
Stimate Domnule 
Gheorghe CIOCANU,

Aniversarea zilei Dumneavoastră de naştere îmi oferă 
plăcutul prilej de a vă adresa cele mai sincere şi cordiale 
felicitări, urări de sănătate deplină, împlinirea dorinţelor 
şi tuturor aşteptărilor, însoţite de noi realizări în întreaga 
activitate ştiinţifică şi didactică.

Graţie muncii perseverente pe care o depuneţi pe par-
cursul a câteva decenii, aţi devenit o personalitate marcantă în învăţământul 
universitar şi în managementul activităţii de  cercetare. Aţi ajuns la o vârstă 
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Apreciez înalt cooperarea dintre instituţiile noastre întru binele societăţii şi 
sunt convins de dezvoltarea lor continuă în viitor.

Vă urez, alături de tradiţionalul La Mulţi Ani, mult succes, putere de muncă 
şi cât mai multe clipe fericite alături de cei dragi. 

Cu deosebită consideraţie,

În numele Consiliului de administraţie al UJM
Gheorghe AVORNIC, preşedinte,
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și ziarul Dreptul
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SUMMARy
The political system is the result of a conscious political activity of the citizens and i tis realized in 

different institutions supplied either only with pure political activities (parties and social political mo-
vements) or with political statistic activities (the Parliament; the Head of State, the Government and the 
Stat itself as an „establishment of institutions”).

SISTEMUL  POLITIC – FENOMEN  A L SOCIETĂŢII 
CONTEMPORANE

Alexandru ARSENI,
doctor în drept, conferenţiar universitar, 

membrul Consiliului Superior al Magistraturii

I. Concepţiile teoretice privind definirea noţiunii 
„sistem politic”

Mijlocul secolului al XX-lea se caracterizează prin 
săvârşirea revoluţiei tehnico-ştiinţifice, revoluţie care 
a cuprins practic toate sferele vieţii social-economice, 
toate ramurile ştiinţei, inclusiv cibernetica. Pe lângă alte 
novaţii, cibernetica a dat naştere şi „teoriei generale a 
sistemelor”, care , la rândul său, treptat a cuprins un şir 
întreg de ştiinţe, inclusiv politologia şi puţin mai târziu 
dreptul constituţional ca ştiinţă juridică fundamentală.

Anume sub influenţa teoriei generale a sistemelor, 
politologul american David Easton utilizează pentru 
prima dată noţiunea „sistem politic” în lucrarea sa The 
Political System, scrisă la 1953.

Pornind de la superlativul „asigurări unităţii intrin-
sece necesară ştiinţelor politice”, politologul în calitate 
de modalitate de a asigura scopul propus a înaintat re-
spectivul concept de „sistem politic”1.

Conceptul a fost dezvoltat de autorul ei, aşa cum 
menţionează politologii autohtoni2, pentru a evita ceea 
ce conferă a fi ambiguitatea conceptului de stat3.

Pe bună dreptate, aşa cum menţionează V.Ivanov, 
sintagma „sistem politic” cuprinde două categorii, şi 
anume: „sistem” având un caracter general ştiinţific şi 
„politică” – categorie general-sociologică4.

În viziunea autorului, „sistemul” reprezintă o struc-
tură integră, ansamblu organic de elemente (compo-
nente) formând o unitate determinată, şi nu un simplu 
conglomerat al unor sau altor elemente. Această unitate 
este asigurată prin prezenţa între elemente a legăturilor 
omogene, a legăturilor complexe, în urma cărora mo-
dificarea unui component atrage după sine modificarea 
altui sau altor componente.

Asemenea legături sunt mediul asigurării integrităţii 
sistemului şi reprezintă o formă specifică de interacţiu-
ne, în cadrul căreia schimbările componentelor decurge 
în condiţiile păstrării integrităţii sistemului, iar fiecare 
component cu metodele sale participă la exercitarea 
funcţiilor sociale. Toate acestea şi oferă sistemului cali-
tăţi noi, ireductibile părţilor componente5.

Dar autorul nu dezvăluie categoria „politică”.
Însă politologul N.Voiculescu expune ambele compo-

nente. În opinia sa, prin „sistem” se înţelege „un ansam-
blu de elemente şi de relaţii de interacţiuni, reguli care 
constituie structura acestor ansambluri sau mulţimi”6.

Iar politica înseamnă „activitatea umană preocupată 

de luarea şi de implementarea unor decizii învestite cu 
autoritatea societăţii pentru care sunt luate deciziile… 
politica sugerează o activitate sau un proces”7.

În concluzie, politologul menţionează că „sistemul 
politic implică existenţa unor structuri sau unor legături 
modelate”8.

Într-o altă opinie din doctrina politică română, „sis-
temul politic include instituţiile şi procesele ce permit 
cetăţenilor dintr-un stat să aplice şi să modifice politi-
cile publice”9.

Şi doctrina politică americană, precum şi din Eu-
ropa Apuseană nu este unanimă cât priveşte definirea 
conceptului de „sistem politic”.

Aşa, spre exemplu, politologul american Robert 
A.Dahil consideră că „sistemul politic” este un model 
stabil al realităţilor umane care include puterea, norma 
de conduită sau autoritate10. Sau o altă opinie conform 
căreia „sistemul politic” reprezintă „ansamblul de orga-
nisme care adoptă decizii politice, norme general-obli-
gatorii, standarde de conduită, a căror încălcare atrage 
forţa represivă a statului”11.

Politologia europeană, într-o opinie, consideră că 
sistemul politic formează totalitatea proceselor de de-
cizie care privesc ansamblul unei societăţi globale12. 
Iar într-o altă opinie, „sistemul politic” este definit ca 
„ansamblul structurilor politice constituite prin expri-
marea, prin procedee electorale democratice şi perio-
dica, a voinţei suverane a naţiunii, care au ca obiectiv 
exercitarea procesului de guvernare”13.

„Sistemul politic” este obiectul de studiu şi al poli-
tologiei autohtone, identificând politic cu „instituţiile 
guvernamentale şi activitatea lor”14. Dezvoltând su-
biectul, autorii menţionează că termenul „sistem poli-
tic” este utilizat atât în „sens îngust”, cât şi mai larg. În 
sens îngust, „sistemul politic” prezintă o „totalitate a 
interacţiunilor dintre instituţiile guvernamentale”. Iar 
în sens larg, „sistemul politic” reprezintă „ansamblul 
elementelor vieţii politice, aflate în interacţiune între 
ele, precum şi alte sisteme ce alcătuiesc societatea, re-
zultatul activităţii lor fiind adoptarea unor decizii cu 
caracter global”15.

În viziunea noastră, considerăm că prima definiţie 
este prea îngustă, lăsând în afara noţiunii partidele poli-
tice care nu fac parte din numărul instituţiilor guverna-
mentale. Iar a doua definiţie este prea largă, dat fiind că 
include şi „alte sisteme”.
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O altă problemă ridicată de către autori este „deter-
minarea diferenţelor între sistemul politic şi alte tipuri 
de sisteme”16. Savanţii afirmă că „sistemul politic” 
este particularizat îndeosebi prin ,,specificul «ieşiri-
lor» («outputs»): sistemul politic transformă cerinţele, 
dorinţele, aspiraţiile oamenilor în decizii care primesc 
caracterul globalităţii, vizează comunitatea în ansam-
blul ei, având un caracter de obligativitate pentru toţi 
membrii săi”17.

„Sistemul politic” nu poate de la sine să „transfor-
me” cerinţele, dorinţele, aspiraţiile oamenilor în decizii 
general-obligatorii. Această funcţie rămâne doar unor 
instituţii, elemente ale sistemului politic, cum ar fi Par-
lamentul, Guvernul.

Doctrina juridică, atât română, cât şi cea autohto-
nă, studiază şi ea „sistemul politic”. Aşa, spre exem-
plu, teoreticienii J. Ceterchi şi M. Luburică consideră 
că sistemul politic reprezintă „un ansamblu de organe 
şi organizaţii sociale, care, într-o formă sau alta, parti-
cipă la realizarea puterii şi la conducerea societăţii”18. 
Esenţial în definiţia dată este faptul „participării” la re-
alizarea puterii şi la conducerea societăţii. Cu toate că, 
în viziunea noastră, societatea se conduce anume prin 
organele puterii de stat.

Într-o altă viziune, sistemul politic este interpretat 
ca „organizare politică a societăţii”, ca „totalitatea in-
stituţiilor, relaţiilor, metodelor şi măsurilor prin care se 
realizează conducerea politică a societăţii”19.

Mai mult ca atât, în doctrina juridică română s-a în-
cercat o novaţie în acest domeniu, şi anume, s-a intro-
dus în circuitul juridic conceptul de „sistem constituţi-
onal”. Spre exemplu, Cristian Ionescu susţine că prin 
„sistem constituţional” se înţelege stricto sensu „an-
samblul coerent şi armonios structurat al instituţiilor 
politice şi al normelor juridice prin care se obiectivează 
mecanismele de guvernare consfinţite în Constituţie, 
prin intermediul cărora se realizează procesul de con-
ducere statală”20. În acest context, însuşi autorul face 
precizarea de rigoare subliniind că „definiţia respectivă 
este dată dintr-o perspectivă exclusiv instituţională”21.

Adică, în viziunea noastră, sintagma „sistem constitu-
ţional” nu se raportează integral la conceptul „teoria gene-
rală a sistemelor”. Mai mult ca atât, analizând practica di-
feritelor state, autorul utilizează în exclusivitate termenul 
„sistem politic”22, fără a da o definire acestei sintagme.

Şi doctrina juridică autohtonă îşi opreşte atenţia 
asupra conceptului „sistem politic”. Aşa, spre exem-
plu, Ion Guceac, utilizând sintagma „sistem politic”, 
îşi pune ca scop de a dovedi că „sistemul politic, exis-
tând ca fenomen social organizatoric şi funcţional este 
reglementat de normele dreptului constituţional”23. Iar 
utilizarea noţiunii „sistem politic” în limbajul politico-
juridic este dictată de următoarele:

„– conducerea societăţii se realizează prin interme-
diul unui sistem al unui ansamblu de organe şi organis-
me, în centrul cărora se află statul;

– statul niciodată nu a fost unica organizaţie a deţi-
nătorului puterii publice, împuternicită să asigure con-
ducerea societăţii; 

– activitatea statului orientată spre conducerea soci-
etăţii a fost mereu completă cu activităţi ale diverselor 

organisme sociale, care împreună cu statul formează 
sistemul politic al societăţii”24. 

Totodată, autorul menţionează că noţiunile „sistem 
politic” şi „regim politic” nu sunt sinonime, deoarece 
„sistemul politic” indică modul de organizare şi exer-
citare a puterii politice de către autorităţile statale în 
concordanţă cu un set de valori şi idei, programe ale 
partidelor politice, „regimul politic” pune în evidenţă 
metodele de exercitare a puterii folosite de instituţiile 
publice ale statului”25.

La rândul său, V.M. Ivanov consideră că „sistemul 
politic” este „ansamblul organizaţiilor de stat, obşteşti, 
de muncă şi alte colective de cetăţeni, ce activează în 
cadrul Constituţiei, care asigură exercitarea de către po-
porul Republicii Moldova a sarcinilor sale, orientate spre 
făurirea unei societăţi democratice a statului de drept”26.

