în mod diferit a conţinutului răspunderii penale a ge-
nerat şi opinii diferite cu privire la realizarea însăşi a 
acestei răspunderi penale.

Unii autori, spre exemplu, considerând că realizarea 
răspunderii penale înseamnă realizarea drepturilor şi 
obligaţiilor corelative raportului juridic penal prin inter-
mediul raportului juridic procesual penal, şi-au format o 
opinie bine conturată despre existenţa mai multor etape 
de realizare a răspunderii penale, susţinând până şi fap-
tul că începutul realizării răspunderii penale este legat 
de acţiunile întreprinse de către organele competente 
în vederea identificării faptei şi a făptuitorului.30 

În ce ne priveşte, considerăm că răspunderea penală, 
ca şi raportul de drept penal, apare odată cu comiterea 
infracţiunii. Anume din acest moment apare obligaţia 
persoanei de a răspunde în faţa statului pentru ignorarea 
respectării benevole a ordinii de drept asigurate de legea 
penală. Din momentul constatării faptului infracţiunii 
apare raportul procesual penal în limitele căruia se 
realizează activitatea procesuală (demascarea persoa-
nei bănuite, învinuite de comiterea infracţiunii), adică 
urmărirea penală. Această activitate procesuală parcurge 
câteva etape reglementate de dreptul procesual penal, 
în cadrul cărora este prevăzută posibilitatea de a aplica 
asupra persoanei bănuite (învinuite) de comiterea in-
fracţiunii măsurile de constrângere procesuale (reţinerea 
bănuitului, arestarea la domiciliu, arestarea preventivă 
etc.).31 Aceasta, probabil, permite unor autori să formu-
leze concluzia că momentul constatării faptului comiterii 
infracţiunii este începutul realizării răspunderii penale, 
apariţiei raportului de drept penal şi a celui de procedură 
penală în cadrul cărora cel care a comis infracţiunea este 
obligat să fie supus unor îngrădiri în drepturi şi să suporte 
măsurile de constrângere.32 O astfel de concluzie, însă, 
vine în contradicţie cu faptul că raportul de drept penal 
apare obiectiv şi nu depinde de momentul începerii 
desfăşurării acţiunilor procesuale. 

Soluţionarea problemei privind stabilirea corectă a 
limitelor realizării răspunderii penale impune, în viziu-
nea noastră, să fie luat în consideraţie şi scopul acestei 
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instituţii. Legiuitorul nu a prevăzut în mod expres care 
ar fi scopul răspunderii penale şi, probabil, nici nu ar fi 
nevoie, deoarece legea penală nu este un manual care 
ar cuprinde toate noţiunile dreptului penal, această 
problemă fiind lăsată pe seama doctrinei. Potrivit aces-
teia, scopurile răspunderii penale sunt aceleaşi ca şi ale 
pedepsei penale, şi anume: restabilirea echităţii sociale, 
corectarea condamnatului, precum şi prevenirea săvâr-
şirii de noi infracţiuni atât din partea condamnaţilor, cât 
şi a altor persoane (alin.(2) art.61 C.pen).33

Dovadă că scopurile răspunderii penale coincid cu 
cele ale pedepsei poate servi şi prezenţa în legea penală 
a instituţiei liberării de răspundere penală. Practic, în 
mod unanim, este recunoscut faptul că, atunci când 
scopurile pedepsei pot fi atinse fără răspunderea penală, 
persoana care a săvârşit infracţiunea este liberată de 
această răspundere. Şi, în general, ni se pare incorect 
să se discute despre diferite scopuri ale răspunderii şi 
pedepsei penale. Faptul că scopurile răspunderii penale 
şi ale pedepsei sunt aceleaşi explică situaţia în care 
legiuitorul nu a fost nevoit să prevadă, în mod expres, 
scopul răspunderii penale. Coincidenţa scopurilor celor 
două instituţii este evidentă şi, astfel, dispare necesita-
tea repetării acestora. 

Reieşind din aceasta, considerăm că limitele reali-
zării răspunderii penale trebuie să cuprindă totalitatea 
elementelor de constrângere ce se aplică în mod exclu-
siv în realizarea scopurilor menţionate mai sus. 

Din acest punct de vedere, menţionăm că în cadrul 
acestor limite nu trebuie incluse măsurile procesuale 
de constrângere, deoarece acestea urmăresc alt scop 
decât cele vizate. Potrivit legii procesual penale, mă-
surile preventive prevăzute în art.275 C.proc.pen. RM 
(transmiterea sub supraveghere a minorului, arestarea 
la domiciliu, arestarea preventivă etc.) au menirea să 
asigure buna desfăşurare a urmăririi penale, iar urmă-
rirea penală, la rândul ei, are drept scop acumularea 
probelor privind existenţa sau inexistenţa infracţiunii, 
identificarea făptuitorului şi transmiterea cauzei pe-
nale în judecată pentru a fi stabilită răspunderea 
penală (art.252 C.proc.pen. RM). Astfel, este evident 
că, la etapa urmăririi penale, răspunderea penală nu 
este definitiv stabilită, acest fapt urmând să aibă loc 
în momentul pronunţării sentinţei de condamnare sau, 
mai bine zis, în momentul intrării acesteia în vigoare. 
Subliniem că la etapa urmăririi penale răspunderea 
penală se stabileşte, se identifică de către organul de 
urmărire penală, însă decizia finală este luată de către 
instanţa de judecată. 

Este de remarcat şi faptul că legea penală foloseş-
te încă un termen: „tragerea la răspundere penală” 
(art.306 C.pen. RM), ce are o mare importanţă în   

stabilirea limitelor de realizare a răspunderii penale. În 
lege acest termen nu se interpretează, iar în literatura 
juridică există diferite opinii privind conţinutul aces-
tuia. În plan general, tragerea la răspundere penală se 
caracterizează drept „realizarea raportului procesual 
penal”, exprimat prin tragerea la răspundere a unei 
persoane anume în calitate de învinuit cu prezentarea 
învinuirii aduse acesteia.34 Alţi autori consideră că 
prin tragerea la răspundere penală se înţelege pornirea 
procesului penal, punerea sub învinuire, dispunerea 
aplicării măsurii preventive şi trimiterea cauzei penale 
în instanţa de judecată.35

Astfel, observăm că acest termen se referă la legea 
procesual penală şi nu are nimic comun cu realizarea 
răspunderii penale. În susţinerea acestei opinii, V.D. 
Filimonov consideră, pe bună dreptate, că „tragerea 
la răspundere penală în calitate de învinuit nu poate 
fi considerată realizarea răspunderii penale, deoarece 
nu aduce nici o schimbare situaţiei de drept material a 
persoanei, pentru că nu urmăreşte acele scopuri ce stau 
în faţa răspunderii penale”.36 

Potrivit relatărilor expuse de penalistul rus N.E. 
Pavlov în contextul acestui subiect37, pe care le con-
siderăm întemeiate, răspunsul la această întrebare se 
află în însăşi dispoziţia art.306 C.pen. RM. În alineatul 
întâi al acestuia se prevede „tragerea cu bună-ştiinţă la 
răspundere penală a unei persoane nevinovate”. Ali-
neatul doi prevede răspunderea penală pentru aceleaşi 
acţiuni legate de învinuirea persoanei în săvârşirea unei 
infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de 
grave. Reieşind din aceasta, tragerea la răspundere pe-
nală presupune învinuirea persoanei în săvârşirea unei 
infracţiuni. Comparând denumirea articolului cu con-
ţinutul acestuia se poate formula concluzia că tragerea 
la răspundere penală reprezintă, prin sine, învinuirea 
persoanei în săvârşirea unei infracţiuni.

Considerăm că la opiniile de mai sus se aliniază şi 
faptul pronunţării de către instanţa de judecată a sen-
tinţei de condamnare. În alin.(1) art.307 C.pen. RM se 
vorbeşte despre „pronunţarea cu bună-ştiinţă de către 
judecător a unei hotărâri, sentinţe, decizii sau înche-
ieri contrare legii”. Alineatul doi prevede răspunderea 
penală pentru „aceeaşi acţiune legată de învinuirea de 
săvârşire a unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau 
excepţional de grave”. Reieşind din aceasta, se poate 
spune că prin pronunţarea sentinţei de condamnare se 
înţelege, ca şi în cazul tragerii la răspundere penală, 
învinuirea persoanei în săvârşirea unei infracţiuni, 
diferenţa dintre acestea fiind organul care învinuieşte 
şi faptul că sentinţa de condamnare, spre deosebire de 
ordonanţa de punere sub învinuire, se pronunţă în mod 
public şi în numele legii.
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În momentul pronunţării sentinţei de condamnare 
persoana este supusă (obligată) să răspundă, să supor-
te constrângerea penală prevăzută de lege, însă ea va 
răspunde din momentul suportării acestei constrângeri. 
Prin urmare, condamnarea persoanei exprimată prin 
sentinţa de condamnare nu reprezintă o formă de rea-
lizare a răspunderii penale, dar marchează un moment 
procesual din care persoana vinovată de săvârşirea 
infracţiunii este impusă să suporte constrângerea penală 
prevăzută de lege.

În viziunea unor autori, la care ne alăturăm, rezol-
varea problemei legate de stabilirea elementelor de 
constrângere prin care se realizează răspunderea penală 
trebuie căutată numai în prevederile legii penale, nu şi 
în ale celei procesual penale.38 Într-adevăr, realizarea 
răspunderii penale nu trebuie legată de severitatea 
măsurilor de constrângere procesuale, aplicarea aces-
tora fiind dictată de circumstanţe exclusiv procesual 
penale.

Legea penală prevede două categorii de măsuri de 
constrângere: măsurile de siguranţă şi pedeapsa penală. 
Analizând natura juridică a acestor categorii de măsuri, 
s-a ajuns la concluzia că doar pedeapsa penală poate fi 
inclusă în limitele de realizare a răspunderii penale, mă-
surile de siguranţă rămânând în afara acestor limite. 

La baza acestei concluzii sunt puse mai multe do-
vezi, însă cel mai convingător ar fi faptul că măsurile de 
siguranţă se aplică chiar şi în cazul în care răspunderea 
penală a încetat în legătură cu liberarea de răspundere 
penală sau în legătură cu înlăturarea răspunderii penale. 
Codul penal menţionează expres că nici amnistia şi 
nici graţierea, fiind modalităţi de înlăturare a răspun-
derii penale, nu au efect asupra măsurilor de siguranţă 
(art.107, 108 C.pen. RM).

Istoric vorbind, măsurile de siguranţă au fost con-
cepute în ideea „mai bine să previi decât să vindeci” 
inspirată de şcoala pozitivistă. Experienţa a arătat că 
unele categorii de răufăcători, anume – deficienţii min-
tali şi delicvenţii de obicei – sunt incapabili să resimtă 
fie caracterul sancţionator, fie chiar efectul intimidant 
al pedepsei. Faţă de aceştia pedepsele sunt ineficace, de 
unde şi necesitatea de a recurge la mijloace represive 
distincte, orientate spre un scop net definit: a proteja 
mediul social de aceste elemente nocive.39

Constrângerea penală aplicată în limitele realizării 
răspunderii penale este calculată pentru a influenţa la 
nivel psihologic asupra subiectului, care are capacitatea 
de a înţelege şi a-şi dirija acţiunile, determinându-l să 
nu mai încalce ordinea de drept penală şi să se con-
formeze prevederilor legale. Odată cu pronunţarea 
sentinţei de condamnare judecata stabileşte în baza 
legii penale cuantumul constrângerii la care urmează a 

fi supusă persoana vinovată de comiterea infracţiunii. 
Desigur, condamnarea persoanei are un impact deose-
bit asupra realizării scopului răspunderii penale, însă 
nicidecum nu face parte din elementele de realizare a 
răspunderii penale.

„Realizarea răspunderii penale” şi „realizarea  
scopului răspunderii penale”, în viziunea noastră, nu 
sunt noţiuni identice. Răspunderea penală poate fi rea-
lizată prin executarea pedepsei, iar scopul răspunderii 
penale poate să rămână nerealizat, şi invers: în unele 
cazuri, scopul răspunderii penale poate fi atins şi fără 
executarea pedepsei, în astfel de cazuri persoana fiind 
liberată de executarea pedepsei. Dacă imediat după 
ispăşirea pedepsei persoana comite din nou o infracţiu-
ne, atunci este evident că s-a realizat doar răspunderea 
penală, nu şi scopul acesteia. Despre realizarea scopului 
răspunderii penale se poate vorbi doar după expirarea 
unui anumit interval de timp în care persoana va da 
dovadă de corectare – nemaisăvârşind alte infracţiuni. 
Acest interval de timp este prevăzut în legea penală 
sub formă de antecedente penale. Acestea fiind spuse, 
putem rezuma că nici antecedentele penale nu se înca-
drează în limitele de realizare a răspunderii penale. Prin 
urmare, găsim neîntemeiată opinia unor autori precum 
că antecedentele penale ar fi o formă de realizare a 
răspunderii penale. 

Antecedentele penale, după cum este prevăzut, cu drept 
cuvânt, şi în legea penală, nu sunt o măsură de constrân-
gere, ci o stare juridică ce generează consecinţe de drept 
nefavorabile pentru condamnat (art.110 C.pen. RM). Pe 
perioada antecedentelor penale persoana are un statut 
juridic deosebit – de fost condamnat, care, potrivit 
unei serii de acte normative, nu-i permite de a ocupa 
anumite funcţii (de exemplu, titularii antecedentelor 
penale nu pot ocupa funcţiile de judecător, procuror, 
ofiţer de urmărire penală, avocat) sau de a exercita o 
anumită activitate (de exemplu, administrarea bunurilor 
proprietarului), poate fi obligat să informeze organele 
interesate despre posedarea antecedentelor penale etc. 
Prin urmare, considerăm că la baza instituţiei ante-
cedentelor penale nu stă ideea realizării răspunderii 
penale, dar ideea că societatea nu are încredere în însăşi 
corectarea şi reeducarea fostului condamnat. Titularu-
lui antecedentelor penale nu-i este permis să ocupe o 
anumită funcţie nu în scop de a-l reeduca, ci pentru că 
nu există suficientă încredere că acesta s-a corectat şi 
nu va mai comite alte infracţiuni.

Faptul că legea penală agravează răspunderea pentru 
infracţiunea comisă de către persoana cu antecedente 
penale demonstrează, o dată în plus, că scopul răs-
punderii penale în cazul primei infracţiuni nu a fost 
atins. Pedeapsa executată s-a dovedit a fi blândă pentru     
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reeducarea infractorului, de aceea, urmărindu-se reali-
zarea acestui scop, antecedentele penale vor fi luate în 
calcul la stabilirea pedepsei pentru a doua infracţiune, 
fiindu-i stabilită o pedeapsă mai severă.

Realizarea răspunderii penale începe, deci, odată 
cu executarea pedepsei şi încetează odată cu ispăşi-
rea pedepsei sau liberarea persoanei de la executarea 
pedepsei. Astfel, pedeapsa nu este identificată cu 
răspunderea penală, deoarece aceasta este elementul 
de constrângere prin care se realizează răspunderea 
penală. Fără răspundere penală pedeapsa nu poate fi 
executată, iar fără executarea pedepsei răspunderea 
rămâne nerealizată. 

În literatura de specialitate a fost exprimată şi o altă 
opinie, potrivit căreia realizarea răspunderii penale se 
finalizează odată cu pronunţarea sentinţei de condam-
nare. Acest mod de interpretare se poate explica prin 
faptul că adepţii acestui concept tratează răspunderea 
penală, ca şi în cazul pedepsei, ca fiind element (mă-
sură) de constrângere. Avându-se în vedere că răspun-
derea penală nu este identică cu pedeapsa şi faptul că 
liberarea de răspundere penală este posibilă până la 
pronunţarea sentinţei de condamnare, iar liberarea de 
pedeapsă după pronunţarea acestei sentinţe, s-a recurs, 
probabil, la căutarea altor elemente de constrângere 
prevăzute de lege, prin care s-ar realiza răspunderea 
penală, menţionându-se, în cele din urmă, că „realizarea 
răspunderii penale începe cu aplicarea măsurilor de 
constrângere şi se epuizează cu condamnarea infracţi-
unii comise şi a persoanei care a săvârşit-o, exprimată 
în sentinţa de condamnare, după care poate urma fie 
aplicarea pedepsei penale, fie liberarea de pedeapsa 
penală”.40 

Susţinem opinia autorilor în privinţa faptului că 
răspunderea penală nu este identică cu pedeapsa şi 
acestea nu se includ reciproc, dat fiind faptul că răs-
punderea penală presupune obligaţia persoanei care a 
săvârşit infracţiunea de a suporta pedeapsa penală, iar 
pedeapsa este elementul de constrângere prin care se 
realizează această obligaţie. Astfel, răspunderea penală 
nu este un element de constrângere, ci o premisă fără 
de care aplicarea constrângerii (pedepsei penale) ar 
fi imposibilă. Prin urmare, devine evident faptul că 
obligaţia de a suporta pedeapsa formează, aşa cum 
este bine ştiut, puntea de legătură dintre infracţiune 
şi pedeapsă şi anume acest sens al răspunderii penale 
poate fi considerat, pe bună dreptate, unul dintre pilonii 
de bază pe care, alături de infracţiune şi pedeapsă, se 
construieşte întregul sistem de drept penal. 

Din cele menţionate putem rezuma că prin răs-
pundere penală se înţelege obligaţia persoanei care a 
săvârşit o infracţiune de a suporta pedeapsa prevăzută 

de legea penală. Fiind consecinţa inevitabilă a infrac-
ţiunii ca fapt interzis de legea penală, această obligaţie 
apare din momentul săvârşirii infracţiunii şi încetează 
(se stinge) în mod diferit: fie că au expirat termenele de 
prescripţie, fie că persoana a fost liberată de răspundere 
penală, fie că a fost înlăturată răspunderea penală, fie 
că a expirat termenul de executare a sentinţei de con-
damnare, fie că persoana a fost liberată de pedeapsă sau 
că aceasta şi-a ispăşit pedeapsa. Astfel, menţionăm că, 
din momentul apariţiei şi până la momentul rămânerii 
definitive a sentinţei de condamnare, răspunderea 
penală parcurge trei etape de individualizare şi nu de 
realizare, precum se menţionează în unele publicaţii41: 
1) etapa cuprinsă între momentul săvârşirii infracţiunii 
şi cel al începerii urmăririi penale; 2) etapa tragerii la 
răspundere penală care începe din momentul pornirii 
urmăririi penale şi până la terminarea acesteia 
şi 3) etapa soluţionării cauzei penale în instanţa de 
judecată cuprinsă între momentul terminării urmăririi 
penale şi momentul rămânerii definitive a sentinţei 
de condamnare. În cadrul acestor etape răspunderea 
penală se identifică, se stabileşte, adică se individua-
lizează obligaţia de a suporta pedeapsa prevăzută de 
cutare sau cutare normă din Partea Specială a Codului 
penal. Buna desfăşurare a procesului de individualizare 
a răspunderii penale poate fi asigurată prin aplicarea 
diferitelor măsuri de constrângere prevăzute de legea 
procesual penală. După perioada de individualizare a 
răspunderii penale urmează etapa de punere în aplica-
re a sentinţei de condamnare prin care a fost stabilită 
pedeapsa. Etapa de realizare a răspunderii penale este 
cuprinsă între momentul începerii executării pedep-
sei şi momentul ispăşirii pedepsei. După realizarea 
răspunderii penale continuă perioada antecedentelor 
penale începută încă din momentul rămânerii definitive 
a sentinţei de condamnare. În această perioadă, statul 
limitează persoana condamnată în anumite drepturi, 
acordându-i în acest mod un vot de neîncredere în ceea 
ce priveşte corectarea şi reeducarea acesteia. Stingerea 
antecedentelor penale anulează toate incapacităţile şi 
decăderile din drepturi legate de antecedentele penale 
(art.111 C.pen. RM).

Note:

1 A se vedea: Gh.Nistoreanu, A.Boroi. Drept penal. 
Partea Generală. – Bucureşti: ALL Beck, 2002, p.233.

2 A se vedea: A.Borodac ş.a. Manual de drept penal: 
Partea Generală. – Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare”, 
2005, p.338.
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 RéSUMé
La fonction des normes du droit de la concurrence, celle qui assure sa cohérence interne, au-delà de 

son éclectisme apparent, est celle de réalisation de l’économie par le droit. 
Il y a deux conséquences qui découlent de la vocation économique du droit de la concurrence, visibles 

dans la pratique décisionnelle de la Commission Européenne et de la jurisprudence des instances com-
munautaires. 

La première consiste dans la configuration, par l’intermédiaire du droit de la concurrence, d’un nou-
vel ordre public économique dans lequel le principe de l’autonomie de volonté, souverain dans la vision 
civiliste classique, est sensiblement tempéré. 

La deuxième touche l’essence même de la théorie de la formation des contrats et consiste dans une 
reformulation, utilitariste et fluide, de plusieurs notions empruntées du droit commun, surtout celle du 
consentement. 

Le dilemme, relevé des conclusions, est de savoir si l’insécurité juridique et économique qui paraît 
inhérente pour le nouvel ordre concurrentiel constitue ou non un prix adéquat pour les gains d’efficacité 
et d’adaptabilité visés. 

1. „Legea pieţei” versus „legea părţilor”. Pro-
blema consimţământului şi a libertăţii sale în dreptul 
concurenţei constituie doar un element al tensionatelor 
raporturi pe care acesta din urmă le întreţine cu dreptul 
civil, din care, totuşi, se originează. Domeniu de regle-
mentare juridică dintre ultimele generaţii, la fel ca încă 
şi mai junele drept al consumului, dreptul concurenţei 
pare  să-şi „devoreze” clasicul părinte, subminându-i 
autoritatea exact în punctele cele mai fortificate, cum 
ar fi, de pildă, formarea contractelor.

Ştiut este că în viziunea civilistă, extrem de axi-
omatizată şi de silogistică1, pe de o parte, principiile 
îşi subordonează celelalte reguli, iar, pe de altă parte, 
legea este postulată clară, completă şi coerentă, deci 
perfectă şi suficientă sieşi. Aşa fiind, principiul auto-
nomiei de voinţă generează ineluctabil trei reguli, 
considerate a fi coloana vertebrală a teoriei contrac-
telor: a) libertatea stabilirii unor raporturi contrac-
tuale, altfel spus, contractul este expresia juridică a 
libertăţii; b) contractul reprezintă legea părţilor, el 
este inviolabil şi sfânt, întrucât rezultă din întâlnirea 
a două voinţe prezumate egale; c) efectele relative ale 
contractului, aşa încât acesta nici nu poate profita, nici 
nu poate dăuna terţilor. Se poate conchide că dreptul 
civil este structurat pe o anume logică juridică2, el 
constituind instrumentul optim de realizare a dreptului 
prin drept.

Dimpotrivă, dreptul concurenţei răspunde unui cu 
totul alt tip de logică. În primul rând, constatăm că însăşi 
constituirea lui nu se întemeiază pe criteriul tradiţional al 
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naturii regulilor care îl constituie, dat fiind că înglobează 
dispoziţii de natură adminsitrativă, civilă, comercială şi 
penală. Aşadar, dreptul concurenţei este, preluând califi-
carea utilizată de unii autori pentru dreptul consumului, 
un drept „perpendicular” 3, care traversează o sumă de 
alte domenii de reglementare juridică şi a cărui coeren-
ţă este garantată de funcţia normelor: asigurarea unei 
optime concurenţe practicabile pe piaţă, deci servirea 
economiei de piaţă. Cu alte cuvinte, dreptul concurenţei 
constituie instrumentul (sau, un instrument) de realizare 
a economiei prin drept.4

Această vocaţie economică are două consecinţe 
care interesează prezenta analiză, ambele colaborând la 
ceea ce se consideră a fi caracterul eficient al dreptului 
concurenţei. Prima dintre ele priveşte lărgirea fronti-
erelor ordinei publice, astfel încât libertăţile părţilor 
contractante sunt dramatic restrânse.

A doua consecinţă priveşte modificarea conţinutului 
unor concepte preluate din moştenirea civilistă: consim-
ţământ, acord, nulitate, toate devin fluide, „concepte 
supape”5, „noţiuni cu conţinut variabil”.6

2. Ordinea publică în dreptul concurenţei. „Ro-
manii, atât de preocupaţi de ordine, au caracterizat-o 
într-o formulare celebră: Dispositio unius rei, post 
aliam, suo quemque loco colocatur – ordinea este in-
dicarea spaţiotemporală a lucrurilor încât fiecare să fie 
la locul potrivit”.7 În mod particular, ordinea de drept, 
instituită prin dreptul pozitiv, rostuieşte normativ juridic 
societatea, prin cele două componente ale sale: ordinea 
publică şi ordinea privată.
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Conjugarea ordinii publice cu ordinea privată este 
exprimată, în dreptul pozitiv român, prin art.5 C. civ. 
rom.: „Nu se poate deroga, prin convenţii sau dispoziţii 
particulare, de la legile care interesează ordinea publică 
şi bunele moravuri”.8 Iar, potrivit clasicului Planiol, o 
normă este de ordine publică „totdeauna când aceasta 
este inspirată de un considerent de interes general, care 
ar fi compromis dacă particularii ar fi liberi să împiedice 
aplicarea legii”.9

 2.1. Ordinea publică economică. Evoluţia relaţiilor 
şi a politicilor economice din ultimele două secole a 
impus organizarea vieţii economice prin norme care 
configurează noi sfere ale ordinii de drept şi care se 
intersectează cu cele clasice: ordinea publică economi-
că şi ordinea privată economică.10 Ripert este autorul 
francez care a conturat pentru prima dată noţiunea de 
ordine publică economică în sens larg, ca reprezentând 
ansamblul măsurilor luate de puterile publice, în scopul 
organizării relaţiilor economice.11, 12 Ulterior, Carbon-
nier operează distincţia, devenită clasică, între ordinea 
publică economică de orientare, de dirijare, şi ordinea 
economică publică de protecţie.13 

Cea dintâi14, potrivit spuselor sale, „se propose de 
concourir à une certaine organisation de l’économie 
nationale en éliminant des contrats privés tout ce qui 
pourrait contrarier cette disposition”. Tuşe ale ordinii 
publice de direcţie constituie, de pildă, reglementările 
privind moneda, reglementarea – în măsura în care 
este necesară – a preţurilor, organizarea creditului şi 
a transporturilor şi, bineînţeles, reglementarea concu-
renţei, astfel încât nivelul său să fie suficient, fără a fi 
totuşi excesiv.15

În prezent, consecinţă a tendinţelor globalizante ale 
fenomenelor economice şi a dezvoltării unor structuri 
politico-juridice cu funcţii dirijiste (vizibile, de pildă, 
la nivelul Uniunii Europene), modelul liberal al ordinii 
publice economice16 este din ce în ce mai mult abando-
nat, în beneficiul unui nou model: se naşte, cu aceleaşi 
două coordonate, o nouă ordine publică economică17, 
care recunoaşte necesitatea unor anume reglementări 
autoritare a raporturilor patrimoniale individuale şi 
consacră un ansamblu de mecanisme pentru aplicarea 
acestora.18 Acest model este numit neo-liberal, în sen-
sul unui liberalism „moderat”. Noua ordine publică 
economică rezultă „de la conciliation de la liberté du 
marché et de son organisation” (evident, de către puterea 
publică).19

2.2. Noua ordine publică economică şi dreptul 
concurenţei. Ideea de libertate a pieţei, deci de libertate 
a iniţiativei economice, pare să ne trimită la libertatea 
contractuală consacrată de dreptul civil. Întreprinderile 
sunt libere aşadar să-şi determine autonom strategia 

concurenţială, în condiţiile în care concurenţa este 
considerată a fi instrumentul privilegiat de realizare a 
creşterii economice, causa finalis a tuturor politicilor 
economice. Şi totuşi…Fiind vorba de un concurs20, 
acesta trebuie să se desfăşoare pe baza unor reguli, 
menite să asigure nu numai egalitatea de şanse la start, 
dar şi legalitatea concurenţilor pe durata întrecerii, pre-
cum şi obiectivitatea criteriilor de departajare, pentru 
desemnarea câştigătorilor. În consecinţă, autoritatea 
de poliţie a pieţei, paznic al bunei organizări a întrece-
rii, în aplicarea regulamentului de joc, interzice orice 
apropiere între întreprinderi, care ar fi susceptibilă să 
prejudicieze concurenţa, să o restrângă sau să o dena-
tureze, chiar dacă, prin ipoteză, părţile nu ar urmări un 
asemenea scop. 

Dacă principiul autonomiei de voinţă conduce, în 
dreptul civil, la garantarea libertăţii de a contracta sau 
de a nu contracta, de a alege partenerii contractuali, de a 
consimţi sau nu la unele clauze şi, sub rezerva respectării 
condiţiilor de validitate privind existenţa şi luminarea 
consimţământului ori existenţa, liceitatea şi moralitatea 
cauzei ori a obiectului, la recunoaşterea puterii de lege 
a convenţiilor, iată că dreptul concurenţei, apărând noua 
ordinea publică economică, poate declara nule acorduri 
perfect valide din punctul de vedere al dreptului civil. 
Mai mult, înţelegeri cu obiective concurenţiale, valide 
în momentul perfectării lor din perspectiva art.5 alin.(1) 
din Legea concurenţei nr.21/1996 (sau a art.81 par.1 
al Tratatului CE), devenite însă indezirabile din cauza 
evoluţiei unor factori externi, străini de voinţa părţilor, 
mai ales a structurii pieţei, pot fi de asemenea supuse 
sancţiunii „nulităţii”. În acelaşi timp, nu de puţine ori, 
liberul arbitru, considerat intangibil în dreptul civil, poate 
fi înfrânt prin aplicarea normelor dreptului concurenţei: o 
întreprindere poate fi obligată să contracteze, anume să-
şi vândă exact acele elemente de patrimoniu – corporal 
sau incorporal – care îi asigură avantajul concurenţial 
în cadrul competiţiei economice. Punerea în chestiune 
a libertăţii consimţământului merge chiar mai departe, 
în măsura în care întreprinderea vânzătoare nu are nici 
măcar posibilitatea să obţină preţul pe care îl consideră 
adecvat. 

2.3. Noua ordine publică economică şi dreptul 
natural la libertate. Anumite afaceri soluţionate de 
Comisia europeană şi de jurisdicţiile comunitare în 
materie de abuz de poziţie dominantă21 sunt relevante 
în acest sens.

Definiţia noţiunii de abuz de poziţie dominantă ca 
reprezentând comportamentele întreprinderii aflate în 
poziţie dominantă, diferite de cele care guvernează 
competiţia normală, de natură să influenţeze structura 
pieţei relevante şi nivelul de concurenţă, deja diminuat 
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prin însăşi existenţa întreprinderii dominante22, implică 
definirea prealabilă a noţiunii de poziţie dominantă.23

Creată pretorian de justiţia comunitară, definiţia 
noţiunii de poziţie dominantă o consideră a fi acea si-
tuaţie de „forţă economică deţinută de o întreprindere, 
care îi conferă putinţa de a împiedica menţinerea unei 
concurenţe efective pe piaţa în cauză, asigurându-i 
posibilitatea unor comportamente independente, într-o 
măsură apreciabilă, atât faţă de concurenţii săi, cât şi faţă 
de clienţii săi şi, finalmente, faţă de consumatori”.24

Într-una din cele mai spectaculoase afaceri comuni-
tare, Microsoft a fost obligat de către Comisie la plata 
unei amenzi record de 497 milioane euro. În plus, i s-a 
ordonat să-şi înstrăineze către concurenţi informaţiile 
tehnice secrete, aşa încât să se poată realiza corelarea 
dintre programele lor şi sistemul de exploatare Win-
dows; de asemenea, să pună la dispoziţia consumato-
rilor şi a distribuitorilor de echipamente o versiune a 
sistemului său de exploatare fără consolă media – sau 
lector multimedia. Cererea de suspendare a executării 
hotărârii Comisiei până la decizia finală, ca urmare a 
declanşării recursului de către Microsoft, a fost respinsă 
de către TPI.

În decizie, Comisia a constatat poziţia dominantă a 
lui Microsoft pe piaţa sistemelor de exploatare, consi-
derând că aceasta i-ar conferi un avantaj neloial pe piaţa 
programelor de calculator. Motivul: produsele Microsoft 
sunt mai apte să rezolve problemele de interoperativi-
tate între programele sale de calculator şi sistemul de 
exploatare, în condiţiile în care, evident, concurenţii nu 
au la dispoziţie aceleaşi informaţii. Aşadar, în viziunea 
Comisiei, Microsoft a uzat de poziţia sa dominantă pe 
piaţa sistemelor de exploatare pentru a monopoliza 
piaţa programelor. Argumentul principal al autorităţii 
comunitare l-a constituit interesul consumatorilor căro-
ra, datorită dominaţiei sale, Microsoft ar putea fi tentat 
să le vândă produse de calitate inferioară, în cantităţi 
insuficiente şi la preţuri mai ridicate (faţă de ipoteza în 
care nu ar fi dominant).

Criticând această decizie, trebuie să relevăm în 
primul rând că ea este discriminatorie, în condiţiile în 
care concurenţii marii companii condamnate practicau 
aceleaşi tehnici comerciale de promovare a vânzărilor 
(contracte legate, discounturi etc.). Apoi, este cert că 
Microsoft a devenit dominant datorită unui sistem de 
organizare şi conducere a producţiei, precum şi de pro-
movare pe piaţă a produselor sale extrem de eficient, de 
performant, ceea ce i-a atras preferinţele consumatori-
lor. Consumatorii sunt cei care i-au consacrat poziţia 
dominantă.

În fine, înşişi concurenţii lui Microsoft sunt benefi-
ciari ai performanţelor sale. Dezvoltarea unui sistem de 

exploatare integrat şi uşor de utilizat de către gigantul 
american a constituit răspunsul eficace la nevoia de 
standardizare necesară dezvoltării tehnologiilor in-
formaţionale şi de comunicaţii. În consecinţă, mii de 
fabricanţi de programe de calculator au elaborat aplicaţii 
pe care altminteri nu le-ar fi putut vinde. Ca urmare, 
consumatorii au constatat că din zi în zi pe piaţa infor-
maticii apar produse de calitate din ce în ce mai bună, 
răspunzând din ce în ce mai bine nevoilor profesionale 
sau de recreere, la preţuri din ce în ce mai mici.

În aceste condiţii, greu poate fi calificat avantajul 
concurenţial deţinut de Microsoft ca „neloial”, în loc 
de a-l privi ca binemeritată recompensă pe care consu-
matorii i-au conferit-o pentru meritele sale, recompensă 
care se traduce, în cele din urmă, în aşa-numitele părţi 
de piaţă.

Comisia, deşi cu alte ocazii a părut să fie conştientă 
de deosebirile de natură dintre pieţele tehnologiilor 
înalte şi celelate pieţe, a omis de astă dată să observe că 
pieţele pe care este activ Microsoft sunt pieţe în continuă 
mişcare, într-o perpetuă instabilitate cât priveşte ierarhia 
întreprinderilor în funcţie de părţile de piaţă pe care 
acestea le deţin. Cele mai bune produse prevalează faţă 
de cele inferioare, iar consumatorii sunt arbitri. Învin-
gătorul câştigă în această cursă competiţională cele mai 
multe părţi de piaţă, dar numai pentru un timp limitat. 
Monopolurile sunt secvenţiale, temporare. În oricare 
moment în care pe piaţă ar apărea produse mai bune, 
acestea vor incita şi atrage consumatorii. În consecinţă, 
monopoliştii de tip Microsoft nu au decât două căi de 
a se impune şi de a se menţine: inovaţia în domeniu şi 
practicarea unor preţuri scăzute, încercând să anticipeze 
schimbările pieţei. Şi, atunci, revine întrebarea: cum au 
fost prejudiciaţi consumatorii?

Considerăm că, prin decizia sa atât de intervenţio-
nistă25, Comisia a prejudiciat compania Microsoft în 
planul general al dreptului natural la libertate, drept 
care implică, din punct de vedere juridic, dreptul la 
libera dispoziţie privind proprietatea şi libertatea de a 
contracta: indiscutabil, pe de o parte, i-a fost nesocotit 
dreptul de proprietate asupra informaţiilor pe care le-a 
creat cu eforturi investiţionale umane şi materiale con-
siderabile; pe de altă parte, obligaţia de a ceda aceste 
informaţii concurenţilor – chiar contra cost26 – este 
un adevărat atentat la dreptul său de a contracta liber. 
Prejudiciul pe termen lung este cu atât mai vădit, cu cât 
informaţia constituie un activ mult mai preţios decât 
un bun material. O dată dezvăluită, ea nu mai poate fi 
recuperată şi protejată.27 

3. Consimţământul – noţiune cu caracter vari-
abil. Potrivit art.5 din Legea concurenţei nr.21/1996, 
similar art.81 CE, antanta este definită ca „înţelegere”, 
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ca „acord” sau ca „practici concertate”, realizată fiind 
de două sau mai multe întreprinderi independente, în 
scopul coordonării comportamentului lor concurenţial. 
Această definiţie aduce în raza analizei problema con-
simţământului părţilor. Putem deci avansa ideea că o 
antantă, pentru a fi caracterizată ca atare şi sancţionată 
(dacă are obiect sau efect restrictiv de concurenţă), 
presupune demonstrarea unui concurs de voinţe libere. 
Sintagma ne este familiară, întrucât descrie cunoscutul 
proces de formare a contractului. Dreptul comun atri-
buie termenului de consimţământ două semnificaţii: 
manifestare de voinţă a fiecăreia dintre părţi, dar şi 
întâlnire, împletire, a voinţelor participanţilor. Dreptul 
concurenţei a preluat noţiunea de consimţământ cu du-
bla sa încărcătură, dar i-a conferit un statut de noţiune 
„de cauciuc”, modelabilă deci în funcţie de necesităţile 
optimizării procesului concurenţial.28 

3.1. Consimţământul părţilor angajate într-o 
antantă. Potrivit principiului autonomiei de voinţă, a 
consimţi înseamnă a voi. Iar pentru a fi aptă să „lege” 
partea, să o „înlănţuie” în ţesătura drepturilor şi obli-
gaţiilor contractuale, voinţa trebuie să fie liberă, adică 
să nu fie viciată prin violenţă, dol sau eroare. Se naşte 
întrebarea – în raport de definiţia antantei – dacă şi în 
ceea ce o priveşte pe aceasta, alterarea voinţei partici-
panţilor printr-unul din viciile de consimţământ produce 
efectele din materia contractelor. Chestiunea vizează, 
principial, toate viciile de consimţământ29, dar s-a pus 
în mod concret în cazul invocării violenţei economice, 
sub forma ameninţărilor fie cu boicotul, fie cu ruperea 
relaţiilor contractuale.

Analiza jurisprudenţei relevă că, deşi autorităţile 
antitrust nu sunt judecători ai contractelor şi, deci, nu 
sunt chemate să protejeze voinţa contractanţilor, ele nu 
sunt totuşi complet insensibile la consecinţele juridice 
ale presiunilor economice exercitate asupra uneia din 
părţile antantei. Astfel, Curtea de Justiţie a Comunităţii 
Europene a respins apărarea unor distribuitori, care au 
susţinut lipsa autonomiei de decizie, decurgând din 
legăturile de dependenţă economică dintre ei şi capul 
reţelei de distribuţie. Dar, Curtea şi-a argumentat decizia 
în sensul că situaţia concretă a raporturilor dintre părţi 
ar fi dat posibilitate concesionarilor să reziste violenţei 
morale la care fuseseră supuşi.30 Prin urmare, printr-o 
interpretare per a contrario, conchidem că, în cazul în 
care ar fi constatat irezistibilitatea ameninţărilor exer-
citate de furnizor, instanţa ar fi recunoscut incidenţa 
viciului de consimţământ invocat.

Admitem deci că teoria viciilor de consimţământ 
îşi poate face loc, parţial şi într-o formă adaptată, în 
regimul juridic al antantelor. Spunem parţial, pentru că 
eroarea şi dolul nu rezonează cu finalităţile  dreptului 

concurenţei şi-i sunt deci indiferente. Spunem adapta-
tă pentru că eventuala constatare a absenţei libertăţii 
consimţământului (viciat prin violenţă morală) nu 
generează consecinţele din dreptul comun. Cu alte 
cuvinte, acordul încheiat sub presiune nu este lovit de 
nulitate.31 Subordonându-se permanent unui principiu 
de eficacitate, dreptul concurenţei preferă să adopte 
o soluţie de compromis, care să-i permită corectarea 
disfuncţionalităţilor pieţei: antanta este considerată ca 
născută, dar întreprinderea victimă a violenţei econo-
mice nu este sancţionată.

3.2. Concursul voinţei părţilor unei antante. Pen-
tru ca un contract să ia fiinţă, este necesar ca voinţele 
părţilor să se întâlnească, pentru a da naştere unei 
voinţe comune. În mod similar, în doctrina de dreptul 
concurenţei se admite că nici antanta nu constituie 
doar o juxtapunere de voinţe individuale paralele, fiind 
nevoie ca acestea „să se înnoade”32 într-o unică voinţă. 
De asemenea, în mod constant, Curtea de Justiţie a 
Comunităţilor Europene a afirmat că, pentru a se reţine 
încheierea unei înţelegeri, este necesar ca întreprinderile 
să-şi exprime voinţa comună de a se comporta pe piaţă 
într-o manieră determinată.33 Dificultăţile de apreciere 
apar în situaţiile în care nu există un acord formal care 
să exprime intenţiile clar definite ale părţilor, în raport de 
un proiect comun. Astfel, în cazul reţelelor de distribuţie, 
când fabricanţii transmit distribuitorilor anumite condiţii 
generale de vânzare cu caracter anticoncurenţial, chiar 
dacă aceştia din urmă nu le acceptă explicit, antanta ia 
totuşi naştere, ca efect al acordului lor implicit, rezultat 
din executarea clauzelor respective.34 Simpla adeziune 
de facto conduce, ca şi în cazul dreptului comun de 
altfel, la realizarea concursului de voinţe.

Mult mai delicată este determinarea antantelor 
complet neformalizate, cunoscute sub denumirea de 
„practici concertate”, dovedirea consimţământului păr-
ţilor ridicând adeseori piedici insurmontabile. De aceea, 
autorităţile de supraveghere a concurenţei recurg la o 
serie de prezumţii greu de conciliat cu principiul clasic 
al concursului de voinţe, dar care se înscriu perfect în 
logica internă a dreptului concurenţei, asigurându-i 
eficacitatea. De referinţă în acest domeniu este aface-
rea aşa-numită „a polipropilenei”.35 Întreprinderile din 
acest sector, confruntate cu o criză majoră, au decis 
„să îngroape securea războiului”. În consecinţă, au 
organizat o serie de reuniuni, în cursul cărora şi-au 
comunicat informaţii, considerate în mod obişnuit ca 
fiind confidenţiale, privind preţurile practicate de fie-
care dintre ele şi volumul producţiei. În pofida faptului 
că în cursul acestor întâlniri nu s-a discutat şi nu s-a 
decis nici o strategie comună, toate participantele au 
fost condamnate, reţinându-se realizarea unei antante 
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anticoncurenţiale sub forma practicilor concertate. S-a 
apreciat că, deşi schimbul de informaţii nu implică un 
proiect comun, indispensabil totuşi pentru prezumarea 
consimţământului „împletit” al părţilor, intră în schimb 
sub incidenţa art. 85 din Tratatul de la Roma (în prezent 
art.81 CE) acţiunea ulterioară pe piaţă a întreprinderi-
lor în cauză, acţiune care a fost concepută de fiecare 
dintre ele în funcţie de informaţiile primite. Mai mult: 
sancţiunile au lovit în mod egal şi întreprinderile care 
s-au desolidarizat de grup, adoptând un comportament 
independent pe piaţă.36 

Utilizat apoi în mod constant în dreptul comunitar al 
concurenţei, acest model de evaluare instituie artificial 
prezumţia de acordare a voinţelor părţilor, în absenţa 
oricărei probe sau, mai curând, ignoră pur şi simplu 
problema „revolută” a concursului de voinţe, interesat 
fiind exclusiv de atenuarea disfuncţionalităţilor pieţei. El 
mărturiseşte, totodată, caracterul tehnicist şi instrumen-
talist al dreptului concurenţei, distanţa care îl separă de 
rigoarea logică a raţionamentelor de tip civilist.

4. O concluzie şi mai multe întrebări. Constatăm 
aşadar că protecţia ordinii publice economice prin 
dreptul concurenţei implică o certă pendulare, adesea 
imprevizibilă, între permis şi interzis, uneori între acum 
permis – mâine interzis, între libertate economico-juri-
dică şi constrângere cu subtext politic. Contururile astfel 
sugerate ale noii ordini publice economice sunt fluide, 
imprecise, sursă de insecuritate juridică şi economică.

La fel de instabile, perpetuu reformulabile în funcţie 
de un anume context, de un anume stadiu al relaţiilor 
economice, ori de o anume viziune politică asupra eco-
nomiei, sunt noţiunile utilizate de dreptul concurenţei, 
fie că ele sunt preluate de la venerabilul drept civil, fie 
că-i sunt proprii (cum ar fi, de pildă, noţiunea de piaţă 
relevantă, ori aceea de poziţie dominantă).

Firesc este deci să ne întrebăm: să fie oare această 
insecuritate tributul necesar a fi plătit pentru câştigarea 
mult subliniatei eficacităţi şi adaptabilităţi a dreptului 
concurenţei? Dar, care este finalitatea eficacităţii? Şi 
care este sensul necesităţilor de adaptare? Sau, nu cumva 
„regulamentul jocului” este deficitar şi trebuie, dacă nu 
schimbat, cel puţin îmbunătăţit? Ori, poate, „arbitrul” 
însuşi încalcă regulile jocului? 

Note:
1  Să nu uităm că redactorii Codului civil francez – a 

cărui copie imperfectă este Codul civil român – erau promo-
tori ai ideologiei iluministe, marcaţi fiind deci de orgoliul 
creării unui drept închinat zeiţei raţiunii.

2 În sensul de filosofie generală a sistemului.
3 J.Calais-Auloy, F.Steinmetz. Droit de la consommati-

on. 6ème ed. – Paris: Dalloz, p.16. 
4 Ideea se poate dezvolta, peste limitele studiului nos-

tru însă, până la constatarea rolului dreptului concurenţei 

de   instrument politic al realizării integrării europene fiind, 
deci, fruct al unei anume ideologii.

5 P.Roubier. Théorie générale du droit. 2ème ed. – Paris: 
Sirey, 1951, nr.13.

6 S.Perelman, R.Vander Elst. Les notions à contenu va-
riable en droit, Travaux du centre national de recherche de 
logique. – Bruxelles: Bruylant, 1984.

7 Gh.Mihai. Fundamentele dreptului. Vol.I-II. – Bucu-
reşti: ALL Beck, 2003, p.253. În spiritul acestei formule, 
I.Micescu nota: „Ordinea reprezintă, în acelaşi timp, fiecare 
lucru la locul lui şi armonia care se degajă din această aşe-
zare a lucrurilor la locurile potrivite pentru a le primi, sau 
amenajate pentru a le aşeza” (Curs de drept civil. – Bucu-
reşti: ALL Beck, 2000, p.57). 

8 Textul aduce în atenţie, în acelaşi timp, ideea unităţii 
dintre datoria juridică şi datoria morală, aceste două împre-
ună întreţinând „conştiinţa obligaţiei faţă de ceilalţi, faţă 
de întreaga societate” (Gh.Mihai. Fundamentele dreptului,   
vol. I-II. – Bucureşti: ALL Beck, 2003, p.257). Această 
chestiune depăşeşte însă obiectul prezentului studiu.

9 Apud Ph.Malaurie. La notion d’ordre public écono-
mique // Rev. Conc. Conso., 1995, nr.83, p.47.

10 Unii autori francezi au arătat că, urmare a consolidării 
dreptului economic (cu ramurile şi subramurile sale), drep-
tul civil, ca drept comun al relaţiilor juridice dintre persoa-
nele private, a suferit o dublă atingere: pe de o parte, dome-
niul său s-a restrâns considerabil, pe de altă parte, tehnicile 
sale au fost însuşite în vederea constituirii cadrului juridic al 
dreptului economic (d.e., contractul) (G.Farjat. Droit écono-
mique. – Paris: PUF Thémis, 1971, p.41).

11 G.Ripert. L’ordre économique et la liberté contractu-
elle. – Paris: Géry Sirey, 1934, p.347.

12 Dreptul economic a fost însă considerat pentru prima 
dată ca ramură, respectiv ca disciplină distinctă, în doctrina 
germană imediat după Primul Război Mondial, unul dintre 
precursori fiind J. Hedemann (Grundzüge des Wirtschaftre-
chts, 1922), cf. G.Farjat. Op. cit., p.22. 

13 J.Carbonnier. Les obligations. – Paris: PUF Thémis, 
1994, nr.77.

14 Cea de-a doua, ordinea publică economică de protec-
ţie, este alcătuită din măsurile care tind să protejeze un con-
tractant şi care modifică relaţiile contractuale dintre părţi, 
acordând un anume drept uneia dintre ele (din această ca-
tegorie face parte ordinea publică economică protejată de 
dreptul muncii sau, mai recent, de dreptul consumului ori de 
dreptul mediului). Acest tip de ordine publică economică nu 
interesează însă studiul de faţă.

15 Y.Serra. Le droit français de la concurrence. – Paris: 
Dalloz, 1993, p.7.

16 Esenţa ordinii publice economice liberale era, în spi-
ritul ideilor lui Adam Smith, interzicerea organizării econo-
miei, în condiţiile în care distincţia dintre public şi privat 
era de netrecut. 

17 A se vedea, sub acest aspect şi Ph.Malaurie, art. cit. // 
Rev. Conc. Conso., 1995, p.45-56.

18 G.Farjat relevă că în cadrul ordinii economice de drept 
se estompează şi chiar dispare graniţa dintre dreptul public 
şi cel privat, oferind în acest sens patru argumente: 1) nu 
mai există domeniu specific pentru fiecare dintre cele două 
categorii de drept sau, cel puţin, nu mai există sector care 
să fie complet sustras interesului public; 2) nu mai există 
criteriu organic de separare a celor două categorii de drept, 
natura unui organ nemaifiind aptă să determine exclusiv 
natura activităţii sale juridice; 3) criteriul scopului nu mai 
este nici el decisiv, din moment ce misiuni de interes general 
sunt încredinţate unor persoane private, iar statul se poate 
comporta ca un întreprinzător; 4) nici tehnicile nu mai sunt 
specifice, întrucât, pe de o parte, contractul este utilizat de 
puterile publice, iar, pe de altă parte, dreptul privat şi-a apro-
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priat tehnici de comandament şi a creat un veritabil dirijism 
(Op. cit., p.376). 

19 M.-C. Vincent-Legoux. L’ordre public. Etude de droit 
comparé interne, – Paris: PUF, 2001, p.454-495.

20 Amintim că termenul „concurenţă” provine din la-
tinescul concurrere: a alerga împreună. De aceea, vorbim 
despre concurenţă ca despre un „joc” (concurs), nu ca des-
pre o „joacă” (a se vedea pe larg: E.Mihai. Concurenţa: 
libertate sau constrângere juridică? – Bcureşti: Lumina 
LEX, 2004). 

21 Articolul 82 CE are următorul conţinut: „Este incom-
patibil cu piaţa comună şi interzis, în măsura în care co-
merţul dintre statele membre este susceptibil de a fi afectat, 
faptul uneia sau al mai multor întreprinderi de a exploata în 
manieră abuzivă o poziţie dominantă pe piaţa comună sau 
pe o parte substanţială a acesteia.

Aceste practici abuzive pot consta mai ales în:
a) impunerea în manieră directă sau indirectă a preţu-

rilor de cumpărare sau de vânzare sau a altor condiţii de 
tranzacţionare neechitabile;

b) limitarea producţiei, a debuşeelor sau a dezvoltării 
tehnice în dauna consumatorilor;

c) aplicarea în privinţa partenerilor comerciali a unor 
condiţii inegale la prestaţii echivalente, producându-le prin 
aceasta un dezavantaj în concurenţă;

d) subordonarea încheierii contractelor de acceptarea, 
de către parteneri, a unor prestaţii suplimentare care, prin 
natura lor sau potrivit uzanţelor comerciale, nu au legătură 
cu obiectul acestor contracte”.

22 CJCE 13 febr. 1979, Hoffmann-La Roche, af. 85-76, 
Rec. 461.

23 Pentru dezvoltarea noţiunilor aici enunţate, a se vedea: 
E.Mihai. Concurenţa..., precit., precum şi E.Mihai. Dreptul 
concurenţei. – Bucureşti: ALL Beck, 2004.

24 CJCE, United Brands c/Commission, af. 27/76, Rec. 
1978, p.207. Definiţia a fost apoi constant reluată în afaceri-
le ulterioare, din care menţionăm cu titlu de exemplu TPI 12 
dec. 1991, Hilti,af. T. 30-39, rec. II, 1439.

25 Fără a face o trimitere explicită, Comisia a aplicat în 
afacerea Microsoft controversata teorie a „facilităţilor esen-
ţiale”, preluată din dreptul antitrust american, dar ajustată 
potrivit unor obiective europene. Interpretarea conferită te-
oriei de jurisprudenţa comunitară generează însă un verita-
bil paradox, căci, în numele concurenţei, se poate ajunge la 
un efect contrar acesteia. Într-adevăr, o întreprindere care 
investeşte în cercetare şi infrastructuri, pentru a-şi asigura 
un avantaj concurenţial, ar putea fi determinată, prin aplica-
rea teoriei, să pună la dispoziţia concurenţilor săi mijloacele 
atât de scump plătite (a se vedea detalii în: E.Mihai. Dreptul 
concurenţei, p.146).

26 Nemaivorbind că şi preţul este supus evaluării Comi-
siei, trebuind să se conformeze criteriilor de rezonabilitate 
considerate de aceasta.

27 Evident, direct resimţite de compania Microsoft în ca-
zul dat, aceste prejudicii se repercutează însă asupra întregii 
vieţi economice. Lor li se adaugă următoarele prejudicii:

1. În planul securităţii juridice a afacerilor, căci un angre-
naj de afaceri atât de bine pus la punct cum este Microsoft, 
cu mecanisme de gestiune performante, poate fi dereglat prin 
impunerea unor obligaţii nerezonabile, născute dintr-o viziune 
economică străină de fenomenele economice reale.

2. În planul inovaţiei şi al spiritului de inţiativă, care 
sunt descurajate atât din perspectiva unei companii de ta-
lia, expropriată de informaţiile sale, cât şi din perspectiva 
beneficiarilor deciziei, împroprietăriţi cu bunuri pentru care 
nu au investit. Tuturor li se răpeşte motivaţia şi elanul unei 
activităţi creatoare.

3. În planul beneficiilor consumatorilor, asupra cărora se 
vor reflecta în cele din urmă toate consecinţele de mai sus: 

ei vor suporta diminuarea producţiei, calitatea mai scăzută a 
produselor şi preţurile mai mari.

28 Această reconfigurare pragmatică, în raport de oportu-
nităţi, a conţinutului acestui concept a fost interpretată une-
ori în doctrină ca adevărată sacrificare de fapt a noţiunii de 
consimţământ (E.Claudel. Le consentement en droit de la 
concurrence, consécration ou sacrifice? // RTD com., Dal-
loz, nr.2/1999, p.291-304).

29 Totuşi, trebuie să precizăm că dolul nu poate fi imagi-
nat în realizarea vreunei practici anticoncurenţiale şi nici, în 
general, în aria de incidenţă a dreptului concurenţei, în timp 
ce eroarea nu este susceptibilă să conducă nici la anularea 
unei antante, nici la exonerarea de răspundere a părţii a cărei 
voinţă a fost afectată. 

30 CJCE 12 iulie 1979, BMW Belgium, Rec. p.2435. În 
speţă, BMW Belgium organizase un sistem de distribuţie 
selectivă şi a încercat să impună distribuitorilor săi, prin 
intermediul unei circulare transmise acestora, interdicţia de 
a revinde produse BMW distribuitorilor neagreaţi. O mare 
parte dintre concesionari au semnat circulara. Fiind ulterior 
urmăriţi alături de BMW, sub acuzaţia de antantă anticon-
curenţială, ei s-au apărat invocând starea lor de dependenţă 
economică. CJCE a reţinut că „s’il est vrai que les liens de 
dépendance économique entre eux et BMW Belgique pouva-
ient conditionner leur liberté de décision, il n’en reste pas 
moins la possibilité de refuser de consentir à l’accord qui 
leur était proposé, ainsi qu’il en est démontré par le nombre 
important des concessionnaires qui se sont abstenus de le 
faire”. 

31 Rigoarea silogistică a dreptului civil ar impune ca, 
odată constatat viciul voinţei, contractul să fie anulat, deci 
antanta ar fi considerată că nici nu s-a constituit, iar părţile 
ar fi repuse în situaţia anterioară.

32 E.Claudel, Le consentement en droit de la concur-
rence, consécration ou sacrifice? // RTD com., nr.2/1999, 
p.300.

33 CJCE, 25 oct. 1983, AEG c/Com., af. 107/82; CJCE, 
17 sept. 1985, Ford et Ford Europe, af. 25/84 şi 26/84; 
CJCE, 15 iulie 1970, ACF Chemiefarma c/Com., af. 41/69; 
CJCE, 29 oct. 1980, Van Landewyck e.a. c/Com., af. 208/78 
(apud S.Poillot-Peruzzetto. La politique de concurrence. 
RTD com., nr. 2/2001, p.540)

34 Com., 17 aprilie 1980, Krups, JOCE nr.L. 120, 13 mai 
1980, p.26; CJCE, 12 iulie 1979, BMW Belgium, af. 32/78, 
36/78-82/78, precit.; CJCE, 22 oct. 1986, Metro c/Com., af. 
75/84, precit.; CJCE, 11 ian. 1990, Sandoz, af. C-227/87: 
condiţia interdicţiei exportului în afara teritoriului concesi-
onat fiind înscrisă în fiecare factură emisă de producător, 
iar distribuitorii continuând totuşi să comande produsele 
respective, a fost prezumată acceptarea interdicţiei; CJCE, 
8 febr. 1990 Tipp-Ex c/Com., af. C-279/87: în cazul unui 
contract de distribuţie exclusivă, fabricantul a impus distri-
buitorului să mărească preţul de revânzare către un client, 
în scopul de a-l descuraja să mai facă importuri paralele; 
acceptarea a fost dovedită prin constatarea măririi preţului 
de către distribuitor. În schimb, printr-o decizie recentă, TPI 
a anulat hotărârea Comisiei, reţinând că în cauză nu se fă-
cuse nici proba obligaţiei pretins a fi fost impuse de către 
producător, nici a consimţământului tacit al distribuitorului 
(TPI, 26 oct. 2000, Bayer c/Com., af. T- 41/96 // RTD com., 
nr.2/2001, p.539-541). 

35 Polipropilena este un produs esenţial utilizat în indus-
tria maselor plastice.

36 Com., 23 apr. 1986, JOCE nr. L. 230, 18 aug. 1986, 
p. 1 şi TPI, 24 oct. 1991, Rec. 8/II, 1087 şi 1177. O antantă 
similară, realizată pe calea schimbului de informaţii privind 
preţurile şi cantităţile de producţie a fost sancţionată relativ 
recent: Com., 7 iunie 2000, Acides Aminées // JOCE nr. L. 
152, 7 iunie 2001.
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SUMMARY
Analyzing the informative notes regarding the application of the Contravention Law which come to 

the Supreme Court of Justice from other courts, we find that the Contravention Code does not provide 
in full measure solutions for the legal regulation of new relations co-existing in society and is not yet 
systematized on the basis of some principles, institutions and own regulations. 

In such circumstances the courts are called as well as the function of solving the contravention causes, 
to contribute significantly to the application of the legal framework in the contravention domain, which 
is able to answer to the rigors and demands of time. 

The importance of judicial activity in the process of elaboration and training of the contravention law 
comes from the fact that the concepts, categories, principles and legal institutions of this normative act 
should be developed and evaluated under the direct influence of jurisprudence. In turn these values of 
thought and judicial practice follow to be subject to extensive research by the science of the Contraven-
tion Law because eventually to be integrated into a symmetric system by operation of elaborating the 
proposals of lex ferenda at the Contravention Code.

P
Moldova1, iar prin Decretul nr.2046-IV din 29 decembrie 
20082 acest act normativ a fost promulgat.

Conform art.481 din Codul contravenţional, acest 
Cod a intrat în vigoare la 31 mai 2009, iar, conform 
art.482 lit.a) din Codul contravenţional, la data intrării 
în vigoare, Codul cu privire la contravenţiile adminis-
trative, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 29 
martie 19853, cu modificările ulterioare, a fost abrogat. 

Realizarea unei opere legislative de asemenea an-
vergură cum este Codul contravenţional a deschis şi 
a declanşat o adevărată acţiune de statut independent 
pentru materia juridică contravenţională, considerînd-o 
nu o simplă instituţie tutelată de Dreptul administrativ, 
ci o ramură de drept autonomă în măsură să ocupe 
în nume propriu locul cuvenit în sistemul de drept al       
Republicii Moldova.

Astfel, în prezent, Dreptul contravenţional – susţinut 
de o parte, contestat sau privit cu rezerve de altă parte, 
graţie evenimentului legislativ menţionat, se impune ca 
un drept autonom, pentru a răspunde, pe plan doctrinar, 
legislativ şi judiciar, realităţilor politico-economice şi 
social-culturale noi şi să contribuie la reglementarea 
acestor raporturi juridice din societate.

Odată cu adoptarea şi punerea în aplicare a Codului 
contravenţional Dreptul contravenţional îşi lărgeşte 

domeniul de acţiune: realitatea juridică obligă jurispru-
denţa să-şi dezvolte funcţiile de interpretare şi aplicare 
a normelor contravenţionale, dublate de prospectare şi 
prognoză, astfel, în esenţă, revenindu-i sarcina şi obli-
gaţia de a analiza şi a cerceta domeniul extrem de vast 
şi diversificat al noului regim juridic al contravenţiilor 
din Republica Moldova.

Deşi prin adoptarea Codului contravenţional s-a 
realizat una dintre sarcinile incluse în Programul de ac-
tivitate pentru realizarea prevederilor Constituţiei şi ale 
Concepţiei reformei judiciare şi de drept în Republica 
Moldova, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului Repu-
blicii Moldova nr.219-XIII din 22.09.19944, considerăm 
că acest proces legislativ nu s-a încheiat şi, respectiv, 
există motive întemeiate pentru a pune în discuţie pro-
bleme importante cu privire la elaborarea şi prezentarea 
propunerilor de lege ferenda. 

Preocupările din ultimul timp cu privire la Codul con-
travenţional ne îndeamnă la relevarea opiniei vis-à-vis de 
aspectele de drept şi de fapt ridicate de practica judiciară 
în legătură cu interpretarea şi aplicarea prevederilor 
acestui act normativ, dat fiind că la această dimensiune 
s-au acumulat şi continue să se acumuleze diverse puncte 
de vedere, deseori controversate, toate orientate asupra 
încercărilor de sintetizare şi ordonare a cunoştinţelor 
teoretice şi practice în vederea soluţionării problemelor 
ce ţin de realizarea acestei opere legislative.

SUGESTII  ŞI  CONCLUZII  ÎN  LEGĂTURĂ 
CU  APLICAREA  CODULUI  CONTRAVENŢIONAL

Sergiu FURdUI, 
doctor în drept, conferenţiar universitar,  

Vicepreşedinte al Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie

rin Legea nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 a 
fost adoptat Codul contravenţional al Republicii 
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Faţă de aceste motive, având în vedere faptul că 
procesele contravenţionale au o pondere substanţială 
şi însemnată în activitatea instanţelor judecătoreşti, în 
funcţie de experienţa profesională acumulată pe parcur-
sul activităţii practico-ştiinţifice în domeniul Dreptului 
contravenţional, în rândurile ce urmează ne vom expune 
punctul de vedere cu privire la Codul contravenţional 
prin prisma rolului instanţelor judecătoreşti la elaborarea 
şi aplicarea normelor contravenţionale.

Constituţia consfinţeşte că „Republica Moldova este 
un stat de drept, democratic…”5 , iar într-un stat bazat 
pe drept instanţei judecătoreşti îi revine locul şi rolul de 
frunte în sistemul autorităţilor competente să examineze 
cauzele contravenţionale.6

În atare situaţie, instanţelor judecătoreşti le revine 
rolul principal în elaborarea şi aplicarea prevederilor 
contravenţionale, deoarece actorul cel mai important al 
operei de interpretare a legii contravenţionale este jude-
cătorul, care prin atribuţiile exercitate face dreptul o parte 
integrală din viaţa juridică a societăţii. Aşa cum spunea 
Aristotel, „judecătorul este dreptul care trăieşte”.

Pentru a identifica elementele prin care se configu-
rează acest rol, este necesară o analiză şi o abordare 
practico-ştiinţifică cu privire la interpretarea şi aplicarea 
normelor contravenţionale în cadrul procesului contra-
venţional, iar această activitate este dependentă în mare 
măsură de actul normativ propriu-zis.

În vederea stabilirii reglementărilor pertinente pentru 
aplicarea corectă şi uniformă a normelor încorporate 
în Codul contravenţional, prin scrisoarea nr.9-S.R./09 
din 22.06.2009, Curtea Supremă de Justiţie a solicitat 
de la instanţele judecătoreşti Note informative, care să 
includă:

a) problemele de drept cu care se confruntă instanţa 
de judecată la interpretarea şi aplicarea legii contraven-
ţionale;

b) constatările motivate privind imperfecţiunea şi 
neconcordanţa legii contravenţionale în cazul în care 
există asemenea situaţie la judecarea cauzei contraven-
ţionale;

c) propunerile privind perfecţionarea cadrului legis-
lativ existent în domeniul contravenţional şi necesitatea 
armonizării normelor în vigoare cu reglementările legis-
laţiei comunitare.

Efectuând o analiză a Notelor informative parvenite, 
am constatat că instanţele judecătoreşti se confruntă 
cu diverse probleme de drept în cadrul aplicării legii 
contravenţionale, care creează consecinţe negative, cu 
implicaţii de ordin teoretic, dar şi practic (deficienţe la 
interpretarea unitară şi aplicarea corectă a normelor con-
travenţionale, contestaţii întemeiate privind valoarea lor 
normativă, diminuarea eficienţei legii contravenţionale, 

abordări conjuncturale, reglementări ajuridice, practici 
distorsionate etc.).

Astfel, sunt semnalizate probleme de genul men-
ţionat: circa 20 – în Notele informative semnate de 
vicepreşedintele Curţii de Apel Cahul şi de preşedintele 
Judecătoriei Comrat, circa 38 – în Notele informative 
semnate de preşedintele Judecătoriei Glodeni şi de pre-
şedintele Judecătoriei Sângerei etc.

În acest context, evidenţiem doar unele dintre pro-
blemele de drept contravenţional semnalate de instanţele 
judecătoreşti:

1) Codul contravenţional nu prevede procedura 
examinării contestaţiei împotriva procesului-verbal cu 
privire la contravenţie (Judecătoria Taraclia);

în Codul contravenţional: 
2) există neconcordanţă între prevederile art.34 

alin.(4)-(8) din prezentul Cod şi cele cuprinse în Titlul 
VII din Codul de executare şi, astfel, instanţele de jude-
cată se confruntă cu dificultăţi la examinarea demersu-
rilor intentate de agenţii constatatori privind înlocuirea 
sancţiunii contravenţionale (Judecătoria Ciocana);

3) lipsesc reglementări în ce priveşte cazurile de 
incompatibilitate a judecătorului, motivele abţinerii sau 
recuzării, precum şi procedura de soluţionare a decla-
raţiei de abţinere sau a cererii de recuzare (Judecătoria 
Hânceşti);

4) nu este prevăzută forma şi conţinutul propunerii 
de a aplica o anumită sancţiune solicitată de agentul 
constatator (Judecătoria Ocniţa);

5) nu este prevăzută procedura de conexare a cauzelor 
contravenţionale şi nu este clar cum de procedat în cazul 
în care o contravenţie este dată spre examinare mai mul-
tor autorităţi competente (Judecătoria Criuleni);

6) nu este clar care-i denumirea actului prin care 
instanţa de judecată pronunţă soluţia, deoarece în art.394 
alin.(2) Cod contravenţional legiuitorul utilizează termenul 
,,decizie”, iar în art.462 Cod contravenţional – termenul 
,,hotărâre” (Judecătoria Călăraşi);

7) există rezerve referitor la reglementarea termenului 
de prescripţie privind tragerea la răspundere contraven-
ţională şi, în aşa mod, nu se obţine scopul legii, iar per-
soana vinovată evită răspunderea juridică (Judecătoria 
Ştefan-Vodă);

din prevederile: 
8) art.461 Cod contravenţional nu este clar care 

instanţă trebuie să soluţioneze chestiunea repunerii în 
termen a recursului (Judecătoria Rezina);

9) art.455 alin.(2) Cod contravenţional rezultă că în 
cazul în care agentul constatator nu se prezintă în şedinţa 
de judecată, urmează încetarea procesului contraven-
ţional, dar această prevedere lezează dreptul victimei, 
precum şi ale altor persoane afectate în rezultatul con-
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travenţiei la o satisfacţie efectivă judiciară (Judecătoria 
Cantemir);

10) art.179 Cod contravenţional rezultă că contra-
venientul poate fi sancţionat cu demolarea construcţiei 
neautorizate, însă în Partea Generală a Codului con-
travenţional nu este prevăzută o asemenea sancţiune 
(Judecătoria Cahul); 

11) art.40 Cod contravenţional rezultă că expulzarea 
poate fi aplicată ca sancţiune complimentară, însă, con-
form prevederilor art.32 Cod contravenţional, asemenea 
sancţiune nu este prevăzută, iar legea contravenţională 
nu reglementează instituţia ,,măsuri de siguranţă” ori 
,,măsuri de constrângere” (Curtea de Apel Chişinău). 

Şirul problemelor de drept ridicate în legătură cu 
aplicarea Codului contravenţional nici pe departe nu se 
încheie şi, în această ordine de idei, în Nota informativă 
semnată de preşedintele Judecătoriei Ialoveni se conclu-
zionează: „Circumstanţele expuse mai sus reprezintă 
doar câteva din lacunele noului Cod contravenţional 
depistate de instanţele de judecată de la momentul 
punerii în aplicare şi pînă în prezent, şi considerăm că 
astfel de omiteri vor mai fi depistate de judecători în 
cursul examinării cauzelor contravenţionale”. 

În acest context, Colegiul penal al Curţii Supreme 
de Justiţie a organizat la 29 octombrie 2009 o masă 
rotundă, unde s-au pus în discuţie problemele cu care se 
confruntă instanţele de judecată la aplicarea prevederilor 
Codului contravenţional. Din discursurile preşedinţilor 
instanţelor judecătoreşti, participanţi la dezbateri, rezultă 
că judecătorii întâmpină dificultăţi la interpretarea şi 
aplicarea legii contravenţionale, deoarece aceasta este 
afectată de imperfecţiuni şi neclarităţi legislative, motiv 
pentru care se adoptă soluţii diferite şi contradictorii. 

Cu privire la problemele survenite în legătură cu 
aplicarea Codului contravenţional s-a discutat şi în cadrul 
mesei rotunde prilejuite de lansarea Raportului elaborat 
de Programul de Drept ,,Performanţele justiţiei penale 
prin prisma drepturilor omului. Evaluarea procesului de 
transformare a sistemului de justiţie penală în Republica 
Moldova” care s-a desfăşurat la 2 decembrie 2009. În 
Raportul menţionat este stipulat : ,,Noul Cod contraven-
ţional este foarte complicat şi nu s-a făcut nici o estimare 
a impactului în practică. Aceasta prevede noi contravenţii 
şi o procedură mult mai complexă, ceea ce va spori nu-
mărul de cazuri, în special pentru judecători”7. 

Solidarizându-ne cu constatările şi concluziile moti-
vate privind problemele care afectează actul de justiţie în 
legătură cu deficienţele Codului contravenţional, expuse 
de către colegii din sistemul judecătoresc al Republicii 
Moldova şi care sunt semnalizate de societatea ştiinţifică 
şi practică, considerăm necesar a menţiona că în condi-
ţiile în care Republica Moldova face eforturi importante 

în procesul integraţionist al dreptului comunitar, cadrul 
juridic al regimului contravenţional stabilit prin Codul 
contravenţional este vădit depăşit de realităţile obiective 
în majoritatea componentelor sale juridice şi chiar con-
trar principiilor fundamentale ale Dreptului.

În acest context, merită a fi reamintită reflecţia savan-
tului Blaise Pascal: ,,Justiţia fără forţă este neputincioa-
să… Preceptele, legile, regulile elaborate de stat, care 
guvernează activitatea umană în societate, sunt impuse, 
la nevoie, prin constrângere socială, altfel spus – prin 
forţa publică”8 . 

În această ordine de idei, analizând aspectul de fond 
al substanţei juridice a soluţiilor promovate prin regle-
mentările Codului contravenţional, apreciem absenţa 
unei forţe publice, capabile să constituie un sprijin real 
pentru justiţie. Astfel, constatăm absenţa unei concepţii 
clare şi sistematizate, a unei viziuni unitare şi coerente 
într-un domeniu complex şi important, cu profunde 
implicaţii practice, cum este cel al contravenţiilor şi, 
pe cale de consecinţă, constatăm că legiuitorul nu a 
beneficiat de concepte şi principii moderne, ştiinţific 
argumentate, precum şi de soluţii practice, prin prisma 
jurisprudenţei europene, care, prin adoptarea Codului 
contravenţional, să elimine abordări conjuncturale, 
derogări nejustificate şi practici neuniforme, contra-
dictorii şi distorsionate.

 În această ordine de idei, am atenţionat în nenumă-
rate rânduri9 asupra impactului negativ ce riscă să se 
răsfrângă în legătură cu adoptarea legii contravenţionale 
necalitative, dar, spre regret, nu am fost auziţi. Astfel, 
am semnalat „că abordarea voluntaristă sau delitantă a 
concepţiei privind Codul contravenţional, neglijindu-
se sau exagerându-se însemnătatea noţiunilor-cheie şi 
a principiilor de bază ale unui asemenea act normativ 
important, prin substituirea componenţelor de bază cu 
cele din alte ramuri de drept sau prin preluarea lor din 
legislaţia în vigoare, deja depăşită, poate avea conse-
cinţe negative, cu implicaţii de ordin teoretic (o tratare 
cu caracter subiectivist şi unulateral a reglamentărilor 
contravenţionale), dar şi practic (deficienţe serioase la 
interpretarea şi aplicarea normelor contravenţionale, 
slăbirea eficienţei legii contravenţionale etc.).10 

Astfel, este foarte dificil de sisizat, chiar imposibil 
de argumentat din punct de vedere ştiinţific, plasarea 
în Codul contravenţional, într-un singur capitol, a două 
instituţii de bază, dar diferite, ale dreptului contravenţi-
onal: contravenţia şi răspunderea contravenţională (Ca-
pitolul 2), precum şi a cauzelor care înlătură caracterul 
contravenţional al faptei şi a cauzelor care exonerează  
de răspunderea contravenţională (Capitolul 3), cu atât 
mai mult identificându-le într-o singură normă generală 
(art.19). Pe de altă parte, două părţi componente ale unei 
instituţii de bază a dreptului contravenţional (sancţiunea 
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contravenţională) sunt plasate în două capitole (Capi-
tolul 4 − sancţiunile contravenţionale şi Capitolul 5 − 
aplicarea sancţiunii contravenţionale). 

La fel, este o lacună evidentă absenţa în Partea Gene-
rală a Codului contravenţional a măsurilor de asigurare: 
confiscarea specială, desfiinţarea lucrărilor neautori-
zate şi aducerea în stare iniţială, acţiuni educative de 
profilaxie individuală aplicate minorului, obligarea la 
tratament medical. Astfel, la examinarea cauzelor cu 
privire la contravenţiile prevăzute de art.179 (construcţii 
neautorizate şi intervenţii neautorizate la construcţiile 
existente), art.274 (încălcarea regulilor de comerţ în 
piaţă), art.287 (încălcarea regulilor vamale) şi multe 
altele, autoritatea competentă întâmpină probleme în 
vederea soluţionării juste a cauzelor respective în legă-
tură cu chestiunile privind obiectele a căror existenţă şi 
circulaţie este ilegală.

Este extrem de greu de apreciat ce activitate desfăşoa-
ră instanţa de judecată la aplicarea prevederilor art.34, 
alin.(4)-(8), de vreme ce această instanţă este transfor-
mată în mod nejustificat într-un organ de executare a 
sancţiunii contravenţionale – amenda, astfel fiind evitată 
procedura de executare prin prisma activităţii organului 
de executare (Titlul 7 din Codul de executare11).

Este o eroare vădită că una şi aceeaşi faptă contra-
venţională se prevede în mai multe articole din Partea 
Specială a Codului contravenţional. De exemplul: art.91 
alin.(2) prevede răspundere pentru comercializarea către 
minori a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice. 
Tot pentru comercializarea pentru minori a băuturilor 
alcoolice se prevede răspundere în art.286 alin.(4) şi în 
art.286 alin.(3). 

Este vădit greşită sancţiunea în art.274 alin.(2) Cod 
contravenţional, unde se prevede amendă de la 50 la 
500 unităţi convenţionale, pe când în art.34 alin.(2) se 
prevede că amenda se aplică persoanelor fizice de la 1 la 
150 unităţi convenţionale. Asemenea greşeli există şi în 
alte norme speciale ale Codului contravenţional.

În acest context, este necesar a sublinia că Partea 
Specială a Codului contravenţional este, în principiu, o 
reproducere a Părţii Speciale a Codului cu privire la con-
travenţiile administrative, fiind schimbată doar ordinea 
clasificării capitolelor şi, în unele cazuri, fiind completată 
cu noi componenţe de contravenţii. Se observă că la 
elaborarea componenţelor de contravenţii nu s-a ţinut 
seama de actele normative în vigoare, care reglementea-
ză raporturile juridice din domeniul respectiv ocrotit de 
legea contravenţională şi nu s-a consultat organul de stat 
specializat în evidenţa legislativă cu privire la materia su-
pusă reglementării contravenţionale. Aceasta se resimte 
în modul de redactare a normei contravenţionale specia-
le: uneori formulările conţin termeni imprecişi (art.310) 

sau cu o semnificaţie exclusiv tehnică (art.309), pentru 
ca, alteori, formulările, din dorinţa de a fi sintetice, să 
conţină doar prevederi generale şi, totodată, neconcrete 
cu privire la obiectul contravenţiei (art.291).

O problemă deosebit de dificilă este Partea Procesu-
ală din Codul contravenţional, care conţine neclarităţi, 
inexactităţi, lacune, activităţile procesuale nefiind struc-
turate logic şi consecutiv pe faze şi etape etc. Practica 
demonstrează că soluţiile actuale din Partea Procesuală 
a Codului contravenţional generează probleme foarte 
complicate şi aproape irezolvabile, inclusiv determinând 
imposibilitatea executării hotărârii în cauza contra-
venţională. Faptul că se întocmesc un număr mare de 
procese-verbale cu privire la constatarea şi sancţiona-
rea contravenţiilor şi, respectiv, se raportează că s-au 
perceput la buget sume mari ce provin din amenzile 
contravenţionale, nu este relevant şi elocvent, deoarece 
un număr foarte mare de asemenea hotărâri nu se execută 
din diferite motive, cauza principală fiind imperfecţiunea 
şi complexitatea exagerată a procedurii contravenţionale 
prevăzute de Codul contravenţional. 

La realizarea sarcinii privind apărarea valorilor ocro-
tite de legea contravenţională, importanţa teoretică şi 
practică a procedurii cu privire la contravenţii nu poate 
fi pusă la îndoială, de vreme ce întreaga activitate privind 
tragerea la răspundere pentru săvârşirea contravenţiei 
gravitează în jurul ei.12

În gândirea social-juridică s-a conturat cu claritate 
ideea că „recrudescenţa fenomenului ilicit din anumite 
motive nu rezultă, în principal, din blândeţea represiunii 
penale, ci din motivul că o seamă de fapte ilicite, al căror 
număr, din păcate, este mare, rămân nepedepsite”.13 

Astăzi, în condiţiile edificării statului de drept, este 
ca niciodată importantă sarcina ca procedura contraven-
ţională „să garanteze libertatea şi drepturile legale ale 
individului în aşa mod, încât să nu admită tragerea la 
răspundere şi sancţionarea nelegitimă”.14 

În contextul problemelor legate de imperfecţiunea 
Părţii Procesuale, evidenţiem următoarele: 

 Este sofisticată şi, respectiv, total denaturată definiţia 
noţiunii de contravenient, dată în art.384 ce poartă denu-
mirea „Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces 
contravenţional”, deoarece prin modul şi caracterul rele-
vat este grav afectat principiul constituţional „Prezumţia 
nevinovăţiei” (art.21 din Constituţie).

 Este incompletă şi, deci, greu realizabilă procedura 
privind contestaţia împotriva procesului-verbal cu pri-
vire la contravenţie (art.448), de vreme ce nu se arată 
ordinea şi modalitatea examinării contestaţiei respective 
şi, culmea, nu sunt specificate soluţiile ce urmează a fi 
adoptate de instanţa de judecată.

Este vădit nejustificată norma prevăzută în 
art.455 alin.(2) Cod contravenţional, potrivit căreia                              
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,,neprezentarea agentului constatator, legal citat, fără 
motive întemeiate şi fără înştiinţarea prealabilă a in-
stanţei duce la încetarea procesului contravenţional, 
cu emiterea, după caz, a unei încheieri interlocutorii”, 
deoarece soluţia respectivă afectează grav drepturile şi 
interesele legitime ale părţii în procesul contravenţional 
şi, totodată, persoana vinovată de săvârşirea contravenţi-
ei evită ilegal tragerea la răspundere contravenţională. 

Este inexplicabilă soluţia prevăzută la art.473    
alin.(1) Cod contravenţional, din care rezultă că, după 
examinarea recursului, instanţa nu este în drept să 
pronunţe decizia prin care să admită recursul, să caseze 
hotărârea atacată şi, prin rejudecare, să pronunţe o nouă 
hotărâre. Dat fiind că instanţa de recurs este limitată cu 
competenţa respectivă, cu toate că este în condiţii ce-i 
permit să soluţioneze cauza, prin dispunerea rejudecării 
cauzei în prima instanţă, în mod evident se tergiver-
sează examinarea cauzei şi, respectiv, prin expirarea 
termenului de prescripţie, persoana evită răspunderea 
contravenţională, ceea ce este inadmisibil. 

Ne exprimăm nedumerirea şi apreciem ca acţiuni 
voluntariste cu scopul de a nu-şi asuma responsabilitatea 
pentru actul de justiţie în Republica Moldova faptul că 
din proiectul Codului contravenţional iniţial a fost ex-
clusă calea extraordinară de atac – recursul în anulare, 
care era destinată scopului de reparare a erorilor de drept 
comise la examinarea cauzei contravenţionale. Astfel, 
din sistemul autorităţilor competente a fost înlăturată, 
absolut neîntemeiat, Curtea Supremă de Justiţie − or-
ganul suprem al puterii judecătoreşti, care, fiind unica 
instanţă ierarhic superioară, urma să asigure interpretarea 
şi aplicarea corectă şi uniformă a legii contravenţionale 
pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată, este necesar 
de evidenţiat că, stabilind calea extraordinară de atac − 
revizuirea (Capitolul 9), în alin.(2) art.475 sunt indicate 
ca temeiuri de revizuire a procesului contravenţional 
temeiurile prevăzute la alin.(1) pct.1) lit.c), d), e) art.453 
Cod de procedură penală, care reglementează temeiurile 
pentru recurs în anulare, ceea ce denaturează natura 
juridică a căii extraordinare de atac stabilite de legea 
contravenţională.