Într-o altă viziune, „sistemul politic” este privit ca 
„mecanism al integrării politicii şi suveranităţii popo-
rului, care asigură administrarea societăţii şi reglemen-
tarea activităţii sociale”27.

Sistemul politic este privit de doctrinarii ruşi ca un 
„sistem universal de conducere a societăţii organiza-
te statal, componentele căruia sunt legate prin relaţii 
politice”28. 

Acest postulat general este urmat de definirea siste-
mului politic care reprezintă „ansamblul organizaţiilor 
statale, obşteşti şi de alt gen interconexate, chemate să 
dezvolte organizarea independenţei şi activitatea politi-
că a oamenilor în procesul realizării de către ei a puterii 
politice”29.

În literatura rusă, se utilizează şi sintagma „organiza-
ţie politică a societăţii” prin care se subînţelege „ansam-
blul instituţiilor de stat şi obşteşti, ce constituie structura 
instituţional-organizatorică a vieţii politice”30.

Se menţionează totodată că „sistemul politic” este 
mai larg decât „organizarea politică a societăţii”.

Pe bună dreptate, particularitatea principală a siste-
melor sociale şi, implicit a sistemului politic, „constă în 
faptul că acestea sunt legate de activitatea conştiincioa-
să, volitivă a oamenilor, a diferitelor asociaţii şi orga-
nizaţii ale lor”31. Or, mai pe scurt, „oamenii formează 
sistemul politic”32.

Într-adevăr „secole de-a rândul fiind socotit un 
obiect al istoriei, în prezent, în societatea democratică, 
pluralistă omul devine adevăratul ei subiect”33.

În lumina celor relatate şi menţionate, se consideră 
că sistemul politic al societăţii umane organizate în stat 
reprezintă unitatea organelor politice şi de stat ierarhic 
structurate, care activează în conformitate cu prevede-
rile constituţionale în vederea asigurării binelui comun 
al poporului suveran.

II. Identificarea proprietăţilor caracteristice 
„sistemului politic”

Dacă specialiştii în domeniu nu au ajuns la o defini-
ţie unanim admisă ce ţine de sintagma „sistem politic”, 
apoi teoria generală a sistemelor a identificat cu certitu-
dine un complet de proprietăţi caracteristice tuturor sis-
temelor, respectiv cu manifestări specifice în domeniile 
corespunzătoare.

Doctrinarii se expun şi pe marginea acestui subiect. 
Aşa, spre exemplu, I.Guceac printre principalele trăsă-
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turi antologice ale sistemului politic enumeră şi anali-
zează:

Sistemul politic este un subsistem al sistemului 1) 
social, subliniind că „sistemul politic este atât subiect, 
cât şi obiect al conducerii”.

Sistemul politic, ca orice alt sistem, reprezintă o 2) 
unitate integrală.

Sistemul politic reprezintă o structură organiza-3) 
torică unitară.

Sistemul politic este structurat pe anumite nivele 4) 
de organizare.

Sistemul politic se află într-o stare de evoluţie 5) 
continuă.

Sistemul politic îndeplineşte funcţii 6) 
specifice,cum ar fi:

– direcţionarea dezvoltării sociale prin decizii ce 
privesc totalitatea vieţii sociale;

– asigurarea stabilităţii şi integrităţii societăţii prin 
contracararea proceselor de dezintegrare şi haos social;

– realizarea adaptării la schimbările ce se produc 
atât în interiorul, cât şi în mediul extern al unei socie-
tăţi, prin înnoirea structurilor, crearea de noi roluri po-
litice sau modificarea conţinutului celor vechi;

– adoptarea deciziilor politice şi a normelor gene-
ral-obligatorii şi asigurarea respectării lor, inclusiv prin 
aplicarea forţei de constrângere34.

Asupra funcţiilor sistemului politic se opreşte şi       
V. Ivanov, menţionând printre altele că ele contribuie la:

– determinarea scopurilor şi sarcinilor societăţii, 
elaborarea programului de activitate în conformitate cu 
interesele poporului;

– mobilizarea societăţii pentru realizarea scopurilor, 
trasate de elementele de conducere a sistemului politic;

– integrarea elementelor societăţii în jurul scopuri-
lor şi sarcinilor social-politice;

– distribuirea valorilor societăţii în corespundere cu 
interesele structurilor sociale pentru păstrarea sistemu-
lui dat, proprietăţii şi puterii35.

Subliniind, totodată, că principala particularitate a 
sistemului politic constă în aceea că el este legat de vo-
inţa, activitatea conştientă a oamenilor…”36. Iar esenţa 
lui fundamentală constă în caracteristica lui ca „meca-
nism integratoriu al exprimării politicii şi puterii po-
porului, asigurării conducerii societăţii şi reglementării 
activităţilor sociale”37.

Politologii autohtoni susţin că sistemului politic îi 
sunt proprii caracteristicile inerente oricărui sistem, 
acestea manifestându-se, desigur, într-un mod specific:

– este un sistem de elemente („părţi”) aflate în in-
teracţiune, care în raport cu „întregul”, se manifestă 
ele însele ca sisteme (autorii nu identifică, dar definesc 
care sunt aceste „elemente”);

– subsistemele între ele stabilesc raporturi ierarhice, 
care determină o stratificare pe niveluri (supranaţional, 
naţional, subnaţional);

– are o structură proprie, ce implică atât ramurile 
(instituţiile) guvernării (legislativă, executivă, jude-
cătorească) (instituţiile sunt „Parlamentul” „Şeful de 
stat”, „Guvernul”, Curtea Supremă de Justiţie, Curţi-
le de Apel, Instanţele de fond, inclusiv cea militară, şi 
nu legislativă, executivă, judecătorească – acestea fi-

ind ramurile puterii, funcţiile statului), cât şi partide-
le politice, grupurile de interes, grupurile de presiune, 
mass-media, raporturile dintre guvernare şi opoziţie; 
fiecare dintre aceste elemente are funcţii caracteristice, 
care definesc mecanismele de autoreglementare (s.n.) 
a sistemului, dar contribuie şi la funcţionarea celorlalte 
sisteme; (Teoria generală a sistemelor identifică „auto-
reglare” şi nu „autoreglementare”);

– interacţiunile dintre elementele ce alcătuiesc sis-
temul politic naţional determină forme diferite de in-
tegralitate, adică diverse forme de guvernământ şi de 
regimuri politice;

– este un sistem deschis, aflat în permanentă deveni-
re, în interacţionare cu mediul (cu alte sisteme, cu ele-
mentele nonpolitice ale societăţii civile), cu precizarea 
că această caracteristică se manifestă în volum diferit, în 
unele cazuri (cum este cel al regimurilor totalitare), fiind 
chiar pregnantă tendinţa nu spre închidere, ci spre des-
chidere38.

Pornind de la trăsăturile generale ale sistemelor ela-
borate la teoria generală a sistemelor, ne propunem a 
identifica proprietăţile sistemului politic şi modalităţile 
de manifestare a lor.

Vom menţiona, totodată, că sistemul politic, ca de 
altfel orice sistem, are proprietăţi, trăsături, dar nu prin-
cipii, ultimele fiind caracteristice regimului politic.

Aşadar, proprietăţile sistemului politic sunt urmă-
toarele:

Sistemul politic este o totalitate, un ansamblu de 1. 
organe politice şi de stat constituite din cetăţenii statu-
lui. Această realitate implică concluzia potrivit căreia 
elementul de bază al sistemului politic este cetăţeanul – 
deţinătorul tuturor drepturilor, libertăţilor şi obligaţiilor 
fundamentale, este măsura lui inerentă, care determină 
schema acestuia.

Anume cetăţeanul constituie elementul ansamblului 
organizat, care este sistemul politic.

În celebra sa lucrare Politica, Aristotel menţiona: 
„trebuie să desfacem compusul până la cele care nu 
mai sunt compuse, căci ele sunt cele mai mici părţi ale 
întregului”39.

Şi în cazul nostru, ca şi în cazul lui Aristotel, aceas-
tă cea mai mică parte „a întregului” este tocmai omul, 
cetăţeanul.

Tot Aristotel menţionează că „comunitatea naturală 
constituită în vederea «vieţii» cotidiene este familia”40. 
Iar „comunitatea primară a mai multor familii, realizată 
dintr-o necesitate care nu este efemeră, este satul”41.

Iar comunitatea deplină… formată din mai multe 
sate reprezintă cetatea care „este naturală şi că omul 
este în mod natural un vieţuitor politic”42.

Tot din gruparea oamenilor apar şi alte elemente ale 
sistemului politic, cum ar fi partidele politice, mişcările 
social-politice, corpul electoral, Parlamentul, Guvernul.

Sistemul politic este un sistem deschis. El este 2. 
o categorie dinamică prin excelenţă, aflându-se în-   
tr-un proces de permanentă devenire, nu numai ca 
reflectare a transformărilor calitative intervenite în 
ansamblul relaţiilor sociale, dar şi ca factor dinami-
zator în dezvoltarea acestor relaţii.

Sistemul politic se caracterizează prin prezenţa 3. 
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unor legături specifice ce se stabilesc între întreg şi 
elementele sale (într-un cuvânt instituţiile). Structura 
sistemului politic apare ca totalitate complexă şi uni-
tară de interacţiune între elementele lui, dar şi între 
acestea şi întreg – sistemul politic. Exemplu: Cetăţea-
nul îşi realizează dreptul exclusiv politic de vot pentru 
alegerea deputaţilor, înaintaţi de către partidele poli-
tice, ceea ce duce la alegerea de către corpul electoral 
a Parlamentului. După validarea mandatului de depu-
tat, Parlamentul trece la formarea organelor puterii de 
stat: Şeful statului, învestirea guvernului.

Sistemul politic nu este rezultatul împărţirii lui 4. 
în elementele sale componente, precum el nu este nici 
suma elementelor sale. Prin urmare, interrelaţiile dintre 
elementele componente ale sistemului politic, precum 
şi interrelaţiile dintre acest element şi sistem, ca întreg, 
nu pot şi nu trebuie înţelese doar ca o simplă configu-
raţie, ca o simplă alcătuire sau organic a elementelor în 
sistem, ci ca o totalitate, ca fenomen complex cu pro-
prietăţi noi, ireductibile la proprietăţile părţilor com-
ponente. Spre exemplu, interrelaţiile dintre instituţiile 
Parlament şi Şeful de stat dau naştere categoriei „formă 
de guvernământ”, iar interrelaţiile dintre instituţiile: 
Parlament, Şef de stat şi Guvern – dau naştere insti-
tuţiei „regim politic: parlamentar; prezidenţial; semi-
prezidenţial”. Interrelaţiile ce definesc modalitatea de 
„construire” a sistemului politic desemnează totalitatea 
caracteristicilor şi a „legilor” proprii sistemului politic, 
caracterizând comportarea lui ca întreg.

Sistemul politic se distinge de mediul său ambi-5. 
ant; el se distinge de toate celelalte instituţii şi fenomene 
ale suprastructurii. Principala caracteristică şi în acelaşi 
timp principalul criteriu de distructibilitate a sistemului 
politic rezidă în faptul că elementul de bază este cetă-
ţeanul, făuritor al relaţiilor sociale şi care acţionează în 
strictă conformitate cu prevederile Constituţiei – sursa 
normativă supremă pentru sistemul politic.