Un alt aspect dificil al legii contravenţionale în 
vigoare este competenţa judecătoriei. Considerăm că o 
mare parte din cauzele ce-i revin pentru examinare ju-
decătoriei urmau să fie examinate de agentul constatator, 
şi anume: toate cauzele în care nu se aplică arestul con-
travenţional, munca neremunerată în folosul comunităţii 
şi expulzarea – sancţiuni care trebuie să fie aplicate, în 
mod excepţional, numai de instanţa de judecată. 

Semnificativă în acest sens este jurisprudenţa Curţii 
Europene pentru Drepturile Omului care apreciază 
contravenţia ca o faptă de natură penală indiferent de 

calificarea existentă în dreptul intern. Astfel, în cuprinsul 
Hotărârii CEDO din 21.02.1984 în cauza Ozturk contra 
Germania s-a statuat că contravenţia este o faptă de 
natură penală (infracţiunea), în sensul Articolului 6 din 
Convenţie.15

Doctrina susţine ideea că fapta contravenţională este 
considerată o faptă de natură penală,16 fiind, din această 
perspectivă, o specie a ilicitului penal: crime, delicte şi 
contravenţii.17

Dar faptul că aceste două forme de ilicit penal: infrac-
ţiunea şi contravenţia au aceeaşi origine juridică, struc-
tură generică − atât obiectiv, cât şi subiectiv, nicidecum 
nu înseamnă că cauzele contravenţionale trebuie să fie 
examinate, în marea lor majoritate, la prima etapă – con-
statarea şi sancţionarea contravenţiei, de judecătorie. 

Pe parcursul evoluţiei legislaţiei se evidenţiază 
tendinţa creşterii numărului de fapte considerate anti-
sociale şi calificate drept contravenţii, cu modificarea 
corespunzătoare a sistemului de sancţionare. Procedura 
de constatare, de cercetare şi de sancţionare a contraven-
ţiilor devine mai simplă, iar competenţa în acest domeniu 
revine, de regulă, organelor administraţiei publice.18 

Volumul reglementărilor cu caracter contravenţional 
şi soluţiile legislative adoptate pe parcurs în acest do-
meniu sunt, în mare măsură, consecinţa procesului de 
restrângere progresivă a răspunderii penale, în condiţiile 
aprofundării complexităţii relaţiilor sociale, creşterii 
exigenţei faţă de comportamentul persoanei în societate, 
în acord cu regulile de convieţuire socială, cu normele 
eticii şi echităţii social-juridice19. 

În legislaţia statelor avansate, contravenţiile sunt 
considerate încălcări care se situează în afara legii penale. 
Avantajul pe care îl prezintă această soluţie, promovată 
în plan legislativ în principal de Austria şi Germania, 
este dezincriminarea societăţii şi eliberarea puterii ju-
decătoreşti de obligaţia implicării în soluţionarea unor 
cauze penale ce au ca obiect fapte antisociale mărunte, 
cu un pericol social scăzut.20 

În cauza Lutz contra Republicii Federative Ger-
mania din 25.08.1987, în cauza Assenov şi alţii contra 
Bulgariei din 28.10.1998, CEDO a specificat că un stat 
contractant poate găsi raţiuni suficient de convingătoare 
spre a introduce un sistem de sancţionare, de exemplu, 
pentru contravenţiile în sfera securităţii circulaţiei ru-
tiere, prin care organele de justiţie să fie „descărcate” 
de obligaţia de a examina şi sancţiona cele mai multe 
dintre ele. A încredinţa această misiune pentru astfel 
de fapte autorităţilor administrative nu contravine 
Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor şi 
Libertăţilor Fundamentale ale Omului, în măsura în 
care persoana interesată poate sesiza cu o plângere, 
împotriva deciziei luate împotriva sa de un alt organ 
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administrativ, un tribunal care oferă toate garanţiile 
prevăzute de Articolul 6 din Convenţie.

Curtea Constituţională a Republicii Moldova, prin 
Hotărârea nr.21 din 23.07.199721, a menţionat că hotărâ-
rile organelor care nu au atribuţii de autoritate judecăto-
rească, luate asupra cauzelor cu privire la contravenţiile 
administrative, nu constituie înfăptuirea justiţiei, sublini-
ind că toate deciziile organelor (persoanelor cu funcţie de 
răspundere) asupra cauzelor cu privire la contravenţiile 
administrative pot fi atacate, depunându-se o plângere 
la judecătorie, adică pot fi supuse controlului judiciar. În 
cazul dat, Curtea Constituţională, în Hotărârea nr.26 din 
23.10.200722, face concluzia că persoanei nu-i este lezat 
dreptul de acces la justiţie prin prisma practicii CEDO. 

În acest aspect, am propus, în cadrul grupului de 
lucru, ca, stabilind competenţa, să se dispună de o anu-
mită marjă de apreciere, bazată pe un concept nou, clar 
şi obiectiv, asupra căror contravenţii instanţele judecă-
toreşti vor înfăptui justiţia şi la care etapă. Acest punct 
de vedere este reflectat în Anteproiect.

Setul de aspecte problematice elucidate poate fi 
continuat, adică, după cum s-a arătat mai sus, instanţele 
judecătoreşti, precum şi alte autorităţi competente (Po-
liţia Rutieră, Inspectoratul Fiscal şi altele), se confruntă 
într-un spectru mult mai larg cu probleme mari şi dificile 
la aplicarea prevederilor Codului contravenţional.

Pe această linie de idei, merită menţionat faptul că, 
încă până la publicarea Codului contravenţional, în lite-
ratura de specialitate autohtonă au fost lansate primele 
semnale „că legea nouă nu este lipsită de lacune şi ne-
clarităţi, iar unele din normele juridice contravenţionale 
necesită, în viziunea noastră, modificare chiar până la 
data de punere în aplicare a noului Cod”.23 În procesul 
analizei juridice a Codului contravenţional autorii au 
elucidat, în mod argumentat, unele erori, neclarităţi, 
momente discutabile, contradicţii juridice inadmisibile, 
de care nu este lipsită legea contravenţională. 

Calitatea legii contravenţionale criticate este determi-
nată în mare măsură de activitatea insuficientă a grupului 
de lucru constituit prin Hotărârea Comisiei juridice pen-
tru numiri şi imunităţi CJ-6 nr.362 din 09.11.2005, care 
a elaborat Proiectul Codului contravenţional adoptat în 
lectura a doua şi în cea finală. 

Manifestând respectul colegial, totuşi, suntem nevoiţi 
să subliniem, cu părere de rău, că s-au depus prea puţine 
eforturi în desfăşurarea unor studii fundamentale teore-
tice şi practice în domeniul Dreptului contravenţional şi 
că prea uşor s-a cedat în faţa sarcinilor puse în vederea 
elaborării unui act legislativ modern, care să dea expre-
sie, în primul rând, comandamentelor sociale privind 
apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime 
ale persoanei şi altor valori ocrotite de lege.

Fundamentarea acestui proiect de act legislativ nu s-a 
efectuat în modul corespunzător, membrii grupului de 
lucru neîntocmind o Notă informativă care să cuprindă 
elementele prevăzute la art.20 din Legea privind actele 
legislative24, iar varianta finală a proiectului respectiv şi 
dosarul lui de însoţire nu au fost întocmite şi expediate 
în modul stabilit de art.23 din legea menţionată.

Acţiuni şi/sau inacţiuni de acest gen, ce nu sunt aco-
perite de competenţă şi responsabilitate cuvenită, sunt 
cu atât mai mult riscante într-un sistem de drept care se 
află la etapa de integrare în sistemul de drept comunitar, 
cum este cel al Republicii Moldova.

Recunoaştem că aceste aprecieri sunt subiective 
şi exprimă, într-un anumit mod, un semnal de alarmă 
în legătură cu procesul legislativ vis-à-vis de Codul 
contravenţional. Nutrim speranţa că şi alţi colegi se vor 
alătura preocupărilor pentru valorificarea potenţialului 
creator în vederea elaborării unui act normativ capabil 
să creeze un adevărat reper legislativ la examinarea 
cauzelor contravenţionale. 

Absenţa unei concepţii fundamentale, coerente 
şi compatibile cu litera şi spiritul Constituţiei şi al 
Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului, 
neglijarea şi diminuarea însemnătăţii noţiunilor-        
cheie, instituţiilor şi a principiilor de bază ale unei legi 
contravenţionale moderne, prin substituirea acestora 
cu cele din alte ramuri de drept ori prin preluarea din 
legislaţia veche, deja depăşită, ori excluderea sau ne-
admiterea unor reglementări importante ce se impun 
în cadrul raporturilor sociale noi, utilizarea incorectă 
şi diferită a unor termeni juridici speciali de circulaţie 
în materia contravenţională, lipsa unui aspect ordonat 
şi sistematizat a materiei reglementate, existenţa co-
liziilor de drept, adică admiterea unor norme care se 
află în contradicţie cu altele din legislaţia în vigoare, 
existenţa cazurilor de „goluri” de competenţă, fie de 
suprapuneri de competenţă, aplicarea unui limbaj 
şi  a unor expresii juridice inadecvate, precum şi a 
unor noţiuni confuze, alunecarea spre un tehnicism 
juridic îngust la elaborarea şi structurarea actului 
normativ, fără a se sprijini pe o serioasă şi temeinică 
documentare ştiinţifică legislativă şi jurisdicţională – 
au condus la situaţia în care este greu de spus că scopul 
legii contravenţionale se va realiza, aşa cum se afirmă 
în articolul 2 al Codului contravenţional.

Pe marginea Proiectului Codului contravenţional în 
lectura a doua şi în cea finală ne-am expus opinia, expri-
mînd convingerea că o eventuală adoptare, cu structura 
şi conţinutul în varianta propusă, este prematură.25 

La acel moment, când Parlamentul încă nu a votat 
acest proiect de lege, ne-am pronunţat pentru amâ-
narea adoptării Codului contravenţional, propunând 
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implicarea activă a tuturor factorilor decizionali în 
vederea continuării şi reevaluării eforturilor comune 
privind elaborarea şi adoptarea legii contravenţionale. 
În acest context, am propus ca Proiectul Codului 
contravenţional să fie supus unor dezbateri publice, 
cu scopul ca persoanele interesate să aibă posibilita-
tea să-l examineze şi, respectiv, să-şi expună opinia. 
Concomitent, am optat împotriva avizului pozitiv 
asupra Proiectului Codului contravenţional dat de 
Curtea Supremă de Justiţie. 

Obiecţiile şi sugestiile privind propriul punct de vede-
re asupra viitorului Cod contravenţional au fost relevate 
şi argumentate într-un set de publicaţii de specialitate26, 
precum şi în dezbaterile în cadrul grupului de lucru 
constituit prin Hotărîrea Comisiei juridice pentru numiri 
şi imunităţi CJ/6 nr.362 din 09.11.2005.

Din cauza divergenţelor cu privire la concepţia, struc-
tura şi conţinutul proiectului Codului contravenţional 
apărute în cadrul lucrărilor pentru pregătirea proiectului 
propriu-zis în lectura a doua şi în cea finală, am elaborat 
şi am propus un Anteproiect al Codului contravenţio-
nal, inspirat de materialul judicios utilizat în rezultatul 
analizei doctrinei, legislaţiei şi jurisprudenţei în materia 
contravenţională. 

Acest Anteproiect se bazează pe principiile care au 
stat la baza Proiectului Codului contravenţional adoptat 
în prima lectură la 22 iulie 199927, elaborat de grupul de 
lucru constituit prin Hotărîrea Parlamentului Republicii 
Moldova nr.784-VIII din 19.03.199628, şi s-a dezvoltat 
în baza Proiectului Codului contravenţional elaborat 
de al doilea grup de lucru constituit prin Hotărîrea 
Comisiei juridice pentru numiri şi imunităţi nr.17/153 
din 06.06.2001 în legătură cu finalizarea lucrărilor de 
elaborare (în redacţie nouă) a Proiectului Codului con-
travenţional. 

Anteproiectul Codului contravenţional a fost elaborat 
în rezultatul unor studii şi documentări ştiinţifice, a unei 
practici bogate şi variate, tezele prealabile reflectînd o 
concepţie nouă şi originală în materie de contravenţii. 
La stabilirea tezelor prealabile şi, îndeosebi, la analiza 
şi rezolvarea diverselor aspecte juridice generate de 
dispoziţii controversate încă în vigoare, un rol pre-
ponderent, dacă nu chiar esenţial, l-au avut hotărârile 
Curţii Europene pentru Drepturile Omului, hotărârile 
Curţii Constituţionale a Republicii Moldova, precum şi 
datele, informaţiile şi comentariile furnizate de doctrină 
şi dreptul comparat. 

Anteproiectul Codului contravenţional a fost distri-
buit membrilor grupului de lucru, supus dezbaterilor 
în publicaţiile de specialitate şi, ulterior, prezentat 
în Parlament. Am încercat să-l publicăm în ,,Revista 
Naţională de Drept’’ şi/sau în ,,Legea şi Viaţa”, dar din 

cauza lipsei de spaţiu (aşa s-a motivat) nu am realizat 
această intenţie.

Călăuziţi de postulatul că rostul investigaţiilor practico-
ştiinţifice în domeniul Dreptului rezidă în promovarea 
ideilor, principiilor şi conceptelor elaborate, în limitele 
spaţiului oferit, au văzut lumina tiparului aproximativ 70 
de lucrări cu abordarea problematicii juridice referitor 
la tematica dreptului contravenţional. Relevând şi expu-
nând considerentele asupra activităţii privind elaborarea 
şi adoptarea noii legi contravenţionale, am aşteptat cu 
deosebit interes opiniile, sugestiile şi propunerile în 
vederea iniţierii unui schimb de idei şi argumente, ce ar 
contribui la identificarea unor întemeiate propuneri de 
lege ferenda, a căror elaborare şi, eventual, legiferare 
urma să afirme, pe bază de concept nou şi progresist, 
viabilitatea şi eficacitatea Codului contravenţional al 
Republicii Moldova.

Încurajările venite de la diferiţi specialişti, inclusiv de 
la o bună parte de judecători, mi-au întărit convingerea, 
fără a avea pretenţia la o formulă ideală sau perfectă a 
actului normativ preconizat (lucru practic imposibil de 
realizat), că concepţia, conţinutul şi structura pentru 
care optăm în Anteproiectul Codului contravenţional 
se constituie într-o formulă viabilă, utilă, eficientă şi, 
sperăm, de perspectivă.

Ca autor, nu consider varianta de faţă a Anteproiectu-
lui Codului contravenţional decât ca un punct de reper, 
de iniţiere a discuţiilor şi, după caz, a dezbaterilor asupra 
problematicii juridice cu privire la legea contravenţio-
nală. Suntem conştienţi că lucrul efectuat pe parcursul a 
circa 10 ani este susceptibil de dezvoltări şi de perfecţio-
nare în continuare, care, exprimăm doleanţa, se vor face 
de persoanele interesate în rezultatul lecturii Anteproiec-
tului nominalizat. Acestui din urmă obiectiv îi şi serveşte 
disponibilitatea noastră de a-l prezenta publicului larg la 
prima ocazie şi/sau persoanei interesate la prima cerinţă 
în vederea unei colaborări practico-ştiinţifice.

Am pledat şi continuăm să susţinem activităţile 
practico-ştiinţifice în vederea elaborării legii contra-
venţionale, care să posede o structură logic determinată, 
bazată pe o legătură organică între instituţiile de bază 
ale dreptului contravenţional (legea contravenţională, 
răspunderea contravenţională, sancţiunea contravenţi-
onală, sistemul Părţii Speciale, procedura contravenţi-
onală) şi un conţinut autonom ce ar cuprinde principiile 
fundamentale ferme, noţiuni doctrinare riguroase şi 
reglementări normative clare, astfel încât Codul con-
travenţional urmând să se constituie în ierarhia actelor 
legislative ca un instrument normativ modern, stabil şi 
eficient întru dezvoltarea, promovarea şi consolidarea 
Dreptului contravenţional în sistemul de drept al Repu-
blicii Moldova.
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Pe această linie de gândire, optăm ca activitatea pri-
vind elaborarea şi adoptarea Codului contravenţional 
să continue, fiind reevaluate şi reconsiderate elemen-
tele actuale în baza unei concepţii noi şi progresiste, 
printr-o fuziune între tezele teoretice fundamentale ale 
dreptului contravenţional cu practica judiciară privind 
soluţionarea cauzelor contravenţionale.

Pledînd pentru un instrument legislativ nou – cali-
tativ, operativ şi de maximă eficienţă, considerăm că 
cerinţa primordială rezidă în reabilitarea principiilor 
practico-ştiinţifice ale dreptului contravenţional privind 
abordarea şi instituirea unui statut autonom cu privire 
la legea contravenţională, contravenţie, răspundere 
contravenţională, sancţiune contravenţională, procedură 
contravenţională etc.

Potrivit opiniei respective, continuarea procesului 
legislativ cu privire la Codul contravenţional presupune 
întrunirea a trei componente: elaborarea procedeelor 
şi normelor juridice, pe baza practicii autorităţilor 
competente să examineze cauzele contravenţionale, în 
special a instanţelor judecătoreşti; cercetarea acestor 
procedee şi norme de către ştiinţa dreptului contraven-
ţional, în vederea definirii şi clasificării conceptelor şi 
instituţiilor şi, în stadiul final, încorporarea normelor 
în Codul propriu-zis prin crearea unui sistem simetric 
şi cuprinzător, în măsură să ofere soluţii optime tuturor 
cazurilor reale şi imaginare.

Prin urmare, se impune un nou ciclu de reevaluare, 
perfecţionare şi elaborare a cadrului legislativ existent în 
domeniul contravenţional, în cadrul căruia jurisprudenţei 
îi revine un rol de maximă importanţă, pornind de la 
faptul că, pe tot parcursul activităţii, instanţele judecă-
toreşti au contribuit nu doar la aplicarea dreptului, ci şi 
la elaborarea lui, îndeplinind, într-o împletire organică, 
atât o funcţie de realizare a normelor juridice, cât şi o 
funcţie creatoare.

Dat fiind că legea contravenţională în vigoare nu 
oferă în măsură deplină soluţii pentru reglementa-
rea juridică a noilor relaţii existente în societate şi, 
concomitent, nu este încă sistematizată în baza unor 
principii, instituţii şi reglementări proprii, instanţele 
de judecată sunt chemate, pe lângă funcţia de solu-
ţionare a cauzelor contravenţionale, să contribuie 
substanţial la crearea cadrului legislativ în domeniul 
contravenţional, capabil să răspundă rigorilor şi 
exigenţelor timpului.

Jurisprudenţa, în actul de justiţie, întemeiază soluţi-
ile, interpretând şi aplicând normele juridice din textele 
dreptului intern conectate direct la normele convenţi-
ilor internaţionale, furnizând, astfel, material valoros 
legiuitorului în vederea elaborării şi adoptării legii care 
se impune. 

Interpretarea legii contravenţionale este definită ca 
fiind acea operaţiune logică ce se efectuează pentru 
aplicarea în conformitate cu voinţa legiuitorului a nor-
melor juridice contravenţionale.29 Interpretarea normelor 
juridice reprezintă un moment important al aplicării 
dreptului, la care organul de aplicare recurge pentru a 
stabili înţelesul adevărat şi deplin al normei juridice.30 

Importanţa interpretării corecte a normelor contra-
venţionale este justificată de faptul că, în procesul aplică-
rii acestor norme, instanţa de judecată trebuie să clarifice 
cu toată precizia textul normei respective, să stabilească 
compatibilitatea acesteia în raport de o anumită situaţie 
de fapt (de o speţă ce se deduce în faţa sa). Organul de 
aplicare (interpretul) este obligat să constate sensul nor-
mei de drept, să verifice cu ce înţeles utilizează cuvintele 
legiuitorul, dacă acesta a gândit ori s-a exprimat concret 
sau abstract, dacă a făcut enumerări limitative ori s-a 
menţinut în limitele unei reglementări-cadru etc.31

Iată de ce, la maximum trebuie de eliminat din 
cuprinsul Codului contravenţional, din cauza folosirii 
neuniforme şi neadecvate a tehnicii legislative, situaţiile 
în care sunt utilizate cuvinte cu mai multe accepţiuni 
sau un cuvânt cu mai multe sensuri, exprimări neco-
respunzătoare, deoarece există lipsa unei terminologii 
clare, precise şi specifice dreptului contravenţional, iar 
vocabularul este inadecvat, fapte care pot fi încadrate în 
mai multe norme etc.

Normele contravenţionale au o mare aplicabilitate, 
pentru că contravenţiile sunt, cu certitudine, printre cele 
mai frecvente tipuri de fapte ilicite. Potrivit statisticii, 
dintre cauzele aflate pe rolul judecătoriilor, ponderea 
cauzelor contravenţionale este cea mai mare, comparativ 
cu cauzele penale ori cele civile.

 Conform Informaţiei privind activitatea instanţelor 
judecătoreşti în anul 2008,32 în perioada respectivă de către 
instanţele de judecată au fost examinate în total 245420 
cauze şi materiale, dintre care au fost judecate 96335 cauze 
contravenţionale în privinţa a 98253 persoane (1484 cauze 
au rămas neexaminate la 1 ianuarie 2009). 

De aceea, optăm pentru o lege contravenţională co-
erentă, clară şi lipsită de ambiguităţi şi de contradicţii, 
cu scopul de a-i permite judecătorului urmărirea unui 
raţionament de care s-a condus legiuitorul la adop-
tarea legii şi, respectiv, să-i creeze condiţii favorabile 
pentru interpretarea şi aplicarea corectă şi unitară a 
acestei legi.

De calitatea legii depinde în mare măsură calitatea 
justiţiei exercitate de către instanţa de judecată şi, în 
consecinţă, calitatea hotărârii judecătoreşti, deoarece 
concluziile şi soluţiile adoptate în urma examinării 
cauzei contravenţionale se bazează, în primul rând, pe 
legea contravenţională. 
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Deşi jurisprudenţa nu constituie izvor de drept, 
importanţa ei este de netăgăduit, deoarece judecătorii, 
la interpretarea şi aplicarea legii, sunt independenţi şi 
se supun numai legii. Justiţia se înfăptuieşte în numele 
legii numai de instanţele judecătoreşti (art.114 din 
Constituţie).

Prin urmare, regula care se degajă din hotărârile 
judecătoreşti este la fel de obligatorie ca aceea care 
rezultă din lege, fiindcă în ultimă instanţă ea îşi trage 
puterea din lege.33 

Avizul nr.11 (2008) al Consiliului Consultativ al 
Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului 
de Miniştri al Consiliului Europei privind calitatea 
hotărârilor judecătoreşti34 se pronunţă pentru o legătură 
strânsă între lege şi hotărîrea judecătorească, în sensul 
că una depinde de alta sub aspect calitativ.

Pe această linie de idei, considerăm oportun şi 
necesar de a fi reprodus integral conţinutul pct.12 din 
Avizul nominalizat: ,,CCJE consideră, de asemenea, că 
este de dorit ca Parlamentele naţionale să evalueze şi să 
controleze impactul legilor existente şi în curs de elabo-
rare privind sistemul judiciar şi să introducă dispoziţii 
tranzitorii şi procedurale adecvate, pentru a se asigura 
că judecătorii sunt în măsură să le aplice prin hotărîri 
judecătoreşti de calitate. Legiuitorul trebuie să acţio-
neze în aşa fel, încât legislaţia să fie clară şi simplu de 
folosit şi să fie conformă cu Convenţia. Pentru a facilita 
interpretarea, lucrările pregătitoare ale legilor trebuie să 
fie accesibile, într-un limbaj inteligibil. Orice proiect de 
lege privind administrarea justiţiei şi legile procedurale 
ar trebui să facă obiectul unui aviz al Consiliului Justiţiei 
sau al unui organ echivalent înainte ca Parlamentul să 
delibereze asupra lui”. 

Referitor la consolidarea cadrului legislativ şi asi-
gurarea aplicării legislaţiei s-a accentuat şi în Raportul 
Naţional lansat în cadrul Conferinţei Naţionale Antico-
rupţie cu genericul „Progrese şi perspective în reprimarea 
corupţiei”, care şi-a desfăşurat lucrările la 9 decembrie 
2009 în incinta Institutului Naţional al Justiţiei. În 
acest document oficial se menţionează: „Unul dintre 
obiectivele-cheie ale Strategiei naţionale anticorupţie 
îl constituie implementarea unei reforme legislative, 
menite să creeze un cadru normativ stabil şi coerent, 
exceptând contradicţii şi ambiguităţi care au ca efect 
interpretarea dublă a legislaţiei, ceea ce prezintă un risc 
major de favorizare a corupţiei”.35

În concluzie, ne pronunţăm ca activitatea privind 
elaborarea şi adoptarea Codului contravenţional 
să fie continuată şi, în acest sens, considerăm că se 
impune constituirea unui grup de lucru, compus din 
persoane competente şi responsabile, care ar evalua şi 
ar verifica impactul legii în vigoare asupra activităţii 

autorităţilor competente ce interpretează şi aplică legea 
respectivă. Acest grup de lucru urmează să efectueze 
analiza legislaţiei şi practicilor cotidiene, examinând mai 
multe subiecte relevante stringente, cum ar fi: utilitatea 
criteriilor existente de măsurare a performanţelor justiţiei 
în materia contravenţională, cum influenţează politica le-
gislativă a statului asupra activităţii autorităţilor compe-
tente să examineze cauzele contravenţionale; atitudinea 
societăţii civile faţă de legea contravenţională, nivelul 
de victimizare a populaţiei şi reformele care se impun 
pentru a racorda sistemul de justiţie contravenţională 
din Republica Moldova la standardele internaţionale de 
drepturi ale persoanei.

În aşa mod, pledăm pentru legături permanente 
de lucru între specialişti competenţi, pe de o parte, şi 
legiuitor, pe de altă parte, astfel încât colaborarea să se 
încununeze cu soluţii legislative utile şi eficiente pentru 
jurisprudenţă în materia contravenţională.

Importanţa activităţii judiciare în procesul elaborării 
şi aplicării legii contravenţionale decurge din faptul că 
noţiunile, categoriile, principiile şi instituţiile juridice 
ale acestui act normativ urmează a fi create şi evaluate 
sub influenţa nemijlocită a jurisprudenţei. La rândul lor, 
aceste valori ale gândirii şi practicii judiciare urmează 
a fi supuse unor cercetări aprofundate de către ştiinţa 
dreptului contravenţional, pentru ca, în final, să fie inte-
grate într-un sistem simetric, prin operaţiunea elaborării 
propunerilor de lege ferenda.

Este şi firesc ca opinia expusă de pe poziţiile persoa-
nei preocupate de problemele dreptului contravenţional 
şi care, în acest sens, s-a impus printr-un set de publicaţii 
de specialitate36, să dea naştere la întrebări şi comentarii, 
astfel încât ea urmează a fi apreciată drept manifestare a 
unui interes practico-ştiinţific pe fundalul juridic privind 
elaborarea şi aplicarea Codului contravenţional, sarcină 
devenită actuală şi importantă la etapa de constituire a 
statului de drept Republica Moldova. 

Manifestând speranţa şi dorinţa ca ideile şi gândurile 
noastre să suscite interesul public, în primul rând al fac-
torilor decizionali, precum şi al tuturor colegilor jurişti, 
în special al magistraţilor, am fi onoraţi dacă criticile, 
sugestiile şi propunerile constructive pe marginea proble-
maticii juridice abordate ar contribui la crearea unui cu-
rent sănătos de opinii cu privire la elaborarea şi aplicarea 
Codului contravenţional, în serviciul legiuitorului şi, în 
acest fel, la afirmarea şi consolidarea Dreptului contra-
venţional în sistemul de drept al Republicii Moldova. 

Încheiem cu o maximă celebră ce aparţine filoso-
fului elen Euripide (a.480- 406 î.Hr.): „Nu există ceva 
mai bun pentru stat decât legi bune alcătuite”, maximă 
foarte actuală şi extrem de importantă pentru Republica 
Moldova.
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SUMMARY
Environmental law of Republic of Moldova is a complex branch of national legislation, consisting of all 

the normative acts (laws and subordinate laws) containing legal rules governing environmental and social 
relations related to both the rational use of natural resources, environmental protection, and environmental 
security, to prevent and combat the negative influence of economic activities and other human actions on the 
environment, natural resources and human health.

C
ar determina sfera de reglementare a relaţiilor dintre 
mediu, om şi societate. În acelaşi timp, lipseşte şi o 
accepţiune unitară a noţiunii de „legislaţie”. Situaţia 
dată este determinată, în viziunea noastră, în primul 
rând, de inexistenţa unei definiţii legale în acest sens. 

Abordarea acestei probleme e necesar de a fi iniţiată 
cu definirea noţiunii de „lege”, care în cadrul teoriei 
este definită în dublu sens: lato sensu – ca act cu putere 
obligatorie (orice regulă juridică, scrisă, indiferent de 
titlul dat actului legislativ, legile propriu-zise, cât şi 
actele normative emise pe baza legilor şi în aplicarea 
acestora, orice act normativ elaborat de autorităţile 
publice) şi stricto sensu – ca act normativ elaborat 
de organul legislativ suprem, respectiv – de către 
Parlament. 

Prin esenţă, legea se prezintă a fi un „act normativ”, 
concept definit în literatura de specialitate ca fiind: 
„izvorul de drept creat de autorităţile publice cu putere 
de legiferare (Parlament, Guvern, organe ale adminis-
traţiei locale) care cuprinde norme general-obligatorii, 
a căror aplicare poate fi realizată şi prin forţa coercitivă 
a statului”; „actul juridic normativ, adoptat de organul 
reprezentativ suprem de stat sau în baza voinţei directe 
a poporului şi care reglementează cele mai importante 
relaţii sociale”; „actul juridic normativ al organului 
suprem de stat sau nemijlocit al poporului, care dispune 
de putere juridică supremă şi care conţine cele mai de 
bază norme juridice ale statului”.

Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 
27.12.2001, defineşte actele legislative ca fiind actele 
adoptate de unica autoritate legislativă a statului în 
temeiul normelor constituţionale, conform procedurii 
stabilite de Regulamentul Parlamentului, de alte re-
glementări în vigoare şi ocupă poziţia cea mai înaltă 

în ierarhia actelor normative din Republica Moldova 
(art.2 alin.(1)). Respectiv, din categoria acestora fac 
parte: Constituţia Republicii Moldova şi legile consti-
tuţionale; legile organice şi legile ordinare; hotărîrile 
şi moţiunile (art.2 alin.(2)). Deci, în baza acestor regle-
mentări deducem că legea este actul normativ adoptat 
de organul legislativ suprem al statului.

În acelaşi context, important se prezintă a fi şi con-
ceptul de „lege ecologică”, care, de asemenea, nu are o 
definiţie legală. În literatura de specialitate, legea eco-
logică este definită din perspectiva rolului ei de izvor 
de drept. În acest sens, ea este determinată a fi: actul 
normativ cu forţă juridică supremă, adoptat printr-o 
procedură specială şi orientat spre reglementarea celor 
mai importante relaţii sociale ecologice. Într-o manieră 
explicativă, asupra acestui subiect se expun şi autorii 
M.Duţu şi E.Lupan, în viziunea cărora legile adoptate 
de Parlament constituie izvoare ale dreptului mediului 
în măsura în care reglementează relaţiile sociale legate 
de protecţia mediului (relaţiile sociale privind protecţia, 
conservarea sau dezvoltarea mediului). 

Aşadar, în baza celor nominalizate putem formula 
următoarea definiţie a conceptului de lege ecologică: 
actul normativ cu forţă juridică supremă destinat 
reglementării relaţiilor sociale de protecţie a mediului 
înconjurător. 

Un alt moment ce ţine de subiectul investigat este 
definirea conceptelor de „legislaţie” şi „legislaţie eco-
logică”. În acest sens, Legea privind actele legislative 
(şi nici alte acte normative) nu defineşte noţiunea de 
„legislaţie”, fapt ce determină înţelegerea diferită a 
acesteia. 

În doctrina juridică termenul „legislaţie” este uti-
lizat, de asemenea, în dublu sens: larg – ca un sistem 
de acte juridice ce conţin norme de drept, adoptate de 
către organele legislative competente (totalitatea actelor 
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normativ-juridice ce reglementează anumite domenii 
ale relaţiilor sociale); în sens restrâns – termenul „le-
gislaţie” presupune numai actele legislative (legile). 

În opinia autorului rus I.A. Ignatieva, în cazul 
examinării diferitelor puncte de vedere referitoare la 
termenul „legislaţie”, trebuie reţinut că acest termen 
face parte din categoria termenilor juridici speciali 
„care trebuie să reflecte concret şi exact conţinutul 
noţiunilor pe care le definesc”; în caz contrar, se poate 
repeta situaţia când „interpretarea în sens larg a legis-
laţiei, fiind comodă, era utilizată ca un mijloc legal 
de denaturare a legii”. În literatura juridică din fosta 
Uniune Sovietică era răspândită anume accepţiunea 
largă a legislaţiei, fapt ce s-a păstrat şi în literatura 
juridică contemporană a Republicii Moldova. În acest 
context, principala problemă ce necesită a fi abordată 
ţine de conţinutul termenului de legislaţie, în general, 
şi a legislaţiei ecologice, în special.

Odată ce legislaţia ecologică se prezintă a fi un feno-
men juridic nou nedefinitivat, e de la sine înţeles că şi 
sistemul conceptual se află la o etapă de consolidare.

Prin urmare, în literatura de specialitate se face 
distincţie între legislaţia ecologică în sens îngust şi 
în sens larg. În acelaşi timp, e necesar a evidenţia că 
accepţiunea dublă a termenului „legislaţie ecologică” 
se bazează atât pe caracterul actelor normative din care 
este constituită, cât şi pe tipurile de relaţii sociale pe 
care le reglementează (criteriu dezvoltat de către autorii 
ruşi I.A. Ignatieva şi O.L. Dubovik).

Din punctul de vedere al conţinutului, în sens larg, 
legislaţia ecologică este interpretată ca fiind totalitatea 
actelor normativ-juridice, iar în sens îngust – ca totali-
tate a actelor legislative.

Potrivit autorului rus O.I. Krassov, ar fi mai co-
rectă, din perspectiva supremaţiei legii, acceptarea 
noţiunii de legislaţie ecologică ca totalitate a actelor 
legislative. Însă, practica legiferării demonstrează că 
legislaţia ecologică cuprinde şi un număr impunător de 
acte normativ-juridice, adică presupune un conţinut cu 
mult mai larg.

Din punctul de vedere al obiectului, în teoria 
juridică se face distincţie între legislaţia ecologică 
în sens îngust, adică totalitatea actelor legislative 
şi normativ-juridice, care conţin norme juridice ce 
reglementează numai protecţia mediului înconjurător 
şi în sens larg – obiect al reglementărilor juridice se 
prezintă a fi, inclusiv, folosirea resurselor naturale, 
asigurarea securităţii ecologice a populaţiei şi terito-
riului şi a ordinii juridice ecologice.

Astfel, legislaţia ecologică este definită ca fiind: 
totalitatea legilor care reglementează relaţiile sociale ce 
constituie obiect al dreptului ecologic (M.M. Brinciuk); 

legislaţia ce reglementează relaţiile ecologice – relaţii 
sociale din sfera interacţiunii societăţii cu natura (de 
ocrotire a mediului înconjurător, asigurare a securităţii 
ecologice şi utilizare raţională a resurselor naturale)   
(I.A. Ignatieva); totalitatea normelor juridice ce stabilesc 
cerinţe în sfera protecţiei mediului înconjurător şi utili-
zării raţionale a resurselor naturale (O.L. Dubovik). 

Referindu-ne la stipulările exprese din conţinutul 
actelor legislative naţionale, observăm că, într-un sens 
restrâns, legislaţia ecologică este definită în cuprin-
sul: art.1 din Legea cu privire la protecţia mediului 
înconjurător, nr.1515-XI din 16.06.1993, în care se 
stipulează: „Relaţiile omului şi societăţii cu mediul se 
reglementează de Constituţie, de prezenta lege şi de 
prevederile altor legi şi acte legislative ce ţin cont de 
problematica protecţiei mediului şi folosirii raţionale 
a resurselor naturale”; art.1 din Codul funciar, care 
stabileşte: „Relaţiile funciare se reglementează de 
Constituţia Republicii Moldova, de prezentul Cod şi de 
alte acte legislative, emise în conformitate cu el”; art.2 
alin.(3) din Legea cu privire la deşeurile de producţie şi 
menajere, nr.1347-XIII din 09.10.1997, potrivit căruia 
„gestionarea (utilizarea, evacuarea) deşeurilor radioac-
tive, a sedimentelor apelor reziduale se efectuează în 
conformitate cu actele legislative în domeniu”. Deci, 
în cazurile date, legislaţia ecologică este concepută ca 
fiind totalitatea actelor legislative din domeniu.

În sens larg, conţinutul legislaţiei ecologice este ex-
pus în majoritatea legilor din domeniu. Astfel, noţiunea 
de legislaţie este interpretată ca fiind totalitatea legilor şi 
a altor acte normative ale Republicii Moldova, cu pre-
cădere în actele legislative adoptate până în anul 2000 
(de exemplu: Legea cu privire la regimul produselor 
şi substanţelor nocive, nr.1236-XIII din 03.07.1997 
(art.2 alin.(1)); Legea cu privire la protecţia plantelor, 
nr.612-XIV din 01.10.1999 (art.3 alin.(1)); Codul silvic 
(art.1 alin.(2)) etc.). 

Caracteristic pentru actele legislative, adoptate după 
anul 2000, este includerea în sistemul legislaţiei şi a 
tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este 
parte. Asemenea prevederi se conţin în: art.5 alin.(1) din 
Legea cu privire la Cartea Roşie a Republicii Moldova, 
nr.325-XVI din 15.12.2005; art.4 din Legea cu privire la 
produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi, nr.119-XV 
din 22.06.2004; art.4 alin.(1) din Legea cu privire la 
reţeaua ecologică, nr. 94-XVI din 05.04.2007 etc. Acest 
fapt poate fi explicat prin intensificarea relaţiilor exter-
ne ale Republicii Moldova, orientate spre asigurarea 
şi realizarea unei protecţii internaţionale şi regionale 
a mediului înconjurător.

Prezintă importanţă şi faptul că unele acte legislative 
prevăd ca element component al legislaţiei ecologice şi 



Nr. 1, ianuarie 2010REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

46

actele normative ale autorităţilor administraţiei publice 
centrale şi locale, de exemplu: art.3 din Legea privind 
asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei, 
nr.1513-XII din 16.06.1993 şi art.3 alin.(1) din Legea cu 
privire la protecţia plantelor; altele concretizează – de-
cretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele 
şi hotărârile Guvernului (de exemplu: Legea privind 
fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura, nr.149-XVI 
din 08.06.2006 (art.4)).

Reieşind din cele nominalizate, putem susţine că 
practica de legiferare se bazează pe interpretarea largă 
a legislaţiei, adică noţiunea dată cuprinde întregul com-
plex de acte normative elaborate şi adoptate în cadrul 
statului care reglementează relaţiile ecologice. Întru 
susţinerea acestei opinii se expune autorul autohton 
V.Ursu, în viziunea căruia termenul „legislaţie ecolo-
gică” poate şi trebuie privit numai în sens larg, în caz 
contrar el nu va putea fi folosit în raport cu termenii 
existenţi, ceea ce poate provoca şi diferite contradicţii 
şi coliziuni serioase în sistemul dreptului.

În aceeaşi manieră se expune şi autorul A.Capcelea, 
potrivit căruia totalitatea actelor normative ecologice 
creează un sistem legislativ special, care include legile 
Parlamentului, hotărârile, regulamentele Guvernului 
şi decretele Preşedintelui Republicii.

O variantă reuşită de definiţie, din punctul nostru de 
vedere, este formulată de către cercetătorul P.Zamfir, în 
viziunea căruia legislaţia ecologică presupune totalita-
tea actelor normative – legi şi acte subordonate legilor, 
care conţin norme juridice ecologice şi reglementează 
raporturile sociale de mediu (ecologice). Respectiv, 
considerăm necesar ca o asemenea definiţie să fie ex-
pres stipulată în cuprinsul legii-cadru din domeniu. În 
acelaşi timp, nu trebuie neglijat faptul că, în virtutea 
semnificaţiei şi specificului său, legislaţia ecologică 
este constituită atât din norme juridice ecologice, cât 
şi din norme ecologizate, fapt ce extinde considerabil 
limitele accepţiunii sale.

Un alt aspect ce necesită a fi elucidat la acest capitol 
ţine de utilizarea noţiunii „legislaţie ecologică”. Astfel, 
în urma studierii actelor legislative din domeniu con-
statăm că sintagma „legislaţie ecologică” este utilizată 
doar în câteva din ele, şi anume: Legea privind fondul 
ariilor naturale protejate de stat, nr.1538-XIII din 
25.02.1998 (art.15 pct.(a)); Legea cu privire la regi-
mul produselor şi substanţelor nocive (art.9 alin.(2)); 
Strategia Naţională şi Planul de Acţiuni în domeniul 
conservării diversităţii biologice. În acelaşi timp, no-
ţiunea dată este utilizată şi în cuprinsul Legii privind 
actele legislative (art.22 alin.(6) pct.a)).

Mult mai frecvent este utilizată sintagma „legislaţie 
cu privire la protecţia mediului”. Aşa bunăoară, în 

cuprinsul Legii privind protecţia mediului înconju-
rător cel mai mult este utilizată formula „legislaţie 
cu privire la protecţia mediului”, şi doar în cazuri 
singulare – „legislaţia de protecţie a mediului” (art.9 
pct.a)) şi „legislaţia în domeniul protecţiei mediului” 
(art.94 alin.(2)). Referitor la celelalte acte legislative, 
putem menţiona că formula în discuţie o regăsim în 
cuprinsul: art.8 alin.(2) din Legea privind protecţia 
aerului atmosferic, nr.1422-XIII din 17.12.1997; 
art.8 alin.(2) din Legea privind expertiza ecologică şi 
evaluarea impactului asupra mediului înconjurător, 
nr.851-XIII din 29.05.1996; art.4 alin.(2) din Legea cu 
privire la resursele materiale secundare, nr.787-XIII 
din 26.03.1996 etc. În acelaşi timp, atestăm cazuri sin-
gulare de utilizare a unor formule ca: „legislaţia privind 
ocrotirea naturii şi a mediului înconjurător” (Codul 
funciar, art.79); „legislaţia privind resursele naturale şi 
protecţia mediului înconjurător” şi „legislaţia privind 
ocrotirea naturii” (art.26 alin.(1) şi, respectiv, art.29 
alin.(1) din Legea cu privire la resursele naturale, 
nr.1102-XIII din 06.02.1997).

În viziunea noastră, utilizarea frecventă a formu-
lei „legislaţie cu privire la protecţia mediului” a fost 
condiţionată de denumirea legii-cadru. În acelaşi 
timp, considerăm că utilizarea mai multor formule în 
cazul dat atenuează într-o oarecare măsură caracterul 
sistemic şi coerent al legislaţiei ecologice.

O atenţie deosebită merită şi faptul că în cuprinsul 
actelor legislative din domeniu sunt utilizate o serie 
de formule care, într-o anumită măsură, fragmentează 
sistemul legislativ ecologic. Astfel, sunt întâlnite sin-
tagme ca: legislaţia funciară; legislaţia privind regimul 
produselor şi substanţelor nocive; legislaţia privind ac-
tivităţile cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi; 
legislaţia privind resursele naturale; legislaţia silvică; 
legislaţia privind protecţia aerului atmosferic; legisla-
ţia privind protecţia plantelor; legislaţia cu privire la 
fondul ariilor protejate, legislaţia apelor etc.

Din cele menţionate reiese că legislaţia ecologică 
este constituită dintr-o totalitate de legislaţii, care, 
de fapt, se prezintă a fi drept subramuri ale acesteia. 
În viziunea noastră, o asemenea utilizare a terme-
nului „legislaţie” nu este corectă (deoarece această 
noţiune presupune, în esenţă, un sistem complex de 
acte normative, bine ordonat şi coerent, şi nu doar o 
totalitate de norme adesea dispersate în diferite acte 
normativ-juridice, sau numai un singur act legislativ); 
altfel spus, în cazul dat termenul „legislaţie” nu este 
utilizat în sens direct. Respectiv, cu titlu de excepţie, 
prin conceptul dat poate fi definit cadrul juridic ce 
reglementează principalele aspecte ale protecţiei me-
diului înconjurător.
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Legislaţia ecologică – ramură a legislaţiei naţi-
onale. Apariţia şi amplificarea problemelor legate de 
calitatea factorilor de mediu au generat premise directe 
pentru preocuparea statului de a reglementa juridic 
relaţiile sociale legate de utilizarea resurselor naturale 
şi, respectiv, de protecţia mediului înconjurător.

Eforturile în această direcţie s-au soldat cu consti-
tuirea şi consolidarea (în ultimii ani) a unei noi ramuri 
a legislaţiei naţionale, şi anume – legislaţia ecologică. 
Astfel, începând cu anii’90 ai secolului XX, s-au pus 
bazele acestei ramuri, fapt condiţionat de transformă-
rile radicale din societate – obţinerea independenţei 
şi suveranităţii Republicii Moldova, preluarea noului 
curs de dezvoltare orientat spre economia de piaţă, 
spre crearea unui nou stat bazat pe drept şi integrare 
europeană. În acest sens, a fost elaborat şi aprobat un 
set de acte legislative în sfera resurselor naturale şi a 
protecţiei mediului înconjurător. 

Prin urmare, constituirea legislaţiei ecologice ca 
ramură a legislaţiei naţionale a avut drept factori de 
configurare următoarele momente: existenţa (inclusiv 
necesitatea desfăşurării) unor relaţii sociale specifice 
ce ţin de utilizarea resurselor naturale şi de protecţia 
mediului înconjurător şi, respectiv, existenţa unui set de 
acte normativ-juridice ce reglementează aceste relaţii, 
care urmăresc atingerea aceluiaşi scop.

Relaţiile sociale reglementate de legislaţia eco-
logică. Necesitatea identificării relaţiilor sociale ce 
constituie obiect al reglementărilor din domeniu este 
dictată şi, în acelaşi timp, contribuie la identificarea în 
cadrul întregului masiv de acte normative a unui sis-
tem distinct, şi anume – a legislaţiei ecologice. Pentru 
a elucida acest subiect, considerăm necesar de a face 
trimitere la teoria dreptului ecologic. 

La acest capitol, în doctrină constatăm lipsa unei 
opinii general acceptate referitoare nemijlocit la tipu-
rile de relaţii ce formează obiectul de reglementare al 
acestei ramuri de drept (şi, respectiv, al legislaţiei).

În această privinţă pot fi menţionate următoarele 
variante: ▪ relaţii sociale privitor la folosirea, conser-
varea, dezvoltarea şi protecţia factorilor de mediu;                     
▪ relaţii ce privesc protecţia, conservarea şi ameliorarea 
mediului ambiant; ▪ relaţii ce ţin de utilizarea resurselor 
naturale, protecţia, conservarea şi dezvoltarea compo-
nentelor mediului şi a mediului înconjurător în general; 
▪ relaţii sociale ce se nasc în legătură cu conservarea şi 
dezvoltarea mediului natural şi artificial; ▪ relaţii ce 
ţin de utilizarea, protecţia, regenerarea şi conserva-
rea mediului şi a resurselor lui; ▪ relaţii privitoare la 
conservarea, îmbunătăţirea, restabilirea şi utilizarea 
raţională a obiectelor naturii; ▪ relaţii ce ţin de uti-
lizarea raţională a resurselor naturale şi de protecţia 

mediului înconjurător etc. Aceste tipuri de relaţii mai 
sunt determinate ca fiind forme concrete de realizare 
a protecţiei mediului înconjurător.

Prin urmare, se impune clarificarea înţelesului 
principalelor noţiuni ce caracterizează relaţiile sociale 
reglementate de legislaţia ecologică, şi anume: protec-
ţia mediului, conservarea şi ameliorarea acestuia. 

Bunăoară, în viziunea profesorului român M.Duţu, 
în sens larg, protecţia cuprinde în linii generale 
toate problemele prevenirii şi combaterii degradării 
mediului, conservării şi ameliorării sale, dar nu se 
reduce la aceasta şi nu le presupune întotdeauna. 
Din perspectivă juridică se urmăreşte, pe de o parte, 
evitarea activităţilor nocive, iar, pe de altă parte, 
adoptarea unor măsuri pozitive pentru a împiedica 
deteriorarea mediului. Într-o altă viziune, protecţia 
exprimă aplicarea concepţiilor şi măsurilor cu privi-
re la mediul înconjurător susceptibile să împiedice 
acţiunea factorilor negativi care se manifestă atât în 
mediul natural, cât şi în cel creat de om.

Protecţia se realizează prin instituirea anumitor 
obligaţii, stabilirea unor condiţii speciale şi stipularea 
unor interdicţii privind utilizarea raţională a resurselor 
naturale, prevenirea şi combaterea poluării mediului şi 
a efectelor dăunătoare ale fenomenelor naturale asupra 
componentelor sale.

În viziunea aceluiaşi profesor român, conservarea 
mediului urmăreşte reproducerea şi întreţinerea dimen-
siunilor naturale ale acestuia, menţinerea la un nivel 
calitativ durabil a resurselor naturale. 

Ameliorarea calităţii mediului are ca obiectiv defi-
nitoriu îmbunătăţirea stării şi calităţii factorilor naturali 
şi a celor creaţi prin activităţi umane. Spre deosebire 
de conservare, care presupune numai întreţinerea unui 
statu-quo durabil, ameliorarea implică acte pozitive 
pentru îmbunătăţirea calităţii mediului.

Aceeaşi problemă este abordată şi de către autorul 
rus B.Erofeev, potrivit căruia conservarea sau asi-
gurarea integrităţii mediului presupune neadmiterea 
producerii unor modificări negative ireversibile ale 
factorilor de mediu în rezultatul activităţii umane, iar 
ameliorarea presupune activizarea funcţiilor utile ale 
factorilor naturali şi neutralizarea celor nocive.

În viziunea noastră, atât conservarea, cât şi ameli-
orarea factorilor de mediu constituie elemente com-
ponente organic integrate în acelaşi proces – protecţia 
mediului înconjurător.

Aceeaşi idee se desprinde şi din afirmaţiile autorului 
N.V. Kuzneţova, care identifică următoarele forme de 
realizare a protecţiei mediului înconjurător:

– protecţia mediului prin conservare se realizează 
prin scoaterea parţială sau totală a obiectelor şi comple-



Nr. 1, ianuarie 2010REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

48

xelor naturale din circuitul economic şi de altă natură 
şi crearea teritoriilor special protejate;

– organizarea utilizării raţionale şi regenerarea 
resurselor naturale (realizată în procesul activităţii 
economice şi de altă natură cu scopul preîntâmpinării 
consecinţelor nefaste, înrăutăţirii calităţii mediului 
înconjurător, epuizării resurselor naturale etc.);

– ameliorarea mediului înconjurător prin crearea 
unor condiţii mai bune pentru viaţa, munca şi odihna 
omului.

Referindu-ne în continuare la clasificarea relaţiilor 
reglementate de legislaţia ecologică, notăm că în lite-
ratura de specialitate, în funcţie de obiectul nemijlocit, 
acestea sunt divizate în relaţii legate de folosirea, con-
servarea, dezvoltarea şi protejarea: • resurselor abiotice 
(apa, aerul, solul, subsolul); • componentelor biotice 
(fauna şi flora); • componentelor antropice (factori 
creaţi prin activitatea umană).

O altă tipologie a relaţiilor de protecţie a mediului 
înconjurător este determinată în funcţie de influenţa 
negativă exercitată asupra acesteia de către activită-
ţile economice şi de altă natură a omului, şi anume:                 
• relaţii sociale ce ţin de poluarea chimică (de exem-
plu, poluarea aerului atmosferic în rezultatul emanării 
substanţelor poluante, poluarea solului în rezultatul 
utilizării îngrăşămintelor chimice etc.); • relaţii sociale 
ce ţin de poluarea fizică (de exemplu, poluarea sonoră, 
electromagnetică etc.); • relaţii sociale ce ţin de polu-
area biologică (ca urmare a utilizării biotehnologiilor, 
de exemplu, poluarea mediului cu microorganisme 
(viruşi, bacterii etc.)).

O categorie separată de relaţii sociale reglementate 
de legislaţia ecologică este constituită, în viziunea 
autorilor ruşi, din relaţii sociale ce ţin de asigurarea 
securităţii ecologice. 

 În acest sens, merită anunţat faptul că termenul 
„securitate ecologică” a apărut în legătură cu criza eco-
logică declanşată la finele sec. al XIX-lea – începutul 
sec. al XX-lea, care în a doua jumătate a sec. al XX-lea 
s-a transformat într-un pericol ecologic global pentru 
întreaga omenire. În Republica Moldova acest termen 
este întâlnit foarte rar, cu excepţia unor acte normative 
în care sunt stabilite orientările de bază ale politicii de 
mediu, de exemplu: Concepţia politicii de mediu (în 
care asigurarea securităţii ecologice a ţării este deter-
minată a fi drept unul dintre obiectivele principale ale 
politicii de mediu a statului), Programul Naţional de 
asigurare a securităţii ecologice pentru anii 2007-
2015 etc. Din categoria actelor legislative ecologice, 
termenul este întâlnit în Legea privind deşeurile de 
producţie şi menajere (Capitolul IV al căreia este in-
titulat „Cerinţele privind securitatea ecologică”), dar 

care nu conţine referiri la esenţa şi însemnătatea acestui 
concept. În Constituţie categoria dată lipseşte, dar şi 
în Legea cu privire la protecţia mediului înconjurător 
securitatea ecologică nu este reglementată. Situaţia 
dată denotă caracterul declarativ al prevederilor din 
Concepţia politicii de mediu şi, respectiv, gradul scăzut 
de asigurare normativă a acesteia. 

În teoria juridică a Federaţiei Ruse securitatea 
ecologică este definită ca fiind o stare de securitate 
(protecţie) a mediului înconjurător şi a intereselor vitale 
ale omului de o eventuală influenţă negativă a activităţii 
economice şi de altă natură, a situaţiilor excepţionale 
naturale sau tehnogene şi de consecinţele acestora. 
Existenţa unui act legislativ concret ce reglementează 
relaţiile de asigurare a securităţii ecologice nu exclude 
totuşi polarizarea opiniilor referitoare la necesitatea şi 
justeţea delimitării acestor relaţii sociale în categorie 
distinctă.

Astfel, în viziunea autorului B.V. Erofeev, securita-
tea ecologică reprezintă un sistem de măsuri orientate 
spre protecţia intereselor vitale ale omului faţă de 
influenţa negativă a mediului înconjurător. Acelaşi 
concept este explicat de autorul O.I. Krassov ca fiind 
acţiunile de prevenire a poluării mediului înconjurător 
cauzate de accidente, catastrofe şi calamităţi naturale. O 
definiţie distinctă este formulată de către A.Lagunova, 
care susţine că securitatea ecologică presupune o stare 
de securitate a omului şi a teritoriilor faţă de orice 
ameninţări de caracter tehnogen sau natural, care, întâi 
de toate, trebuie prevenite şi numai în cazul lipsei unei 
asemenea posibilităţi – lichidate.

Existenţa categoriei date de relaţii sociale este 
atestată şi de autorul I.A. Ignatieva, care consideră că 
asigurarea securităţii ecologice şi protecţia mediului 
constituie două forme de activitate distincte, deoarece 
anume aşa sunt stipulate în Constituţia Federaţiei Ruse, 
fiind în acelaşi timp două laturi ale aceleiaşi monede. 

La acest capitol, autorul N.Gheit susţine că în 
condiţiile actuale primordială ar trebui să fie nu doar 
protecţia mediului înconjurător, ci şi asigurarea secu-
rităţii ecologice a activităţilor care reflectă specificul 
problemelor ecologice – protecţia intereselor vitale ale 
omului, societăţii, statului. Iar A.Lagunova propune 
formularea unui articol special în conţinutul Codului 
penal în care să se stabilească răspunderea pentru ne-
asigurarea securităţii ecologice a persoanei.

În arealul ştiinţific autohton, asigurarea securităţii 
ecologice în calitate de categorie distinctă de relaţii 
sociale este atestată de A.Capcelea, care, în acest sens, 
menţionează că sistemul de acte normative din dome-
niu (legislaţia ecologică) cuprinde trei componente de 
bază, care pot fi calificate drept ramuri ale lui, şi anume:          
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• acte normative ce ţin de protecţia mediului (în sensul 
îngust al noţiunii); • acte normative ce reglementează 
relaţiile din domeniul utilizării, protecţiei, ameliorării 
resurselor naturale (care, la rândul lor, pot fi divizate 
sub aspect ramural în domenii – funciar, acvatic etc.); 
• acte normative orientate spre asigurarea securităţii 
ecologice a populaţiei.

Cu mult mai departe merge în acest sens autorul 
T.V. Zlotnikova, în viziunea căreia noţiunea „protecţia 
mediului înconjurător” trebuie substituită prin noţiunea 
„securitatea ecologică a mediului”, fiind, respectiv, ne-
cesară elaborarea şi adoptarea actului legislativ cores-
punzător. Dar, dat fiind faptul că conceptul „securitate 
ecologică” nu poate cuprinde aşa tipuri de activităţi ca 
protecţia speciilor de plante şi animale rare şi pe cale 
de dispariţie, conservarea biodiversităţii, ameliorarea 
calităţii mediului etc., adică activităţi care în mod direct 
nu sunt orientate spre asigurarea securităţii ecologice, 
această opinie se prezintă a fi nefondată.

Asupra acestui subiect s-a expus şi M.M. Brinciuk, 
care nu recunoaşte existenţa de sine stătătoare a acestei 
categorii de relaţii sociale, deoarece, potrivit lui, ele nu 
pot fi delimitate clar şi exact din totalitatea relaţiilor 
sociale ce ţin de protecţia mediului înconjurător. 

În viziunea sa, asigurarea securităţii ecologice 
constituie doar un aspect al protecţiei mediului încon-
jurător; sinonim al conceptului dat; scop şi sarcină a 
activităţii de regenerare şi păstrare a calităţii mediului 
înconjurător. El poate fi privit, de asemenea, şi ca un 
principiu fundamental al protecţiei mediului, în virtutea 
căruia orice activitate legată de utilizarea naturii sau 
exercitarea unei influenţe negative asupra mediului 
înconjurător trebuie să fie evaluată de pe poziţiile 
securităţii ecologice.

În ceea ce ne priveşte, suntem de părere că concep-
tele „protecţia mediului înconjurător” şi „securitatea 
ecologică” nu pot fi determinate ca fiind sinonime, 
deoarece, după cum afirmă V.B. Erofeev, relaţiile de 
protecţie a mediului sunt orientate spre protecţia na-
turii şi a elementelor sale, iar relaţiile de asigurare a 
securităţii ecologice sunt destinate protecţiei intereselor 
vitale ale omului faţă de influenţa negativă a mediului 
înconjurător. 

Deosebit de important se prezintă a fi survenirea 
răspunderii penale pentru încălcarea cerinţelor securi-
tăţii ecologice, soldate cu urmări grave pentru mediu 
şi populaţie, stabilită de către legislaţia în vigoare 
(art.223 din Codul penal). Anume acest moment, în 
viziunea noastră, subliniază o dată în plus necesitatea de 
a reglementa concret la nivel legislativ relaţiile sociale 
ce ţin de asigurarea securităţii ecologice a populaţiei 
şi teritoriului.

În acest context, merită a fi subliniat faptul că există 
o anumită legătură între reglementarea relaţiilor de pro-
tecţie a mediului înconjurător şi asigurarea securităţii 
ecologice, deoarece prin asigurarea securităţii ecologi-
ce se realizează şi măsuri de protecţie a mediului, şi vi-
ceversa: activităţile de protejare a mediului, în general, 
sunt de natură să asigure securitatea ecologică. 

Astfel, pot fi evidenţiate trei tipuri de relaţii sociale 
ce se bazează pe anumite necesităţi ale societăţii (defini-
te în literatura de specialitate ca fiind relaţii ecologice): 
de folosire raţională a resurselor naturale, de protecţie 
a mediului şi de asigurare a securităţii ecologice. Prin 
urmare, totalitatea relaţiilor nominalizate constituie 
obiect de reglementare al legislaţiei ecologice şi, de 
asemenea, obiect al dreptului ecologic. 

În acelaşi timp, trebuie de menţionat că relaţiile în 
discuţie sunt prin esenţă indisolubile, adică există o 
bază reală pentru reglementarea juridică comună a aces-
tor relaţii, conţinută de legăturile dialectice profunde, 
formate în baza activităţilor ecologice corespunzătoare,  
fapt ce orientează totalitatea actelor legislative ecolo-
gice spre atingerea unui scop comun.

În concluzie, ţinem să subliniem următoarele: 
legislaţia ecologică a Republicii Moldova reprezintă 
o ramură complexă a legislaţiei naţionale, constituită 
din totalitatea actelor normative (legi şi acte subordo-
nate legilor) care conţin norme juridice ecologice şi 
reglementează relaţiile sociale ce ţin atât de folosirea 
raţională a resurselor naturale, de protecţia mediului 
înconjurător, cât şi de asigurarea securităţii ecologice, 
cu scopul prevenirii şi combaterii influenţei negative 
a activităţilor economice şi de altă natură a omului 
asupra mediului înconjurător, resurselor naturale şi 
asupra sănătăţii populaţiei.

Respectiv, importanţa covârşitoare a legislaţiei 
ecologice în reglementarea relaţiilor din societate este 
determinată de faptul că ea are menirea să asigure atât 
protecţia mediului înconjurător, cât şi nemijlocit fiinţa 
umană.
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SUMMARY
This article contains an analysis of justice quality and efficiency in Republic of Moldova, by studying 

the national legislation and its conformity with the European standards in the field of justice. Every state 
has a Supreme Council of Magistracy responsible for judge appointment, selection and promotion and 
the majority of European normative acts settle that it must have a really independent character and an 
adequate structure, to assure that this Council is able to guarantee the judges’ independence, impartiality 
and integrity. This investigation is centred on the special Law about the Supreme Council of Magistracy 
statute, its role and on the idea that the norms about its structure do not correspond to the Constitution of 
Republic of Moldova and to the European norms that regulate the judge statute. The national legislation 
settles that the Supreme Council of Magistracy consists of 12 members, 5 of them being judges, but the 
European norms promote the idea that the number of judges has to be at least a half of the total number 
of the members. Our option is to modify the national norms about the Supreme Council structure in the 
sense of selecting not five but six judges by the General Assembly of Judges as members of the Council, 
without including the President of the Supreme Court of Justice, because the last is not a simple judge 
but has the role of a chief and a large contribution for increasing the value of the authority he governs, 
the justice in general and the efficiency of activity of the Supreme Council of Magistracy. That’s why the 
President of the Supreme Court of Justice is a member by right of the Supreme Council of Magistracy, 
as the Minister of Justice and the General Prosecutor. We have made a detailed investigation of the na-
tional legislation writing this article and we propose to modify the content of some juridical norms for 
adjusting them to the European standards. At the same time, it is very important to exclude the political 
elements from justice administration and to promote only professional judges, for increasing the justice 
authority and value. 

V
în procesul de reglementare a vieţii sociale. În funcţie 
de calitatea şi eficienţa acestuia, putem efectua o carac-
teristică destul de detaliată a componenţei şi activităţii 
societăţii civile, a dezvoltării relaţiilor economice, a ni-
velului de democratizare a societăţii, de cultură a acestei 
societăţi, precum şi a valorilor pe care le promovează. 
Nu agravăm importanţa fenomenului juridic din motiv 
că avem o profesie din sfera dreptului, ci intenţionăm a 
evidenţia valoarea acestuia, întrucât anume realizarea şi, 
în special, aplicarea dreptului denotă elocvent calitatea 
guvernării şi viabilitatea statului ce-i este caracteristic. 
Anume la hotarul interacţiunii dintre stat şi drept se ma-
nifestă rolul justiţiei contemporane. Ca sistem de instanţe 
ori ca funcţie a statului, atât la nivel organizaţional, cât 
şi funcţional, justiţia apare ca un fenomen sociojuridic 

orientat spre o manifestare a autorităţii statale absolute 
în domeniul interpretării şi aplicării dreptului. Nu este, 
în acest caz, necesar a distinge instanţele de drept comun 
de cele specializate, determinate de legislaţia naţională 
şi nici de instanţele de jurisdicţie constituţională, dacă 
ne referim la o organizare jurisdicţională de model 
european. Importanţa exteriorizării exponentului de 
autoritate din cadrul puterii statale, atribuite justiţiei, în 
coraport cu legislativul şi executivul, ce se manifestă, 
bineînţeles, în calitate de ramuri ale puterii de stat, este de 
o vitalitate accentuată pentru guvernările contemporane, 
deoarece anume prin intermediul justiţiei se prezintă 
„cele mai transparente” acte de aplicare a dreptului. Prin 
intermediul actului de justiţie statul transmite societăţii 
mesajul referitor la gradul de respectare a dreptului de 
către justiţiabili în ce priveşte nivelul, calitatea, eficienţa 
şi oportunitatea respectării şi restaurării drepturilor şi 
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libertăţilor oamenilor din acest socium. Evident, justiţia, 
prin natura sa organizaţională, prin calitatea şi eficienţa 
actului de justiţie, apare ca „barometru” al funcţionării 
unei sau altei guvernări. 

Încercând a efectua o caracteristică a autorităţii jude-
cătoreşti din Republica Moldova, este necesar a conşti-
entiza volumul şi profunzimea acestui eventual studiu. 
Este oportună analiza bazei legislative din domeniu, care 
la fel prezintă interes pentru desfăşurarea procesului de 
cercetare academico-practic. Putem efectua o retrospec-
tivă a legislaţiei, reflectată atât în Constituţia Republicii 
Moldova, cât şi în alte acte normative: Legea cu privire 
la Consiliul Superior al Magistraturii, nr.947-XIII din 
19.07.19961; Legea privind Institutul Naţional al Justiţi-
ei, nr.152-XVI din 08.06.20062; Legea cu privire la sta-
tutul judecătorului, nr.544-XIII din 20.07.19953; Legea 
cu privire la Procuratură, nr.294-XVI din 25.12.20084; 
Legea privind organizarea judecătorească, nr.514-XIII 
din 06.07.19955; Legea cu privire la colegiul de calificare 
şi atestarea judecătorilor, nr.949-XIII din 19.07.1996.6 
Există şi alte acte normative, atât cu statut de lege, cât şi 
cu statut de act normativ subordonat legii; însă, nu este 
atât de important a etala abilităţile în cunoaşterea denu-
mirii acestora, cât de a aprecia calitatea reglementărilor 
din actele normative menţionate şi corespunderea acesto-
ra cu standardele europene în domeniu. Prin intermediul 
acestui studiu ne-am propus drept scop efectuarea unei 
analize a gradului de corespundere a legislaţiei naţionale 
cu reglementările europene, în contextul recentelor mo-
dificări operate în Legea cu privire la Consiliul Superior 
al Magistraturii, în special referitoare la componenţă, 
care, în conformitate cu dispoziţiile alin.(1) art.1 al legii 
menţionate, „este un organ independent, format în ve-
derea organizării şi funcţionării sistemului judecătoresc 
şi este garantul independenţei autorităţii judecătoreşti”. 
Obiecţiile noastre sunt generate de ultimele modificări, 
adoptate la 25.12.2008 şi publicate la data de 14.02.2009, 
care fac referinţă anume la componenţa acestui organ ce 
exercită autoadministrarea judecătorească. Standardele 
internaţionale şi regionale în domeniul menţionat sunt 
reflectate prin Carta Europeană privind statutul judecă-
torilor7, adoptată la Strasbourg, în perioada 8-10 iulie 
1998, de către Consiliul Europei. În preambulul Cartei 
menţionate se face o enumerare a valorilor sociale şi, în 
special, a unor valori juridice, care urmează a fi realizate 
şi promovate în spiritul Cartei. Cunoaşterea conţinutu-
lui Cartei, inclusiv difuzarea ei în masă, sunt elemente 
esenţiale pentru concretizarea dinamicii sale de progres. 
Ea este destinată judecătorilor, juriştilor, responsabililor 
politici şi, în general, tuturor persoanelor interesate în 
cercetarea detaliată a instituţiei Statului de drept şi a 
democraţiei.8 

Supunem caracterizării şi conformităţii cu legislaţia 
europeană norma din art.3 al legii menţionate, care, în 
opinia noastră, prezintă o anumită neconcordanţă cu 
Carta Europeană privind statutul judecătorilor. Articolul 3 

din legea naţională9 se referă la reglementările privind 
componenţa Consiliului Superior al Magistraturii. Aline-
atul (1) reconfirmă norma constituţională şi o dezvoltă, 
stabilind numărul membrilor Consiliului Superior al 
Magistraturii – de 12. Alineatul (2) al aceluiaşi articolul 
conţine dispoziţii generale referitoare la persoanele care 
pot deveni membri ai Consiliului Superior al Magistra-
turii, şi anume: „În componenţa Consiliului Superior 
al Magistraturii intră judecători şi profesori titulari, 
precum şi Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Mi-
nistrul Justiţiei, Procurorul General, care sunt membri de 
drept”. Principalele divergenţe dintre legislaţia naţională 
şi standardele normative europene în domeniu sunt la 
nivelul conţinutului reflectat în norma din alin.(4) art.3, 
care reglementează componenţa Consiliului Superior al 
Magistraturii: „Cinci membri din rândul judecătorilor 
sunt aleşi prin vot secret de Adunarea Generală a Jude-
cătorilor din Republica Moldova. Patru membri se aleg 
de Parlament din rândul profesorilor titulari, cu votul 
majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea a cel puţin 
20 de deputaţi în Parlament”. Atenţionăm prezenţa a 
5 reprezentanţi ai corpului judecătoresc, aleşi de Adu-
narea Generală a Judecătorilor, care posedă, conform 
legii, această unică competenţă. Din numărul total de 
12 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, ei 
constituie mai puţin de jumătate. O reflectare a spiritului 
reglementărilor europene în legislaţia naţională ar deter-
mina stabilirea numărului de 6 (şase) judecători aleşi de 
către Adunarea Generală a Judecătorilor. Punctul 1.3 al 
Cartei Europene cu privire la statutul judecătorilor statu-
ează: „În privinţa oricărei decizii ce poate afecta selecţia, 
alegerea, numirea, desfăşurarea carierei sau încetării 
mandatului unui judecător, statutul prevede intervenţia 
unei instanţe independente de puterea executivă şi pu-
terea legislativă, care să cuprindă cel puţin o jumătate 
dintre judecătorii aleşi de către egalii lor (sublinierea 
ne aparţine – n.a.), în concordanţă cu modalităţi care 
să garanteze reprezentarea cea mai largă a acestora”. 
Conţinutul pct.1.3 îl regăsim şi în expunerea de motive 
a Cărţii Europene privind statutul judecătorilor, care 
prevede intervenţia unei instanţe independente de 
puterea executivă sau de puterea legislativă pentru 
orice decizie care afectează selecţia, recrutarea, nu-
mirea, derularea carierei sau încetarea mandatului 
de funcţie a unui judecător. Prin această expunere argu-
mentăm importanţa studiului efectuat. Anume valoarea, 
autoritatea şi rolul Consiliului Superior al Magistraturii 
în instituirea sistemului de garanţii, care, la rândul lor, 
determină calităţile inerente de independenţă, imparţia-
litate şi inamovibilitate ale statutului de judecător, ne-a 
determinat să efectuăm o caracteristică a articolului 3 din 
Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii.10 
Independenţa justiţiei11 face obiectul uneia dintre regulile 
cu valoare incontestabilă, de principiu, fundamentale 
pentru exerciţiul regulat al justiţiei.12 Importanţa şi ac-
tualitatea principiului şi conceptului sunt demonstrate 
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prin reflectarea acestora în reglementările internaţionale: 
înscrierea în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 
şi în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.13

 Trebuia să se ţină cont, în această privinţă, de 
anumite deosebiri între sistemele naţionale de drept. 
În unele dintre ele va fi greu de admis ca o instanţă 
independentă să se substituie unei autorităţi politice 
de numire. Dar obligaţia, într-un astfel de caz, de a 
primi cel puţin recomandarea sau avizul unei instanţe 
independente nu poate să nu aibă un efect foarte in-
citant, chiar unul de constrângere. În spiritul Cartei, 
recomandările sau avizul instanţei independente nu 
constituie garanţii, decât dacă sunt de natură ge-
nerală, urmate de aplicarea în practică. Autoritatea 
politică sau administrativă care nu ţine cont de o astfel 
de recomandare sau de un astfel de aviz ar trebui cel 
puţin să fie obligată să facă cunoscute motivele refuzului. 
Natura şi destinaţia Consiliului Superior al Magistraturii 
asigură caracterul specific apolitic al activităţii instanţe-
lor de toate nivelurile şi monitorizează calitatea actului 
decizional, corespunderea lui unui sistem legislativ 
democratic şi constituţional.

Carta reţine o formulare în care intervenţia instanţei 
independente va putea să ia forma atât a unui aviz, cât şi 
a unei recomandări, a unei propuneri sau a unei decizii. 
S-a discutat şi problema privind competenţa instanţei 
independente. Carta a reţinut o formulare, conform 
căreia în această instanţă iau parte cel puţin jumătate 
din judecătorii care au fost aleşi de către egalii lor. 
Ea nu a manifestat tendinţa de a permite, eventual, 
ca judecătorii să fie în minoritate în cadrul instanţei 
independente şi nici ca ei să fie majoritari din punct 
de vedere numeric. În scopul preîntâmpinării unor 
reproşuri de autoritate după formă, dar, concomitent, 
superficiale după conţinut, că Preşedintele Curţii Su-
preme de Justiţie ar fi cel de-al şaselea membru, este 
necesar a menţiona că, în lumina Cartei Europene, sunt 
prevăzute expres condiţiile de independenţă a instanţei 
în discuţie: iau parte cel puţin jumătate din judecătorii 
aleşi de egalii lor. Preşedintele instanţei judecătoreşti 
superioare în stat este membru „de drept” în instituţia 
numită în legislaţia naţională Consiliu Superior al Ma-
gistraturii, acest fapt fiind argumentat prin calitatea sa 
de conducător şi contribuind, evident, la eficientizarea 
activităţii atât a Consiliului Superior al Magistraturii, cât 
şi a întregii organizări judecătoreşti. La fel, calificativul 
„de drept” atribuit funcţiilor de Procuror General şi de 
Ministru al Justiţiei este îndreptat spre realizarea anu-
mitor obiective determinate de funcţionalitatea acestor 
instituţii. Prezenţa membrilor „de drept” în componenţa 
Consiliului Superior al Magistraturii este argumentată şi 
prin tendinţa de a asigura un echilibru între legislativ şi 
executiv în cadrul autorităţii judecătoreşti. Accentuăm 
necesitatea prezenţei în componenţa Consiliului Superior 
al Magistraturii a numărului de şase membri – judecă-
tori aleşi de către Adunarea Generală a Judecătorilor, 

în scopul asigurării funcţionalităţii acestei instituţii ca 
un adevărat garant al independenţei justiţiei. La acest 
capitol, practica europeană în domeniu constituie un 
exemplu şi argument elocvent.14

Carta prevede că judecătorii care fac parte din in-
stanţa independentă sunt aleşi de către egalii lor, con-
siderându-se că, datorită caracterului independent al 
instanţei menţionate, este inadmisibilă alegerea ori 
numirea judecătorilor de către o autoritate politică 
aparţinând puterii executive sau legislative. O astfel 
de formulă este de natură să confere un caracter 
partizan desemnării sau rolului judecătorilor. Nu 
este de aşteptat, în mod concret, ca judecătorii din 
instanţa independentă să obţină favoruri din partea 
unor partide politice sau din partea unor organisme 
cărora le datorează desemnarea. Analizând această 
remarcă, cuprinsă în interpretările Cartei şi care nu 
prea a fost luată în consideraţie de către precedenta 
componenţă a Consiliului Superior al Magistraturii la 
numirea şi promovarea judecătorilor, ne convingem 
că are o importanţă primordială pentru promovarea şi 
consolidarea calităţii şi autorităţii actului de justiţie şi a 
justiţiei în ansamblu. Anume excluzând criteriile politice 
de numire şi promovare vor trece în prim-plan asemenea 
criterii, cum sunt pregătirea iniţială şi profesionalismul 
la emiterea actului de justiţie. 

 În sfârşit, fără a impune un mod particular 
de scrutin, Carta indică modalităţile de alegere a 
reprezentanţilor judecătorilor în interiorul acestei 
instanţe, care trebuie să asigure reprezentarea cea 
mai largă a acestora. La nivel naţional, considerăm 
că acest obiectiv s-a realizat la alegerea candidaturilor 
în noua componenţă a Consiliului, întrucât au fost aleşi 
reprezentanţi din instanţele de toate nivelurile.

Modificările menţionate în legea naţională contravin 
Cartei. În luna noiembrie 2008, într-o discuţie privată 
referitoare la proiectul de lege ce vizează reformele în 
Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 
ne-am exprimat dezacordul în ce priveşte perspectivele, 
constituţionalitatea şi corespunderea acestor modificări 
cu standardele internaţionale. Principalul argument pe 
care l-am invocat, opozabil actualelor reglementări din 
art.3 al Legii cu privire la Consiliul Superior al Magis-
traturii, a fost încălcarea esenţei principiilor indepen-
denţei, inamovibilităţii şi imparţialităţii judecătorului, 
ca principii fundamentale ce influenţează în mod direct 
calitatea şi eficienţa justiţiei contemporane. Am insistat 
că respectivele principii constituie garanţii ale indepen-
denţei judecătorului şi a justiţiei în ansamblu. Îndrăznim 
a deduce ideea că dispoziţiile art.3 al Legii cu privire la 
Consiliul Superior al Magistraturii urmau să posede un 
caracter temporar, având drept scop selectarea riguroasă 
a judecătorilor deja numiţi – scop nobil şi necesar, în 
viziunea noastră, dar care, totuşi, nu se merită a fi reali-
zat prin metodele pe care le intuim, la acest subiect, în 
legislaţia naţională. Ca atare, nu este relevant vectorul 
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atribuit acestor reforme, pregătite de către guvernarea 
precedentă, cu intenţia de a le transmite spre realizare 
actualei guvernări. Ne convingem că problema nu are 
conotaţie politică. Ne pune în gardă, însă, lejeritatea 
legislativă, prin intermediul căreia statutul de garant 
al independenţei autorităţii judecătoreşti se reduce la o 
simplă formalitate. Ar fi greşit şi iraţional de a încerca 
divizarea judecătorilor în cei numiţi sau promovaţi de 
guvernarea precedentă şi cei ce urmează a fi numiţi sau 
promovaţi de actuala guvernare, atribuindu-le primilor 
calificativele de corupţi şi dependenţi din punct de 
vedere politic şi secunzilor, respectiv, calificativele de 
oneşti şi independenţi. Meritul unei sau altei guvernări 
se va aprecia prin gradul de receptivitate la iniţiativele 
de modificare a legislaţiei în domeniu. Perfecţionarea 
mecanismului de administrare a autorităţii judecătoreşti, 
atât în aspect organizaţional, cât şi funcţional, va permite, 
în perspectivă, evitarea numirii şi promovării persoanelor 
pe care le-am putea numi „o nedumerire a justiţiei” şi 
care vor încerca şi în viitor, prin activitatea lor „profesi-
onală”, să discrediteze autoritatea judecătorească.

Printre multiplele sarcini pe care şi le-a propus spre 
realizare actuala guvernare se enumeră şi reforma în sfera 
justiţiei. Se preconizează vaste şi radicale transformări 
ce nu mai pot fi amânate. Oricare guvernant, învestit cu 
capacitate de prognozare, este convins de faptul că în-
crederea societăţii în guvernare este direct proporţională 
cu autoritatea, independenţa, reflectarea conştiinţei gu-
vernării contemporane. Toate aceste reforme presupun, 
în primul rând, funcţionarea unui Consiliu Superior al 
Magistraturii caracterizat prin legitimitate, adică total-
mente în corespundere cu normele constituţionale şi cu 
standardele europene în domeniu. Corpul judecătoresc, 
pe lângă faptul că trebuie să fie constituit din persoane 
demne, din profesionişti, în scopul desfăşurării unei 
activităţi calitative, trebuie să aibă şi încredere în ziua 
de mâine în ce priveşte activitatea lor profesională. În 
caz contrar, obiecţiile actualei guvernări, înaintate pre-
cedentei, vor rămâne simple vibraţii ale aerului, care 
vor fi apreciate corespunzător de electorat la scrutinele 
următoare. Accentuăm că actuala guvernare, întreaga 
societate civilă au mari speranţe în autoritatea judecă-
torească, în calitatea şi eficienţa actului de justiţie. Dar, 
totul începe de la legitimitatea Consiliului Superior al 
Magistraturii, de la capacitatea lui – atât juridică, cât 
şi morală – de a iniţia o reformă onestă şi eficientă în 
organizarea şi funcţionalitatea justiţiei, ce ar corespunde 
valorilor promovate de Principiile fundamentale referi-
toare la independenţa magistraturii.15 Credibilitatea faţă 
de putere este direct proporţională cu respectul faţă de 
autoritatea judecătorească, manifestat atât din partea 
societăţii, cât şi din partea puterii de stat.

În concluzie: este necesar, iniţial, de a efectua o mo-
dificare a conţinutului articolului 3 al Legii cu privire 
la Consiliul Superior al Magistraturii. Ar fi oportun ca 
propunerea de reformare a normei să parvină de la Curtea 
Supremă de Justiţie, poate chiar de la Consiliul Superior 

al Magistraturii, convocat în noua componenţă sau prin 
pronunţarea Curţii Constituţionale referitor la consti-
tuţionalitatea normei supuse discuţiei, care, în opinia 
noastră, contravine prevederilor art.6 („Separarea şi co-
laborarea puterilor”) şi art.116 („Statutul judecătorilor”) 
ale Constituţiei Republicii Moldova, cu reţinerea faptului 
că această procedură nu poate fi iniţiată din oficiu.
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loacelor de transport ce asigură securitatea circulaţiei 
sau în încălcarea regimului de lucru al şoferilor ori 
mecanizatorilor. Reflectând această realitate evidentă, 
în art.265 C.pen. RM legiuitorul a instituit o dispoziţie 
menită să contribuie la prevenirea pericolului sus-numit. 
La concret, la art.265 C.pen. RM e stabilită răspunderea 
pentru punerea în exploatare a mijloacelor de transport 
cu defecte tehnice vădite sau altă încălcare gravă a re-
gulilor de exploatare a acestora, ce asigură securitatea 
circulaţiei, săvârşită de către o persoană responsabilă 
pentru starea tehnică sau pentru exploatarea mijloacelor 
de transport, precum şi încălcarea de către o persoană 
cu funcţie de răspundere ori de către o persoană care 
gestionează o organizaţie comercială, obştească sau o 
altă organizaţie nestatală a regimului de lucru al şoferi-
lor sau mecanizatorilor, dacă aceste acţiuni au provocat 
urmările indicate la art.264 C.pen. RM.

Începem analiza nostră cu examinarea trăsătu-
rilor obiectului infracţiunii prevăzute la art.265 
C.pen. RM. 

Astfel, obiectul juridic generic al infracţiunii date 
îl formează relaţiile sociale cu privire la securitatea în 
transport. Cât priveşte obiectul juridic special, acesta 
are un caracter complex: obiectul juridic principal îl 
constituie relaţiile sociale cu privire la buna desfăşurare 

a exploatării mijloacelor de transport şi a regimului de 
lucru al şoferilor sau mecanizatorilor; obiectul juridic 
secundar îl constituie relaţiile sociale cu privire la sănă-
tatea sau viaţa persoanei. Obiectul material al infracţiunii 
examinate îl reprezintă corpul persoanei.