În interiorul sistemului politic există o ordine ie-6. 
rarhică a elementelor sale. Arhitectura sistemului poli-
tic este determinată de funcţiile ce le revin elementelor. 
Astfel, numai statul deţine cele mai importante funcţii 
care respectiv îl deosebesc de toate celelalte instituţii 
şi fenomene politice. Acestea sunt: funcţia legislativă, 
funcţia executivă şi funcţia jurisdicţională.

Sistemul politic are funcţii caracteristice, care 7. 
îi dezvăluie esenţa. Aceste funcţii nu apar numai din 
existenţa în sistem a elementelor sale, dar şi din nece-
sităţile ce apar din însăşi funcţionarea sistemului poli-
tic şi al elementelor sale. În viziunea noastră, funcţiile 
sistemului politic, în raport cu elementele sale, sunt: 
asigurarea unităţii elementelor sale; dinamizarea aces-
tora, corespunzător unităţilor social-economice, politi-
ce şi morale din societate, astfel încât sistemul politic 
să fie un factor de impulsionare a lor.

Sistemul politic, privit ca ansamblu al organelor 8. 
politice şi statale este organizabil. Însă, neavând me-
canism propriu de autoreglare, sistemul politic nu se 
poate autoorganiza. El este însă reglat din afara sa, prin 
activitatea politică a cetăţenilor, precum şi prin activita-
tea normativă desfăşurată de către organele statului.

În viziunea noastră, în general, sistemele create prin 

munca conştientă a oamenilor sunt organizabile, dar nu 
au mecanism de autoreglare, din acest motiv ele sunt re-
glate din exterior, prin activitatea umană. Toate celelalte 
sisteme create de natură au mecanism de autoreglare, au-
toadaptare, dar în acelaşi timp ele pot fi şi reglate din ex-
terior, prin activitatea umană (încrucişare, selecţie etc.).

III. Elementele constitutive ale sistemului politic
Şi acest subiect este tratat diferit de către doctrinari. 

Aşa, într-o viziune politologică, elementele sistemului 
politic ar fi următoarele: „Statul – instituţie politică 
fundamentală a sistemului politic, Partidele politice, 
Puterea legislativă”43. 

Politologii autohtoni dau următoarea clasificare a 
elementelor sistemului politic: „a) instituţiile legislati-
ve (Parlamentul); b) instituţiile executive (Șeful statu-
lui şi Guvernul); c) instituţiile judecătoreşti”44.

Doctrina juridică are şi ea propria viziune la acest su-
biect. Aşa, într-o viziune, următoarele elemente ar forma 
sistemul politic: „a) statul; b) organizaţiile nonguverna-
mentale; c) partidele şi organizaţiile social-politice”45.

Într-o altă opinie, structura sistemului politic ar fi 
statul, cu toate instituţiile sale de putere şi administrare; 
partidele politice; sindicatele; organizaţiile obşteşti de 
toate tipurile46.

Într-o a treia opinie, în calitate de elemente ale sis-
temului politic sunt: „statul; partidele politice; asoci-
aţiile obşteşti ca elemente tradiţionale şi suplimentar: 
armata; poliţia; mijloacele de informare în masă şi 
cultele religioase”47.

Doctrinarul român Cristian Ionescu consideră că 
elementele „sistemului constituţional sunt tocmai orga-
nismele de suveranitate naţională, adică Parlamentul, 
şeful statului (preşedinte sau monarh) şi guvernul”48.

Evident un rol important în constituirea şi funcţio-
narea sistemului ca atare, îl au instituţiile judecătoreşti 
şi într-o anumită privinţă, organul însărcinat cu contro-
lul constituţionalităţii legilor.

Dar atunci când analizează practica diferitelor sta-
te abandonează categoria „sistem constituţional” şi 
utilizează sintagma „sistem politic”, iar în calitate de 
elemente include şi studiază: „constituţionalismul; sis-
temul de partide; organizarea Parlamentului; şeful sta-
tului; Guvernul; Curtea (Consiliul) Constituţională”49.

Doctrina rusă, examinând acest subiect, porneşte de 
la faptul că trăsătura specifică a elementelor sistemu-
lui politic este „… legătura directă cu politica”. Iar ca 
elemente sunt recunoscute: „statul; partidele politice; 
organizaţiile obşteşti”50.

După această sumară sinteză a tendinţei doctrinare 
în problema identificării elementelor sistemului politic, 
vom expune viziunea pe subiectul dat, şi vom porni de la 
ideile prof. T. Drăganu, potrivit căruia, pentru a ajunge 
la o rezolvare cu adevărat ştiinţifică a problemei identi-
ficării clasificării elementelor din sistemul politic, este 
necesar, pe de o parte „…să se procedeze prin aplicarea 
unui criteriu care să fie în acelaşi timp unitar şi substan-
ţial … iar pe de altă parte, clasificarea fenomenelor în 
cadrul unor trăsături de ansamblu trebuie să se întemeie-
ze pe luarea în considerare a unor aspecte fundamentale 
ale acestora, întrucât numai astfel se va putea ajunge la 
cunoaşterea esenţei însăşi a materiei studiate”51.
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Aşadar, în cazul elucidării elementelor sistemului 
politic, este nevoie de a identifica două componente, 
şi anume: 1) criteriul unic şi substanţial şi 2) aspectul 
fundamental al fenomenului. Unitatea şi intercorelaţia 
acestor două componente ne asigură rezolvarea cu ade-
vărat ştiinţifică a sarcinii propuse.

Cât ţine primul component, considerăm că acesta ar 
fi „elementul constitutiv primar” al structurilor politice 
ce derivă din activitatea lui. Iar al doilea – activitatea 
politică a acestui element, activitate ce se încununează 
cu exercitarea puterii de stat.

A. Cetăţeanul. În paragraful precedent, am stabilit 
că elementul de bază, structura imanentă a sistemului 
politic este omul. Şi aceasta deoarece „nefiind un sim-
plu homo faber (fiinţă producătoare, ci un homo sapi-
ens (fiinţă cugetătoare), omul îşi gândeşte viitorul şi îşi 
defineşte existenţa în funcţie de un proiect. Ca parti-
cipant la relaţiile sociale, el este făuritor de istorie şi 
poartă din plin răspunderea pentru actele sale”52.

Însă ca participant şi producător al relaţiilor sociale 
cu caracter politic omul „îmbracă” calitatea de cetă-
ţean, calitate ce se exprimă prin legătura lui „politico-
juridică permanentă nelimitată în timp şi spaţiu” dintre 
el şi Republica Moldova (în cazul nostru, devenind prin 
aceasta plenipotenţiarul drepturilor, libertăţilor şi înda-
toririlor fundamentale şi garantarea lor constituţională.

În calitate de cetăţean, omul dispune de următoarele 
drepturi exclusiv politice: 1) dreptul de vot şi dreptul de 
a fi ales (art.38 din Constituţia Republicii Moldova); 2) 
dreptul la administrare (art. 39); 3) libertatea partidelor 
şi a altor organizaţii social-politice (art. 47)53.

Trecând deja la analiza instituţiilor politice, în sens 
larg vorbind de „organizaţie umană întemeiată pe un 
număr de reguli de drept, organizaţie în cadrul căreia 
se desfăşoară activităţi în vederea înfăptuirii unor sco-
puri”54 sociale determinate, în cazul nostru – activităţi 
politice, factor de distinctibilitate devin funcţiile pe 
care le îndeplineşte o instituţie sau alta*.

B. Partidele politice. În urma asocierii libere a ce-
tăţenilor în baza statutelor şi a programelor, iau naştere 
partidele politice, ele constituind prima instituţie cu ca-
racter politic şi următorul element colectiv al sistemului 
politic. Partidele politice constituie, prin definiţie, „for-
ţe sau grupuri organizate în scopul apărării şi promovă-
rii intereselor comune uneia sau unor categorii sociale 
de cetăţeni, cu mijloacele autorităţii publice statale”55. 
Această calitate partidele o primesc datorită funcţiilor 
ce le revin în domeniul politic.

Astfel, potrivit alin.(1) art.41 din Constituţie, parti-
dele politice  „…contribuie la definirea şi la exprimarea 
voinţei politice a cetăţenilor şi în condiţiile legii, parti-
cipă la alegeri”.

Deci, constituţional, partidele politice sunt învestite 
cu două funcţii: 1) ideologică; 2) participativă.

1) Funcţia ideologică rezidă în contribuţia din par-
tea partidelor la definitivarea şi la libera exprimare a 
voinţei politice a cetăţenilor. Această funcţie se mani-
festă mai intens în perioada campaniilor electorale, în 
cadrul cărora se materializează cea de-a doua funcţie, și 
anume, participativă.

Potrivit art.41 alin.(2) din Codul electoral, dreptul 
de a desemna candidaţi pentru alegeri îl au:

„a) partidele şi alte organizaţii social-politice…;
 b) blocurile electorale, formate pe baza deciziilor 

adoptate conform statutelor (regulamentelor) partidelor 
şi altor organizaţii social-politice ce le-au constituit…”56.

Următorul grup de instituţii politice în stricto sen-
su vor fi acelea care „participă nemijlocit la exercita-
rea propriu-zisă a puterii politice”57. Aici vom include 
Parlamentul; Şeful statului; Guvernul şi Curtea Con-
stituţională, enumerarea ce corespunde logicii „ierar-
hiei”.

C. Parlamentul. Prima instituţie este Parlamentul, 
deoarece potrivit art. 61 alin.(1) din Constituţie el este ales 
de către cetăţeni în baza votului universal, egal, direct, se-
cret şi liber exprimat. În urma acestui fapt, Parlamentul 
este înzestrat, printre altele, cu următoarele funcţii: 1) re-
prezentativă; 2) legislativă (ambele în art.60 alin.(1) Con-
stituţie); 3) formarea organelor de stat (alegerea Preşedin-
telui Republicii Moldova (art.78 alin.(1) din Constituţie); 
Învestirea Guvernului (art. 98 din Constituţie); numeşte 
doi judecători la Curtea Constituţională.

Următoarele două instituţii politice ţin de puterea 
executivă, dat fiind că în Republica Moldova ea este 
bicefală, şi anume: Şeful statului şi Guvernul.

D. Şeful de stat. Potrivit art.77 din Constituţie, 
Preşedintele Republicii în calitate de şef de stat re-
prezintă statul şi este garantul suveranităţii, indepen-
denţei naţionale, al unităţii şi integrităţii teritoriale a 
ţării. Din aceste prevederi constituţionale, rezultă cu 
certitudine două funcţii ale Preşedintelui Republicii 
Moldova: a) funcţia reprezentativă şi b) funcţia de ga-
rant. Însă la o analiză a textului constituţional rezultă 
şi o a treia funcţie: funcţia de mediere58. Aşa, potrivit 
art.85 alin.(1) din Constituţie …Preşedintele Republi-
cii Moldova, după consultarea fracţiunilor parlamen-
tare (s.n.), poate să dizolve Parlamentul.

Iar potrivit art.98 alin.(1) din Constituţie „După 
consultarea fracţiunilor parlamentare, Preşedintele Re-
publicii Moldova desemnează un candidat pentru func-
ţia de Prim-ministru”.