Privitor la următorul element constitutiv al infracţiu-
nii – latura obiectivă – trebuie de menţionat că aceasta 
are următoarea structură:

1) fapta prejudiciabilă care cunoaşte următoarele trei 
modalităţi cu caracter alternativ:

a) acţiunea de punere în exploatare a mijloacelor de 
transport cu defecte tehnice vădite;

b) acţiunea exprimată într-o altă încălcare gravă a 
regulilor de exploatare a mijloacelor de transport, ce 
asigură securitatea circulaţiei;

c) acţiunea de încălcare a regimului de lucru al şofe-
rilor sau mecanizatorilor;

2) urmările prejudiciabile, având un caracter alter-
nativ:

a) vătămarea medie a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii;

b) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii;

c) decesul (unei singure persoane sau a mai multor 
persoane);

3) legătura cauzală dintre fapta prejudiciabilă şi 
urmările prejudiciabile.

INFRACŢIUNEA  DE  PUNERE  ÎN  EXPLOATARE  A 
MIJLOACELOR  DE  TRANSPORT  CU  DEFECTE 

TEHNICE  VĂDITE  (art.265 C.pen. RM):  
ANALIZA  ELEMENTELOR  CONSTITUTIVE

Vitalie STATI, 
doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

SUMMARY
The article represents an analysis of the integrant elements of the offence of putting into service the 

transport means with obvious technical hitches (art.265 of the Criminal Code of Republic of Moldova). The 
features of the object of the above-mentioned offence are examined: the generic juridical object is formed 
by the social relations regarding the security in the transport; the special juridical object has a complex 
nature; the person’s body forms the material object of the offence. The objective side of the offence has 
the following structure: the prejudicial deed that might be represented by three modalities with alternative 
character; the prejudicial consequences that have an alternative character; and the causative link between 
the prejudicial deed and the prejudicial consequences. As a result of a thorough analysis of various defini-
tions, the author has the following remarks: the idea that the serious violation of the working regime of the 
drivers is an example of another serious violation of the rules of exploiting the transport means can not be 
accepted; a sufficient demarcation between the serious violation and the violation devoid of severity of rules 
of exploiting transport means is not made, etc. The violations specified in the Road Traffic Regulation and 
that according to the author’s opinion should not be subject to the notion „other serious violation of the 
rules of exploiting transport means, that ensures the traffic security” are listed. The subjective side and the 
subject of the offence provided by Art.265 of The Criminal Code of Republic of Moldova are also examined. 
The enterprise from the auto transport system can not be subject of the discussed offence. 

O parte din accidentele rutiere îşi au cauza în 
încălcarea gravă a regulilor de exploatare a mij-
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Analiza conţinutului laturii obiective a infracţiu-
nii, prevăzute la art.265 C.pen. RM, o vom începe cu 
examinarea celor trei modalităţi alternative ale faptei 
prejudiciabile.

Astfel, prima din respectivele modalităţi se exprimă 
în acţiunea sau inacţiunea de punere în exploatare a 
mijloacelor de transport cu defecte tehnice vădite.

Articolul 178 din Codul penal din 1961 este co-
respondentul art.265 C.pen. RM. Numai că în art.178 
C.pen. RM din 1961 se utiliza noţiunea „darea în ex-
ploatare a unor mijloace de transport vădit defectate 
din punct de vedere tehnic”, nu noţiunea „punerea în 
exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice 
vădite”. Am făcut această digresiune, pentru că, la pct.22 
al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Despre 
practica judiciară cu privire la aplicarea legislaţiei în 
cadrul examinării cauzelor penale referitor la încălcarea 
regulilor de securitate a circulaţiei şi de exploatare a 
mijloacelor de transport”, nr.20 din 8.07.1999 (în con-
tinuare – Hotărârea Plenului nr.20/1999)1 se formulează 
definiţia noţiunii „darea în exploatare a unor mijloace 
de transport vădit defectate din punct de vedere tehnic”: 
„ordinul sau permisiunea pentru plecarea pe rută a mij-
locului de transport cu asemenea defecte tehnice care 
sunt interzise pentru exploatarea tehnică a mijloacelor 
de transport, şi care pot conduce la urmări periculoase, 
în special, în sistemele de transmisie, direcţie, frânare, 
rulare, lumini şi semnalizare, uzare a protectoarelor 
roţilor şi altele”.

Având ca suport această definiţie, prin „punere în 
exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice 
vădite” trebuie să înţelegem acţiunea care:

1) constă în darea unui ordin sau acordarea de 
permisiune pentru efectuarea deplasării mijlocului de 
transport;

2) presupune ca premisă prezenţa la mijlocul de 
transport a unor defecte tehnice vădite, astfel încât se 
creează pericolul producerii urmărilor prejudiciabile 
prevăzute la art.264 C.pen. RM;

3) presupune că defectele tehnice vădite se referă, în 
special, la sistemele de transmitere, sistemele de direcţie, 
sistemele de frânare ale mijlocului de transport pus în 
exploatare, la dispozitivele de iluminare, dispozitivele 
de semnalizare luminoasă şi sonoră, ori constau, în 
special, în uzarea anvelopelor unui asemenea mijloc de 
transport etc.

În opinia lui V.V. Timoşcenko2, punerea în exploatare 
a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vădite poate 
fi săvârşită nu doar pe calea acţiunii, dar şi pe calea in-
acţiunii. De aceeaşi părere este A.I. Korobeev.3

În opinia noastră, inacţiunea (de exemplu, neîn-
treprinderea de măsuri pentru a nu admite circulaţia 
mijlocului de transport care are defecte tehnice vădite) 
nu poate evolua ca formă de săvârşire a punerii în ex-
ploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice 
vădite. Legiuitorul este foarte explicit şi foloseşte în 
dispoziţia art.265 C.pen. RM formula „dacă aceste   

acţiuni au provocat urmările indicate la art.264”. De aici 
rezultă că ar fi o încălcare a principiului legalităţii (art.3 
C.pen. RM) interpretarea extensivă defavorabilă în 
sensul că infracţiunea, prevăzută la art.265 C.pen. RM, 
poate fi săvârşită pe calea inacţiunii. Astfel, considerăm 
că nu art.265 C.pen. RM, dar alte articole (de exemplu, 
art.149, 157 sau 329 C.pen. RM) urmează a fi aplicate 
în cazul neîntreprinderii de măsuri pentru a nu admite 
circulaţia mijloacelor de transport care are defecte teh-
nice vădite, săvârşite de către o persoană responsabilă 
pentru starea tehnică sau pentru exploatarea mijloacelor 
de transport, dacă această inacţiune a provocat urmările 
prejudiciabile prevăzute la art.264 C.pen. RM.

O asemenea stare de lucruri necesită intervenţia le-
giuitorului. În acest plan, recomandăm ca, în dispoziţia 
art.265 C.pen. RM, cuvintele „dacă aceste acţiuni au 
provocat urmările indicate la art.264” să fie substituite 
prin sintagma „dacă aceste încălcări au provocat urmările 
indicate la art.264”. Doar în eventualitatea implementării 
acestei recomandări vom putea afirma că infracţiunea, 
prevăzută la art.265 C.pen. RM, poate fi săvârşită şi pe 
calea inacţiunii.

În alt context, menţionăm că, în opinia lui V.V. Timoş-
cenko, punerea în exploatare a mijloacelor de transport 
cu defecte tehnice vădite poate fi făcută în formă scrisă 
sau verbală.4 Într-adevăr, de la caz la caz, forma acţiu-
nii specificate este scrisă sau verbală. În unele cazuri, 
punerea în exploatare a mijloacelor de transport poate fi 
făcută exclusiv în formă scrisă: conform pct.43 al Regu-
lamentului Ministerului Transportului şi Comunicaţiilor 
al Republicii Moldova cu privire la asigurarea securităţii 
circulaţiei rutiere la întreprinderi, instituţii, organizaţii 
ce efectuează transporturi de pasageri şi mărfuri, din 
9.12.1999, persoanele cu funcţie de răspundere ale în-
treprinderii, responsabile de starea tehnică a mijloacelor 
de transport, sunt obligate să facă înscrieri în foile de 
parcurs sau în alte documente despre starea tehnică a 
unităţilor de transport5; potrivit pct.19 al Regulilor de 
testare tehnică a autovehiculelor şi remorcilor acestora 
(Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului Republicii Moldo-
va cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional 
automatizat de căutare „Automobilul” în Registrul de 
stat al transporturilor şi introducerea testării autovehi-
culelor şi remorcilor acestora, nr.1047 din 8.11.1999), 
în cazul vehiculelor care corespund normelor prescrise, 
expertul aplică un ecuson special de modelul stabilit, 
însoţit de raportul de certificare tehnică a vehiculului, ce 
confirmă executarea testării tehnice, semnat şi ştampilat 
de inspectorul auto de stat6 etc.

Mai sus am menţionat că modalitatea de punere în 
exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice 
vădite presupune ca premisă prezenţa la mijlocul de 
transport a unor defecte tehnice vădite, astfel încât se 
creează pericolul producerii urmărilor prejudiciabile 
prevăzute la art.264 C.pen. RM.

În opinia lui A.I. Korobeev, pe care o sprijinim, 
mijlocul de transport cu defecte tehnice este acel mijloc 
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de transport a cărui folosire după destinaţie creează un 
real pericol pentru securitatea circulaţiei.7 În accepţiunea 
art.265 C.pen. RM, noţiunea „mijloc de transport” are 
înţelesul pe care îl cunoaştem din art.132 C.pen. RM: 
„Prin „mijloace de transport” se înţelege toate tipurile de 
automobile, tractoare şi alte tipuri de maşini autopropul-
sate, tramvaiele şi troleibuzele, precum şi motocicletele 
şi alte mijloace de transport mecanic”.

Cum se ajunge la situaţia că sunt puse în exploa-
tare mijloacele de transport cu defecte tehnice vădite? 
Răspunsul la această întrebare este: anterior punerii în 
exploatare a acestor mijloace de transport, o persoană 
(care este nu neapărat subiectul infracţiunii prevăzute 
la art.265 C.pen. RM) omite să-şi îndeplinească sau 
îndeplineşte defectuos atribuţiile de verificare tehnică a 
mijloacelor de transport.

Altfel spus, această omisiune a îndeplinirii sau în-
deplinirea defectuoasă a atribuţiilor numite reprezintă 
cauza. Efectul este punerea în exploatare a mijloacelor 
de transport cu defecte tehnice vădite.

Prin „omisiunea îndeplinirii atribuţiilor de verifica-
re tehnică a mijloacelor de transport” se are în vedere 
neefectuarea operaţiei de verificare tehnică, deşi acea 
operaţie făcea parte din atribuţiile de serviciu ale persoa-
nei corespunzătoare şi trebuia îndeplinită sau persoana 
a fost sesizată asupra existenţei unor defecţiuni. Prin 
„îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de veri fi care teh-
nică a mijloacelor de transport” se înţelege îndeplinirea 
necorespunzătoare a acestor atri buţii. În opinia justă a lui 
C.Turianu, în asemenea cazuri, defectuozitatea poate pri-
vi conţinutul, forma, momentul executării, condiţiile de 
efectuare etc.; ea se poate datora fie lipsei de pricepere şi 
a cunoştinţelor tehnice necesare, fie superficialităţii per-
soanei, care, deşi are o pregătire suficientă, se comportă 
cu bună-ştiinţă în mod necorespunzător în îndeplinirea 
îndatoririlor sale.8

În contextul analizat, nu omisiunea îndeplinirii sau în-
deplinirea defectuoasă a atribuţiilor de verificare tehnică 
a mijloacelor de transport atrage răspunderea conform 
art.265 C.pen. RM. Aceasta pentru că nu această faptă, 
dar punerea în exploatare a mijloacelor de transport cu 
defecte tehnice vădite este cauza producerii urmărilor 
prejudiciabile specificate în art.265 C.pen. RM.

În pct.(10) art.27 al Legii Republicii Moldova privind 
siguranţa traficului rutier, adoptate de Parlamentul Re-
publicii Moldova la 7.06.2007, se stabileşte că nomen-
clatorul defectelor tehnice ale mijloacelor de transport şi 
condiţiile în care se interzice circulaţia lor pe drumurile 
publice sunt prevăzute în normele circulaţiei rutiere.9 
În principal, se au în vedere normele din Secţiunea a 
18-a „Condiţii tehnice pentru admiterea în circulaţie 
a autovehiculelor şi remorcilor” din Regulamentul 
circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova, nr.357 din 13.05.2009 (în conti-
nuare – Regulamentul circulaţiei rutiere).10

Astfel, în conformitate cu pct.122 al Regulamentului 
circulaţiei rutiere, este interzisă exploatarea vehiculelor în 
cazurile în care sunt devieri de la normativele tehnice:

(1) sistemul de frânare:
a) este defectat sau eficienţa acestuia nu corespunde 

cerinţelor standardelor în vigoare;
b) este modificată construcţia sistemului de frânare, 

subansamblurile sau piesele nu corespund modelului 
vehiculului în cauză, precum şi exigenţelor întreprinderii 
producătoare;

(2) sistemul de direcţie: 
a) jocul sumar în sistemul de direcţie depăşeşte nor-

mele stabilite de standardele în vigoare;
b) sunt jocuri reciproce pronunţate ale pieselor şi 

subansamblurilor sistemului de direcţie;
c) este deteriorat sau lipseşte servomecanismul 

sistemului de direcţie, prevăzut prin construcţie, sau 
amortizorul ghidonului la motociclete;

d) piesele sistemului de direcţie au uzuri, deformaţii 
pronunţate sau nu sunt destinate modelului dat;

(3) dispozitivele de iluminare, semnalizare luminoasă 
şi sonoră: 

a) numărul, tipul, culoarea şi regimul de funcţionare 
sau amplasarea dispozitivelor de iluminare exterioa-
ră sunt altele decât cele prevăzute prin construcţie.      
Autovehiculele scoase din fabricaţie pot fi echipate cu 
dispozitive de iluminare şi semnalizare de la vehicule 
prototip sau de alt model; 

b) sunt dereglate farurile;
c) nu funcţionează sau sunt mascate dispozitivele de 

iluminare şi semnalizare luminoasă a autovehiculului;
d) lămpile nu corespund modelului prevăzut prin 

construcţie;
e) vehiculul este echipat:
• în faţă, cu dispozitive de iluminare, semnalizare 

luminoasă, de alte culori decât cea albă, galbenă sau 
portocalie, iar dispozitivele fluorescent-reflectorizante 
sunt de o altă culoare decât cea albă;

• în spate, cu lanterne de semnalizare a deplasării cu 
spatele şi de iluminare a plăcii cu numărul de înmatricu-
lare, de o altă culoare decât cea albă, precum şi celelalte 
lanterne emit o altă lumină decât cea roşie, galbenă sau 
portocalie, iar dispozitivele fluorescent-reflectorizante 
sunt de o altă culoare decât cea roşie;

f) semnalizatorul sonor (claxonul) este defectat sau 
lipseşte;

(4) dispozitivele de ştergere şi de spălare a geamu-
rilor:

a) nu funcţionează dispozitivele de ştergere;
b) nu funcţionează dispozitivele de spălare şi                

dezaburire prevăzute prin construcţia vehiculului;
(5) roţile şi pneurile: 
a) înălţimea reziduală a profilului benzii de rulare 

a pneurilor autoturismului este mai mică de 1,6 mm, 
autobuzelor − 2,0 mm, autocamioanelor − 1,0 mm, mo-
tocicletelor şi ciclomotoarelor − 0,8 mm. Pentru pneurile 
remorcilor sunt stabilite limite de uzare identice celor 
pentru pneurile autovehiculelor care le tractează;

b) pneurile au deteriorări (tăieturi sau rupturi) ale 
cordului, este prezentă exfolierea carcasei, a benzii de 
rulare sau a flancurilor;
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c) prin dimensiunile sau sarcina admisibilă, pneurile 
nu corespund modelului vehiculului;

d) pneurile aceleiaşi axe a autovehiculului au dimen-
siuni, destinaţie sau construcţie diferită (structură radială 
şi diagonală, cu tub şi fără tub), modelul profilului benzii 
de rulare diferit, sunt cu crampoane şi fără crampoane, 
noi şi reşapate, pentru sezon de vară şi sezon de iarnă;

e) vehiculul este echipat cu pneuri utilate cu cram-
poane în lipsa zăpezii sau a gheţii pe carosabil;

f) la roţile axei din faţă ale autobuzului sau autotu-
rismului sunt montate pneuri cu profilul benzii de rulare 
reşapat;

g) lipseşte prizonul (bulonul, piuliţa) de fixare a roţii, 
discul sau janta are fisuri etc.

Dacă există asemenea defecte tehnice, persoana 
abilitată nu are dreptul să pună în exploatare mijlocul de 
transport respectiv. În caz contrar (în eventualitatea că 
vor surveni urmările prejudiciabile corespunzătoare), va 
exista temeiul tragerii ei la răspundere penală conform 
art.265 C.pen. RM.

Supra, am consemnat că cea de-a doua modalitate 
alternativă a faptei prejudiciabile, prevăzute la art.265 
C.pen. RM, constă în acţiunea exprimată într-o altă 
încălcare gravă a regulilor de exploatare a mijloacelor 
de transport (alta decât punerea în exploatare a mijloa-
celor de transport cu defecte tehnice vădite), ce asigură 
securitatea circulaţiei.

Aşadar, modalitatea analizată trebuie să îndeplineas-
că următoarele condiţii:

1) să se exprime într-o încălcare a regulilor de ex-
ploatare a mijloacelor de transport;

2) această încălcare să fie gravă;
3) această încălcare să nu se exprime în punerea în 

exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice 
vădite;

4) regulile de exploatare a mijloacelor de transport, 
grav încălcate, trebuie să asigure securitatea circulaţi-
ei.

În literatura de specialitate, noţiunea „altă încălcare 
gravă a regulilor de exploatare a mijloacelor de trans-
port, ce asigură securitatea circulaţiei” este definită 
astfel: admiterea la conducerea mijlocului de transport 
a persoanelor care nu posedă permis de conducere sau 
care au fost private de permisul de conducere, care au 
contraindicaţii medicale pentru a lucra în calitate de 
şoferi, ori încălcarea gravă a regimului de lucru al şo-
ferilor, avînd ca efect surmenarea lor fizică şi psihică, 
ori transmiterea conducerii mijlocului de transport unei 
persoane care nu are dreptul să-l conducă, ori acordarea 
de permisiune privind transportarea pasagerilor cu mij-
loace de transport neechipate adecvat, ori neefectuarea 
controlului asupra trecerii de către şoferi a controlului 
medical, ori nerespectarea termenelor de efectuare a re-
paraţiei de profilaxie, ori neexecu tarea altor rigorii avînd 
ca scop asigurarea securităţii circulaţiei11; admiterea la 
condu cerea mijlocului de transport a persoanelor lipsite 
de dreptul de a-l conduce, încălcarea gravă a regimului de 

lucru al şoferilor, neefectuarea controlului asupra stării 
tehnice a mijloacelor de transport, neexecutarea altor 
cerinţe avansate în actele normative corespunzătoare 
faţă de persoanele responsabile pentru starea tehnică sau 
pentru exploatarea mijloacelor de transport.12

În corespundere cu pct.23 al Hotărârii Plenului 
nr.20/1999, prin „altă încălcare gravă a regulilor de ex-
ploatare a mijloacelor de transport, ce asigură securitatea 
circulaţiei” se înţelege „accesul la conducerea mijlocului 
de transport al persoanelor care nu au permis de condu-
cere sau posedă permis de conducere necorespunzător 
categoriei din care face parte autovehiculul respectiv, 
încălcarea gravă a regimului de lucru al şoferilor, 
neîndeplinirea controlului stării tehnice a mijloacelor 
de transport sau neîndeplinirea altor cerinţe care sunt 
înaintate prin actele normative respective faţă de per-
soanele responsabile pentru starea tehnică şi exploatarea 
mijloacelor de transport”.

Cu privire la toate aceste definiţii, avem următoarele 
observaţii:

1) nu poate fi acceptată ideea că încălcarea gravă a 
regimului de lucru al şoferilor este un exemplu de altă 
încălcare gravă a regulilor de exploatare a mijloacelor 
de transport, ce asigură securitatea circulaţiei. În sensul 
art.265 C.pen. RM, încălcarea regimului de lucru al 
şoferilor sau mecanizatorilor reprezintă o modalitate de 
sine stătătoare a faptei prejudiciabile, deci nu poate fi 
încadrată în modalitatea exprimată într-o altă încălcare 
gravă a regulilor de exploatare a mijloacelor de transport, 
ce asigură securitatea circulaţiei;

2) o altă încălcare gravă a regulilor de exploatare a 
mijloacelor de transport, ce asigură securitatea circu-
laţiei, se poate exprima numai în acţiune (aşa cum am 
argumentat mai sus). De aceea, nu putem fi de acord 
că această modalitate a faptei prejudiciabile, prevăzute 
la art.265 C.pen. RM, ar putea să se concretizeze în: 
neefectuarea controlului asupra trecerii de către şoferi a 
controlului medical; nerespectarea termenelor de efec-
tuare a reparaţiei de profilaxie; neefectuarea controlului 
asupra stării tehnice a mijloacelor de transport etc.;

3) nu se face o demarcare suficientă dintre încălcarea 
gravă a regulilor de exploatare a mijloacelor de trans-
port, ce asigură securitatea circulaţiei, pe de o parte, şi 
încălcarea lipsită de gravitate a regulilor de exploatare 
a mijloacelor de transport, ce asigură securitatea circu-
laţiei, pe de altă parte.

Totodată, trebuie să fim de acord cu O.A. Ciuvakov 
că regulile de exploatare a mijloacelor de transport, ce 
asigură securitatea circulaţiei – grav încălcate de către 
făptuitor – trebuie să-şi găsească suportul într-un act 
normativ.13 De asemenea, ne raliem poziţiei lui V.V.    
Timoşcenko, care afirmă: „Gradul de gravitate a încălcării 
(se are în vedere încălcarea regulilor de exploatare a mijloa-
celor de transport, ce asigură securitatea circulaţiei – n.a.) 
este estimabil, şi se stabileşte cu luarea în consideraţie 
a caracterului încălcării şi a impactului acesteia asupra 
producerii urmărilor prejudiciabile”.14
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Ţinând cont de aceste observaţii şi opinii, suntem 
de părere că nu pot intra sub incidenţa noţiunii „altă 
încălcare gravă a regulilor de exploatare a mijloacelor 
de transport, ce asigură securitatea circulaţiei” urmă-
toarele încălcări, specificate în Regulamentul circulaţiei 
rutiere:

– mijlocul de transport nu a fost supus controlului teh-
nic de stat sau lipseşte ecusonul ce confirmă efectuarea 
acestuia sau raportul de verificare tehnică a vehiculului 
(lit.b) pct.121);

– numărul de înmatriculare a mijlocului de transport 
nu corespunde standardului stabilit (lit.c) pct.121);

– mijlocul de transport este echipat cu dispozitive 
luminoase şi sonore speciale, fără autorizaţia Direcţiei 
poliţiei rutiere (lit.d) pct.121);

– concentraţia substanţelor nocive în gazele de eşapa-
ment depăşeşte normele admisibile stabilite de standarde 
(lit.a) alin.(6) pct.122);

– mijlocul de transport nu este înmatriculat în modul 
stabilit (lit.a) pct.125);

– numărul de identificare a şasiului, caroseriei, cadru-
lui sau numărul de fabricare a motorului este reimprimat 
prin poansonare ori acesta nu corespunde celui înscris în 
certificatul de înmatriculare (lit.b) pct.125);

– lipseşte placa cu numărul de înmatriculare sau 
acesta nu corespunde celui înscris în certificatul de 
înmatriculare (lit.c) pct.125);

– conducătorului mijlocului de transport îi lipseşte 
permisul de conducere de categoria respectivă, sau 
conducătorul mijlocului de transport nu a trecut testul 
psihofiziologic şi medical (lit.a) alin.(1) pct.126);

– admiterea în circulaţie a maşinilor autopropulsa-
te cu şenile pe drumurile modernizate (lit.c) alin.(1) 
pct.126), etc.

Bineînţeles, toate aceste încălcări sunt încălcări ale 
regulilor de exploatare a mijloacelor de transport. Unele 
din aceste reguli chiar asigură securitatea circulaţiei. Însă, 
nici una din ele nu se ridică – nici după caracter, nici după 
impactul asupra producerii urmărilor prejudiciabile – la 
gradul de gravitate a încălcării grave a regulilor de ex-
ploatare a mijloacelor de transport, ce asigură securitatea 
circulaţiei, în sensul art.265  C.pen. RM. Considerăm că 
nici una din aceste încălcări nu poate fi cauza vătămării 
medii sau grave a integrităţii corporale ori a sănătă-
ţii, sau a decesului (unei singure persoane ori a mai 
multor persoane).

Cauza unor asemenea urmări prejudiciabile pot fi 
următoarele încălcări grave ale regulilor de exploa-
tare a mijloacelor de transport, ce asigură securitatea 
circulaţiei:

– admiterea în circulaţie pe drumurile publice a 
mijloacelor de transport care au volanul amplasat pe 
partea dreaptă, cu excepţia celor aflate în trafic interna-
ţional (circulaţia unor asemenea mijloace de transport 
este interzisă la pct.(4) art.27 al Legii privind siguranţa 
traficului rutier);

– admiterea la conducerea mijloacelor de trans-
port a persoanelor care sunt în stare de ebrietate, sub 

influenţa drogurilor sau a altor substanţe contraindi-
cate, sub influenţa preparatelor medicamentoase care 
provoacă reducerea reacţiei, sunt bolnave, traumatizate 
sau se află într-o stare avansată de oboseală de natură 
să le afecteze capacitatea de a conduce (lit.a) alin.(1) 
art.126 al Regulamentului circulaţiei rutiere);

– admiterea în circulaţie pe drumurile publice a 
mijloacelor de transport cu greutăţi sau gabarite ce 
depăşesc limitele admise, dacă nu este vorba de un caz 
excepţional, dacă nu este vorba de transportarea unor 
obiecte indivizibile şi dacă lipseşte autorizaţia specială 
de transport eliberată de organul abilitat al administraţiei 
publice centrale în domeniul transporturilor şi gospodă-
riei drumurilor (pct.11 al Regulamentului cu privire la 
autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice 
a transporturilor cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc 
limitele admise (Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr.1073 din 1.10.200715));

– admiterea în circulaţie pe drumurile publice a mij-
loacelor de transport care transportă mărfuri periculoase, 
dacă nu se respectă prevederile Capitolului II „Modul 
de admitere a mijloacelor de transport” al Instrucţiunii 
privind modul de efectuare a controlului tehnic al 
mijloacelor de transport pentru transportarea mărfu-
rilor periculoase (Anexa nr.6 la Hotărârea Guvernului  
Republicii Moldova cu privire la efectuarea transpor-
turilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii 
Moldova, nr.672 din 28.05.200216);

– admiterea în circulaţie pe drumurile publice a mij-
loacelor de transport ale căror anvelope nu mai cores-
pund normelor de parcurs şi exploatare, fixate în Ordinul 
Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Comunale cu 
privire la aprobarea Normelor de parcurs şi exploatare a 
anvelopelor pentru mijloacele de transport auto, nr.124 
din 29.07.200517, etc.

Este necesar să atragem atenţia asupra faptului că 
ipoteza, stabilită la lit.a) alin.(1) pct.126 al Regulamen-
tului circulaţiei rutiere, enunţată mai sus, îşi găseşte 
dezvoltare în pct.3.3.3 al Regulamentului Ministerului 
Transporturilor şi Comunicaţiilor cu privire la asigurarea 
securităţii circulaţiei rutiere la întreprinderi, instituţii, 
organizaţii ce efectuează transporturi de pasageri şi măr-
furi, din 9.12.1999: „Organizaţia este obligată să asigure 
controlul stării sănătăţii şoferilor, de a nu admite pentru 
conducerea mijloacelor de transport persoanele care se 
află în stare de ebrietate sau cu starea sănătăţii şubredă. 
Pentru aceasta e necesar:

– a organiza examenul medical al conducătorilor 
mijloacelor de transport înainte şi după efectuarea curse-
lor, cu înscrierea obligatorie în foaia de parcurs sau în 
alt document a rezultatelor;

– a asigura evidenţa şi analiza datelor examinării me-
dicale a şoferilor în scopul de a depista şoferii predispuşi 
de a întrebuinţa băuturi alcoolice, care întrebuinţează 
droguri, care suferă de boli cronice”.

În acest registru, prezintă interes următorul caz din 
practica judiciară autohtonă: prin sentinţă, M.V. a fost 
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achitat de săvârşirea infracţiunii prevăzute la art.1772 
C.pen. RM din 1961. Procurorul a invocat netemeinicia 
achitării lui M.V. Judecând recursul, Colegiul penal al 
Curţii de Apel a Republicii Moldova a considerat înte-
meiate argumentele procurorului: conform ordinului 
administraţiei DPCCOC, lui M.V. i-a fost încredinţat 
automobilul BMW-320 şi, în conformitate cu obligaţi-
unile sale de serviciu, stabilite în contractul de muncă, 
el era obligat să asigure exploatarea automobilului. Tot 
el purta răspundere zilnică, primind sub semnătură pe 
foaia de parcurs automobilul în cauză pentru exploatare. 
De asemenea, M.V. ştia cu certitudine că C.Z., sărbăto-
rindu-şi ziua de naştere, a întrebuinţat băuturi alcoolice. 
Însă l-a admis la conducerea automobilului. Ca urmare, 
C.Z., încălcând regulile de circulaţie, a depăşit viteza 
regulamentară şi, scăpând de sub control automobilul, 
s-a accidentat de un copac. În rezultatul impactului C.Z. 
a decedat.18

Se impune următoarea întrebare: este sau nu art.1772 
C.pen. RM din 1961 prototipul art. 265 C.pen. RM?

Întrebarea nu este deloc întâmplătoare. Aceasta în-
trucât şi-a pierdut actualitatea afirmaţia că modalitatea 
normativă de altă încălcare gravă a regulilor de exploa-
tare a mijloacelor de transport ce asigură securitatea cir-
culaţiei – ca modalitate a faptei prejudiciabile prevăzute 
la art.265 C.pen. RM – se poate exprima, inclusiv, în 
admiterea la conducerea mijloacelor de transport a per-
soanelor care au consumat băuturi alcoolice, droguri sau 
alte substanţe contraindicate conducerii. Această pierdere 
de actualitate datează din momentul intrării în vigoare, 
la 3.03.2009, a Legii pentru modificarea şi completarea 
unor acte legislative din 3.02.2009 (prin care, printre al-
tele, Codul penal a fost completat cu art.2641)19. Din acel 
moment, se aplică doar alin.(2) art.2641 C.pen. RM, în 
cazul în care are loc admiterea la conducerea mijloacelor 
de transport a persoanelor care au consumat numitele 
substanţe. În această situaţie concretă, se poate afirma 
că alin.(2) art.2641 C.pen. RM se prezintă ca o normă 
specială în raport cu art.265 C.pen. RM.

În acelaşi timp, nu există nici un temei să nu afirmăm 
că se aplică art. 265 C.pen. RM în ipoteza admiterii la 
conducerea mijloacelor de transport a persoanelor care 
sunt sub influenţa preparatelor medicamentoase care 
provoacă reducerea reacţiei, sunt bolnave, traumatizate 
sau se află într-o stare avansată de oboseală de natură să 
le afecteze capacitatea de conduce. Or, această ipoteză 
nu intră sub incidenţa prevederii de la alin.(2) art.2641 
C.pen. RM.

În alt context, aducem aminte că cea de-a treia 
modalitate a faptei prejudiciabile, prevăzute la art.165 
C.pen. RM, o constituie acţiunea de încălcare a regi-
mului de lucru al şoferilor sau mecanizatorilor.

În acest caz, făptuitorul încalcă reglementările 
privind timpul de muncă şi timpul de odihnă, stabilite 
de Codul muncii, de alte acte normative, de acordurile 
internaţionale în materie la care Republica Moldova este 
parte. În special, se au în vedere reglementările privind: 

repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii; 
durata zilnică a timpului de muncă; munca de noapte; 
pauza de masă şi repausul zilnic etc.

Mai cu seamă, comportă relevanţă următoarele pre-
vederi ale Regulamentului Ministerului Transporturilor 
şi Comunicaţiilor cu privire la asigurarea securităţii 
circulaţiei rutiere la întreprinderi, instituţii, organizaţii 
ce efectuează transporturi de pasageri şi mărfuri, din 
9.12.1999:

– regimul de muncă şi odihnă a şoferilor este întocmit 
în corespundere cu normele care sunt determinate de 
legislaţia muncii şi Regulamentul cu privire la timpul de 
muncă şi timpul de odihnă a şoferilor; în corespundere cu 
aceste acte normative, este necesar a se întocmi graficele 
lucrului şoferilor şi orarul circulaţiei mijloacelor de trans-
port în trafic orăşenesc, suburban şi interurban, precum 
şi a se organiza controlul asupra respectării regimului 
de lucru stabilit al şoferilor, ţinerea documentelor de 
evidenţă a timpului de muncă şi de odihnă (pct.3.3.2);

– în scopul sporirii responsabilităţii şoferilor în înde-
plinirea cerinţelor privind securita tea circulaţiei rutiere, 
organizaţia exercită controlul asupra respectării de către 
şoferi a timpului ieşirii şi încheierii lucrului la traseu, 
precum şi a îndeplinirii orarelor circulaţiei (pct.3.4.3).

Finalizând analiza laturii obiective a infracţiunii 
prevăzute la art.265 C.pen. RM, vom menţiona că 
infracţiunea dată este o infracţiune materială. Aceasta 
deoarece ea se consideră consumată din momentul pro-
ducerii oricăreia din urmările prejudiciabile prevăzute 
la art.264 C.pen. RM: vătămarea medie a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii; vătămarea gravă a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii; decesul (unei singure persoane 
sau a mai multor persoane). Spre deosebire de urmările 
privite în contextul art.264 C.pen. RM, urmările privite 
în contextul art.265 C.pen. RM influenţează (în funcţie 
de gravitatea lor) nu asupra calificării infracţiunii, dar 
asupra individualizării pedepsei.

Nu poate fi aplicat art.265 C.pen. RM dacă:
1) fapta prejudiciabilă, descrisă la art.265 C.pen. RM, 

a dus la urmări exprimate în vătămarea uşoară a integri-
tăţii corporale sau a sănătăţii ori în leziunile corporale 
fără cauzarea prejudiciului sănătăţii;

2) fapta prejudiciabilă, descrisă la art.265 C.pen. RM, 
a dus la urmări exprimate în daune materiale;

3) fapta prejudiciabilă, descrisă la art.265 C.pen. RM, 
nu implică producerea unor urmări prejudiciabile.

În astfel de cazuri, poate fi aplicat art.207 „Admiterea 
spre exploatare a vehiculelor, locomotivelor şi vagoane-
lor, a navelor cu încălcarea regulilor de exploatare” din 
Codul contravenţional.

Este obligatoriu ca urmările prejudiciabile, prevăzute 
la art.265 C.pen. RM, să se găsească în legătură cauzală 
cu fapta prejudiciabilă prevăzută la acelaşi articol.

În legătură cu aceasta, este cazul să facem următoa-
rele precizări:

1) în opinia lui V.I. Tcacenko, urmările prejudicia-
bile, produse de infracţiunea de punere în exploatare a 
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mijloacelor de transport cu defete tehnice vădite, se află 
în legătură cauzală directă nu cu acţiunile subiectului 
acestei infracţiuni, dar cu fapta conducătorului mijlocului 
de transport.20 Nu putem fi de acord cu acest autor: în 
cazul infracţiunii prevăzute la art.265 C.pen. RM, con-
ducătorul mijlocului de transport îşi aduce concursul la 
producerea urmărilor prejudi cia bile specificate în acest 
articol. Însă, dezvoltarea legăturii cauzale cu aceste 
urmări începe de la acţiunile subiectului infracţiunii de 
punere în exploatare a mijloacelor de transport cu defecte 
tehnice vădite. Nu de la fapta conducătorului mijlocului 
de transport. Anume aceste acţiuni (în corelaţie cu fapta 
conducătorului mijlocului de transport) condiţionează 
producerea urmărilor prejudiciabile în contextul in-
fracţiunii prevăzute la art.265 C.pen. RM. Deci, fapta 
conducătorului mijlocului de transport este subsidiară 
(adiacentă, secundară) în dezvoltarea legătu rii cauzale 
din cadrul infracţiunii prevăzute la art.265 C.pen. RM. 
Această faptă este principală în dezvoltarea legăturii 
cauzale din cadrul unei alte infracţiuni, a celei prevăzute 
la art.264 C.pen. RM;

2) în procesul de calificare a infracţiunii prevăzute la 
art.265 C.pen. RM, trebuie să se răspundă la întrebarea: 
era oare posibilă evitarea urmărilor prejudiciabile, dacă 
nu s-ar fi comis încălcările menţionate în acest articol? 
Dacă se va stabili că, în lipsa încălcărilor, urmările re-
spective nu ar fi survenit, atunci există legătura cauzală, 
ca semn al laturii obiective a infracţiunii prevăzute la 
art.265 C.pen. RM. Dimpotrivă, dacă se va constata că 
nu ar fi fost posibilă evitarea urmărilor prejudiciabile, 
chiar dacă nu s-ar fi comis nici o încălcare, atunci lipseşte 
respectiva legătură cauzală.

În altă ordine de idei, sub aspectul laturii subiective 
a infracţiunii prevăzute la art.265 C.pen. RM, făptuitorul 
manifestă intenţie sau imprudenţă faţă de fapta prejudi-
ciabilă, şi numai imprudenţă faţă de urmările prejudici-
abile. În acest plan, suntem de acord cu V.I. Julev, care 
menţionează că, de exemplu, faţă de acţiunile de punere 
în exploatare a mijloacelor de transport cu defecte teh-
nice vădite, făptuitorul poate avea o atitudine pe deplin 
conştientă, poate înţelege inadmisibilitatea săvârşirii ei; 
forma vinovăţiei o va determina nu atitudinea psihică 
faţă de acţiune, care se poate situa în limitele intenţiei, 
dar atitudinea psihică faţă de urmările prejudiciabile ale 
acestei acţiuni.21

Ultimul element constitutiv al infracţiunii prevăzute la 
art.265 C.pen. RM este subiectul infracţiunii. În acord cu 
art.21 C.pen. RM, acesta este persoana fizică responsabilă 
care, la momentul săvârşirii infracţiunii, a atins vârsta de 
16 ani. Totodată, din analiza art.265 C.pen. RM ne dăm 
seama că, pe lângă calităţile enumerate, subiectul infrac-
ţiunii în cauză trebuie să aibă o calitate specială. 

Calitatea specială a subiectului infracţiunii este 
diferită, în funcţie de modalitatea sub care se prezintă 
fapta prejudiciabilă. Astfel, doar persoana responsabilă 
pentru starea tehnică sau pentru exploatarea mijloacelor 
de transport poate fi subiectul infracţiunii în cazul:

1) punerii în exploatare a mijloacelor de transport cu 
defecte tehnice vădite;

2) altei încălcări grave a regulilor de exploatare a 
mijloacelor de transport, care asigură securitatea cir-
culaţiei.

În acelaşi timp, în cazul încălcării regimului de lucru 
al şoferilor sau mecanizatorilor, subiect al infracţiunii 
este persoana cu funcţie de răspundere sau persoana care 
gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă 
organizaţie nestatală.

Nu există dificultăţi în a identifica subiectul infracţi-
unii prevăzute la art.265 C.pen. RM, atunci când fapta 
prejudiciabilă se prezintă sub modalitatea de încălcare 
a regimului de lucru al şoferilor sau mecanizatorilor. În 
acest caz, subiectul:

1) este o persoană cu funcţie de răspundere sau o 
persoană care gestionează o organizaţie comercială, 
obştească sau altă organizaţie nestatală;

2) este o persoană în ale cărei obligaţiuni intră asigura-
rea regimului de lucru al şoferilor sau mecanizatorilor.

Mai dificil este a identifica subiectul infracţiunii 
analizate, atunci când fapta prejudiciabilă ia înfăţişa-
rea celorlalte două modalităţi: punerea în exploatare a 
mijloacelor de transport cu defecte tehnice vădite; altă 
încălcare gravă a regulilor de exploatare a mijloacelor 
de transport, care asigură securitatea circulaţiei. Ce 
trebuie să înţelegem prin „persoană responsabilă pentru 
starea tehnică sau pentru exploatarea mijloacelor de 
transport”?

În pct.21 din Hotărârea Plenului nr.20/1999 se încear-
că a se de răspuns la această întrebare. Se menţionează că 
sunt două categorii de persoane care intră sub incidenţa 
noţiunii „persoane responsabile pentru starea tehnică sau 
pentru exploatarea mijloacelor de transport”:

1) lucrătorii întreprinderilor de transport cu orice 
formă de proprietate, care au obligaţiunea specială de 
a asigura controlul privind starea tehnică a mijloacelor 
de transport;

2) conducătorii ori posesorii mijloacelor de transport, 
care i-au permis altei persoane să exploateze mijlocul 
de transport.

Avem îndoieli că tocmai atâtea şi tocmai acestea sunt 
categoriile de subiecţi ai infracţiunii, în ipoteza care ne 
interesează. Nu ne referim la prima categorie, specificată 
mai sus. Într-adevăr, lucrătorii întreprinderilor de trans-
port, care au obligaţiunea de asigurare a controlului asu-
pra stării tehnice a mijloacelor de transport, au calitatea 
de subiecţi ai infracţiunii prevăzute la art.265 C.pen. RM. 
Există o confirmare normativă a acestei afirmaţii.