E. Guvernul. Pivotul principal al puterii executi-
ve este Guvernul care, potrivit prevederilor art.96 alin. 
(81) din Constituţie, este singurul ce „… asigură rea-
lizarea politicii interne şi externe a statului şi exercită 
conducerea generală a administraţiei publice”.

Totodată, Guvernul, în conformitate cu prevederile 
art.136 alin.(2) din Constituţie, numeşte doi judecători 
la Curtea Constituţională a Republicii Moldova.

F. Curtea Constituţională. Indiscutabil, întreg sis-
temul politic, alături de alte fenomene statale, îşi găseş-
te aşezământul juridic în Constituţie, legea fundamen-
tală a naţiunii. În esenţa ei, Constituţia este înzestrată 
cu supremaţie juridică faţă de toate actele normative 
ale statului.

Această supremaţie este garantată de către Curtea 
Constituţională ca unică autoritate de jurisdicţie consti-
tuţională în Republica Moldova şi independentă în acti-
vitatea ei de orice altă autoritate publică. Supunându-se 
numai Constituţiei, Curtea Constituţională îşi realizea-
ză funcţiile strict determinate de textul Constituţiei.

Printre acestea, conform art.134 alin.(3), fiind ga-
rantarea supremaţiei Constituţiei realizării principiului 
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separării puterii de stat în putere legislativă, putere exe-
cutivă şi putere judecătorească.

Întru realizarea respectivelor funcţii, Curtea Consti-
tuţională este învestită conform art.135 din Constituţie 
cu atribuţii concrete, printre care: a) exercită, la sesizare, 
controlul constituţionalităţii legilor şi hotărârilor Parla-
mentului, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldo-
va, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, precum şi a 
tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este 
parte; b) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a 
Preşedintelui Republicii Moldova; c) constată circum-
stanţele care justifică dizolvarea Parlamentului, demi-
terea Preşedintelui Republicii Moldova sau interimatul 
funcţiei de Preşedinte, precum şi imposibilitatea Preşe-
dintelui Republicii Moldova de a-şi exercita atribuţiile 
mai mult de 60 de zile; d) hotărăşte asupra chestiunilor 
care au ca obiect constituţionalitatea unui partid.

Aşadar, fiind strict o instituţie de jurisdicţie con-
stituţională, şi nu politică, Curtea Constituţională prin 
funcţiile şi atribuţiile sale ţine sub supraveghere per-
manentă întreg sistemul politic în conformitate cu pre-
vederile constituţionale. Din aceste considerente, am 
inclus Curtea Constituţională în şirul elementelor sis-
temului politic al Republicii Moldova.

C. Statul. Într-o accepţie din ştiinţa politică, statul 
este privit ca o „…comunitate juridică, adică ansamblul 
(aceloraşi) indivizi supuşi aceleiaşi legislaţii, aceleiaşi 
autorităţi politice”. Iar în noţiunea de stat se include 
„…Guvernul şi ansamblul structurilor prin care acesta 
îşi manifestă autoritatea”59.

Pe când într-o accepţie juridică statul este privit ca 
o „instituţie de instituţii”, constituit într-un ansamblu 
unic şi organic, articulat prin legături specifice existen-
te între aceste elemente şi „întregul”, „statul”60.

Statul ca element al sistemului politic este reglator 
al raporturilor sociale, în primul rând, ca exponent al 
puterii de creaţie juridică.

Iar raporturile politice formate în „procesul func-
ţionării sistemului politic prezintă raporturi corelate 
cu funcţionarea puterii politice în societate, a căror 
expresie accentuată o constituie puterea de stat. Ea se 
exercită prin intermediul mai multor instituţii politice, 
reglementate, în mare măsură, prin dreptul constituţio-
nal, principalul dintre ele fiind statul, a cărui putere se 
extinde legitim în întreaga societate”61.

În concluzie, putem constata dubla ipostază a „sta-
tului” în sistemul politic, şi anume: I) element al siste-
mului politic şi II) factor structurant al întregului sistem 
politic. Deci, statul este în vârful ierarhiei elementelor 
sistemului politic structurându-i întreaga arhitectură.
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RéSUMé
La résiliation du contrat de voyage est régie par le Code civil. L’organisateur du voyage est respon-

sable des dommages subis par le voyageur en raison du non-respect de ses obligations contractuelles, 
sauf en cas de faute du voyageur ou en cas de force majeure. L’organisateur ne peut en aucun cas se 
dégager de sa responsabilité pour les dommages corporels. Sa responsabilité en matière de dommages 
matériels peut toutefois être limitée à trois fois le prix du voyage.

P
fiind reglementat preponderent de normele Codului 
civil al Republicii Moldova1 (art.1131-1145) şi parţi-
al de Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea 
activităţii turistice în Republica Moldova (în conti-
nuare – Legea 352/2006)2. În perioada sovietică, dar 
şi până în anii ’90 ai secolului trecut, contractul de 
servicii turistice nu îşi avea o reglementare proprie şi 
doar începând cu anul 2000 contractul a fost introdus 
prin Legea turismului3 (în prezent abrogată).

Luând în consideraţie calitatea normelor juridice, 
se consideră că contractul de servicii turistice din CC 
RM este reglementat în mod reuşit. Mai mult decât 
atât, în doctrina de specialitate se menţionează că le-
gislaţia Republicii Moldova la acest capitol este mai 
reuşită decât, bunăoară, legislaţia Federaţiei Ruse: 
CC FR nu reglementează contractul de servicii turis-
tice, motiv din care în industria turismului se aplică 
normele generale cu privire la contractele de prestări 
servicii4. Merită atenţie şi faptul că jumătate dintre 
articolele dedicate contractului de servicii turistice 
din CC RM (nouă din cele optsprezece) se referă 
la mecanismul rezilierii contractului şi răspunde-
rea pentru pagubele cauzate turistului. Introducerea 
unor astfel de reglementări determină o mai bună 
protecţie a drepturilor turistului, stabilind o claritate 
în cazul în care părţile îşi doresc încetarea efectelor 
contractului. 

Din punct de vedere ştiinţific, tematica rezilierii 
contractului de servicii turistice în doctrina naţională 
a fost puţin cercetată. În schimb, numeroase publica-
ţii ştiinţifice la acest capitol au fost elaborate de către 
autorii ruşi, precum N.Siric, A.Tolstova, A.Paşcova5, 
dar şi doctrinarii M.Plieva şi I.Otceski în procesul de 
elaborare a tezelor de doctor în ştiinţe juridice6. 

Specificul raporturilor de prestare a serviciilor 
turistice rezidă în faptul că turistul este consumator, 

REZILIEREA  CONTRACTULUI  DE  SERVICII 
TURISTICE 

Iurie MIHALACHE, 
doctor în drept, lector superior (USPEE „Constantin STERE”)

recizări prealabile. În legislaţia naţională, con-
tractul de servicii turistice este unul relativ nou, 

iar acţiunile sale cad sub incidenţa Legii privind pro-
tecţia consumatorilor nr.105/20037. Având statut de 
consumator, turistul poate invoca prevederile legii 
sus-menţionate în scopul protejării intereselor sale. 
Mai mult ca atât, Codul civil include o normă impe-
rativă la art.1145, prin care se interzice derogarea de 
la prevederile legale în defavoarea turistului şi orice 
clauză contractuală care înrăutăţeşte situaţia turistu-
lui, comparativ cu drepturile acestuia consfinţite de 
CC va fi lovită de nulitate absolută8. Prin urmare, ori 
de câte ori turistul constată executarea necorespun-
zătoare sau neexecutarea obligaţiilor contractuale 
din partea agentului turistic, el poate înainta acţiune 
în judecată solicitând repararea pagubelor materiale 
şi compensarea daunelor morale. 

Conceptul de ,,reziliere”. Înainte de a trece la 
analiza rezilierii contractului de servicii turistice, 
considerăm necesar a explica în ce constă mecanis-
mul rezilierii unui contract. Conform prevederilor 
CC, pot fi reziliate doar contractele cu executare 
succesivă; rezilierea operează numai pentru viitor 
(art.747 alin.(1)). În lumina explicaţiilor oferite de 
Comentariul Codului civil, aflăm că în cazul rezili-
erii părţile sunt eliberate de obligaţia de a presta pe 
viitor, iar prestaţiile care au fost efectuate anterior 
rezilierii rămân valabile. Nici partea care a declarat 
rezilierea şi nici cealaltă parte nu are dreptul de a 
cere restituirea prestaţiilor anterioare9. Prestaţiile 
executate în trecut poartă caracter ireversibil şi ră-
mân definitiv executate10. În acest sens, contractul de 
servicii turistice este un exemplu de contract cu execu-
tare succesivă în timp, iar dacă una dintre părţi nu-şi 
mai execută obligaţia, cealaltă parte va putea cere re-
zilierea contractului. În urma rezilierii, efectele vii-
toare ale contractului de servicii turistice încetează, 
dar fără ca aceasta să aibă vreo influenţă asupra a tot 
ceea ce s-a executat până atunci.

Rezilierea contractului până la începerea că-
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lătoriei. Codul civil stabileşte că până la începerea 
călătoriei turistul poate rezilia oricând contractul, 
iar agentul turistic urmează să restituie turistului 
costul călătoriei (dacă a fost achitat) (art.1143)11. 
Totodată, legea permite ca agentul turistic să ceară 
de la turist o despăgubire corespunzătoare. Mărimea 
despăgubirii se determină în funcţie de preţul călăto-
riei, scăzându-se cheltuielile neefectuate de agentul 
turistic, precum şi ceea ce agentul turistic ar fi putut 
dobândi prin valorificarea în alt mod a prestaţiilor 
sale (art.1143 din Codul civil). Norma respectivă din 
Codul civil permite turistului de a rezilia, în mod 
unilateral, contractul de servicii turistice. Această 
situaţie nu presupune existenţa unor neajunsuri ale 
călătoriei şi se datorează calităţii de consumator a 
turistului12, iar adverbul „oricând” utilizat de legiui-
tor ne face să înţelegem că turistul nu este obligat să 
explice motivele care l-au determinat să recurgă la 
rezilierea contractului. 

Imediat ce turistul şi-a manifestat voinţa de rezi-
liere, agentul turistic este obligat să-i restituie plata 
călătoriei. Totodată, agentul turistic nu poate pretin-
de de la turist plata taxei pentru călătoria nerealizată, 
în schimb, poate să ceară achitarea unei despăgubiri 
care să acopere cheltuielile pe care agentul turistic 
le-a suportat. De exemplu, agentul turistic poate so-
licita de la turist restituirea cheltuielilor în legătură 
cu rezervarea camerei la hotel, restaurantului, cen-
trului de divertisment, procurarea biletului de călă-
torie, comisionul achitat în prealabil prestatorului de 
servicii în ţara de destinaţie etc. 

Rezilierea contractului după începerea călă-
toriei. Dacă călătoria a început deja, turistul poate 
rezilia contractul de servicii turistice în condiţiile 
stabilite de Codul civil. Astfel, contractul de servicii 
turistice poate fi reziliat din cauza neajunsurilor şi în 
situaţiile de forţă majoră. Fiecare dintre aceste teme-
iuri de reziliere vor fi analizate în cele ce urmează.