În primul rând, ne referim la unele prevederi ale Legii 
Republicii Moldova cu privire la transporturi, adoptată 
de Parlamentul Republicii Moldova la 21.05.1997:

– întreprinderile de transport sunt obligate să asigure 
lipsa de primejdii pentru viaţa şi sănătatea oamenilor, 
siguranţa exploatării mijloacelor de transport, căilor de 
comunicaţie, clădirilor, instalaţiilor, şi protecţia mediului 
înconjurător (alin.(1) art.13);
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– lucrătorii care asigură nemijlocit siguranţa circu-
laţiei mijloacelor de transport trebuie să aibă pregătirea 
profesională şi starea sănătăţii, necesare executării cali-
tative a obligaţiilor lor de serviciu (alin.(2) art.13);

– în sistemul transporturilor auto intră întreprinderile 
transportului auto care efectuează transportul de călători 
şi mărfuri, materialul rulant care le aparţine, întreprin-
derile de reparaţie a automobilelor şi de recondiţionare 
a anvelopelor, întreprinderile de transport şi expediere, 
precum şi autogările şi staţiile auto, organizaţiile de re-
paraţie şi construcţie, instituţiile de învăţământ, obiectele 
de menire socială, alte întreprinderi şi organizaţii care 
asigură funcţionarea transportului auto (art.17).

Precizăm că nu poate fi subiect al infracţiunii pre-
văzute la art.265 C.pen. RM însăşi întreprinderea din 
sistemul transportului auto. Nu o permite alin.(4) art.21 
C.pen. RM.

O altă confirmare normativă a afirmaţiei, pe care am 
făcut-o mai sus, o găsim în pct.4.3 al Regulamentului 
Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor cu privire 
la asigurarea securităţii circulaţiei rutiere la întreprinderi, 
instituţii, organizaţii ce efectuează transporturi de pasa-
geri şi mărfuri, din 9.12.1999: „Persoanele cu funcţie de 
răspundere ale întreprinderilor, responsabile de starea 
tehnică a mijloacelor de transport, sunt obligate să facă 
înscrieri în foile de parcurs sau alte documente despre 
starea tehnică a unităţilor de transport”.

Prin prisma acestei reglementări, devine mai clară 
aserţiunea lui L.Dulko şi T.Laşciuc, pe care nu putem să 
nu o susţinem. În opinia acestor autori, subiectul infracţi-
unii de punere în exploatare a mijloacelor de transport cu 
defecte tehnice vădite (cu excepţia ipotezei de încălcare 
a regimului de lucru al şoferilor sau mecanizatorilor) este 
persoana căreia îi incumbă obligaţia de a răspunde pentru 
starea tehnică sau exploatarea mijloacelor de transport, 
în virtutea unor instrucţiuni, regulamente sau ordine, ori 
în temeiul funcţiei de serviciu ocupate.22

În alt context, considerăm că o altă categorie de 
persoane, care pot fi subiecţi ai infracţiunii prevăzute la 
art.265 C.pen. RM, sunt persoanele care răspund pentru 
testarea tehnică obligatorie a mijloacelor de transport.

În acest sens, la art.27 din Legea privind siguranţa 
traficului rutier, se stabileşte:

– pentru a fi menţinute în trafic rutier, autovehiculele 
înmatriculate se supun periodic controlului tehnic de 
stat (alin.(5));

– controlul tehnic de stat se efectuează la staţii       
autorizate, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare 
(alin.(6));

– pentru vehiculele, care aparţin Ministerului Apă-
rării, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de 
Grăniceri şi Serviciului de Informaţii şi Securitate, 
controlul tehnic poate fi efectuat şi la propriile staţii 
autorizate (alin.(7)).

Aceste reglementări îşi găsesc dezvoltare în Regulile 
de testare tehnică a autovehiculelor şi remorcilor acestora 
(Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova 

cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional    
automatizat de căutare „Automobilul” în Registrul de stat 
al transporturilor şi introducerea testării autovehiculelor 
şi remorcilor acestora, nr.1047 din 8.11.1999):

– în cazul vehiculelor care corespund normelor 
prescrise, expertul aplică un ecuson special de modelul 
stabilit, însoţit de raportul de verificare tehnică a vehi-
culului, ce confirmă executarea testării tehnice, semnat 
şi ştampilat de inspectorul auto de stat (pct.19);

– în cazul vehiculelor care nu corespund normelor 
stabilite, ecusonul nu se eliberează, şi, în raportul de 
verificare tehnică a vehiculului, se introduc însemnări 
privind interzicerea exploatării vehiculelor sau acordarea 
termenului pentru înlăturarea neajunsurilor (până la 30 
de zile). În cazul în care se constată că vehiculul supus 
testării are defecte, care prezintă un pericol pentru secu-
ritatea circulaţiei rutiere şi sănătăţii populaţiei, expertul 
interzice exploatarea acestuia prin retragerea ecusonului 
eliberat anterior (pct.20).

Astfel, putem vedea că expertul staţiei de testare 
tehnică, deopotrivă cu inspectorul auto de stat, care 
semnează şi ştampilează raportul de verificare tehnică 
a vehiculului, pot fi subiecţi ai infracţiunii prevăzute la 
art.265 C.pen. RM.

În continuare, să ne amintim că reprezentantul 
organului abilitat al administraţiei publice centrale în 
domeniul transporturilor şi gospodăriei drumurilor – 
care eliberează autorizaţia specială de transport pentru 
admiterea în circulaţie pe drumurile publice a mijloacelor 
de transport cu greutăţi sau gabarite ce depăşesc limitele 
admise – poate săvârşi o altă încălcare gravă a regulilor 
de exploatare a mijloacelor de transport, ce asigură secu-
ritatea circulaţiei. Deci, de asemenea, poate fi subiectul 
infracţiunii prevăzute la art.265 C.pen. RM.

În altă ordine de idei, conform alin.(9) art.27 din Le-
gea privind siguranţa traficului rutier, constatarea defec-
ţiunilor tehnice la vehiculele aflate în trafic o efectuează 
poliţia rutieră. Anume în acest scop, se aplică Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regu-
lamentului cu privire la supravegherea tehnică exercitată 
de poliţia rutieră, nr.415 din 8.04.2003.23 De exemplu, 
conform pct.28 al acestui act normativ, în cazul în care 
în trafic sunt depistate vehicule cu defecţiuni tehnice 
sau cu alte încălcări, lucrătorii poliţiei rutiere interzic 
exploatarea vehiculelor prin retragerea plăcilor de înma-
triculare şi întocmirea procesului de inspectare tehnică a 
vehiculului. Aşadar, ca subiect al infracţiunii prevăzute 
la art.265 C.pen. RM poate să apară şi lucrătorul poliţiei 
rutiere care răspunde pentru supravegherea tehnică a 
mijloacelor de transport.

O asemenea persoană poate să apară ca subiect al 
infracţiunii analizate şi în alte situaţii. De exemplu, în 
pct.129 al Regulamentului circulaţiei rutiere se arată că 
persoanele responsabile corespunzătoare sunt obligate să 
coordoneze cu organele poliţiei rutiere, printre altele:

– reutilarea vehiculelor;
– transportarea încărcăturilor cu gabarit sau masă 
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depăşite, precum şi modul de remorcare a două sau a 
mai multor vehicule;

– itinerarele de deplasare a vehiculelor care transportă 
încărcături periculoase sau substanţe explozive ori uşor 
inflamabile.

În fine, ne rămâne să vedem dacă pot avea calitatea 
de subiect al infracţiunii prevăzute la art.265 C.pen. RM 
conducătorii sau posesorii mijloacelor de transport, care 
i-au permis altei persoane să exploateze mijlocul de 
transport.

În opinia lui V.A. Mislivii, cel care transmite spre 
folosire unei altei persoane mijlocul de transport nu 
poate fi subiect al infracţiunii de punere în exploatare 
a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vădite; 
aceasta deoarece nu poate pune în exploatare un mijloc 
de transport.24

Analizând acest punct de vedere, consemnăm că, 
în conformitate cu lit.b) alin.(2) art.23 al Legii privind 
siguranţa traficului rutier, conducătorul de autovehicul 
are dreptul să acorde, în modul stabilit, altor persoane 
care posedă permis de conducere dreptul de a conduce 
şi utiliza autovehiculul proprietate personală.

Considerăm că, în acest caz, transmiterea mijlocu-
lui de transport are loc anume în scop de exploatare. 
Confirmarea o găsim în Regulile de testare tehnică a 
autovehiculelor şi remorcilor aces tora (Anexa nr.3 la 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la 
reorganizarea Siste mului informaţional automatizat de 
căutare „Automobilul” în Registrul de stat al transportu-
rilor şi introducerea testării autovehiculelor şi remorcilor 
acestora, nr.1047 din 8.11.1999):

– prezentele Reguli sunt pentru persoanele juridice 
şi fizice care exploatează vehicule (pct.6);

– înainte de efectuarea testării tehnice obligatorii, 
posesorii de vehicule sunt obligaţi să prezinte expertului, 
printre altele, procura sau alt document care conformă 
împuternicirile acordate (pct.17).

În plus, potrivit pct.7 al Regulamentului circulaţiei 
rutiere, certificatul de înmatriculare a vehiculului este 
documentul oficial de stat care confirmă înmatricularea 
vehiculului şi permite posesorului sau uzufructuarului 
temporar exploatarea acestuia.

Toate acestea demonstrează că conducătorul sau po-
sesorul mijlocului de transport poate pune în exploatare 
mijloace de transport cu defecte tehnice vădite, poate 
încălca grav alte reguli de exploatare a mijloacelor de 
transport, ce asigură securitatea circulaţiei. Deci, poate 
fi considerat persoană responsabilă pentru exploatarea 
mijloacelor de transport, subiect al infracţiunii prevăzute 
la art.265 C.pen. RM.

În alt registru, menţionăm că răspunderea persoanei 
conform art.265 C.pen. RM nu poate fi pusă în depen-
denţă de faptul dacă a fost sau nu tras la răspundere 
penală conducătorul mijlocului de transport, căruia i se 
datorează producerea urmărilor prejudiciabile prevăzute 
la art.264 C.pen. RM. Chiar dacă acest conducător va 
fi găsit nevinovat, nu înseamnă că există temeiuri a      

considera aceasta drept cauză de a nu trage la răspun-
dere persoana care a săvârşit infracţiunea prevăzută la 
art.265 C.pen. RM.

De asemenea, atragem atenţia asupra faptului că 
subiectul infracţiunii prevăzute la art.265 C.pen. RM 
poate fi, inclusiv, o persoană cu funcţie de răspundere 
sau o persoană care gestionează o organizaţie comercială, 
obştească sau altă organizaţie nestatală. În ipoteza dată, 
art.265 C.pen. RM se prezintă ca normă specială în raport 
cu art.327, 329 sau 335 C.pen. RM. Calificarea nu va 
trebui efectuată şi conform acestor norme generale, în 
virtutea regulii stabilite la art.116 C.pen. RM.
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la moştenitor fie sub statut de transmiune a posesiunii 
moştenirii şi a dreptului de proprietate, precum şi a 
altor drepturi cuprinse în moştenire sau legat.

În conformitate cu legislaţia noastră civilă, dobân-
direa posesiunii moştenirii se face diferit, după cum 
succesorii sunt legali sau testamentari. În ce priveşte 
succesorii legali, aceştia dobândesc posesiunea de 
drept a moştenirii prin trimiterea în posesiune. Le-
gatarii dobândesc posesiunea prin predarea legatului, 
respectiv a obiectului legatului.1 

Succesorii legali, fără a-i deosebi, dobândesc drep-
tul de propietate şi devin titulari ai celorlalte drepturi 
cuprinse în moştenire, de drept, de la data deschiderii 
succesiunii. În acelaşi fel, legatarii dreptului cuprins 
în legat. Dacă însă transmisiunea activului se face în 
temeiul legii, pe data deschiderii succesiunii, ea nu 
este definitivă, nici obligatorie. Succcesorii şi lega-
tarii au un drept de opţiune, în temeiul căruia pot să 
accepte pur şi simplu, să accepte sub beneficiu şi să 
renunţe la succesiune sau legat.

Deci, în legislaţia Republicii Moldova, atât în 
cazul moştenirii legale, cât şi în cazul moştenirii teta-
mentare, transmiterea bunurilor succesorale operează 
de drept din momentul deschiderii succesiunii. 

Potrivit art.1539 C.civ. RM, efectele juridice ale 
acceptării sau renunţării la succesiune survin în mo-
mentul deschiderii succesiunii. Cu toate că transmi-
terea succesiunii se produce de drept din momentul 
deschiderii, succesorul are dreptul de a alege între a 
accepta (art.1516 C.civ. RM) sau a renunţa la aceasta 

în condiţiile prevăzute de art.1526 al Codului civil al 
Republicii Moldova.*

În art.1523 C.civ. RM legiuitorul, referindu-se 
la transmiterea dreptului de acceptare a succesiunii, 
stabileşte că dacă moştenitorul chemat la succesiunea 
legală sau testamentară a decedat după deschiderea ei, 
fără a reuşi s-o accepte în cursul termenului stabilit 
de art.1517 al aceluiaşi Cod, dreptul de a accepta 
partea ce i se cuvine de succesiune se transmite moş-
tenitorului lui. Dacă termenul prevăzut a fost depăşit, 
prin instanţa de judecată se acordă recunoaşterea în 
calitate de succesor al moştenitorului decedat.

A. Posesiunea succesiunii
Referitor la posesiunea succesiunii, în literatura 

de specialitate se duc un şir de dezbateri privind 
delimitarea de „sezină”.2 

În spiritul legislaţiei civile române, sezina re-
prezintă aceeaşi posesiune asupra succesiunii care 
o deosebeşte de posesiune prin anumite subtilităţi. 
Astfel, sezina este posibilitatea de a intra în stăpânirea 
bunurilor succesorale şi de a exercita drepturile şi 
acţiunile dobândite de la defunct sau intrate în moş-
tenire ulterior (dreptul de fructe), fără a fi necesară 
atestarea prealabilă a calităţii de moştenitor pe cale 
notarială şi judecătorească.3

SUMMARY
Share and ceding of the succession are governed by the substantive law determined by the conflict rule 

under the statute of the goods which form the inheritance, in case of movable property, by the national law 
of the deceased at the time of death and in case of immovable property according to the law of location 
of goods, but as an exception, other conflicting rules can be applied in achieving both areas as the acts 
of acceptance or refusal, inheritance capacity, procedural forms, etc.

I

ASPECTE  CONFLICTUALE  PRIVIND  PARTAJUL  ŞI 
TRANSMITEREA  AVERII  SUCCESORALE

Igor ŞErEMEt,
magistru în drept (USM)

Recenzent: Valeriu BABără, doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

nstituţia transmiterii moştenirii reprezintă o for-
mă a trecerii activului sau pasivului succesiunii 

* Conform art.80 alin.(2) al Legii belgiene privind Codul de 
Drept Internaţional Privat, adoptată la 16 iulie 2004, acceptarea sau 
renunţarea succesiunii are loc conform modului prevăzut de dreptul 
Statului pe al cărui teritoriu bunurile care formează obiectul sunt 
situate la momentul decesului, atunci când legea impune formalităţi 
particulare. Bunurile mobile sunt considerate a fi situate la locul 
reşedinţei obişnuite a defunctului la momentul decesului.
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 Astfel, conform legislaţiei civile a Republicii 
Moldova, această cirumstanţă îşi produce efecte 
juridice numai în cazul acceptării succesiunii, care 
corespunde intrării în posesiunea patrimoniului 
succesoral fără a fi necesară primirea certificatului de 
moştenitor (art.1516 alin.(3) C.civ. RM).* 

Conform art.1516 alin.(4) C.civ. RM, dacă succe-
sorul a intrat în posesiunea unei părţi din patrimoniu, 
se consideră că a acceptat întregul patrimoniu, oriunde 
s-ar afla şi din ce ar consta.

Din cele menţionate mai sus putem concluziona că 
instituţia sezinei nu este recunoscută în legislaţia civilă 
ai Republicii Moldova, deoarece, indiferent de faptul 
că moştenitorul intră în posesiunea patrimoniului 
succesoral, el nu are dreptul să dispună de el până la 
expirarea termenului de opţiune succesorală şi până 
la primirea certificatului de moştenitor.

Din punctul de vedere al dreptului internaţional 
privat, interesează determinarea succesorilor care au 
posesiune asupra bunurilor, în privinţa cărora va fi 
aplicabilă legea situaţiei lor – lex rei sitae. Referitor 
la efectele posesiunii, deosebim:

• intrarea în stăpânirea bunurilor lăsate de defunct 
este reglementată de legea situaţiei bunului;

• exerciţiul activ şi pasiv al acţiunilor posesorii este 
supus legii situaţiei bunului.

Astfel, lex rei sitae este aplicabilă şi trimiterii 
în posesiune şi predării legatelor, dat fiind faptul că 
art.1621 C.civ. RM, admite aplicarea legii străine 
asupra exercitării dreptului de posesiune asupra averii 
rămase de la defunct.

Deci, trimiterea în posesie este supusă legilor 
moldoveneşti dacă este vorba de un bun situat în ţara 
noastră. De asemenea, pentru trimiterea în posesia 

succesorilor defunctului moldovean a imobilelor situate 
în străinătate sunt competente autorităţile din ţara unde 
se află bunurile.4

Transmisiunea activului succesiunii, inclusiv trimi-
terea în posesiune, este supusă legii succesiunii, care 
însă precizează că dreptul de a se pune în posesiunea 
bunurilor moştenite priveşte, prin obiectul lui, statutul 
său. Deci, potrivit celor menţionate, legea succesorală 
arată dacă moştenitorul are sau nu în posesiune sau este 
nevoie de trimitere în posesiune. 

Asfel, problema interesează când legea succesorală 
şi legea situaţiei bunului sunt diferite în ce priveşte 
recunoaşterea posesiunii, în sensul că una o recunoaşte 
şi alta nu. În cazul bunurilor imobile, legea succesorală 
şi legea situaţiei bunurilor coincid. 

Deci, legile (succesorală şi cea a situaţiei bunurilor) 
pot să nu coincidă în cazul succesiunii mobiliare şi 
uneori tot în acest caz să aibă reglementări deosebite 
privind trimiterea în posesiune. În schimb, procedura 
trimiterii în posesiune şi cea a predării legatului sunt 
cârmuite de legea forului – lex fori.

B. Opţiunea succesorală
Potrivit legislaţiei civile (art.1516, 1526 şi 1540 

C.civ. RM), opţiunea succesorală constă în posibilita-
tea succesibilului – după deschiderea moştenirii – de 
a alege trei posibilităţi:

• acceptarea pură şi simplă a moştenirii (ultra vires 
hereditas – răspunde şi cu activul din moştenire pentru 
datoriile defunctului);

• renunţarea la moştenire (succesibilul renunţă cu 
efect retroactiv la vocaţia sa succesorală);

• acceptarea sub beneficiul de inventar (intra vires 
hereditas – va răspunde de pasiv în limita activului 
moştenit).

Referitor la opţiune, putem deosebi următoarele 
caractere juridice:

1. Act juridic unilateral. În acest sens, opţiunea 
succesorală este un act ce reprezintă voinţa unilaterală 
a persoanei, prin care, în cazul unor mai mulţi suscepti-
bili, nu poate fi realizată opţiunea „colectivă”, ci numai 
fiecare în parte, neadmiţându-se afectarea reciprocă a 
acestora.

2. Act juridic voluntar. În primul rând, nimeni nu 
este obligat să accepte moştenirea ce i se cuvine – nemo 
invitus heres. În al doilea rând, succesibilul nu poate 
fi obligat să justifice motivele pentru care a acceptat 
sau a renunţat la moştenire şi să nu răspundă pentru 
consecinţele alegerii făcute. În al treilea rând, dacă 
există o pluralitate de succesibili, fiecare este liber să 
opteze în sensul dorit, indiferent de alegerea făcută de 
ceilalţi. Este, deci, posibil ca unii să accepte moştenirea, 
iar alţii să renunţe le ea.

* Conform art.1, 2, 24 şi 30 ale Convenţiei de la Haga privind 
administrarea internaţională a succesiunilor, adoptată la 2 octombrie 
1973, în vigoare din 1 iulie 1993, în cadrul Conferinţei de Drept 
Internaţional Privat, Statele contractante instituie certificatul inter-
naţional desemnând persoanele abilitate în administrarea succesiunii 
mobiliare şi indicând împuternicirile acestora. Certificatul este 
stabilit de către autoritatea competentă în Statul reşedinţei obişnuite 
a defunctului. În cadrul procedurii de recunoaştere, desemnarea sau 
împuternicirile titularului de certificat sunt contestate pentru orice 
motiv de fond, autorităţile Statului solicitant având posibiliate de a 
suspenda efectele provizorii ale certificatului şi procedurilor de sta-
tutare, fixând cazul în timpul corespunzător pentru a înainta acţiune 
în fond faţă de tribunalul competent. Dacă una din moştenirile din 
certificat este modificată în Statul a cărui autoritate l-a emis, acesta 
trebuie să anuleze certificatul şi să stabilească unul nou. Dacă legea 
în conformitate cu care certificatul a fost stabilit acordă titularului 
său împuterniciri privind imobilele situate în străinătate, autoritatea 
emitentă va indica expres aceste împuterniciri în certificat. Alte 
State contractante vor avea facultatea de recunoaştere a acestor 
împuterniciri în totalitate sau în parte. Statele contractante care 
vor uza de facultăţile prevăzute de alineatul precedent vor indica 
în care măsură vor recunoaşte aceste împuterniciri.
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3. Act juridic irevocabil. Moştenitorul care a exerci-
tat dreptul de opţiune nu mai poate reveni asupra alegerii 
făcute. Acest principiu operează cu caracter absolut în 
cazul acceptării pure şi simple a moştenirii. Ca efect 
al unei asemenea acceptări, în mod irevocabil se con-
solidează calitatea de moştenitor (senul heres, semper 
heres – odată moştenitor, moştenitor pentru totdeauna), 
el nu mai poate reveni asupra alegerii făcute.

4. Act juridic indivizibil. Exercitând dreptul de 
opţiune, succesibilul trebuie să se pronunţe unitar 
cu privire la dreptul său succesoral, nefiind posibilă 
acceptarea în parte a moştenirii (a unor bunuri din 
moştenire) şi renunţarea la rest – nemo pro parte 
heres, ori pură şi simplă pentru parte şi acceptarea sub 
beneficiul de inventar pentru cealaltă parte (art.1527 
C.civ. RM). Ca excepţie de la caracterul indivizibil al 
opţiunii succesorale este dacă în devoluţiunea succe-
sorală intervine un element de extraneitate, condiţiile 
şi efectele opţiunii succesorale fiind supuse unor legi 
deosebite – lex patriae, în ce priveşte bunurile mobile 
şi lex rei sitae, în ce priveşte bunurile imobile şi fondul 
de comerţ, succesibilul – prin derogare de la caracterul 
indivizibil (unitar) al opţiunii – va putea opta diferit, 
acceptând o masă de bunuri şi renunţând la alta.

5. Act juridic declarativ de drepturi. Opţiunea 
succesibilului produce efecte retroactive de la data 
deschiderii moştenirii, deci este declarativă de drepturi. 
Astfel, prin acceptarea (pură şi simplă, sub beneficiu 
de inventar) a drepturilor şi obligaţiilor asupra moşte-
nirii dobândite din momentul deschiderii ei, persoana 
se consideră retroactiv (art.1516 C.civ. RM), iar în 
caz de renunţare, renunţătorul este socotit că nu a fost 
niciodată moştenitor (art.1526 C.civ. RM), devenind 
retroactiv persoana străină de moştenire.

6. Act juridic nesusceptibil de modalităţi. Opţiunea 
succesorală nu poate fi afectată de termen sau condiţie, 
deci trebuie să fie un act juridic pur şi simplu (neafectat 
de modalităţi). Soarta juridică a moştenirii nu poate 
să depindă de un eveniment viitor şi incert sau de un 
termen, fie şi cert.

În materie de drept internaţional privat, referitor 
la opţiunea succesorală Legea succesiunii se aplică 
privitor la următoarele aspecte:

• Subiectul dreptului de opţiune succesorală;
• Posibilităţile pe care le are succesibilul (adică 

persoana care poate moşteni) de a accepta sau renunţa 
la succesiune;

• Situaţia juridică a succesibilului până la data 
exercitării opţiunii sau până la prescrierea dreptului 
la opţiune;

• Termenul pentru exercitarea dreptului de opţiune 
succesorală;

• Transmiterea dreptului de opţiune al succesibilului 
decedat, înainte de exercitarea lui, către moştenitorii 
săi. Aceasta presupune că succesibilul (care nu şi-a 
exercitat dreptul său de opţiune şi care se află încă în 
termenul pentru a putea opta) decedează;

• Efectele acceptării sau renunţării la moştenire şi 
data până la care se produce aceasta;

• Determinarea actelor care valorează acceptarea 
moştenirii, inclusiv acceptarea forţată a succesiunii;

• Consecinţele prescrierii dreptului de opţiune 
succesorală şi determinarea persoanelor în favoarea 
cărora se produc aceste consecinţe. Când succesiunea 
se deschide în favoarea unui străin şi cuprinde un imo-
bil în Republica Moldova, succesibilii, indiferent de 
cetăţenia lor, trebuie să-şi exercite dreptul de opţiune, 
înăuntrul termenului de prescripţie prevăzut de legea 
moldovenească.5

Unele aspecte interesând opţiunea succesorală 
nu sunt supuse legii succesiunii, ci altei legi. Astfel, 
deosebim:

• Legea personală – reglementează capacitatea ceru-
tă pentru a opta, precum şi întregirea lipsei sau restrân-
gerii capacităţii de exerciţiu, de exemplu: reprezentarea 
sau încuviinţarea prealabilă a minorului din partea 
ocrotitorului său legal, autorizaţia din partea autorită-
ţilor tutelare. Potrivit reglementării date de tratatele de 
asistenţă juridică, legea personală mai reglementează 
şi viciile de consimţământ şi consecinţele acestora în 
materia moştenirii succesorale. Deci, capacitatea de a 
testa şi consecinţele viciilor de consimţământ sunt su-
puse legii naţionale a testatorului de la data întocmirii 
testamentului.6 

Aşadar, pentru aceste aspecte, legea testamentului 
este legea naţională a testatorului de la data întocmirii 
testamentului. Soluţia nu ar fi primită şi în situaţia în 
care se aplică reglementarea internă, deoarece viciile 
de consimţământ nu sunt identice cu lipsa de consim-
ţământ şi, deci, în lipsa unor prevederi, ele urmează a 
fi supuse aceleiaşi legi care reglementează consimţă-
mântul în cazul actului juridic al opţiunii, adică legea 
succesiunii. Pentru bunurile mobile, această lege este 
cea naţională a defunctului;

• Regula lex rei sitae – se aplică în ce priveşte în-
tocmirea inventariului bunurilor succesorale, formele 
de publicitate referitoare la aceste bunuri, actele de 
conservare cu privire la bunurile sucesorale. Această 
regulă se aplică şi efectelor beneficiilor de inventar 
şi în ce priveşte administrarea bunurilor succesorale. 
Legea situaţiei de bunuri se aplică efectelor separaţiei 
de bunuri;

• Regula locus regit actum – reglementează formele 
exterioare ale acceptării sau ale renunţării. Potrivit 
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dreptului nostru, acceptarea succesiunii poate fi ex-
presă sau tacită (art.1516 C.civ. RM). Regula locus 
regit actum se aplică în privinţa acceptării exprese. 
Unele precizări sunt necesare în ce priveşte acceptarea 
tacită. Această acceptare rezultă dintr-un act juridic pe 
care succesibilul nu-l putea face decât în calitatea sa 
de moştenitor, din care rezultă neîndoielnic intenţia 
de a accepta (art.1516 alin.(3) C.civ. RM). Se prezu-
mă, deci, acceptarea moştenirii. În această măsură se 
aplică legea succesiunii. Valorează acceptare tacită 
numai actele de dispoziţie şi cele de administrare care 
angajează viitorul şi nu au un caracter urgent cu privire 
la anumite bunuri succesorale. Astfel, va fi socotit că 
a acceptat succesibilul care a vândut, ipotecat, grefat 
cu servituţii un imobil din moştenire. De asemenea, 
va fi socotit accpetant succesibilul care a făcut un act 
juridic având ca obiect universalitatea moştenirii sau 
o cotă-parte din ea. Forma exterioară a tuturor actelor 
menţionate, în măsura în care nu există o reglementare 
diferită, este supusă regulii locus regit actum, fiind acte 
juridice. Problema dacă asemenea acte juridice valo-
rează acceptarea tacită (deci, interpretarea conduitei 
succesibilului) este supusă legii succesiunii.

Regula locus regit actum se aplică şi în privinţa 
renunţării exprese. În cazul renunţării tacite nu se pune 
asemenea problemă.

C. Transmiterea pasivului succesiunii
Legea succesiunii reglementează, de asemenea, şi 

răspunderea moştenitorului pentru datoriile celui ce a 
lăsat moştenirea. Deci, prin moştenire se transmite nu 
doar activul, ci şi pasivul succesoral. Potrivit art.1540 
C.civ. RM, moştenitorul care a acceptat succesiunea 
răspunde pentru datoriile celui ce a lăsat moştenirea, 
în limitele valorii reale a bunurilor succesorale care au 
trecut la el. După aceeaşi regulă răspunde şi statul, în 
cazul când au fost transmise bunuri potrivit art.1515 
C.civ. RM. Dacă există mai mulţi moştenitori, ei răs-
pund pentru datoriile celui ce a lăsat moştenirea, fiecare 
proporţional cu cota sucesorală primită.

Legea succesiunii mai este ţinută de pasivul succe-
soral; de exemplu, numai succesorii universali şi cei 
cu titlu universal sunt ţinuţi de datoriile şi sarcinile 
succesiunii. Legatarii cu titlu particular nu au această 
îndatorire (art.1490 C.civ. RM). În sfârşit, legea suc-
cesiunii arată măsura în care succesorii sunt ţinuţi de 
datoriile şi sarcinile moştenirii (ultra sau intra vires 
hereditas).

Unele aspecte privind transmiterea succesiunii îşi 
găsesc reflectare şi în tratatele încheiate de Republica 
Moldova. Astfel, Tratatul între Republica Moldova 
şi Federaţia Rusă cu privire la asistenţa juridică şi             

raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală, 
prin dispoziţiile art.49, stabileşte următoarele7:

• Dacă averea succesorală mobilă sau suma bă-
nească primită în urma realizării succesorale mobile 
sau imobile, după încheierea procedurii succesorale 
urmează a fi transmisă moştenitorilor, domiciliul sau 
reşedinţa cărora se află pe teritoriul altei Părţi Contrac-
tante, averea succesorală sau suma bănească primită 
este transmisă reprezentanţei diplomatice sau instituţiei 
consulare ale acestei Părţi Contractante;

• Instituţia competentă în cazurile cu privire la suc-
cesiune emite o dispoziţie vizând eliberarea averii suc-
cesorale reprezentanţei diplomatice sau consulare;

• Bunurile pot fi transmise moştenitorilor, dacă:
a) au fost rambursaţi sau asiguraţi toţi creditorii 

moştenitorilor ce şi-au exprimat pretenţiile în terme-
nul stabilit de legislaţia Părţii Contractante pe al cărei 
teritoriu se află bunurile succesorale;

b) toate taxele succesorale şi cheltuielile legate de 
moştenire au fost plătite sau asigurate;

c) instituţiile competente au dat, dacă a fost necesar, 
aprobare pentru exportul bunurilor succesorale;

d) transmiterea sumelor de bani se efectuează în 
conformitate cu legislaţia în vigoare pe teritoriul Părţii 
Contractante.

În Tratatul între Republica Moldova şi România se 
aduce o adăugire dispoziţiilor menţionate mai sus, şi 
anume: „Dacă cetăţeanul unei Părţi Contractante de-
cedează în timpul călătoriei pe teritoriul celeilalte Părţi 
Contractante, unde nu a avut domiciliul sau reşedinţa, 
obiectele pe care le-a avut asupra sa se predau, fără vreo 
altă procedură, misiunii diplomatice sau oficiului con-
sular al Părţii Contractante al cărei cetăţean a fost”8.

În ipoteza în care la moştenirea unei persoane vine 
un singur moştenitor, acesta va stăpâni în continuare 
bunurile succesorale. Dacă însă la moştenire vin mai 
multe persoane cu vocaţie succesorală, patrimoniul suc-
cesoral se va transmite în indiviziune. Potrivit art.1564 
C.civ. RM, dacă prin înţelegerea tuturor moştenitorilor 
care acceptă moştenirea nu se stabileşte altfel, averea al 
cărei partaj în natură va avea drept consecinţă pierderea 
sau diminuarea destinaţiei sale economice se consideră 
indiviză nu se supune partajului şi devine proprietate 
comună pe cote-părţi ideale respective.

Împărţirea sau partajul moştenirii este o operaţiune 
juridică, prin care se pune capăt stării de indiviziune 
(coproprietate) succesorală prin împărţirea în natură 
sau prin echivalent al bunurilor.9 

Împărţirea bunurilor succesorale este reglementată 
de dispoziţiile art.1560 C.civ. RM, partajul averii suc-
cesorale se face prin actul moştenitorilor după primirea 
certificatului de moştenitor, corespunzător cu cotele-părţi 
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ce li se cuvin. Dacă nu se ajunge la o înţelegere, partajul 
se face pe cale judecătorească (art.1571 C.civ. RM).* 

În continuare, se stabileşte că dacă există un moş-
tenitor conceput, moştenitorii au dreptul să procedeze 
la partajul succesiunii numai dacă separarea cotei-părţi       
i se cuvine acestuia.

Împărţirea moştenirii poate interveni numai în cazul 
în care defunctul a lăsat mai mulţi succesori universali 
sau cu titlu universal. Deci, legea succesorală cârmuieşte 
următoarele domenii:

• Determinarea celor care se gâsesc în indiviziune şi, 
deci, a celor între care intervine împărţirea moştenirii;

• Raportul moştenirii şi al datoriilor, deoarece influ-
enţează partea ce revine fiecărui moştenitor. Sunt supuse 
raportului următoarele datorii: 

a) împrumutul acordat de autorul moştenirii unuia 
dintre moştenitori; 

b) suma datorată de un moştenitor cu titlu de 
despăgubiri, pentru prejudiciul cauzat celui care lasă 
moştenirea. 

Aceste două rapoarte alcătuiesc raportul succesoral. 
Raportul datoriilor este supus legii succesorale, dar nu 
poate fi impus moştenitorului, ceea ce înseamnă că este 
supus ambelor legi: succesorală şi a situaţiei bunului. 
Prin raportul datoriilor, comoştenitorii au dreptul să ia 
din masa succesorală, înainte de a fi împărţită, bunuri 
în limita cotei de creanţă la care au dreptul în datoriile 
supuse raportării, astfel că se asigură egalitatea tuturor 
moştenitorilor. Reiese că în măsura în care interesele 
terţilor moştenitorului care trebuie să raporteze nu sunt 
afectate, nu sunt în joc, se aplică legea succesorală, 
deoarece este vorba despre determinarea părţilor care 
revin moştenitorilor;

• Obligaţia de garanţie reciprocă a copărtaşilor. 
Efectele garanţiei copărtaşilor, care interesează pe terţi, 
sunt supuse şi legii bunurilor. În cazul imobilelor, cele 
două lege coincid. În cazul mobilelor, terţul poate invoca 
regula „posesiunea de bună-credinţă valorează propri-
etate, dacă este prevăzută de legea situaţiei bunului”. 
Privilegiul copărtaşului este supus legii succesiunii, 
dar se aplică şi legea situaţiei bunului în măsură în care 
interesează drepturile reale. Dreptul creditorilor unuia 
dintre moştenitori de a interveni la împărţirea moştenirii 
este reglementat de legea succesiunii, cum este dreptul 
de opoziţie la împărţire prevăzut de art.1543 C.civ. RM. 
Desfiinţarea împărţirii succesorale (nulitatea absolută 
sau relativă) este supusă aceleiaşi legi care conţine 
dispoziţia, a cărei nesocotire justifică nulitatea absolută 
sau relativă.

Astfel, dacă anularea împărţirii se cere pe motivul 
incapacităţii copărtaşului, se aplică legea naţională a 
acestuia, dacă anularea împărţirii se cere pe motivul că 
un copărtaş nu a participat la împărţire şi acesta s-a făcut 
prin buna învoială (în lipsa acelui copărtaş), se aplică şi 
legea situaţiei bunului, în măsura în care este vorba de 
regimul drepturilor reale.

Din punctul de vedere al dreptului internaţional pri-
vat, legea succesiunii cârmuieşte şi următoarele aspecte 
legate de partajul bunurilor succesorale:

• regimul juridic al indiviziunii, de exemplu: în ce 
condiţii se pot face acte de folosinţă, administrare sau 
dispoziţie privind bunurile aflate în indivizie;

• termenul în care se poate cere împăţirea bunurilor 
moştenirii, inclusiv actele juridice care pot interveni în 
această privinţă, cum este convenţia de indiviziune;

• inventarul bunurilor, măsurilor de conservare a 
bunurilor;

• efectul declarativ al moştenirii.
În materia împărţirii moştenirii se mai aplică şi legea 

forului şi legea personală. Astfel, legea forului se aplică 
în ce priveşte formele procedurale ale împărţelii, iar le-
gea personală – în ce priveşte capacitatea pentru a putea 
face împărţirea. Problema dacă un copărtaş poate face 
împărţirea pe cale amiabilă ori trebuie să urmeze calea 
partajului judiciar este supusă legii lui naţionale.10

Putem concluziona că, de regulă, partajul şi tras-
miterea succesiunii sunt guvernate de legea materială 
determinată de norma conflictuală conform statutului 
bunurilor care formează masa succesorală, adică în ca-
zul bunurilor mobile – de legea naţională a defunctului 
la momentul decesului, iar în cazul imobilelor – conform 
legii locului aflării acestora. Însă, ca excepţie, îşi găsesc 
aplicabilitate alte norme conflictuale în materia realiză-
rii ambelor domenii cât priveşte actele de acceptare sau 
refuz, capacitate succesorală, forme procedurale etc.

Note:
1 Codul civil al Republicii Moldova, nr.1107-XV din 6 iunie 2002 

art.1487, promulgat la 11.06.2006 prin Decretul Preşedintelui Republicii 
Moldova nr.719 – III // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, 
nr.82-86/661.

2  A se vedea: Fr.Deak. Tratat de Drept Succesoral. – Bucureşti: Actami, 
1999, p.607.

3 A se vedea: M.Eliescu. Transmiterea şi împărţeala moştenirii în dreptul 
RSR. – Bucureşti: Editura Academiei, 1966, p.257.

4 A se vedea: P.Lerenburg-Pigronniere, Y.Loussouarn. Droit international 
prive. – Paris: Dalloz, 1966, p.610.

5 A se vedea: I.P. Filipescu. Dreptul Internaţional Privat: – Bucureşti: 
Actami, 1999, p.575.

6 Tratat între Republica Moldova şi România privind asistenţa juridică în 
materie civilă şi penală din 06.07.96, ratificat prin Hotărârea Parlamentului 
Republicii Moldova nr.1018-XIII din 03.12.1996. Semnat la Chişinău, la 
6 iulie 1996, în vigoare din 22 martie 1998 // Tratate internaţionale, 1999, 
vol.20.

7 Tratat între Republica Moldova şi Federaţia Rusă cu privire la asis-
tenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală din 
25.02.1993, ratificat prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.260-
XIII din 04.11.1994 // Tratate internaţionale, 1999, vol.21, p.49. 

8 Tratat între Republica Moldova şi România privind asistenţa juridică în 
materie civilă şi penală din 06.07.96, ratificat prin Hotărârea Parlamentului 
Republicii Moldova nr.1018-XIII din 03.12.1996. Semnat la Chişinău, la 
6 iulie 1996, în vigoare din 22 martie 1998 // Tratate internaţionale, 1999, 
vol.20.

9 A se vedea: V.Babără. Drept Internaţional Privat. – Chişinău: F.E.P. 
„Tipografia Centrală”. 2002, p.271.

10 A se vedea: I.P. Filipescu. Dreptul Internaţional Privat. – Bucureşti: 
Actami, 1999, p.575.

* a) Conform art.46 alin.(3) al Legii italiene „Privind reforma 
sistemului italian de drept internaţional privat”, nr.218 din 31 mai 
1995,partajul averii succesorale este reglementat de legea statului 
aplicabilă moştenirii, cu excepţia cazurilor când persoanele parti-
cipante la partaj au convenit despre aplicarea legii statului unde 
este deschisă succesiunea sau a legii statului unde se află o parte 
din bunurile ce formează masa succesorală;

b) Conform art.81 al Legii belgiane privind Codul de Drept 
Internaţional Privat, adoptată la 16 iulie 2004, modul de formare 
şi atribuire a cotelor este reglementat de legea statului pe al cărui 
teritoriul bunurile sunt situate la momentul partajului.
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1789 года, как результат изменений, вызванных 
французской революцией. Впоследствии, зна-
чительный уровень совершенства французской 
системы и оказал влияние на решение части стран 
организовать систему административного суда 
соотносимую с французской, путем отделения 
исполнительной власти от судебной. Примером 
тому могут служить Германия, Бельгия, Голландия, 
Финляндия, Греция, Бельгия, Италия и другие 
страны. 

Если вышеназванные предшествующие перио-
ды рельефно выделеляют явное влияние француз-
ской модели на ситуацию, сложившуюся в ряде 
стран, в том числе и в Германии, то исторический 
отрезок, который начинается 90-ми годами ХХ 
века, претерпевает, считаем, радикальное измене-
ние: на международной арене начинается новый 
этап развития административного суда, обуслов-
ленный преимущественным влиянием германской 
модели. 

Ускорение радикальных изменений политиче-
ских систем ряда стран Центральной и Восточной 
Европы и стран, бывших в составе СССР, после 
90-х годов прошлого века, обозначило серьёзную 
дилемму в плане выбора формы правления и мо-
дели судебно-юридической организации. 

Свержение старых режимов правления, есте-
ственно, подвинуло новые демократии на более 

активные, жёсткие действия в поисках модели, 
приближенной к национальным традициям, в то же 
время признанных на международной арене. 

Так, сравнение уже существующих систем опре-
делило, как правило, в большей степени, выбор каж-
дого государства. В поисках новых демократичных 
форм правления указанные страны не колебались и 
в выборе ключевых демократических механизмов, 
таких как административная юстиция. 

Их организация, в соответствии с требования-
ми европейской юридической базы, подвигла на-
циональные парламенты на принятие органических 
законов, способных обеспечить функционирование 
административного суда. В поисках моделей, 
адекватных внутренней ситуации, большая часть 
государств в качестве решения выбрала преиму-
щественное применение германской системы. 
Мотивировка этого влияния всё более ощутима в 
выводах теоретиков и практиков, которые считают, 
что «на данном этапе германская модель имеет 
широкое распространение в Европе, благодаря ло-
гичности своей системы и гарантии независимости 
и специализации».1 

Что же касается ответа на вопрос зависит ли  
в процессе выбора приоритет, отданный гер-
манскому праву или французскому, в ряде стран 
предпочтение было отдано последнему, т.к., по 
утверждению исследователя Мишеля Фромона 
(Michel Fromont), «Францезское право часто 
должно фигурировать в эмпирических конструк-
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суда в странах Европы констатируется после 
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циях, когда его сравнивают с германским».2 Делая 
некоторые различия в этом смысле, цитируемый 
автор считает, что «германское право отличается 
от французского своей систематичностью, оно 
придаёт большее значение двум учреждениям, к 
которым относятся, признавая главенство поло-
жения и обязательств каждого частного лица по 
отношению к субъективным публичным правам, 
находящимся в противостоянии с интересами 
власти. Для этого юридическая защита частных 
лиц, в их противостоянии властям, должна быть 
полной и досягаемой...».3 

Влияние одной модели или другой на нацио-
нальные системы никак нельзя представить как ав-
томатический перенос – необходима осознанность 
в процессе выбора и применения законодательной 
базы, целесообразной для каждого государства и 
его граждан в установлении юридических отноше-
ний в социально-экономической сфере. 

Убедительный пример в этом плане – Эстония, 
т.к., несмотря на то, что в процессе разработки 
законопроектов, много внимания было уделено 
анализу принципов законодательства Европейского 
сообщества, наибольший интерес был проявлен к 
законодательству и опыту Федеративной Респу-
блики Германия и, в результате, немецкий закон 
оказал наибольшее влияние на эстонскую право-
вую систему. 

 Именно потому, что, «как в Эстонии, так и в 
Германии, государственное управление связано с 
законом, и принцип государства, основанного на 
верховенстве закона, понимается таким же образом. 
Вот почему административные процедуры, аллопа-
тия и приведение в исполнение санкций Закона, а 
также ответственность государства – аналогичны 
соответствующим актам в Германии...». Oднако, «...
существуют различия между эстонской системой 
административного права и германской… она не 
явилась опытом механического переноса немецкого 
закона… общая часть эстонского административ-
ного права содержит решения, основанные на 
эстонских реалиях».4 

Практический путь, пройденный Эстонией, 
можно определить как взвешенный, который 
должен послужить примером для любой страны 
в ключевых, определяющих моментах. Потому 
что, несмотря на то, что эстонскую систему мож-
но считать правопреемницей германской, она 
не явилась результатом механического переноса 
опыта, а была учтена национальная специфика и 
юридические отношения между соответствующим 
государством и его гражданами. 

Феномен преимущественного распростране-
ния, на данный момент, зоны влияния германского 
права, в сравнении с французским, был установлен 
французским учёным Мишелем Фромоном – гер-
манская модель в Восточной Европе была принята 
в Чехии, Польше и Литве.5

Влияние немецкого права чувствуется также 
и в ходе реформы судебной системы Болгарии, 
согласно которой была создана новая структура 
административных судов, состоящая из 28 регио-
нальных административных судов и Верховного 
административного суда. Проведена также и коди-
фикация административной процедуры.6

Значительному влиянию германского права в 
развитии административного права и, в частности, 
административной юстиции, оказались подвержены 
и правовые системы не только стран, ранее бывших в 
так-называемом «социалистическом лагере», а ныне 
членов Европейского Союза, а также стран бывших 
в составе Советского Союза: «Сегодня мы не можем 
говорить о том, что осознание и понимание значения 
административной юстиции сильно возросло не 
только в Центральной, Восточной и Южной Европе, 
а именно в государствах СНГ… Наряду с Украиной, 
решение по введению административной юстиции 
приняли также Армения, Азербайджан, Узбекистан 
и Российская Федерация».7

 Выделяя в этом плане Украину, германский 
ученый, проф., др. Отто Люхтерганд, иследуя во-
прос взаимосвязи административной юстиции с 
институциональной и функциональной, с точки 
зрения демократического государства, ссылается 
на сходство формул: «конституционое устройство 
в федеральных землях должно соответствовать 
принципам… демократического и социального 
правового государства»; «Украина является … 
демократическим, социальным, правовым государ-
ством».8 Также уточняет, что «эта формула известна 
и из других посткоммунистических Конституций 
Восточной Европы и СНГ, предпологая, что в ряде 
стран национальные Конституции ориентировались 
на Основной Закон Германии.

Что же касается нас, считаем мнение ученого до-
статочно аргументированным, исходя из упомяну-
тых нами в данной работе примеров, заключающих-
ся в стремлении этих государств, включая Украину, 
закрепить нормами права эти принципы.

В Украине, административное судопроизвод-
ство было введено в соответствии с Концепцией 
судебно-правовой реформы, утвержденной Вер-
ховной Радой Украины 28 апреля 1992 г.; целью 
этого судопроизводства является рассмотрение 
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споров между гражданами и органами управле-
ния.

Кодексом административного судопроизводства 
Украины9 oпределяется назначение, полномочия и 
задачи административных судов. 

Таким образом, была сформирована система 
административных судов, призванная обеспечить 
правосудие и реально защищать и охранять права 
и свободы граждан в ходе их взаимоотношений с 
государственными органами, органами местного 
самоуправления, их должностными и служебными 
лицами и другими субъектами при осуществлении 
ими властных управленческих функций на основе 
законодательства, в том числе и делегированных 
полномочий. 

В административные суды могут быть обжало-
ваны любые решения, действия или бездействия 
субъектов властных полномочий, кроме случаев, 
когда – относительно таких решений, действий 
или бездействия – Конституцией или законами 
Украины установлен другой порядок судебного 
производства. 

Статья 20 Кодекса административного судопро-
изводства Украины определяет структуру админи-
стративных судебных инстанций, разделяя их на: 

1) административные суды первой инстанции 
(местные общие суды – как административные 
суды, так и окружные административные суды);

2) апелляционные административные суды;
3) высший административный суд Украины; 
4) административная палата при Верховном 

суде Украины. 
Характеризируя судебную систему Украины, 

следует уточнить, что, несмотря на действие на 
первом уровне специализированых администра-
тивных судов (в составе судов общей юрисдик-
ции) и на высшем уровне – Судебной палаты по 
административным делам при Верховном Суде 
Украины, на Украине сформировалась система 
административных судов, призванная гарантиро-
вать административное правосудие, тем самым 
обеспечивая реальную защиту и охрану прав и 
свобод граждан, в процессе их взаимоотношений 
с государственными органами и с их должност-
ными лицами. 

В итоге, административная юстиция получила 
свое законодательное закрепление и, наподобие 
опыта Германии, этот важный юридический инсти-
тут позволяет осуществлять такую деятельность 
специальным административным судам. 

Отсюда следует, что, с нашей точки зрения, 
германская модель оказала влияние на украинское 

национальное законодательство не только на уровне 
институционального строения административных 
судебных инстанций, но и на общие принципы его 
устройства. 10

Если в общих чертах охарактеризовать адми-
нистративную юстицию в Республике Молдова, 
следует отметить что она действует на основе ст.72 
Конституции, Закона №793-XIV от 10.02.2000 года 
об административной юстиции, Закона о судоустрой-
стве, Гражданско-процессуального кодекса.

Вполне понятно, что существующая законода-
тельная база не в полной мере способна обеспечить 
административный процесс наравне с гражданским 
процессом, продолжая оставаться, скорее всего, 
лишь его составной частью.

В отсутствие четких разграничений на уровне 
закона административного производства11, прин-
ципов административного процесса, строго от-
деляющих его от гражданского, процессуальных 
норм, закрепляющих принципы производства дел, 
принятия судебных решений, порядок обжалования 
и их исполнение, нельзя говорить о достаточности 
обеспечения административного процесса или же о 
соответствии его функциональности европейским 
стандартам.

Обобщая вышесказанное, хотим подчеркнуть, 
что, несмотря на достигнутое в области нацио-
нальной административной юстиции, считается 
целесообразным принятие Кодекса административ-
ной юстиции, и в этом германская модель, наряду 
с опытом других стран, считается приемлемым 
для нас, учитывая в первую очередь потребность 
граждан нашей страны.

И в России долгое время продолжаются прин-
ципиальные споры относительно целесообразности 
формирования структуры административной юсти-
ции, а также о приемлемой модели. 

 Необходимость формирования в России адми-
нистративной юстиции практически единогласно 
признается учеными, занимающимися этой про-
блематикой. Среди многочисленных доводов, 
определяющих главные предпосылки формиро-
вания административной юстиции, выделяется 
тот, что делает ссылку на «хорошо изученный и 
традиционно популярный у российских ученых-
юристов – как до революции 1917 г., так и после 
нее – немецкий и французский опыт организации 
системы административной юстиции».12

Российский исследователь Ю.Н. Старилов, ссы-
лаясь на исследования своих коллег, указывает, что 
«современное состояние теоретической разработки 
проблемы административной юстиции позволяет 
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говорить о двух подходах к формированию в России 
модели этого института. Первый подход предполагает 
создание специальных административных судов, а вто-
рой – специализацию действующего суда, т.е. учреж-
дение в общих судах специальных (особых) коллегий 
по административным делам (публично-правовым 
спорам) с одновременным созданием в Верховном 
Суде РФ и в высших судебных инстанциях субъектов 
РФ соответствующих коллегий по административным 
делам (публично-правовым спорам)».13

Продолжая мысль, ученый делает вывод, что 
«и первый, и второй подходы к созданию адми-
нистративной юстиции в России вполне обосно-
ваны» и поддерживает позицию современных 
российских ученых, изучающих опыт организации 
и функционирования административной юстиции 
в зарубежных странах. Он полагает, «что в рос-
сийских условиях наиболее приемлемым является 
«германский тип» административной юстиции, т.е. 
выделение в судебной системе самостоятельной 
ветви административного судопроизводства, соз-
дание специализированного правосудия по делам 
административной юрисдикции, обладающего 
всеми преимуществами судебного разбирательства, 
в частности, являющегося оперативным и доступ-
ным для населения. Предлагается создание единой 
системы федеральных административных судов, 
обособленных от общего судопроизводства. Таким 
образом, судебный контроль в сфере государствен-
ного управления будет осуществлять компетентный 
орган, независимый от органов государственной 
администрации и от судов общей юрисдикции».14

Естественно, сегодня пока рано делать какие-
либо выводы по вопросу административной юсти-
ции в России15, поскольку принятый 22 ноября 
2000 года Государственной Думой в первом чтении 
проект Федерального конституционного закона         
«О федеральных административных судах в Рос-
сийской Федерации» требует доработки. Речь идёт 
не только об основательном улучшении конкретных 
положений, но и о «выработке самой концепции 
закона, с учетом действующих законов о судебной 
системе, процессуальных кодексов, требований 
проведения реформы судебной власти и обеспече-
ния доступности российского правосудия для всех 
заинтересованных лиц».16

 Всё вышеизложенное позволяет, с нашей точки 
зрения, сформулировать вывод о том, что перенятие  
национальными законодательствами германской 
системы осуществлялось двумя путями:

– перенятием структуры административной 
юрисдикции; 

– перенятием материальных и процессуальных 
норм. 

Как следствие, и в первом, и во втором случае 
мы не можем говорить о строгом перенятии мо-
дели. В одних странах зависимость проявляется 
в большей степени17, в других – относится лишь к 
аспекту разделения инстанций административной 
юстиции до уровня Высшей судебной палаты18, 
в третьих – ограничивается принятием Кодексов 
административной юрисдикции, которые оконча-
тельно отделяют административный процесс от 
гражданского.19 Существует ряд пересечений, когда 
«исключения не означают отказа от специализации, 
выделения административного суда, а относятся к 
принципу ограничения, т.к. это обусловлено при-
знанием некоторых категорий административной 
юстиции.20

 Одновременно с этим, бесспорным является  тот 
факт, что национальные системы, в процессе своего 
развития, будут совершенствоваться, принимая но-
вые элементы, цель которых – совершенствование 
существующих юридических решений, исходя из 
международной практики, с учётом юридической 
теории и международной юрисдикционной прак-
тики и практики внутренних систем. 

Как следствие, можем сделать вывод, что гото-
вой модели не существует, тем более, что «европей-
ские законодатели до сих пор проявляли большую 
меру сдержанности в области административного 
права. Во всяком случае, до сих пор не имеется 
полной кодификации в стиле немецких законов, 
регламентирующих порядок рассмотрения адми-
нистративных споров».21
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права, на основании уже существующих теорий. Иностранные 
эксперты даже подготовили релевантные проекты. 

Такое предложение было раскритиковано академи-
ческой средой, этой точки зрения придерживались про-
фессора Р.Наритц, К.Меруск, И.Коолмейстер, И.Дрекслер, 
ассоциированный профессор Р.Рандмаа, а также Т.Аннус, 
юристы-практики и другие. По их мнению, внедрение этой 
концепции было бы определено переложением политиче-
ских решений и основательно затронуло бы, среди прочих, 
и судебную систему, и административную организацию в 
целом. Доминирующая позиция принадлежала профессору 
Р.Наритцу, который отмечал, что «главное основание раз-
вития юридического порядка есть рациональность, которая 
берёт своё начало в предпосылке, что идентифицируется 
посредством весьма специфических характеристик. Одна 
из них – национальный юридический порядок». Хотелось 
бы отметить и другую мысль, высказанную юридическим 
экспертом Артуром Таска: «Закон должен быть понятным 
для всех, кто им занимается. Правовое содержание должно 
базироваться на юридическом сознании людей и должно 
соответствовать юстиции. Только тогда закон действует как 
посредник между реальной жизнью и юстицией».
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zintă o necesitate dintre cele mai stringente a legislaţiei 
moldave contemporane, o expresie a democratismului 
doctrinei actuale.

Garanţia procesuală are un sens dublu:
1) garanţiile pot constitui orice elemente care concură 

la rezolvarea optimă a cauzei penale, în conformitate cu 
legea, cu adevărul şi cu necesităţile realizării scopurilor 
politicii penale;

2) garanţiile procesuale constituie măsuri pentru 
asigurarea înfăptuirii, în genere, a unei justiţii de ca-
litate, cu asigurarea respectării drepturilor procesuale 
ale părţilor. 

 În literatura de specialitate s-au conturat diferite 
categorii de garanţii procesuale concretizate în urmă-
toarele1:

1) obligaţia organelor judiciare de a desfăşura din 
oficiu activităţi care asigură realizarea şi cunoaşterea 
drepturilor procesuale de către părţi. De exemplu, în 
vederea garantării despăgubirilor cuvenite părţii civile, 
organul de urmărire penală sau instanţa de judecată 
poate aplica din oficiu un sechestru asigurător (art.202 
C.proc.pen.); preşedintele şedinţei de judecată întreabă 
inculpatul dacă îi este clară învinuirea adusă, dacă ac-
ceptă să facă declaraţii şi să răspundă la întrebări (art.366 
C.proc.pen.);

2) realizarea de către organele judiciare a formelor 
procesuale care duc la respectarea drepturilor părţilor. 
De pildă, pentru părţi condiţie elementară în susţinerea 
intereselor este prezenţa în proces, motiv pentru care 
legea a instituit o procedură de citare pe care organul 
judiciar trebuie să o îndeplinească în conformitate cu 
art.235 C.proc.pen.;

3) instituirea unui control judiciar integral şi eficient 
care asigură descoperirea încălcării obligaţiilor legale şi 
formele procedurale de ocrotire a drepturilor şi interese-
lor legitime ale părţilor. Supravegherea urmăririi penale 
de către procuror, exercitarea căilor de atac şi realizarea 
pe această cale a controlului jurisdicţional constituie 
exemple care ilustrează caracterul de garanţie procesuală 
a instituţiilor respective;

4) prevederea de către legea procesuală a unor 
sancţiuni tipice corespunzătoare pentru asigurarea 
desfiinţării sau refacerii actelor sau măsurilor luate cu 
încălcarea drepturilor şi intereselor legale ale părţilor. 
Înscrierea sancţiunii nulităţii în art.251 C.proc.pen., atât 
sub forma ei absolută, cât şi relativă, este de natură a 
asigura înlăturarea vătămării intereselor la care ar putea 
fi expuşi unii participanţi în cauza penală prin încălcarea 
dispoziţiilor legale care reglementează desfăşurarea 
procesului penal.

Sporirea garanţiilor procesuale constituie o tendinţă 
în vederea asigurării în condiţii mereu mai bune a lega-
lităţii procesului penal.

Pentru a fi valabile, actele procesuale (ori procedura-
le) trebuie să întrunească o serie de condiţii prevăzute de 
lege referitoare la subiectul de la care emană, la obiectul 
pe care îl au în vedere, la manifestarea de voinţă pe 
care o conţin, la felul, timpul şi locul în care trebuie să 
se efectueze, precum şi la modul în care trebuie să se 
constate efectuarea lor. Şi deoarece condiţiile şi formele 
procesuale sunt prestabilite de lege, organele judiciare 
având obligaţia să observe prescripţiile legale care dis-
ciplinează activitatea procesuală şi să imprime tuturor 
participanţilor la proces respectarea acestora, dat fiind că 
înşişi participanţii au interesul de a păzi formele legale în 
activitatea procesuală, pentru că ele servesc ca garanţii 
ale drepturilor, intereselor şi îndatoririlor lor procesuale, 
în principiu se prezumă că un act procesual existent a 
fost efectuat în mod regulat. Această prezumţie a regu-
larităţii formale a unui act procesual existent (fiindcă 
inexistenţa nu produce nici un efect juridic) are însă un 
caracter relativ, în sensul că subzistă până la invocarea 
nulităţii, conform adagiilor: omnis praesumuntur esse 
irrite acta; omnis praesumuntur legitime facta donec 
probetur in contrarium.2 

Sancţiunea cea mai efectivă pentru încălcarea forme-
lor de procedură, a normelor procesuale, este nulitatea 
actului făcut cu încălcarea lor, cu consecinţa că actul lovit 
de nulitate va fi lipsit în total sau în parte de efectele sale 
fireşti pentru care a fost îndeplinit.

În sens etimologic, un act nul este un act fără valoare, 
incapabil să producă efectele pentru care era destinat.

SUMMARY
The conformation to the legal norms constitutes a necessary condition for the realization of the law 

stipulations in order to establish order. No legal system can lack the conformation to the stipulations 
which define the main state measures in the management of economic, political and cultural life. The 
conformation to the legal norms expresses the citizenś altitude, that of the state organs and other social 
bodies towards the normative acts.

E

CONCEPTUL  DE  NULITATE  ÎN  PROCESUL  PENAL
Ghenadie EREMCIUC,

doctor în drept

Recenzent: Tudor PoPoVICI, doctor în drept (ULIM)

xistenţa unor mijloace de asigurare a drepturilor 
pe care le au persoanele în procesul penal repre-
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Din punct de vedere juridic, nulitatea actului, adică 
privarea lui de efectele pe care în mod normal trebuia 
să le producă, este consecinţa neîndeplinirii condiţiilor 
pe care legea procesuală le prescrie pentru existenţa şi 
validitatea lui.

Traian Pop defineşte nulitatea în sens generic ca 
fiind sancţiunea juridică ce decurge din viciile care 
atacă valabilitatea actelor şi se valorifică prin anularea 
acestora.3

Nulităţile, ca sancţiuni procedurale, lovesc actele 
procedurale existente, care au luat însă fiinţă prin neres-
pectarea dispoziţiilor legale, prin omisiunea sau violarea 
formelor prescrise de lege.4 

În literatura juridică nu există însă unitate în distin-
gerea noţiunii de nulitate.

Astfel, Massari susţine, de pildă, că nulitatea proce-
suală se poate referi la: 

– neregulata formare a raportului procesual; 
– neobservarea formelor şi temeiurilor în care trebuie 

să se realizeze actul procesual; 
– omisiunea unei activităţi considerate obligatorii 

prin lege; 
– viciile care pot afecta manifestarea voinţei în pro-

cesul penal; 
– nesemnarea condamnării, conţinute în sentinţă, 

incluzând în sfera de nulitate procesuală şi cazuri de 
încălcări ale condiţiilor substanţiale, legate de existenţa 
actului procesual.5

Reno Pannain, dimpotrivă, susţine că nu numai că 
încălcările decurgând din vicierea voinţei nu se înscriu 
în noţiunea general admisă şi consacrată în dreptul po-
zitiv a nulităţii procesuale, dar nici nu este posibilă, în 
principiu, utilizarea noţiunii sau a denumirii de nulitate 
pentru a indica încălcarea condiţiilor de manifestare a 
voinţei procesuale.6

În sfârşit, E.Florian relevă că expresia de nulitate a 
fost adoptată în uzul comun într-o dublă semnificaţie: şi 
pentru a indica motivul care face actul imperfect şi pentru 
a exprima consecinţele care derivă din imperfecţiunea 
actului însuşi, adică invalidarea sa juridică.7

În cele mai multe situaţii în care legea de procedură 
este încălcată intervine nulitatea, aplicarea preponderentă 
a acestei sancţiuni aducându-i, în sens larg, o identificare 
de sancţiune procedurală în general.8 

Nulitatea procesuală decurge din nerespectarea nor-
melor ce reglementează desfăşurarea procesului penal, 
cu ocazia efectuării actelor procesuale sau procedurale, 
acte care astfel sunt viciate, remediul constituindu-l 
anularea şi refacerea lor.

Nulităţile consacrate de 
Codul de procedură penală în vigoare

Nulitatea este sancţiunea care intervine, în general, 
atunci când un act procesual sau procedural ori o măsură 
procesuală s-a îndeplinit cu neglijarea condiţiilor de fond 
şi de formă prevăzute de lege.

În reglementarea nulităţilor doctrina de specialitate 
cuprinde mai multe sisteme9:

– sistemul formalist, în care orice încălcare a norme-
lor de procedură trebuie să atragă nulitatea şi refacerea 
actului în condiţiile legii;

– sistemul neformalist, în care nulitatea se admite 
numai în cazul încălcării acelor dispoziţii legale pentru 
care sancţiunea nulităţii este prevăzută în mod expres;

– sistemul mixt, în care se prevăd anumite dispoziţii a 
căror încălcare atrage nulitatea – „nulităţi exprese”. Dar, 
sancţiunea nulităţii poate fi aplicată şi în cazul încălcării 
celorlalte dispoziţii ale legii, dacă sunt îndeplinite anu-
mite condiţii – nulităţi virtuale.

Codul de procedură penală din 2003 a dat o regle-
mentare extrem de sintetică întregii materii a nulităţii, 
rezervându-i un singur articol – art.251, cuprins în 
Capitolul V din Titlul VIII, Partea Generală, intitulat 
„Nulitatea actelor procedurale”. În el este adoptat sis-
temul mixt, în sensul că încălcarea prevederilor legale 
care reglementează desfăşurarea procesului penal atrage 
nulitatea actului procedural numai în cazul în care s-a 
comis o încălcare a normelor procesual penale ce nu 
poate fi înlăturată decât prin anularea acelui act.

În alin.(2) s-au prevăzut dispoziţii legale a căror 
încălcare atrage întotdeauna nulitatea, deci sunt nulităţi 
exprese care sunt şi nulităţi absolute, iar în alin.(1) se au 
în vedere alte dispoziţii legale, a căror încălcare atrage 
nulitatea numai dacă s-a produs o încălcare a normelor 
procesual penale ce nu poate fi înlăturată decât prin anu-
larea actului nelegal – fiind nulităţi virtuale – invocate 
în anumite condiţii, care sunt nulităţi relative.

Dacă am considera art.251 C.proc.pen. ca o dispozi-
ţie generală care stabileşte principiul nulităţii legate de 
vătămare: cele „virtuale”, unde vătămarea trebuie dove-
dită de partea care cere anularea actului de procedură; 
cele „exprese”, la care vătămarea părţii este prezumată 
relativ, şi cele „exprese”, la care vătămarea era prezu-
mată absolut – s-ar ajunge la concluzia că în prezent 
procedura penală nu cunoaşte decât două categorii de 
nulităţi: nulităţi „virtuale” şi nulităţi „exprese”.

Dacă am considera art.251 C.proc.pen. ca o dispo-
ziţie generală care stabileşte principiul nulităţii legate 
de încălcarea normelor procesual penale în care s-au 
cunoscut trei categorii de nulităţi: cele „virtuale”, unde 
încălcarea normelor procesual penale necesită a fi dove-
dită de partea care cere anularea actului de procedură; 
cele „exprese”, la care încălcarea normelor procesual 
penale este prezumată relativ, şi cele „exprese”, la care 
încălcarea normelor procesual penale este prezumată 
absolut – s-ar ajunge la concluzia că în prezent proce-
dura penală nu cunoaşte decât două categorii de nulităţi: 
nulităţi „virtuale”, neprevăzute expres de lege, şi nulităţi 
„exprese”, enumerate de art.251 alin.(2) C.proc.pen., cu 
privire la care vătămarea este prezumată absolut.10

S-ar putea totuşi susţine că nulităţile enumerate de 
art.251 alin.(2) C.proc.pen. ar fi nulităţi necondiţionate, 
indiferente de încălcarea normelor procesual penale, în-
trucât alin.(3) al aceluiaşi articol, stipulând că „nulitatea 
prevăzută de alineatul (2) nu se înlătură în nici un mod”, 
nu face nici o menţiune despre nerespectarea normelor 
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procesuale, care ar fi prezumată absolut; or, prezumţiile 
legale trebuie anume prevăzute.

O problemă ce trebuie analizată în legătură cu nuli-
tăţile „virtuale” şi cele „expres prevăzute de lege” este 
problema privind raportul dintre această clasificare şi 
principala clasificare a nulităţilor în nulităţi absolute şi 
relative.

Clasificarea nulităţilor
În lumina reglementărilor procesuale în vigoare, 

nulităţile pot fi clasificate avându-se în vedere, în prin-
cipal, două criterii, şi anume: modul de exprimare în 
norma juridică şi modul de aplicare cu efectele pe care 
le poate produce.

a) Având în vedere modul de exprimare în norma 
juridică, nulităţile pot fi exprese şi virtuale.

Nulităţi exprese sunt nulităţile prevăzute anume de 
lege, existenţa unei vătămări fiind presupusă de legiu-
itor, fără ca organul judiciar să poată interveni în acest 
sens.11 

 Nulităţile virtuale (sau implicite) decurg din regle-
mentarea generală şi principiile de drept şi se aplică 
numai dacă se face dovada existenţei unei încălcări a 
normelor procesual penale care nu poate fi înlăturată de-
cât prin anularea actului (art.251 alin.(2) C.proc.pen). 

Diferenţa dintre nulităţile virtuale relative şi nulită-
ţile exprese relative constă în sarcina probei existenţei 
unei nerespectări a normelor procesuale. Dacă în cazul 
nulităţilor relative virtuale vătămarea trebuie dovedită, 
în cazul nulităţii relative exprese încălcarea dispoziţiilor 
procesuale se bucură de o prezumţie iuris tantum. 

Majoritatea autorilor consideră că în Codul de proce-
dură penală în vigoare nulităţile exprese sunt absolute, 
iar cele virtuale sunt relative.

b) N.Volonciu consideră că după modul de aplicare 
şi efectele pe care le produc, nulităţile pot fi absolute şi 
relative, şi această clasificare este cea mai importantă.

– Nulităţile absolute intervin în cazurile expres 
prevăzute de lege12 şi pot fi invocate oricând în cursul 
procesului penal şi de către oricine, chiar din oficiu.

– Nulităţi relative sunt, de regulă, cele virtuale şi 
sunt incidente în cazul încălcării oricărei alte dispo-
ziţii legale decât cele prevăzute de art.251 alin.(2) 
C.proc.pen.13 Nulitatea relativă poate fi înlăturată 
prin voinţa celui vătămat, se ia în consideraţie până 
la un anumit moment al desfăşurării procesului penal 
şi poate fi invocată numai de cel interesat.

c) În raport de întinderea lor, nulităţile pot fi totale 
sau parţiale.

– Nulităţi totale sunt cele care lovesc întregul act 
viciat şi atrag înlăturarea şi refacerea sa în întregime, în 
măsura în care mai este posibil.

– Nulităţile parţiale lipsesc de eficacitate numai o 
parte a actului, efectele producându-se în aceste limite.

d) Nulităţile acoperibile şi neacoperibile.
– Nulităţi acoperibile pot fi numai nulităţile relative, 

pentru că ele permit refacerea actului, fie că aceasta se 
produce ca urmare a acoperirii condiţiilor de invocare 

a nulităţii, fie prin acceptarea afectelor produse de actul 
viciat.

– Nulităţi neacoperibile sunt nulităţile absolute, dar 
pot fi şi nulităţile relative ale căror efecte nu pot fi înlă-
turate decât prin desfiinţarea actului.

Conţinutul procesual al nulităţii este determinat de 
întrunirea unor condiţii necesare pentru existenţa ei ca 
sancţiune procesuală şi de prezenţa unor trăsături (sau 
însuşiri) necesare pentru valorificarea ei în procesul 
penal. 

Nulităţile relative ocupă un loc preponderent prin 
aria lor de cuprindere, în timp ce nulităţile absolute 
constituie excepţia. 

Nulităţile relative sunt reglementate prin prevederile 
art.251 alin.(1) şi alin.(4).

Prima condiţie de intervenţie a nulităţilor este încălca-
rea prevederilor legale care reglementează desfăşurarea 
procesului penal, iar a doua este că încălcarea normelor 
procesual penale să nu poată fi înlăturată decât prin 
anularea acelui act.

În articolele următoare vom desfăşura aceste condiţii 
de intervenţie a sancţiunii procesual penale – nulitatea.

Note:
1 Gr.Theodoru, St.Costachescu, T.Cernescu. Garantarea şi realizarea 

drepturilor acordate părţilor în procesul penal // Revista Română de Drepr, 
1971, nr.12, p.41-52.

2 A se vedea: E.Florian. Diritto processuale penale. – Torino: UTET, 
1939, p.132

3 A se vedea: Drept procesual penal. Vol.III. – Cluj, 1946, p.58.
4 A se vedea: I.Ionescu-Dolj. Curs de procedură penală română. –      

Bucureşti: SOCEC, 1937, p.190.
5 A se vedea: Il processo penale. Vol.I. – Iovene, 1956, p.452.
6 A se vedea: I.Dottrina, N.Iovene. Le sanzioni degli atti processuali 

penali. – Napoli, 1933, p.233.
7 A se vedea: E.Florian. Diritto processuale penale. – Torino: UTET, 

1939, p.117.
8 A se vedea: N.Volonciu. Tratat de procedură penală. Ediţia III. Vol.I. 

– Bucureşti: Paideia, 2006, p.477.
9 Gh.Mateuţ. Procedura penală. Vol.II. – Iaşi: Chemarea, 1993, p.120; 

Gr.Theodoru. Drept procesual penal. – Iaşi: P.G. „Cugetarea”, 1996, p.409.
10 S.Kahane. Despre sancţiunile procedurale (nulităţi) // Studii şi cer-

cetări juridice, 1969, nr.2, p.249-250. Autorul consideră că „şi la baza noii 
reglementări stă ideea de vătămare adusă posibilităţilor de aflare a adevărului 
cu privire la faptele cauzei şi justei rezolvări a acesteia, vătămare care să nu 
poată fi reparată decât prin anularea actului”, dar că „numai existând alte 
nulităţi decât cele absolute, constatarea vătămării produse prin încălcarea 
dispoziţiilor legale care reglementează desfăşurarea procesului penal are 
numai două trepte:

a) de regulă, vătămarea trebuie dovedită; producerea dovezii incumbă 
părţii ce invocă vătămarea (dar, în virtutea rolului său activ, instanţa ia în 
considerare din oficiu încălcările, dacă anularea actului este necesară pentru 
aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei). Părţile care au interes în 
menţinerea actului pot administra probe că nu s-a produs nici o vătămare;

b) în cazul nulităţii absolute, vătămarea este atât de evidentă, încât legea 
procesuală consideră că nici nu se poate să nu existe vătămare. Partea care 
invocă o nulitate absolută nu mai are obligaţia să dovedească vătămarea, 
organele judiciare sunt obligate să o ia în considerare chiar din oficiu, iar 
proba contrarie este inadmisibilă”.

11 V.S. Panţurescu. Codul de procedură penală – adnotat cu doctrină şi 
jurisprudenţă. – Bucureşti, 1940, p.267.

12 N.Volonciu. Op. cit., p.479-480.
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SUMMARY
The relative independence of subsidiary responsibility also becomes apparent in the typical flow of 

action limitation. The problem concerning the action limitation is of principle for the examination by 
the instance of the creditor’s complaint against a debtor. „In the framework of judiciary defence of civil 
rights a considerable importance has the time, because the realization by a person of the civil right by 
coercion depends on certain appointed date”.

R
scripţiei acţiunii. Problema privind prescripţia acţiunii 
este principială pentru examinarea de către instanţă a 
pretenţiilor creditorului faţă de debitor. „O foarte mare 
importanţă în cadrul apărării judiciare a drepturilor 
civile o are timpul, fiindcă realizarea de către o persoa-
nă a dreptului său civil prin constrângere depinde de 
anumite termene”.1

Respectarea termenului de prescripţie a acţiunii în 
justiţie este necesară pentru a păstra posibilitatea de a 
apăra dreptul pe cale judiciară, posibilitatea de a folosi 
acţiunea ca mijloc de apărare a dreptului.2

Noţiunea de prescripţie a acţiunii în justiţie este 
nemijlocit legată de noţiunea de acţiune.3 Prin urmare, 
prescripţia acţiunii este strâns legată şi de noţiunea de 
drept la acţiune. Ultima constatare este obiectul unor 
discuţii controversate între procesualişti. Astfel, М.А. 
Гурвич considera că nu dreptul la acţiune este o noţiune 
procesuală, ci dreptul de a introduce o acţiune. Noţiu-
nea „drept la acţiune” trebuie folosită doar în dreptul 
material. Dreptul la acţiune este „un drept subiectiv apt 
pentru o realizare imediată, cu caracter coercitiv faţă de 
reclamat”.4 Noţiunea de drept la acţiune, în sens mate-
rial, nu este corelată de М.А. Гурвич cu procesul, iar 
dreptul la introducerea acţiunii nu este pus în corelaţie 
cu dreptul material.5 

Mulţi autori susţin că acţiunea în justiţie are două 
aspecte: procesual şi material: „Trebuie distinse două 
aspecte ale acţiunii: a) procesual – sesizarea instanţei cu 
o cerere de soluţionare pe fond a litigiului şi de apărare 
a dreptului încălcat; b) material – pretenţiile reclaman-
tului faţă de reclamat, care urmează a fi soluţionate în 
ordinea determinată de instanţă. 

Numai cumularea celor două părţi ale acţiunii dă 
o reprezentare completă despre acţiune ca mijloc de 
apărare a dreptului litigios”. 

PARTICULARITĂŢILE  PRESCRIPŢIEI  ACŢIUNII  ÎN  CADRUL 
ANGAJĂRII  RĂSPUNDERII  SUbSIDIARE

Sorin BrUMă, 
doctor în drept (USM)

elativa independenţă a răspunderii subsidiare se 
manifestă, de asemenea, în specificul curgerii pre-

Acest punct de vedere este susţinut şi de A.A. 
Добровольский: „Nu există drept la acţiune în 
sens material fără verificarea cerinţei privind reali-
zarea prin constrângere a dreptului subiectiv într-o 
ordine procesuală determinată... şi nu există drept 
la acţiune, în sens procesual, fără pretenţiile mate-
riale ale reclamantului faţă de reclamat. Drepturile 
în cauză pot exista doar ca două părţi ale aceleiaşi 
noţiuni – dreptul la acţiune”. Continuând discuţia, 
A.A. Добровольский şi C.A. Иванова afirmă că, 
în esenţă, dreptul la acţiune în justiţie este o noţiune 
generalizatoare, pentru că el cuprinde două: dreptul la 
introducerea acţiunii şi dreptul la admiterea acţiunii. 
În fine, A.A. Добровольский formulează concluzia 
că „dreptul la acţiune este dreptul la realizarea prin 
constrângere a unui drept subiectiv încălcat sau con-
testat, cu respectarea anumitor garanţii judiciare atât 
pentru reclamant, cât şi pentru reclamat”.6 

Dacă dreptul la acţiune reprezintă dreptul la reali-
zarea prin constrângere a unui drept subiectiv încălcat 
sau contestat, atunci este esenţial a cunoaşte din ce 
moment şi în decursul cărui termen creditorul îşi poate 
valorifica dreptul la acţiune. Dreptul respectiv poate fi 
realizat pe durata prescripţiei acţiunii, la a cărei expi-
rare instanţa, la cererea reclamatului, este în drept să 
nu admită acţiunea. 

Referitor la acest subiect, este importantă întrebarea: 
când începe să curgă prescripţia acţiunii îndreptate 
împotriva debitorului accesoriu – în acelaşi timp cu 
începutul curgerii prescripţiei acţiunii iniţiate împotriva 
debitorului principal sau independent de aceasta?

Pentru creditor curgerea prescripţiei începe din ziua în 
care el a aflat sau ar fi trebuit să afle despre neexecutarea 
obligaţiei de către debitorul principal. În acest moment 
încă nu se naşte dreptul la acţiune împotriva debitorului 
accesoriu, deoarece, înainte de a-l acţiona în justiţie pe 
debitorul accesoriu, creditorul trebuie să solicite debi-
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torului principal îndeplinirea obligaţiei. În acest mod, 
până la urmărirea în instanţă a debitorului principal şi 
până la reacţia acestuia la pretenţiile înaintate, debitorul 
accesoriu parcă nici nu ar exista pentru creditor. Se poate 
întâmpla chiar ca acesta nici să nu ştie despre existenţa 
debitorului accesoriu. Între timp, curgerea prescripţiei 
faţă de debitorul principal a început.

Debitorul accesoriu poate fi tras la răspundere în 
cazul în care debitorul principal a refuzat să-şi onore-
ze obligaţiile asumate prin contract sau nu a răspuns 
într-un timp rezonabil la cererea creditorului de a plăti 
creanţa. Numai după constatarea acestor fapte juridice 
(refuz de executare şi lipsa unui răspuns în termen re-
zonabil) creditorul este în drept să introducă o acţiune 
împotriva debitorului accesoriu. 

Prin urmare, apariţia dreptului creditorului la acţi-
une împotriva debitorului accesoriu este condiţionată 
anume de faptele juridice respective. Aceasta ar însem-
na că prescripţia acţiunii împotriva debitorului acce-
soriu începe să curgă din momentul apariţiei dreptului 
creditorului la acţiune, adică din momentul în care el a 
aflat sau ar fi trebuit să afle despre refuzul debitorului 
principal de a-şi onora obligaţia sau despre lipsa unui 
răspuns din partea acestuia în termen rezonabil. 

Concluzia dată este confirmată de prevederile 
art.272 C.civ., care prevede că în raporturile juridice în 
care nu este stipulat termenul executării obligaţiei sau 
în care executarea poate fi cerută oricând, termenul de 
prescripţie extinctivă începe să curgă de la data când 
debitorul trebuie să execute obligaţia.

În acţiunile privind răspunderea delictuală, terme-
nul de prescripţie extinctivă începe să curgă de la data 
când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască 
paguba şi pe cel care răspunde de ea. 

Legislaţia actuală prevede că creditorul are dreptul 
să reclame executarea obligaţiei de la debitorul prin-
cipal pe altă cale decât cea judiciară, de exemplu, prin 
trimiterea unei scrisori cu solicitarea în scris a execu-
tării obligaţiei. După primirea refuzului de executare 
sau la expirarea termenului rezonabil pentru primirea 
unui răspuns, creditorul este în drept să-l acţioneze în 
judecată pe debitorul principal. Dacă legea sau contrac-
tul nu prevede necesitatea unei revendicări prealabile 
înainte de sesizarea instanţei, atunci creditorul poate să 
introducă simultan şi o acţiune împotriva debitorului 
accesoriu. 

Situaţiile descrise necesită a fi supuse unei analize. 
Dacă acţiunea este îndreptată împotriva debitorului 
principal, curgerea prescripţiei acţiunii în ce-l priveş-
te pe acesta este suspendată, dar ea continuă în ce-l 
priveşte pe debitorul accesoriu. Astfel, este posibilă 
situaţia când prescripţia acţiunii împotriva debitorului 

accesoriu a expirat şi acest fapt poate servi drept temei 
pentru respingerea cererii, în timp ce în privinţa debi-
torului principal curgerea prescripţiei acţiunii continuă, 
deoarece, după întrerupere, termenul de prescripţie 
reîncepe să curgă.

Prezintă interes analiza situaţiei când acţiunea nu 
este îndreptată împotriva debitorului principal, ci îm-
potriva celui accesoriu. Aşadar, creditorul, după ce a 
primit refuzul în scris al debitorului principal, a sesizat 
instanţa cu o acţiune în revendicare adresată împotri-
va debitorului accesoriu. Sesizarea instanţei duce la 
întreruperea prescripţiei, iar, după orice întrerupere, 
termenul de prescripţie reîncepe să curgă. Mai devreme 
sau mai târziu, prescripţia acţiunii îndreptate împotriva 
debitorului principal poate să expire. Aceasta este şi 
mai probabil atunci când instanţa de apel a casat deci-
zia instanţei inferioare şi cauza va fi retrimisă primei 
instanţe pentru luarea unei noi decizii. Dacă, în aceste 
condiţii, creditorul se va adresa în instanţă cu o cerere 
împotriva debitorului principal, ultimul este în drept 
să opună o cerere de aplicare a prescripţiei. Expirarea   
prescripţiei poate servi temei pentru respingerea acţiu-
nii în justiţie. Întrebarea ce se impune este: în privinţa 
cui? Numai în privinţa debitorului principal, pentru care 
a expirat prescripţia, sau în privinţa debitorului acceso-
riu, doar obligaţia este una şi aceeaşi? Dar persoanele 
răspunzătoare sunt diferite. Două persoane trebuie să 
execute una şi aceeaşi obligaţie într-o consecutivitate 
stabilită. Şi dacă în privinţa uneia prescripţia a expirat, 
nimic nu împiedică instanţa să acorde reparaţia preju-
diciului din contul celuilalt debitor, în privinţa căruia 
prescripţia continuă să curgă. Dispoziţia respectivă 
demonstrează caracterul relativ independent al răs-
punderii subsidiare. 