Rezilierea contractului din cauza neajunsurilor. 
În viaţa de zi cu zi, se poate întâmpla ca serviciile tu-
ristice prestate de fapt să nu corespundă prevederilor 
contractuale, standardelor sau aşteptărilor turistului. 
În astfel de situaţii, legea permite turistului să rezi-
lieze contractul în mod unilateral. Conform preve-
derilor CC, contractul de servicii turistice poate fi 
reziliat de către turist în cazul în care călătoria este 
prejudiciată, în mod considerabil, ca rezultat al unor 
neajunsuri (art.1139). Vorbind despre neajunsuri, 
trimitere facem la normele CC potrivit căruia agen-
tul turistic este obligat să organizeze astfel călătoria 
încât aceasta să aibă calităţile promise şi să nu fie 
afectată de lipsuri care i-ar diminua valoarea sau uti-

litatea dedusă din contract sau din practica obişnuită 
(art.1137). În cazul în care depistează neajunsuri în 
timpul călătoriei, turistul are dreptul să ceară înlă-
turarea lor imediată. La rândul său, agentul turistic 
poate refuza înlăturarea neajunsurilor dacă aceasta 
necesită cheltuieli disproporţionate. Dacă agentul 
turistic nu înlătură neajunsurile în termenul stabilit 
de turist, acesta poate să le înlăture singur şi să ceară 
agentului turistic compensarea cheltuielilor suporta-
te. La fel, turistul este în drept să solicite reducerea 
corespunzătoare a preţului călătoriei. La reducere se 
va lua în calcul perioada de timp în care turistul a 
fost privat de posibilitatea de a beneficia de servicii-
le care i se cuveneau (art.1137 CC). 

În doctrină (A.Bloşenco) se menţionează că în ca-
zul în care depistează neajunsuri în timpul călători-
ei, turistul are dreptul să ceară înlăturarea lor într-un 
anumit termen, reducerea corespunzătoare a preţului 
şi, cel mai important, să solicite rezilierea contrac-
tului de servicii turistice13. Dar nu trebuie să credem 
că orice neajuns al călătoriei poate servi ca temei de 
reziliere a contractului. Rezilierea este admisă dacă 
neajunsurile prejudiciază, în mod considerabil, turis-
tul sau dacă agentul turistic nu a remediat neajunsul 
în termenul stabilit. 

Efectuând o cercetare a practicii judecătoreşti, am 
constatat că cea mai mare problemă cu care se con-
fruntă turiştii se referă la refuzul agenţiilor de turism 
de a compensa cheltuielile în legătură cu prestarea 
unor servicii ce nu corespund prevederilor contrac-
tuale. Ajunşi la destinaţie, turiştii rămân indignaţi de 
disproporţia vădită dintre pachetul de servicii, speci-
ficat în contract, şi calitatea serviciilor prestate. Însă 
greşeala turiştilor constă în faptul că nu respectă 
anumite reguli de procedură, astfel încât nu acumu-
lează probele necesare. Neavând probe suficiente, 
pretenţiile turiştilor sunt respinse de către instanţa 
de judecată. Ca exemplu aducem o decizie de speţă 
în care Curtea Supremă de Justiţie a respins cererea 
de recurs a turistului, motivând că acesta nu a adus 
dovezi pertinente care ar confirma adresarea faţă de 
agentul turistic şi formularea în acest sens a pretenţi-
ilor privind neajunsurile călătoriei. Curtea Supremă 
de Justiţie a concluzionat că instanţele de judecată 
ierarhic inferioare au hotărât just precum că nu sunt 
temeiuri pentru restituirea sumei de 200 euro cerută 
de recurent (n.n. – de turist) în calitate de prejudiciu 
material. Recurentul nu a dovedit că neajunsurile se 
abat de la condiţiile contractuale la care au consim-
ţit părţile contractante. Or, preţul urmează a fi redus 
ţinând cont de momentul descoperirii neajunsurilor, 
adică luându-se în calcul perioada de timp în care 
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turistul a fost privat de posibilitatea de a beneficia 
de ceea ce era în drept să se aştepte potrivit clauze-
lor contractuale. În plus, în conformitate cu art.1138 
alin.(2) din Codul civil, cererea turistului de redu-
cere a preţului poate fi respinsă de agentul turistic, 
dacă turistul intenţionat sau din culpă gravă nu l-a 
înştiinţat într-un termen rezonabil despre neajunsul 
depistat. În speţă s-a constatat că recurentul într-
adevăr nu s-a adresat în termen rezonabil agentu-
lui turistic în vederea înlăturării neajunsurilor. Din 
aceste considerente, recursul înaintat de către turist a 
fost declarat inadmisibil14.

Numeroase litigii din domeniul turismului ţin de 
prestarea unor servicii necalitative de către agenţiile 
de turism. Neavând potenţial financiar şi nici orga-
nizatoric pentru a oferi, în mod individual, pache-
tul deplin de servicii (transport, cazare, hrană etc.), 
agenţii turistici naţionali apelează la prestatorii fi-
nali, precum companii de transport, reţele hotelie-
re, restaurante etc. Altfel spus, agenţiile de turism 
„vând” pachete turistice ce aparţin turoperatorilor 
internaţionali. Însă problema apare atunci când tu-
ristul, la întoarcerea în ţară, înaintează acţiune în 
judecată împotriva agenţiei de turism de la care a 
procurat pachetul turistic. Pârâtul invocă exonerarea 
de răspundere, motivând că vinovăţia neexecutării 
contractului de servicii turistice aparţine operatori-
lor străini, iar dânsul este doar vânzător şi nicidecum 
prestatorul final al serviciilor indicate în contract.

Practica judiciară atestă şi faptul că adeseori ac-
ţiunile în judecată înaintate de turişti poartă caracter 
speculativ, fiind înaintate cu intenţia de a obţine des-
păgubiri materiale şi morale fabuloase. În asemenea 
situaţii, dacă se constată că turistul se comportă cu 
rea-credinţă ori nu a anunţat agenţia de turism în-      
tr-un termen rezonabil, cererea turistului de reducere 
a preţului ori de restituire a pagubelor poate fi respin-
să de către agenţia de turism (art.1138 alin.(2) CC). 
De exemplu, turistul s-a adresat cu acţiune în jude-
cată în legătură cu neexecutarea obligaţiilor asumate 
de către SRL „Tur-Retur” privind pachetul turistic. 
Reclamantul solicită încasarea din contul SRL „Tur-
Retur” a sumei de 200 euro cu titlu de prejudiciu 
material, precum şi compensarea prejudiciului moral 
în mărime de 20.000 lei. Curtea Supremă de Justi-
ţie a considerat neîntemeiate pretenţiile recurentului, 
argumentând că în conformitate cu art.1134 alin.(2) 
din CC, toate condiţiile contractuale au fost prezen-
tate clientului în scris (itinerarul, locul de destinaţie, 
termenele de aflare, cazare, nivelul de confort), până 
la încheierea contractului. Turistul a fost informat şi 
despre hotelul în care va fi cazat, iar la momentul 

încheierii contractului turistul nu şi-a exprimat dez-
acordul faţă de cazarea lui în acest hotel şi nu în alt 
hotel, în care susţine că a solicitat iniţial să fie cazat. 
Ca urmare, nu se poate reţine faptul că agentul turis-
tic a modificat condiţiile contractuale odată ce turis-
tul a fost cazat în hotelul stipulat în contract.

Alteori, din lipsă de experienţă sau de nivel in-
suficient de cunoştinţe juridice, turiştii evită de a se 
informa privitor la condiţiile de călătorie în străină-
tate, considerând, în mod eronat, că agentul turis-
tic va prelua integral formalităţile de călătorie. Ca 
exemplu aducem o speţă din practica Curţii Supreme 
de Justiţie în care V.C. a procurat o foaie turistică 
pentru călătorie în Bulgaria de la o agenţie de tu-
rism din Republica Moldova, dar ajuns pe teritoriul 
Bulgariei, colaboratorii vamali i-au solicitat să pre-
zinte dovada că posedă resurse financiare suficiente 
pentru aflarea pe teritoriul Bulgariei (câte 50 euro pe 
zi). Neavând dovada resurselor financiare, lui V.C. 
i s-a interzis accesul pe teritoriul Bulgariei. Întors 
la Chişinău, V.C. s-a adresat în judecată cerând re-
pararea pagubelor materiale şi morale. Reclamantul 
invoca precum că agenţia de turism era obligată să-l 
informeze despre procedura de trecere a punctului 
de frontieră. 

Curtea Supremă de Justiţie a conchis că agenţia 
turistică nu poartă răspundere pentru deportarea lui 
V.C. din Bulgaria, aducând, în acest sens, următorul 
argument: „Reclamantul, cunoscând condiţiile de 
procurare a foii turistice, care includea doar caza-
rea şi micul dejun, urma să se informeze şi despre 
condiţiile de întreţinere pe toată perioada sejurului, 
precum şi condiţiile de intrare în ţara respectivă”15. 
Reclamantul, bineînţeles, că nu s-a informat şi vino-
văţia îi aparţine.

Rezilierea contractului din cauza forţei majore. 
Un alt temei de reziliere a contractului de servicii 
turistice constituie prezenţa evenimentului de forţă 
majoră. Potrivit Codului civil, în cazul în care că-
lătoria este îngreuiată, periclitată sau prejudiciată 
considerabil din cauza unei forţe majore ce nu poate 
fi prevăzută la momentul încheierii contractului, atât 
turistul, cât şi agentul turistic pot rezilia contractul, 
fără nici o altă condiţie (art.1144 alin.(1)). Forţa 
majoră trebuie înţeleasă ca acea situaţie pe care nici 
agentul turistic şi nici turistul nu o pot prevedea şi 
nici înlătura, chiar dacă ar fi luat toate măsurile de 
prevenire. Forţa majoră poartă caracter excepţional 
şi de neînvins. Legea nu explică ce trebuie de avut în 
vedere prin forţă majoră, dar în doctrină (V.Creţu) se 
specifică că aceasta poate fi de două tipuri: calamităţi 
distructive ale naturii şi unele evenimente sociale. 
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La primele se referă inundaţiile, alunecările de teren, 
cutremurele, iar la evenimente sociale se referă acţi-
unile militare, grevele, epidemiile etc.16. În astfel de 
situaţii, agentul turistic este dator să întreprindă toa-
te măsurile necesare pentru transportarea turistului 
înapoi. Cheltuielile de transportare vor fi împărţite 
între agentul turistic şi turist în mod egal. 

Termenul de înaintare a reclamaţiei şi acţiunii 
în judecată. Codul civil stabileşte că, pentru repara-
rea prejudiciului suportat, turistul poate înainta pre-
tenţiile sale agentului turistic în decursul unei luni 
din momentul prevăzut în contract pentru încheierea 
călătoriei. În acelaşi timp, termenul de prescripţie 
pentru adresarea turistului cu acţiune în judecată este 
de 6 luni – calculat din ultima zi a călătoriei, iar dacă 
au fost înaintate reclamaţii – din ziua în care agentul 
turistic respinge reclamaţiile (art.1141).