Note:
1 В.А. Мусин. Осно вы римского гражданского права: 

Учебно-методическое пособие для студентов заочного 
отделения. Ленинградский государственный университет им. 
А.А. Жданова. – Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1974.

2 A se vedea: Г.К. Матвеев. Основания гражданско-правовой 
ответственности. – Москва: Юридическая литература, 
1970.

3 A se vedea: А.А. Добровольский, С.А. Иванова. Основные 
проблемы исковой формы защиты права. – Москва: Изд-во 
Мос ковского ун-та, 1979.

4 М.А Гурвич. Право на иск / Отв. ред. А.Ф. Клейнман. 
Академия наук СССР. Институт права. – Москва: Изд-во АН 
СССР, 1949.

5 A se vedea: М.А. Гурвич. Право предъявления иска в 
теории и судебной практике последних лет // Правоведение 
(Калинин), 1961, nr.2. 

6 A se vedea: А.А. Добровольский, С.А. Иванова. Op. cit.
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etapă anume a dezvoltării sociale. Pentru apariţia în legea 
penală a normei privind răspunderea pentru o faptă sau 
alta, este necesară apariţia unor premise care ar justifica 
atribuirea caracterului de ilicit infracţional acelei fapte. 
În acest sens, în literatura de specialitate, termenul 
„incriminare” desemnează prevederea unei activităţi 
neconvenabile ca infracţiune, adică „creatio criminis sub 
specie juris”.1 În context, ne interesează una dintre vari-
etăţile incriminării. Şi anume: incriminarea nouă, alias 
„calificarea printr-o normă juridică penală ca infracţiune 
a unei fapte care nu fusese anterior incriminată sub nici 
o formă”.2 Aceasta deoarece normele penale cu privire 
la înşelăciune în sfera patrimonială încep să-şi facă apa-
riţia abia odată cu răspândirea raporturilor contractuale, 
având la bază diviziunea socială a muncii, relaţiile bani-
marfă-bani, dezvoltarea comerţului şi a altor elemente 
ale economiei de piaţă.

În acest context I.Ia. Foiniţki afirma în 1916: „Din 
actuala perspectivă, înşelăciunea în sfera patrimonială 
reprezintă o infracţiune relativ recentă, un produs al 
circuitului economic aflat în ascensiune. În perioadele 
istorice precedente au existat doar reglementări cu carac-
ter germinativ, consacrate utilizării unităţilor de măsură 
false, falsificării mărfurilor, cametei etc. Însă, la moment, 
s-a constituit o reglementare generică a înşelăciunii în 
sfera patrimonială. Iar faptele incidente acesteia se atestă 
în practică tot mai des”.3 Din aceste considerente, nu 
putem fi de acord cu poziţia lui L.R. Ghileazova: „În 
calitate de metodă de sustragere a bunurilor, înşelăciunea 

este cunoscută încă de legiuitorul Romei Antice. Acesta 
a formulat definiţia noţiunii de escrocherie, precum şi a 
diferenţiat varietăţile faptei de escrocherie”.4

Considerăm prea categorică această viziune. În con-
tinuare vom prezenta argumentele de rigoare.

La baza concepţiei moderne a escrocheriei se află 
noţiunea de dol (dolus), cunoscută din dreptul roman. 
Însă, natura juridică a dolului este la o distanţă prea mare 
de natura juridică a escrocheriei. Dovadă este şi faptul 
că, actualmente, noţiunea de dol desemnează unul dintre 
viciile de consimţământ, care se pot atesta la încheierea 
unei convenţii. Deci, are o semnificaţie doar pentru 
dreptul privat, nu şi pentru dreptul penal.

Or, dolul a fost văzut de către romani ca un delict 
privat, nu ca un delict public. După Ulpianus, dolul se 
exprimă în mijloacele viclene prin care o parte deter-
mină pe cealaltă să facă un act juridic.5 La rândul său, 
Cicero susţine că dolul constă în a simula ceva şi a face 
altceva.6 Sub acest aspect, în anul 66 î.e.n., pretorii 
legiferează posibilitatea reparării prejudiciului, cauzat 
pe calea înşelăciunii, prin intermediul lui actio doli. 
Bineînţeles, această acţiune avea un caracter exclusiv 
de drept penal.

Pe parcursul timpului a fost remarcată eficienţa re-
dusă a acestei măsuri de prevenire a înşelăciunii în sfera 
patrimonială. De aceea, s-a recurs la introducerea unui 
mijloc de reprimare mai riguroasă. Însă, la fel sub forma 
unei acţiuni civile, denumite persecutio stellionatus. În 
opinia lui V.V. Hiliuta, apariţia unui asemenea mijloc s-a 
datorat mai cu seamă dezvoltării raporturilor ipotecare, 
presupunând, din partea unor subiecte de rea-credinţă, 

SUMMARY
The juridical-historical analysis of the settlements regarding the swindle offence is carried out in the frame-

work of the present article. The author comes the conclusion that the penal norms concerning the fraudulency 
in the patrimonial domain start to make their appearance only at one time with the dissemination of contrac-
tual rapports, based on social division of labour, on money-goods-money relations, on the development of 
trade and on other elements of the market economy. It is argued that in the Rule of Vasile Lupu, fraudulency 
is based on a rudimentary conception, integrating heterogeneous elements with embezzlement character: 
concomitantly, the fraudulency is regarded as an act related to theft, as an act which, alongside theft, will 
subsequently form (together with other adjacent acts) the generic concept of defalcation. The conclusion 
that in the process of elaboration of the Penal Code of Republic of Moldova in force, the „appropriation” 
term (having the meaning of „defalcation”) is dropped from the settlement concerning the swindle offence 
is likewise important. The renunciation is done in favour of the “illicit attainment” collocation. Hereby, the 
affiliation of the swindle offence with the defalcations’ group is put under the question mark. 
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ormele dreptului penal au menirea de a reflecta 
priorităţile apărării penale a ordinii de drept la o 
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supunerea aceluiaşi bun imobil ipotecii în raport cu mai 
multe persoane.7

Mai târziu, sub incidenţa lui persecutio stellionatus 
intră şi alte fapte: recuperarea frauduloasă a bunului gajat; 
achitarea datoriei prin punerea la dispoziţie a unui bun 
gajat; gajarea unui bun străin; falsificarea mărfurilor; 
reţinerea bunului vândut sub pretextul neachitării valorii 
lui de către cumpărător etc. În continuare, pe tot parcur-
sul evoluţiei dreptului roman, persecutio stellionatus a 
reprezentat mijlocul subsidiar de prevenire a înşelăciunii 
în sfera patrimonială. Mijloc aplicat în acele cazuri în care 
nu-şi dovedea eficacitatea actio doli, mijlocul de bază.

În evoluţia ulterioară a reglementării răspunderii 
pentru escrocherie, dreptul roman şi-a păstrat influ-
enţa covârşitoare. În legătură cu aceasta, are dreptate 
P.Ionescu-Muscel când afirmă că „obiceiul pământului” 
şi influenţa ce au exercitat-o legile bizantine şi cele roma-
ne au determinat la noi primele înjghebări de justiţie.8

Prima lege laică oficială, promulgată şi investită 
cu autoritatea legală de a fi aplicată pe întreg teritoriul 
Moldovei, este Pravila lui Vasile Lupu, tipărită la Iaşi 
în 1646. De menţionat că, după D.V. Firoiu, printre 
izvoarele acestei pravile se numără „Praxis et theoricae 
criminalis”, tratat de drept penal al juristului Prosper 
Farinaccius, o prelucrare doctrinară după legile împă-
ratului roman Justinian.9

Cu toate acestea, se schimbă atitudinea faţă de 
reglementarea răspunderii pentru înşelăciune în sfera 
patrimonială. Încă din epoca aplicării dreptului cutumi-
ar, se consolidase tendinţa de a pedepsi orice faptă prin 
care s-a adus vătămare cuiva. Treptat, pe măsura sporirii 
autorităţii statului, simpla compoziţie a fost înlocuită 
printr-un sistem de pedepse de drept public.

La concret, în Pravila lui Vasile Lupu înşelăciunea 
se pedepsea conform §57: „Ceia ce vor avea mierţă sau 
veadre sau alte măsuri hicleani, mai decât cum au fost 
obiceaiul de vac, pre aceştia foarte să-i cearte cu bătae, 
ca pre nişte păgâni şi oameni necredincioşi ce sânt”.10 Pe 
marginea acestei reglementări putem face următoarele 
observaţii: 

1) conceptul de bază al înşelăciunii în sfera patrimo-
nială pune accentul deja pe necesitatea ocrotirii relaţiilor 
patrimoniale împotriva unor abuzuri ale participanţilor 
la tranzacţii, admise în detrimentul patrimoniului altor 
participanţi;

2) conceptul respectiv încă nu este într-atât de evo-
luat, astfel făcându-se o confuzie între ceea ce astăzi, 
potrivit legii penale în vigoare, numim „escrocherie” şi 
„înşelarea clienţilor”;

3) împotriva înşelăciunii se aplicau pedepse corpo-
rale, nu pecuniare. Astfel, sub aspectul tratamentului 
sancţionator, înşelăciunea era practic echivalată cu 
infracţiunile contra persoanei. 

Am spus mai sus „conceptul de bază al înşelăciunii 
în sfera patrimonială”. Aceasta întrucât în alte norme ale 
Pravilei lui Vasile Lupu şi-au găsit reglementarea unele 
variante ale faptei respective:

a) înşelăciunea privitoare la persoana făptuitorului 
(§146);

b) înşelăciunea privind rambursarea sumei împru-
mutului (§137);

c) înşelăciunea privind executarea contractului de 
depozit (§139) etc.

Este simptomatic că în toate aceste reglementări se 
conţin formulări de tipul: „pre acesta ca pre un fur să-l 
pedepsească”, „să să cearte ca un fur” etc. Ceea ce in-
dică asupra unei concluzii extrem de importante: de la 
început, înşelăciunea în sfera patrimonială a fost privită 
ca o faptă înrudită cu furtul; ca o faptă care, alături de 
furt, vor forma ulterior (împreună cu alte fapte conexe) 
conceptul generic al sustragerii.

Această concluzie a noastră vine s-o confirme pre-
vederile aplicate într-un alt context istoric, în vederea 
apărării patrimoniului împotriva faptei de escrocherie.

Astfel, odată cu intrarea în 1812 a teritoriului dintre 
Prut şi Nistru în componenţa Imperiului Rus, devin func-
ţionale legiuirile ruseşti. În primul rând, în conjunctura 
examinată, ne referim la Ucazul „Despre judecarea şi 
pedepsele pentru hoţia de diferite tipuri şi despre înfi-
inţarea caselor de lucru în toate guberniile”, adoptat la 
3.04.1781.

În conformitate cu acest ucaz, erau deosebite trei 
forme de hoţie: furt, jaf şi escrocherie. Iar noţiunea de 
hoţie avea rolul de prototip al noţiunii de sustragere.

Însă, conceptul de escrocherie era definit într-o mani-
eră mult prea largă, în comparaţie cu conceptul corespon-
dent din legea penală în vigoare. Pe lângă accepţiunea 
de dobândire a bunurilor străine pe calea înşelăciunii, 
escrocheria presupunea şi alte două modalităţi: 1) sus-
tragerea prin surprindere a bunurilor străine, atunci când 
făptuitorul îşi pune în valoare abilitatea, dibăcia, rapi-
ditatea acţiunilor şi alte asemenea dexterităţi; 2) furtul 
de buzunar. Aceasta transpare din definiţia noţiunii de 
escrocherie în ucazul nominalizat mai sus: „care, într-un 
târg sau într-un alt loc cu aflux de persoane, va scoate 
ceva din buzunarul cuiva, ori va lua sau va duce cu sine 
ceva prin înşelăciune sau inopinat de la cineva, ori va 
tăia poala de la haină, ori va smulge cuşma, ori, în timpul 
în care cumpără ceva, nu va achita preţul cumpărăturii 
şi va dispărea, ori prin înşelare va vinde sau va da cuiva 
un lucru falsificat ca pe un bun veritabil, ori va înşela la 
cântar sau la măsurare, ori va obţine un bun străin prin 
înşelare, fără a avea acordul posesorului acelui bun”.11

Din analiza acestei reglementări putem desprinde 
următoarele concluzii: 

1) ca şi în conformitate cu Pravila lui Vasile Lupu, 
înşelarea clienţilor nu este decât o varietate a escroche-
riei;

2) escrocheria este privită ca imposedare realizată în 
lipsa acordului victimei; aceasta chiar dacă în aparenţă 
victima îi transmite benevol bunurile sale făptuitorului.

Prin prisma acestui ultim aspect, este cazul să re-
marcăm că, la momentul istoric respectiv, a fost con-
ştientizat ceea ce unii nu au putut realiza nici astăzi. 
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Or, de exemplu, la pct.15 al Hotărârii Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în 
procesele penale despre sustragerea bunurilor”, nr.23 
din 28.06.2004, se indică: „Este necesar ca instanţele 
judecătoreşti să ia în consideraţie că în cazul escrocheriei 
(art.190 CP RM) victima transmite benevol (sublinierea 
ne aparţine – n.a.) bunurile către făptuitor, sub influenţa 
înşelăciunii sau a abuzului de încredere”.12

În altă ordine de idei, reglementarea răspunderii 
penale pentru escrocherie s-a realizat ulterior prin inter-
mediul art.2172-2187 ale Codului de pedepse criminale 
şi corecţionale al Imperiului rus, alcătuind Secţiunea IV 
„Despre hoţia-escrocherie” a Capitolului III din Divizi-
unea XII. Astfel, se face remarcată continuitatea de care 
dă dovadă legiuitorul rus în a considera escrocheria una 
din formele sustragerii.

De altfel, această concepţie rezultă chiar din defini-
ţia legală a noţiunii de hoţie-escrocherie, formulată în 
art.2172 al Codului de pedepse criminale şi corecţionale: 
„Hoţia-escrocherie constituie orice luare ilegală a bani-
lor sau a altor bunuri mobile, săvârşită prin intermediul 
înşelăciunii”.13

Astfel, legiuitorul însuşi a stabilit că numai bunurile 
mobile pot reprezenta obiectul material al hoţiei-escro-
cherie. În acest mod, şi-a pierdut valabilitatea una dintre 
afirmaţiile făcute de către I.Ia. Foiniţki: „Obiectul ei (al 
hoţiei-escrocherie – n.a.) material poate fi nu doar ave-
rea mobiliară, dar şi cea imobiliară; nu numai obiectele 
materiale concrete ale conţinutului patrimonial, dar şi 
drepturile asupra averii”.14 În acelaşi timp, A.Lohviţki 
stabileşte just specificul escrocheriei în raport cu cele-
lalte forme ale hoţiei (sustragerii), punând accentul pe 
particularităţile acţiunii adiacente din compoziţia faptei 
prejudiciabile, nicidecum pe aspectul fizic al obiectului 
material: „Când bunurile mobile sunt luate nu cu vio-
lenţă, nu clandestin, dar prin intermediul înşelăciunii, 
atunci această infracţiune se numeşte escrocherie”.15 În 
acelaşi context, are dreptate V.V. Hiliuta care observă 
că, spre deosebire de reglementările anterioare, art.2172 
al Codului de pedepse criminale şi corecţionale vizează 
înşelăciunea ca pe o parte integrantă a faptei de escro-
cherie, care nu este legată în nici un fel cu furtul.16

În Codul penal rus din 22.03.1903 escrocheriei îi 
este consacrat un capitol întreg – Capitolul XXXIII. În 
art.591 al Codului penal sunt consemnate trei modalităţi 
ale infracţiunii de escrocherie:

1) luarea ilegală a bunurilor mobile străine pe calea 
înşelăciunii, în scopul însuşirii;

2) luarea ilegală a bunurilor mobile străine pe calea 
înşelării la măsurătoare sau la cântar, ori a altei înşelă-
ciuni privitoare la cantitatea ori calitatea bunurilor cu 
ocazia vânzării-cumpărării sau al unei alte convenţii 
oneroase, săvârşită în scopul însuşirii;

3) determinarea, pe calea înşelăciunii, la cedarea unui 
drept patrimonial sau la încheierea unei convenţii patri-
moniale nerentabile, comisă în scopul de a-şi procura 
sieşi ori altei persoane un folos patrimonial.17

Analiza ne arată că legiuitorul continuă să scoată în 
evidenţă apartenenţa escrocheriei la grupul de sustra-
geri. De această dată, ca element de noutate este indicat 
scopul infracţiunii – scopul însuşirii – definitoriu pentru 
înţelegerea esenţei noţiunii de sustragere. Prin aceasta de 
fapt se doreşte a deosebi escrocheria de una din faptele 
adiacente căreia îi lipseşte scopul însuşirii. La concret, se 
începe a prefigura distingerea legislativă a escrocheriei 
faţă de fapta care, în legea penală în vigoare, se numeşte 
„cauzarea de daune materiale prin înşelăciune sau abuz 
de încredere”, faptă prevăzută la art.196 C.pen. RM. Or, 
în textul art.196 C.pen. RM se conţine sintagma „dacă 
fapta nu constituie o însuşire”.

O altă concluzie, care se impune, este că distingerea 
celor trei modalităţi ale infracţiunii de escrocherie con-
stituie primul pas spre incriminarea ulterioară distinctă, 
nomen juris, a trei fapte, în locul unei singure.

De asemenea, atrage atenţia cea de-a treia modalitate 
a infracţiunii prevăzute la art.591 al Codului penal. De 
această dată, legiuitorul nu mai insistă asupra caracte-
risticii de mobilitate a bunului care reprezintă obiectul 
material al escrocheriei. În legătură cu aceasta, pare să 
aibă dreptate S.A. Eliseev, care susţine că legiuitorul rus 
din 1903, reieşind din necesitatea proteguirii relaţiilor pa-
trimoniale împotriva oricărei manifestări de rea-credinţă, 
a raportat la obiectul material al escrocheriei nu doar 
bunurile mobile, dar şi alte valori patrimoniale, precum 
şi drepturile asupra acestora.18 Prin aceasta modalitatea 
examinată a faptei specificate la art.591 al Codului penal 
rus din 1903 aminteşte mult de însuşirea dreptului asupra 
averii ori a altor foloase cu caracter material, modalitate 
a infracţiunii prevăzute la art.149 al Codului penal al 
RSSM, adoptat la 24.03.1961.19

În altă privinţă, suscită interes că, în Codul penal rus 
din 1903, abuzul de încredere nu are nici o legătură cu 
infracţiunea de escrocherie. Din definiţia legislativă a 
abuzului de încredere, formulată în art.577 al legiuirii 
menţionate, ne putem da seama că delapidarea averii 
străine (infracţiune prevăzută la art.191 C.pen. RM) este 
de fapt succesoarea abuzului de încredere: „cauzarea 
ilegală intenţionată a prejudiciului patrimonial de către 
o persoană având obligaţia să asigure interesele patri-
moniale lezate şi să aibă grijă de ele pe calea gestionării 
corespunzătoare a averii străine, obligaţii pe care le-a 
tratat cu lipsă de fidelitate şi loialitate”.20 Din această 
perspectivă, par a fi mai explicite propunerile unor 
doctrinari moderni21 de a elimina referirea la abuzul de 
încredere din definiţia legală a noţiunii de escrocherie, 
tocmai pentru a face mai clară linia de demarcare dintre 
escrocherie şi delapidarea averii străine.

Sub un alt aspect, vom menţiona că în perioada 
1918-1940, pe teritoriul dintre Prut şi Nistru s-a aplicat 
dreptul penal român.

Avem în vedere înainte de toate Codul penal român 
din 1865. În special, interesează prevederile Secţiunii V 
„Înşelăciunea sau escrocheria” (art.332-342) a Capito-
lului II din Titlul IV al numitei legiuiri. Deşi legiuitorul 
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român utilizează în denumirea respectivei secţiuni 
conjuncţia disjunctivă „sau”, nu există temeiuri de a 
afirma că, în accepţiunea Codului penal român din 1865, 
înşelăciunea şi escrocheria nu sunt decât două variante 
ale aceleiaşi fapte infracţionale. Diferite erau doar împre-
jurările în care se realiza această faptă. Astfel, în art.332 
al Codului penal român din 1865 este definită noţiunea 
de înşelăciune: „Acela care, în vedere de a împărtăşi 
folos, face să nască o amăgire în paguba averii altuia, 
sau făcând să treacă de adevărate fapte mincinoase, sau 
prefăcând în mincinoase fapte adevărate ori suprimân-
du-le de tot, este culpabil de înşelăciune”.22 La rândul 
său, escrocheria este sancţionată în conformitate cu 
alin.(1) art.334 al Codului penal român din 1865: „Cel 
ce va întrebuinţa sau nume, sau calităţi mincinoase, sau 
uneltiri viclene, ca să înduplece pe oameni a crede vreo 
întreprindere mincinoasă, vreo putere sau vreun credit 
închipuit, ori ca să facă a se naşte speranţa sau temerea 
vreunei izbutiri, vreunei nenorociri, sau a vreunei întâm-
plări chimerice, şi print-aceasta va amăgi pe cineva să-i 
dea bani, mobile sau obligaţiuni, dispoziţiuni, bileturi, 
promisiuni, chitanţe sau înscrieri liberatoare, şi prin 
vreunul dintr-acele mijloace, va lua sau va cerca să ia, 
cu viclenie, toată sau parte din averea altuia...”.23

Surprinde că escrocheria este prevăzută în acelaşi 
articol al legii penale, în care la alineatul 3 se stabileşte 
răspunderea pentru infracţiunea de şantaj. Mai mult, 
într-o explicaţie judiciară a vremii, şantajul se propune 
a fi considerat o variantă a escrocheriei.24 Ceea ce denotă 
anumite confuzii terminologice vizând natura juridică a 
escrocheriei. În actualele condiţii, ar stârni nedumerire 
folosirea disjunctivă, pe poziţii de egalitate, a termeni-
lor „înşelăciune” şi „escrocherie”. Aceasta pentru că 
înşelăciunea este parte integrantă a escrocheriei. Cu atât 
mai puţin, de lege lata, şantajul nu are cum să evolueze 
pe post de variantă a escrocheriei. De fapt, apelând la 
rigurozitatea juridică, nu avea cum să fie variantă a es-
crocheriei nici potrivit Codului penal român din 1865. 
Dintr-o nefericită şi accidentală întâmplare, cele două 
fapte mult diferite una de cealaltă au ajuns a fi incri-
minate sub auspiciul aceluiaşi articol al legii penale. 
Nimic mai mult.

În ordine cronologică, următorul act legislativ, de-
dicat, printre altele, reglementării răspunderii pentru 
escrocherie pe teritoriul actual al Republicii Moldova, 
este Codul penal român din 1937.25

Faţă de legiuirea anterioară, Codul penal român din 
1937 se distinge printr-o statuare mai sistematizată şi mai 
elaborată a prevederilor normative vizând escrocheria.

Astfel, art.537-555 ale Codului penal român din 1937 
stabileau răspunderea pentru delictele contra patrimoniu-
lui prin nesocotirea încrederii. Apărării penale împotriva 
înşelăciunii îi este consacrată o secţiune aparte a legii 
penale, reprezentată de art.549-554. În art.549 al Codului 
penal român din 1937 definiţia noţiunii de înşelăciune 
şi-a păstrat în linii mari configuraţia pe care a avut-o în 
art.332 al Codului penal român din 1865. A fost înlăturată 

dihotomia neadecvată „înşelăciune”-„escrocherie”. Ceea 
ce în legiuirea anterioară era denumit „escrocherie”, în 
Codul penal român din 1937 a devenit circumstanţa 
agravantă a înşelăciunii, specificată la alin.(2) art.549. 
Agravanta era funcţională dacă, pentru comiterea 
înşelăciunii, făptuitorul întrebuinţează nume, calităţi 
mincinoase sau alte mijloace frauduloase.

În acelaşi timp, la art.550 al Codului penal român din 
1937 se prevedea răspunderea pentru varianta calificată 
a înşelăciunii. Variantă aplicabilă în ipoteza în care în-
şelăciunea era săvârşită:

1) de un funcţionar public, avocat, mandatar sau 
funcţionar privat, în exerciţiul funcţiunii sau mandatului 
său;

2) de o persoană care a simulat calitatea de funcţionar 
public.

Prima împrejurare din cele menţionate mai sus are 
vădite similarităţi cu circumstanţa agravantă „cu folo-
sirea situaţiei de serviciu” a infracţiunii de escrocherie, 
consemnată la lit.d) alin.(2) art.190 C.pen. RM. Cât 
priveşte cea de-a doua împrejurare, remarcăm anumite 
afinităţi cu infracţiunea specificată la art.351 C.pen. RM, 
presupunând uzurparea de calităţi oficiale, însoţită de 
săvârşirea pe această bază a altei infracţiuni. 

În fine, în norme distincte ale Codului penal român 
din 1937 sunt incriminate anumite variante speciale ale 
înşelăciunii: 1) înşelăciunea în convenţiuni (art.551);   
2) înşelăciunea în emigraţiune (art.552); 3) înşelăciunea 
pentru cecuri (art.553); 4) înşelăciunea contra asigură-
torului (art.554). În acest mod, legiuitorul reliefează 
implicit acele segmente ale vieţii sociale care sunt mai 
expuse în faţa pericolului săvârşirii escrocheriei şi care 
necesită o protecţie specială.

Este notabil că, într-o altă secţiune a legii penale 
române din 1937, se stabilea răspunderea pentru delictul 
de exploatare a slăbiciunilor persoanelor incapabile. 
Concepţie pe deplin justificată, pentru că doar în aparenţă 
înşelăciunea are printre modalităţile sale exploatarea 
slăbiciunilor persoanelor incapabile.

O altă observaţie ţine de faptul că, asemănător cu cele 
reglementate de Codul penal rus din 1903, abuzul de 
încredere este o faptă distinctă (care nu are nici o legătură 
cu fapta de înşelăciune), specificată la art.537 al Codului 
penal român din 1937. Nu are legătură, deoarece, prin 
esenţa sa juridică, se apropie de fapta de delapidare a 
averii străine, aşa cum o cunoaştem reglementată de 
art.191 C.pen. RM.

Într-un alt registru, vom menţiona că, între 1924-
1961, pe teritoriul RASSM, iar apoi pe cel al RSSM, 
s-a aplicat legislaţia penală ucraineană.

În primul rând, ne referim la Codul penal al RSS 
Ucrainene din 23.08.1922. Conform art.187 al acestui act 
legislativ, prin „escrocherie” se înţelegea obţinerea averii 
sau dreptului asupra averii pe calea abuzului de încredere 
sau a înşelăciunii, comisă în scop de înavuţire.26 Această 
concepţie are ca puncte de reper definiţia legală a noţiunii 
de escrocherie, formulată în art.591 al Codului penal rus 
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din 1903. Totodată, ca element de noutate apare abuzul 
de încredere, perceput de acum încolo ca una dintre cele 
două modalităţi ale acţiunii adiacente din cadrul faptei 
prejudiciabile de escrocherie. Este consemnabil că şi 
actualmente această concepţie marchează conţinutul 
normativ al infracţiunii de escrocherie, în conformitate 
cu art.190 C.pen. RM.

Abuzul de încredere a încetat să mai fie o componenţă 
de infracţiune aparte. În schimb, în art.185 al Codului 
penal al RSS Ucrainene a fost incriminată fapta de însu-
şire, presupunând, ca modalitate de realizare, delapidarea 
averii străine.

Este remarcabil că, în nota la art.187 al Codului penal 
al RSS Ucrainene, este definită noţiunea de înşelăciune: 
„Înşelăciunea este fie comunicarea de date false, fie 
ascunderea cu bună-ştiinţă a unor circumstanţe, a căror 
comunicare era indispensabilă”. Şi astăzi acest model de 
definire dihotomică (în înşelăciune activă şi înşelăciune 
pasivă) a noţiunii de înşelăciune îşi păstrează actualita-
tea, fiind cvasiunanim acceptat de doctrina penală din 
întreg spaţiul postsovietic.

La următoarea etapă istorică, sub Codul penal al RSS 
Ucrainene din 6.06.1927, conform art.187, prin „escro-
cherie” se înţelege „abuzul de încredere sau înşelăciunea, 
săvârşită în scopul obţinerii averii, sau a dreptului asupra 
averii, sau a altor beneficii persoanele”.27 Putem observa 
o anumită schimbare a accentelor în definiţia noţiunii 
de escrocherie, în raport cu definiţia similară din legea 
penală anterioară: 1) beneficiile personale de orice gen 
deveneau obiect imaterial al escrocheriei; 2) escrocheria 
se considera consumată din momentul realizării abu-
zului de încredere sau a înşelăciunii, nu din momentul 
obţinerii bunurilor victimei; 3) scopul escrocheriei era 
conceput ca fiind obţinerea averii, nu înavuţirea (însu-
şirea; sustragerea). Datorită acestor metamorfoze, sfera 
de aplicare a reglementării privind escrocheria s-a extins 
mult. În acelaşi timp, a fost „diluată” natura de sustragere 
a infracţiunii de escrocherie. Noţiunea de escrocherie a 
obţinut conotaţii inedite, deloc specifice profilului iden-
titar al acestei infracţiuni. În mare parte, factorii cauzali 
ai acestei reacţii a legiuitorului din acea vreme constau 
în desfăşurarea în URSS a aşa-numitei „Noii Politici 
Economice”, implicând liberalizarea comerţului şi a 
altor servicii în sectorul privat al economiei.

În alt context, la 24.03.1961, Sovietul Suprem 
al RSSM a adoptat Legea RSSM despre aprobarea           
Codului penal al RSSM. În acest fel, pe teritoriul actual 
al Republicii Moldova a încetat să acţioneze legislaţia 
penală ucraineană.

În Codul penal din 1961, potrivit cu realităţile socio-
politice ale acelui moment, răspunderea pentru infrac-
ţiunile contra proprietăţii era stabilită în două capitole 
ale Părţii Speciale. Nu în unul singur. Corespunzător, 
la art.122 al Codului penal din 1961, făcând parte din 
Capitolul III „Infracţiuni contra proprietăţii socialiste”, 
prin „escrocherie” se înţelegea însuşirea (a se citi – sus-
tragerea) averii de stat sau obşteşti prin înşelăciune sau 

abuz de încredere. La art.149 al Codului penal din 1961, 
făcând parte din Capitolul V „Infracţiuni contra pro-
prietăţii personale a cetăţenilor”, prin „escrocherie” se 
avea în vedere însuşirea averii personale, sau a dreptului 
asupra acesteia, sau a altor foloase cu caracter material 
prin înşelăciune sau abuz de încredere.

În acest fel, se poate observa că, în funcţie de tipul 
de proprietate ocrotită penalmente (deci, în funcţie de 
obiectul juridic generic), erau determinate diferenţiat 
limitele de aplicare a escrocheriei în conformitate cu 
art.122 şi 149 ale Codului penal din 1961. Nici dreptul 
asupra averii, nici alte foloase cu caracter material, nu 
au constituit obiectul de influenţare nemijlocită infrac-
ţională al escrocheriei, în ipoteza în care obiectul juridic 
generic al acestei infracţiuni îl formau relaţiile sociale cu 
privire la proprietatea de stat sau obştească.

În plan istoric, art.190 C.pen. RM are ca prototip 
art.122 al Codului penal din 1961. Nu art.149 al Codului 
penal din 1961. Prototip nu în sensul obiectului juridic 
generic al infracţiunii de escrocherie. Avem în vedere 
prototipul în sensul întinderii obiectului de influenţare 
nemijlocită infracţională. Această concluzie este extrem 
de importantă pe fondul unor încercări de moment de 
a raporta nejustificat dreptul asupra bunurilor imobile 
la obiectul de influenţare nemijlocită infracţională al 
infracţiunii prevăzute la art.190 C.pen. RM. 

În altă ordine de idei, ţinem să remarcăm apariţia 
pentru prima dată în legea penală a infracţiunii de 
cauzare de pagube materiale prin înşelăciune sau abuz 
de încredere. Infracţiunea dată a fost prevăzută numai 
în capitolul legii penale dedicat infracţiunilor contra 
proprietăţii socialiste, în art.126. De fapt, art.126 al 
Codului penal din 1961 a fost conceput ca normă com-
plementară, „de rezervă”, în raport cu art.122 al Codului 
penal din 1961. Normă care se aplica în cazul în care se 
comitea abuzul de încredere sau înşelăciunea. Nu însă 
în legătură cu însuşirea (sustragerea). Cu acest prilej, 
S.Brînză susţine, pe bună dreptate: „Defalcarea, de către 
legislator (în 1961), a cauzării de pagube materiale prin 
înşelăciune sau abuz de încredere din componenţa de 
escrocherie a reprezentat o urmare firească a apariţiei 
normative a conceptului de sustragere şi a cercetării 
ştiinţifice intensive a acestuia”.28 Într-adevăr, art.187 al 
Codului penal al RSS Ucrainene din 6.06.1927 prevedea 
o singură componenţă de infracţiune, înglobând ceea 
ce ulterior se va disjunge în componenţa de escrocherie 
şi  în componenţa de cauzare de pagube materiale prin 
înşelăciune sau abuz de încredere. 

Următoarea etapă a evoluţiei reglementărilor pri-
vind răspunderea pentru infracţiunea de escrocherie 
este marcată de elaborarea proiectului Codului penal 
al Republicii Moldova.29 În Capitolul VI „Infracţiuni 
contra proprietăţii” din Partea Specială a respectivului 
proiect, la art.195, prin „escrocherie” se înţelege însu-
şirea bunurilor altei persoane, prin înşelăciune sau abuz 
de încredere. Pe această cale, a fost practic reprodusă 
concepţia legislativă a infracţiunii de escrocherie, care a 
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fost realizată în art.122 al Codului penal din 1961. Însă, 
în art.190 C.pen. RM, s-a deviat de la această concepţie. 
Pentru că prin „escrocherie” se înţelege dobândirea ilicită 
a bunurilor altei persoane prin înşelăciune sau abuz de 
încredere. Aşadar, s-a renunţat la termenul „însuşire”, 
în favoarea expresiei „dobândire ilicită”. Cum fiecare 
construcţie terminologică are propria încărcătură seman-
tică, această reformulare nu a putut sa nu aibă un impact 
asupra înţelegerii naturii juridice a infracţiunii prevăzute 
la art.190 C.pen. RM. 

Încheind analiza juridico-istorică a reglementărilor 
privitoare la infracţiunea de escrocherie, formulăm ur-
mătoarele concluzii:

1) normele penale cu privire la înşelăciunea în sfera 
patrimonială încep să-şi facă apariţia abia odată cu 
răspândirea raporturilor contractuale, având la bază 
diviziunea socială a muncii, relaţiile bani-marfă-bani, 
dezvoltarea comerţului şi a altor elemente ale economiei 
de piaţă;

2) în Roma Antică, protecţia penală a patrimoniului 
împotriva înşelăciunii s-a realizat exclusiv prin interme-
diul mijloacelor de drept privat;

3) în Pravila lui Vasile Lupu, înşelăciunea are la bază 
o concepţie încă neevoluată, înglobând elemente etero-
gene cu caracter de malversaţiune; totodată, înşelăciunea 
este privită ca o faptă înrudită cu furtul, ca o faptă care, 
alături de furt, vor forma ulterior (împreună cu alte fapte 
conexe) conceptul generic al sustragerii;

4) în legiuirile ruse, aplicate pe teritoriul Basarabiei, 
se insistă pe caracterul de sustragere al escrocheriei. Pe 
apartenenţa de acelaşi grup, din care mai fac aparte furtul 
şi jaful. Abuzul de încredere este privit ca faptă infracţi-
onală distinctă, neavând nici o legătură cu infracţiunea 
de escrocherie;

5) în legiuirile române, aplicate pe teritoriul Basara-
biei, confuzia iniţială dintre noţiunile „înşelăciune” şi 
„escrocherie” cedează teren unei concepţii legislative 
evoluate şi diversificate a delictului de înşelăciune. 
Ca delicte distincte de acesta, se consideră abuzul de 
încredere şi exploatarea slăbiciunilor persoanelor in-
capabile;

6) în codificările de factură sovietică, aplicate pe actu-
alul teritoriu al Republicii Moldova, abuzul de încredere 
este considerat modalitate a acţiunii adiacente din com-
poziţia faptei prejudiciabile de escrocherie. În obiectul 
influenţării nemijlocite infracţionale al escrocheriei este 
inclus dreptul asupra averii, precum şi alte foloase ma-
teriale. La o etapă mai târzie, din componenţa de escro-
cherie este defalcată componenţa de cauzare de pagube 
materiale prin înşelăciune sau abuz de încredere;

7) în procesul de elaborare a Codului penal în vigoare 
al Republicii Moldova, se renunţă, în reglementarea pri-
vind infracţiunea de escrocherie, la termenul „însuşire” 
(având semnificaţia de „sustragere”). Renunţarea se face 

în favoarea sintagmei „dobândire ilicită”. Prin aceasta, 
se pune sub semnul întrebării apartenenţa infracţiunii de 
escrocherie la grupul de sustrageri.
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Astăzi ne exprimăm recunoştinţa Omului, Savantului şi Profesorului 
Victor Guţuleac, doctor în drept, profesor universitar.

Domnul Victor Guţuleac şi-a consacrat viaţa activităţii în domeniul 
organelor afacerilor interne, ştiinţei juridice, în acelaşi rând educaţiei unor 
noi generaţii de jurişti. 

Activitatea acestei personalităţi pe tărâmul jurisprudenţei este impre-
sionantă: un număr colosal de articole ştiinţifice, monografii şi manuale 
publicate, cum ar fi Bazele teoriei dirijării de stat, Problemele administrării 
de stat, Административное право, Tratat de drept contravenţional ş.a. 
Acestea constituie o nesecată sursă de inspiraţie pentru studenţii facultăţilor 
de drept, dar şi pentru practicienii şi teoreticienii din domeniu. 

Activând de peste 30 de ani în domeniul învăţământului, dl Victor    

70Victor GUŢULEAC  – 

Guţuleac a contribuit activ la formarea juriştilor. Studenţii care au avut oca-
zia să frecventeze cursurile ţinute de Domnia sa îi sunt profund recunoscători pentru stilul deosebit de 
abordare a problemelor şi înaltul spirit pedagogic pe care l-a perfecţionat permanent.

Domnul profesor şi-a început activitatea pedagogică la Academia MAI din Moscova, după care 
a continuat-o la Şcoala de Poliţie din Chişinău, la Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare” (pe care a 
condus-o timp de 4 ani), iar din 2005 îşi dăscăleşte studenţii de la ULIM, dar şi doctoranzii pe care îi 
îndrumează pe tărâmul incomensurabil al cercetării ştiinţifice.

Activitatea ştiinţifică a dlui Victor Guţuleac este o demonstraţie fermă a unităţii şi interdependenţei 
dintre teorie şi practică. Trebuie să recunoaştem că este unul dintre puţinii savanţi notorii autohtoni care 
cercetează domeniul dreptului contravenţional, în special, dar şi al dreptului administrativ, în general, 
iar vasta experienţă şi cunoştinţele profunde de care dispune au influenţat semnificativ şi asupra calităţii 
unor acte normative la a căror elaborare şi-a adus concursul.  

Pentru activitatea ştiinţifico-pedagogică rodnică, pregătirea şi instruirea cadrelor de înaltă calificare, 
contribuţie personală la sporirea rolului organelor de drept în asigurarea legalităţii şi ordinii publice, 
domnul Victor Guţuleac a fost decorat în anul 1995 cu medalia „Meritul Civic”, iar în anul 2000 a fost 
apreciat cu cea mai înaltă distincţie de stat – „Ordinul Republicii”.

Cu deosebită stimă şi respect îl felicităm cu ocazia acestui frumos eveniment  şi îi dorim sănătatea 
sufletului şi a corpului, să ducă şi mai departe cu succes această grea, dar nobilă sarcină, permanentă 
prosperare şi realizări remarcabile.

Colectivul Facultăţii de Drept, ULIM

Mult stimate omagiat!
Cu ocazia acestei aniversări, care semnifică vârsta frumoaselor bilanţuri, venim cu urări de bine 

şi frumos şi Vă dorim să rămâneţi mereu tânăr cu sufletul, acelaşi promotor al mutaţiilor pozitive, să 
păstraţi şi de acum înainte spiritul, elanul şi crezul care V-au însoţit pe parcursul anilor de activitate 
supravegheată de zeiţa Themis.

Prin tenacitatea cu care aţi trudit până acum în diferite domenii, toate tangenţiind cu Dreptul, prin 
largheţea  sufletească şi înalta responsabilitate ce Vă caracterizează aţi câştigat încrederea şi respectul 
colegilor de breaslă, mulţi dintre care sunt discipolii Dumneavoastră. Iar profesionalismul de care daţi 
dovadă, apreciat cu distincţii înalte de stat, Vă consacră ca pe un veritabil exponent şi lider al ştiinţei 
în permanentă dezvoltare, Vă plasează în rândul celor merituoşi.

Vă dorim ca şirul anilor ce vor urma să fie unul cât mai lung, plin de bucurii şi noi împliniri.

În numele Consiliului de Administrare al UJM
Gheorghe AVORNIC, preşedinte, 

împreună cu echipa revista Naţională de Drept şi ziarul dreptul
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