Problema constă în faptul că Codul civil nu sta-
bileşte un termen în care agentul turistic ar fi obligat 
să examineze pretenţiile primite de la turist, iar în 
consecinţă, există riscul ca agentul turistic să exa-
mineze pretenţia la nesfârşit. În scopul de a stopa 
asemenea situaţii, în doctrina de specialitate se pro-
pune modificarea legislaţiei prin obligarea agenţilor 
turistici să ofere un răspuns turiştilor în termen de 
10 zile din ziua primirii pretenţiilor17. De asemenea, 
în Codul civil lipseşte norma care ar stabili expres 
posibilitatea turiştilor de a se adresa în judecată după 
expirarea termenelor legale de înaintare a pretenţi-
ei. În lipsa unei astfel de norme, se creează impresia 
greşită că după omiterea termenelor sus-menţionate, 
turistul nu-şi mai poate valorifica dreptul încălcat.

Particularităţile rezilierii contractului de ser-
vicii turistice cu implicarea transportului aerian. 
Practica judiciară cunoaşte dosare din sfera transpor-
tului aerian, în care calitatea de pârât o au agenţiile 
de turism. În alte state, precum Franţa, Germania, 
Italia, Federaţia Rusă ş.a., operatorii de turism, de 
regulă, preiau navele aeriene în locaţiune sau le deţin 
cu titlul de proprietate, şi în ambele cazuri turistul 
încheie contract de prestare a serviciilor turistice cu 
operatorul, în care se includ şi serviciile de transport 
aerian18. În aşa fel, operatorii turistici asimilează ca-
litatea de transportatori contractuali, asumându-şi 
prin aceasta întreaga răspundere pentru întârzierea 
zborurilor sau pierderea şi deteriorarea bagajelor. 

Turoperatorii naţionali, dimpotrivă, preferă să 
încheie acorduri de colaborare cu companiile aeri-
ene, în temeiul cărora agenţia propune, iar turistul 
procură bilet de călătorie la avion. Prin aceasta tur-
operatorii şi agenţii turistici au tendinţa de a se eli-
bera de răspundere în legătură cu transportul aerian, 

responsabilitatea revenind companiilor aeriene19. În 
majoritatea contractelor de servicii turistice, este sti-
pulat că agenţia nu este răspunzătoare pentru anu-
lări, întârzieri sau modificări de orar ale companiei 
aeriene pentru care s-a emis biletul, pentru calitatea 
zborului sau pentru servicii aferente zborului (ex. 
pierderi de bagaje), obligaţii care cad direct în sar-
cina companiei. În asemenea situaţii, pasagerul se 
va adresa direct companiei transportatoare, care va 
despăgubi pasagerul în conformitate cu reglemen-
tările internaţionale. Cu referire la pretenţii şi re-
clamaţii, agenţia va transmite reclamaţia respectivă 
companiei aeriene pentru care a fost emis biletul, iar 
soluţia va fi cea dată de compania aeriană în calita-
te de proprietară a biletului.

Deşi turoperatorii şi agenţiile de turism se exo-
nerează expres de răspundere pentru serviciile aeri-
ene, Curtea Supremă de Justiţie protejează intere-
sele consumatorilor. Ca exemplu serveşte un grup 
de copii de la liceul ,,Prometeu” din mun.Chişinău, 
ai căror părinţi au cumpărat bilete la ruta Kiev-New 
York-Washington de la Agenţia de turism EcoTur-
Nova. Dat fiind faptul că avionul a aterizat cu o în-
târziere de 30 min şi grupul de elevi a avut nevoie de 
timp pentru a-şi primi bagajele şi a trece controlul 
vamal, ei nu au reuşit la îmbarcarea avionului cu ruta 
New York-Washington, fiind nevoiţi să plece cu tre-
nul. La întoarcere, elevii nu au fost îmbarcaţi în avi-
onul cu ruta New York-Kiev, pe motiv că unul dintre 
membrii grupului nu a trecut controlul paşaportului, 
deoarece nu avea viză de intrare în Ucraina (avea 
paşaport românesc). În aceste circumstanţe, copiii au 
fost nevoiţi să achite suplimentar pentru perfectarea 
biletelor spre Kiev pentru a doua zi. 

Agenţia de turism EcoTurNova a refuzat restitu-
irea pagubelor materiale şi morale, făcând trimitere 
la clauzele contractuale. Reprezentantul grupului de 
elevi a înaintat acţiune în judecată, însă atât Jude-
cătoria Buiucani, cât şi Curtea de Apel Chişinău au 
respins acţiunea reclamanţilor. În schimb, Curtea 
Supremă de Justiţie a casat decizia instanţei de apel 
şi hotărârea instanţei de fond şi a emis o nouă ho-
tărâre prin care s-a încasat de la Agenţia de turism 
EcoTurNova costul biletelor şi daunele morale20.

Problema dată a fost abordată şi în doctrină. Pro-
fesorul Universităţii din Smolensk, V.Sirik, consta-
tă că la zborurile regulate este imposibil a dovedi 
că contractul a fost încheiat de către agentul turistic 
şi compania aeriană în numele turistului, pe motiv 
că unicul mijloc de dovadă a încheierii contractu-
lui este biletul şi care, de regulă, se eliberează pe 
numele turistului21. Fiind de altă părere, profesorii 
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M.Braghinski şi V.Vitreanski argumentează că turis-
tul a fost şi rămâne creditor, firma turistică a fost şi 
rămâne debitor, iar cel care prestează nemijlocit ser-
viciile devine un terţ în cadrul raportului obligaţional. 
Anume agenţia turistică se face răspunzătoare pentru 
acţiunile terţului, care la iniţiativa ei prestează servi-
cii turistului22. Opinie similară expune şi D.Lesneak, 
că dacă biletul a fost achiziţionat de către consumator 
în componenţa pachetului de servicii turistice, atunci 
conform prevederilor legale operatorul turistic poar-
tă răspunderea integrală pentru diminuarea calităţii 
serviciului, inclusiv al celui oferit de transportator23, 
pe când Е.Ivanova, dimpotrivă, susţine că agentul 
turistic nu este transportator atâta timp, cât nu deţine 
în proprietate sau în locaţiune aeronava24. 

Ajungând la o concluzie importantă pentru doc-
trina naţională, A.Bloşenco aduce argumente că chiar 
dacă agentul turistic nu prestează personal serviciile, 
aceasta nu schimbă natura contractului, deoarece, în 
acest caz, este vorba despre executarea obligaţiei de 
către un terţ (art.581 CC)25, adică compania aeria-
nă. La această opinie raliază şi O.Efrim, adăugând 
că dreptul de a beneficia de servicii turistice ia naş-
tere pentru prima dată în persoana turistului versus 
agentul turistic care au încheiat contractul26. În ce 
ne priveşte, am estimat că operatorilor turistici nu 
le este avantajos să încheie în nume propriu şi în fo-
losul turistului contracte de transport cu companiile 
aeriene. Este mai simplu a intermedia şi a achiziţi-
ona biletele pe numele turistului, iar în contractul 
de servicii turistice să fie inserată o clauză potrivit 
căreia agenţia turistică se exonerează de orice răs-
pundere în legătură cu acordarea serviciilor de zbor. 
Însă făcând trimitere la Legea privind protecţia con-
sumatorilor, stabilim că consumatorul este în drept 
să pretindă repararea prejudiciului pentru serviciile 
necorespunzătoare, indiferent de faptul dacă s-a aflat 
sau nu în relaţii contractuale cu prestatorul (art.15 
alin.(1)), iar în Contractul turistic-tip, impus de Gu-
vernul Republicii Moldova tuturor prestatorilor de 
servicii turistice, prestatorul nu-şi asumă răspunde-
rea în cazul nerespectării condiţiilor contractuale de 
către beneficiar (n.n. – turist) şi al schimbării ora-
rului serviciilor de transport internaţionale27, fiind 
răspunzător, inclusiv pentru pierderea şi deteriorarea 
bagajelor turistului.

Mai mult ca atât, declaraţia potrivit căreia se in-
termediază contracte doar cu persoane care vor re-
aliza călătoria (prestator de serviciu), nu va fi luată 
în considerare dacă celelalte împrejurări confirmă 
faptul că autorul declaraţiei execută pe propria răs-
pundere prestaţiile contractuale ce ţin de călătorie 

(art.1131 alin.(2) CC). Aplicând norma dată, se va 
ţine cont de toate împrejurările concrete, în special 
dacă este încheiat contractul în nume propriu sau din 
numele unui terţ, care sunt drepturile şi obligaţiile 
agentului turistic, răspunderea, remuneraţia etc.28.

Cu ocazia prestării serviciilor de turism, unii ope-
ratori naţionali apelează la zborurile charter. Din ne-
fericire însă, în legislaţia autohtonă, charterul dispu-
ne de o reglementare controversată. Analiza practicii 
judiciare pe cauzele ce ţin de aplicarea contractelor 
de charter ne arată că răspunderea pentru pagubele 
provocate turiştilor sunt suportate de partea care a 
comandat cursa charter (de operatorul turistic). Ast-
fel, conform unui contract încheiat între ÎSCA „Air 
Moldova” şi SRL „Anesto Tur”, compania aeriană 
a oferit în folosinţă operatorului turistic întreaga 
capacitate a aeronavei pentru îndeplinirea zborului 
charter indicat în cererea-comandă29. În legătură cu 
amânarea zborului din vina operatorului turistic, tu-
riştii au înaintat acţiune în judecată, solicitând com-
pensarea pagubelor materiale şi morale. Curtea Su-
premă de Justiţie a decis că SRL „Anesto Tur” este 
transportator contractual, fiind responsabil faţă de 
turişti pentru reţinerea efectuării zborului. Compa-
nia aeriană „Air Moldova” nu a avut raporturi ju-
ridice cu turiştii, nu a încheiat cu aceştia contract şi 
nu a obţinut plata. Achitarea pentru călătorie a fost 
făcută de către turişti în contul operatorului turistic 
SRL „Anesto Tur”, care a comandat de la ÎSCA „Air 
Moldova” efectuarea cursei aeriene în baza con-
tractului charter30.

Problema răspunderii. Din nefericire, în le-
gislaţia naţională nu este realizată delimitarea între 
răspunderea turoperatorului şi cea a agenţiei de tu-
rism31 pentru neexecutarea sau executarea necores-
punzătoare a obligaţiilor ce reies din contractul de 
servicii turistice încheiat cu turistul. Legea cu privi-
re la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice 
în Republica Moldova stabileşte că turoperatorii şi 
agenţiile de turism sunt obligaţi să repare prejudi-
ciile provocate turiştilor în legătură cu încălcarea 
prevederilor contractului de servicii turistice (art.14 
alin.(1) lit.i)), dar fără a specifica limitele răspunderii 
pentru fiecare dintre aceşti doi subiecţi. În consecin-
ţă, turistul poate înainta acţiune în judecată împotri-
va oricăruia dintre subiecţi, indiferent cine a prestat 
serviciile. Instanţa de judecată va stabili cui revine 
obligaţia de reparare a pagubelor. 

Confuzia respectivă persistă şi în legislaţia Uni-
unii Europene. Directiva Consiliului nr.90/314 din 
13.06.90 privind pachetele de servicii pentru călă-
tori, vacanţe şi circuite32 nu stabileşte reguli clare, 
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ci conferă statelor-membre libertatea de a-şi aplica 
propria legislaţie. Totodată, Directiva obligă statele 
să ia măsurile necesare pentru ca organizatorul şi/sau 
agentul turistic să fie traşi la răspundere în legătură 
cu daunele provocate consumatorului din executarea 
defectuoasă a contractului (art.5). Mai evoluată, în 
acest sens, este legislaţia Federaţiei Ruse care sta-
bileşte că agentul turistic poartă răspundere pentru 
informarea incorectă (sau insuficientă) a consuma-
torului (turistului), iar turoperatorul – pentru felul în 
care serviciile turistice au fost prestate33. Cu această 
ocazie, în doctrina rusă se menţionează că la rezi-
lierea contractului de servicii turistice răspunderea 
pentru pagube, în majoritatea cazurilor, revine tur-
operatorului34. Dar aici survine riscul de ajungere 
la extremă. Deseori agenţiile turistice din Federaţia 
Rusă se eschivează de răspundere motivând că sunt 
intermediari şi nu părţi la contract, de unde întreaga 
responsabilitate pentru serviciile prestate revine or-
ganizatorului, adică turoperatorului35. Cel mai deza-
vantajat însă rămâne a fi consumatorul, din motiv că 
majoritatea turoperatorilor îşi au sediile în străină-
tate, astfel încât turistul este pus în imposibilitatea 
de a-şi mai putea valorifica drepturile încălcate. În 
scopul de a evita astfel de situaţii pe viitor, reco-
mandăm modificarea legislaţiei naţionale în sensul 
concretizării faptului că agentul turistic este obligat 
să repare pagubele materiale şi morale suportate de 
turist în legătură cu prestarea unor servicii turistice 
necalitative. Ulterior, agentul turistic se poate adre-
sa cu acţiune în regres împotriva turoperatorului din 
străinătate pentru a-şi recupera pagubele. 

Concluzii şi recomandări. Generalizând cele 
expuse, subliniem că rezilierea contractului de servi-
cii turistice se efectuează conform regulilor generale 
stabilite de Codul civil pentru rezilierea contractelor 
(art.733-748) şi normele speciale dedicate rezilierii 
contractelor de servicii turistice (art.1139-1145). În 
situaţia unor contradicţii dintre dispoziţiile generale 
şi cele speciale cu privire la reziliere, prioritate vor 
avea normele speciale.

Pentru a fi despăgubiţi, turiştii care au reziliat 
contractul de servicii turistice urmează să înainteze 
o reclamaţie operatorului turistic. Însă atât legislaţia 
naţională, cât şi cea internaţională nu stabilesc un ter-
men de examinare a reclamaţiilor depuse de turişti, 
motiv din care au loc tergiversări ale procesului de 
despăgubire. În acest context, ca propunere de lege 
ferenda recomandăm a completa art.1141 din Codul 
civil cu următoarele texte: a) la alin.(1): „Agentul tu-
ristic este obligat să examineze pretenţia turistului şi 
să dea un răspuns scris în termen de 10 zile din ziua 

primirii pretenţiei”; b) la alin.(2): „Turistul este în 
drept de a se adresa cu acţiune în judecată şi în lipsa 
dovezilor de înaintare a pretenţiei”.

S-a constatat şi faptul că prin includerea transpor-
tului aerian în pachetul de servicii turistice, operato-
rii şi agenţii turistici deseori nu-şi asumă obligaţia 
de transportare a turiştilor, ci obligaţia de a procura 
bilet de călătorie în numele şi pe contul turistului. 
Ca urmare a acestui fapt, toate raporturile de trans-
port se stabilesc între compania aeriană şi turist, iar 
între turoperator şi turist există un simplu mandat 
care se reduce la serviciul de achiziţionare a bile-
tului. Însă aceasta vine în contradicţie cu prevede-
rile Legii cu privire la organizarea şi desfăşurarea 
activităţii turistice în Republica Moldova, obligând 
turoperatorii şi agenţii turistici să repare prejudiciile 
cauzate turiştilor în cazurile de încălcare a clauze-
lor contractului de servicii turistice (art.14 alin.(1)). 
Dacă turiştii înaintează acţiune în justiţie împotriva 
сompaniei aeriene şi agenţiei turistice, am estimat că 
instanţa de judecată dispune repararea pagubelor din 
contul companiei aeriene, în schimb, dacă există un 
contract de charter, raporturile de transportare se sta-
bilesc între turoperator şi turist, iar răspunderea şi-o 
asumă turoperatorul, ca locatar al aeronavei. 

Subliniem că norma de la art.1142 din Codul civil 
conform căreia agentul turistic poate conveni cu tu-
ristul ca să-şi limiteze răspunderea pentru prejudicii 
la triplul preţ al călătoriei, cu greu poate fi înţeleasă, 
dar şi mai dificil este de a fi aplicată. Nu este clară 
semnificaţia cuvintelor „triplul preţ al călătoriei”. 

În final, propunem modificarea Legii cu privire 
la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în 
Republica Moldova în sensul introducerii unor nor-
me care ar stabili limitele răspunderii turoperatoru-
lui şi a agenţiei de turism pentru executarea necores-
punzătoare a obligaţiilor ce reies din contractul de 
servicii turistice încheiat cu turistul. 
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SUMMARy
The word “process” in Romanian has several meanings. In everyday life are conducting a phenom-

enon, an event, transformation, restoration, and in another more restricted meaning - how the court 
examines a case, arranges a trial etc.

C
unui fenomen, a unui eveniment, transformare, refa-
cere, iar în alt sens, mai restrâns – modalitatea exami-
nării cauzelor de judecată, stabilirea detaliilor proce-
suale etc.1. 

Semnificaţia acestui termen este diferită, de ase-
menea, şi în calitatea sa de termen special, folosit 
în ştiinţa juridică. În teoria dreptului, este formulată 
noţiunea general-acceptată „forma procesuală” apli-
cabilă în procesele penale şi în cele civile. Dar, şi în 
această accepție, sensul noţiunii de „formă procesu-
ală” se înţelege diferit. În unele cazuri, conţinutul 
acesteia se defineşte ca fiind activitatea ce decurge 
în ordinea şi în formele stabilite de legislaţia proce-
suală. Ea se remarcă prin acţiunile consecutive ale 
participanţilor la proces, care înfăptuiesc împuterni-
cirile lor juridice2. Asemenea proces se formează din 
activităţile unor persoane cu funcţie de răspundere şi 
ale organelor statale; el se distribuie în părţi, numite 
– etape (faze).

În alt sens, semnificaţia formei procesuale se în-
ţelege ca o totalitate de condiţii, întărite de legislaţia 
procesuală pentru săvârşirea acţiunilor procesuale3. 
Dezvoltarea logică a procesului, în acest caz, are loc, 
de asemenea, pe etape. Unele etape, ca o treaptă spe-
cifică în dezvoltarea procesului, au caracteristici cali-
tative speciale. Fiecare etapă este relativ independen-
tă, omogenitatea acţiunilor săvârşite fiind direcţionată 
spre obţinerea unui rezultat anumit. 

Unii savanţi jurişti consideră că formele procesu-
ale întruchipează în sine numai procesul civil sau cel 
penal4. Alţii examinează formele procesuale aplicabile 
procesului administrativ, arbitrajului etc.5. Forma pro-
cesuală, fiind un fenomen juridic, asigură, inevitabil, 
nu doar realizarea dreptului de către organele compe-
tente statale, dar concomitent cuprinde toate formele 
aplicării dreptului în administrarea statală6.

Definiţia generalizată a formei procesuale, care 
în aceeaşi măsură se potriveşte pentru caracterizarea 
activităţii procesuale a oricăror organe statale, şi nu 
doar a organelor justiţiei, a fost elaborată de savantul        
V.M. Gorşenev: „Sub noţiunea de formă procesua-

ETAPELE  APLICĂRII  DREPTULUI 
(fAzElE  PROCESUlUI  DE  APlICARE)

Alexandru CUZNEŢOV,
doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

uvântul „proces” în limba română are câteva sem-
nificaţii. În uzul cotidian, reprezintă desfăşurarea 

lă trebuie de înţeles totalitatea cerinţelor procesuale 
omogene, cerute la acţiunea participanţilor procesului 
şi direcţionate spre obţinerea unui oarecare rezultat”7. 
După părerea noastră, profesorul V.M. Gorşenev a 
formulat destul de întemeiat concluzia că asemenea 
abordare, privind definirea formelor procesuale în 
planul teoriei generale a dreptului, permite unificarea 
într-o noţiune generală a diferitelor subunităţi struc-
turale ale procesului de aplicare a dreptului, care şi 
reprezintă etapele procesului de aplicare a dreptului.

Procesul de aplicare a dreptului, ca o activitate a 
organelor competente, prezintă în sine o consecutivi-
tate a acţiunilor faptice. De aceea, pentru conştienti-
zarea corectă a conţinutului activităţii de aplicare a 
dreptului, este necesar a deosebi etapele, ce formează 
consecutivitatea logică în emiterea actului de aplicare 
a dreptului, de etapele ce poartă un caracter funcţio-
nal, adică de etapele de examinare a cazului, întărite 
în diversele acte de aplicare a dreptului, urmărindu-se 
obţinerea unui rezultat general, prevăzut de un şir de 
norme juridice8.

Evidenţierea etapelor procesului de aplicare a 
dreptului, în teoria generală a dreptului, se bazează, 
în principal, pe continuitatea logică a acţiunilor deter-
minate în procesul de realizare a dreptului, şi anume: 
în forma de aplicare. Evidenţierea etapelor procesu-
lui de aplicare a dreptului reprezintă importanţă atât 
în plan teoretic, permiţând să fie examinată mult mai 
bine activitatea de aplicare a dreptului, cât şi din punct 
de vedere practic – al perfecţionării de mai departe a 
activităţii de aplicare a dreptului.

Aplicarea dreptului reprezintă un proces unic, tot-
odată şi complicat, ce contribuie la rezolvarea cazului 
juridic concret şi la adoptarea hotărârii corespunzătoa-
re. Autorii preocupaţi de cercetarea aplicării normelor 
juridice numesc diferite etape (faze) ale procesului de 
aplicare a dreptului.

Sesizând existenţa unor faze (stadii) distincte în 
procesul aplicării dreptului, Hegel nota faptul că pot fi 
deosebite două asemenea faze: a) cunoaşterea naturii 
cazului, în singularitatea sa nemijlocită; b) subordo-
narea cazului legii chemate să restabilească dreptul. 
În dreptul roman, pretorul pronunţa hotărârea privind 
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un anume caz, iar cercetarea cazului o punea în sarci-
na unui judex particular9.

La începutul sec.XX, juristul E.V. Vasikovski evi-
denţia în procesul de aplicare a dreptului patru etape 
(faze): 1) analiza juridică a situaţiilor concrete, ne-
cesare a fi rezolvate; 2) critica originalităţii normei;        
3) interpretarea normei; 4) dezvoltarea logică a nor-
melor10.

La rândul lor, Iu.G. Tkacenco şi N.G. Aleksandrov 
evidenţiază: a) analiza stării de fapt a cazului; b) ale-
gerea normei corespunzătoare; c) convingerea în co-
rectitudinea (originalitatea) textului izvorului juridic 
ce conţine norma juridică necesară; d) clarificarea 
semnificaţiei şi conţinutului normei; e) interpretarea 
normei; f) acceptarea soluţiei şi elaborarea actului ce 
întăreşte această hotărâre11.

Profesorul Ia.S. Mihaleak consideră că etapele de 
bază ale aplicării dreptului sunt: a) analiza stării de 
fapt a cazului examinat, asupra căruia este necesar de 
aplicat dreptul; b) alegerea normei juridice ce va fi 
aplicată la situaţia examinată; c) clarificarea semnifi-
caţiei normei juridice alese, adică interpretarea aplica-
bilă la situaţia examinată; d) emiterea actului de apli-
care a normei juridice alese; e) săvârşirea acţiunilor 
faptice privind asigurarea realizării actului de aplicare 
emis; f) verificarea şi controlul executării de facto a 
actului de aplicare12.

În ce priveşte profesorul S.S. Alekseev, toate acţi-
unile de aplicare a dreptului acesta le împarte în trei 
etape de bază: 1) stabilirea stării de fapt; 2) alegerea 
şi analiza normei juridice; 3) hotărârea asupra cazului, 
expusă în actul de aplicare a dreptului13.

Profesorul P.E. Nedbailo, în calitate de etape ale 
procesului de aplicare a dreptului, examinează: 

1. stabilirea faptelor şi analiza normei juridice; 
2. interpretarea actelor normative; 
3. emiterea actelor de aplicare a dreptului; 
4. executarea faptică a hotărârilor luate. 
Potrivit acestui autor, stabilirea faptelor şi alegerea 

normei necesare „...reprezintă un act concomitent, o 
etapă unică de pornire a procesului de aplicare a nor-
mei juridice”14. 

Dumnealui afirmă că etapele aplicării norme-
lor juridice reprezintă interpretarea lor, specificând: 
„aplicarea normelor juridice reprezintă un proces ce 
cuprinde în sine atât etapa emiterii actelor, ce nasc ra-
porturi juridice, cât şi etapa acţiunilor faptice, fizice, 
material-tehnice ale subiecţilor acestor raporturi, în 
urma cărora (acţiunilor) are loc crearea stării de lu-
cruri ce corespund dispoziţiilor normelor”.

Acestea fiind expuse, considerăm că mult mai co-
recte se prezintă a fi etapele (fazele) aplicării dreptului 
propuse de profesorii S.S. Alekseev, Iu.G. Tkacenko 
şi N.G. Aleksandrov. Alţi autori comit, cel puţin, două 
inexactităţi: în primul rând, pierd din vedere etapa 
emiterii nemijlocite a hotărârii; în al doilea rând, in-

clud în componenţa etapelor acţiuni ce nu se încadrea-
ză în limitele procesului de aplicare a dreptului.

De exemplu, profesorul Ia.S. Mihaleak, la etapele 
aplicării dreptului, atribuie efectuarea acţiunilor fapti-
ce privind asigurarea realizării actului corespunzător 
de aplicare şi, de asemenea, verificarea şi controlul 
executării actului de aplicare; juristul N.P. Hangalov 
include aici organizarea ulterioară a traducerii în viaţă 
a dispoziţiilor actului de aplicare a dreptului15.

Cu toate că de „asigurarea organizării” sau de „or-
ganizarea ulterioară”, de obicei, se ocupă însuşi orga-
nul ce a emis actul de aplicare a dreptului, sunt situaţii 
când şi alte organe le înfăptuiesc, care, în legătură cu 
îndeplinirea prevederilor actului primar, deseori emit 
acte noi de aplicare a dreptului. În aşa fel, organizarea 
transpunerii în viaţă a hotărârilor instanţei de judeca-
tă se însoţeşte de aplicarea normelor juridice de către 
executorul judecătoresc, dar hotărârea instanţei de ju-
decată şi actul executorului judecătoresc nu pot fi con-
siderate un act unic de aplicare a normelor juridice.

Pentru o mai bună conştientizare a conţinutului 
activităţii de aplicare a dreptului, este necesar a deta-
şa etapele, ce formează acţiuni logice consecutive la 
emiterea actului de aplicare a dreptului, de etapele ce 
poartă caracterul funcţional, adică de etapele de exa-
minare a cazului, întărite în diferite acte de aplicare 
a dreptului, prin care se urmăreşte obţinerea rezul-
tatului general prevăzut de un şir de norme juridice. 
De exemplu, în procesul penal se evidenţiază etapa 
urmăririi penale, etapa examinării de instanţa de jude-
cată a infracţiunii, etapa executării sentinţei; în proce-
sul civil – etapa pregătirii pricinii pentru dezbateri de 
judecată, etapa examinării nemijlocite a cauzei, etapa 
executării hotărârii etc. În etapele vizate, are loc repe-
tarea acţiunilor logice consecutive ale procesului de 
aplicare a dreptului, şi fiecare dintre ele se finisează, 
de obicei, cu emiterea unui sau altui act de aplicare a 
dreptului (primar sau secundar)16.

Nu putem să fim de acord şi cu profesorul P.E. Ne-
dbailo, care include în conţinutul activităţii de aplicare 
a dreptului chiar şi acţiunile faptice de executare ne-
mijlocită a dispoziţiilor din actele de aplicare a drep-
tului de către subiecţii dreptului, cărora aceste acte le 
sunt şi destinate. Asemenea părere este penetrată de 
dorinţa de a evidenţia importanţa atât a emiterii hotă-
rârilor, cât şi a traducerii lor în practică, în activitatea 
indivizilor. Emiterea hotărârilor şi executarea dispo-
ziţiilor, aflate în ele, se află, cu certitudine, în legătură 
reciprocă. Dar aceasta nu reprezintă un temei pentru 
a le considera una şi aceeaşi, a le unifica. Întocmirea 
actelor de aplicare a dreptului şi activitatea faptică a 
oamenilor privind executarea dispoziţiilor sunt feno-
mene diferite: ele se evidenţiază concomitent ca fiind 
atât cauză, cât şi efect. În afară de aceasta, dacă am 
considera aplicarea normelor juridice nu activitatea 
de emitere a hotărârilor individuale, ci şi activitatea 
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fizică de executare a lor de către persoane, în acest 
caz, ar trebui să recunoaştem că aplicarea normelor 
juridice reprezintă realizarea de către toţi subiecţii 
(inclusiv cetăţenii) a drepturilor şi obligaţiilor lor, 
deoarece ca rezultat al aplicării normelor juridice, la 
indivizi apar atât drepturi subiective, cât şi obligaţii. 
Dar e ştiut faptul că îndeplinirea obligaţiilor nu poate 
fi aplicarea dreptului: „...obligaţia nu poate fi aplica-
tă, ea poate fi numai executată sau neexecutată”17. Pe 
lângă aceasta, unificarea acţiunilor privind emiterea 
actului de aplicare a dreptului cu utilizarea lor nu ne 
apropie de realizarea reală a normelor de drept.

Delimitarea lor exactă, acţiune contrară unificării 
acestora, are ca obiectiv perceperea faptului că nu tre-
buie să ne oprim la etapa emiterii actelor autoritare, ci 
este necesară transpunerea lor de fapt în viaţă, ceea ce 
ar permite să acordăm o atenţie mult mai mare legali-
tăţii acestor acte18.

În acelaşi context, profesorul I.Ia. Diureaghin pro-
pune trei etape de bază în aplicarea normelor, pe care 
le consideră obligatorii pentru rezolvarea oricăror ca-
zuri juridice: 1) stabilirea şi cercetarea stărilor de fapt; 
2) alegerea şi analiza normelor juridice necesare a fi 
aplicate; 3) emiterea hotărârilor şi prezentarea lor do-
cumentară. De altfel, autorul accentuează şi existenţa 
unor etape suplimentare (intentarea cazului, pregăti-
rea lui spre examinare, elaborarea proiectului de ho-
tărâre, reexaminarea hotărârii emise în baza plângerii, 
intrarea hotărârii în vigoare etc.). Existenţa etapelor 
suplimentare într-un proces de aplicare a dreptului 
depinde atât de sfera activităţii de aplicare a dreptu-
lui, fixarea organelor competente, în acest sens, cât 
şi de specificul cazurilor examinate. Aceste etape su-
plimentare au, în practică, o importanţă nu mai mică 
decât cele de bază, cu toate că, comparativ cu acestea, 
etapele suplimentare nu sunt în toate cazurile de apli-
care a dreptului19. 

Şi profesorii M.F. Orzih, V.V. Lazarev, Gh.Boboş, 
A.Cerkasov, A.Maliko consideră raţională existenţa, 
în procesul de aplicare a dreptului, a trei etape (faze): 
a) stabilirea stării de fapt; b) stabilirea bazei juridi-
ce a cazului; c) hotărârea cazului. Prezentarea acestei 
clasificări, menţionează autorii, corespunde conştien-
tizării procesului de aplicare a dreptului ca rezolvare a 
silogismului cunoscut, şi nu ar fi corect de a minima-
liza activitatea de aplicare a dreptului doar la emiterea 
de hotărâri20.

Doctrinarii D.Baltag, I.Ceterchi şi I.Craiovan, 
Francis Deak, Ladislav Lorincz, M.Bădescu, C.Voicu, 
N.Popa21 consideră drept faze ale aplicării dreptului: 
1) stabilirea stării de fapt; 2) alegerea normei de drept, 
etapă pe care profesorii I.Ceterchi şi I.Craiovan o mai 
numesc „critica normei”22; 3) interpretarea normelor 
juridice; 4) elaborarea actului de aplicare.

Într-o altă viziune, profesorii A.Popescu, Radu 
C. Mihai şi Radu I. Motică, I.Corbeanu şi C.Maria, 

D.Moţiu, Gh.Mihai, V.Leuşin23 susţin că aplicarea 
dreptului trebuie privită prin prisma fazelor judiciare 
ale aplicării: a) stabilirea stării de fapt; b) stabilirea 
elementelor juridice; c) elaborarea şi emiterea actului 
de aplicare.

Alta este interpretarea dată de profesorii I.Dogaru, 
D.Dănişor, Gh.Dănişor24, care propun a considera fa-
zele de aplicare a dreptului: 1) determinarea situaţiei 
de fapt; 2) aplicarea normei faptelor constatate; 3) ela-
borarea şi admiterea actului de aplicare; 4) executarea 
actului de aplicare.

Un alt concept, privind fazele aplicării dreptului, 
propune profesorul B.Negru, care remarcă: „... faze-
le aplicării dreptului diferă de la un caz la altul, în 
dependenţă de caracterul normei juridice aplicate şi 
actul individual adoptat în legătură cu aplicarea”. În 
procesul de aplicare a dreptului, dacă e să ne refe-
rim la activitatea instanţei de judecată, pot fi eviden-
ţiate următoarele faze: a) stabilirea stării de fapt; b) 
alegerea normei de drept ce se referă la fapta dată;                  
c) interpretarea normei juridice alese; d) elaborarea şi 
emiterea actului de aplicare a dreptului; e) executa-
rea actului de aplicare şi controlul asupra executării 
lui”25.

Profesorul V.M. Sârâh susţine că pentru emite-
rea unei hotărâri legale, motivate şi juste, aplicatorul 
dreptului trebuie să treacă obligatoriu examinarea 
cazului prin următoarele etape (faze): 1) intentarea 
cazului juridic; 2) culegerea şi valorificarea împreju-
rărilor faptice; 3) stabilirea împrejurărilor faptice cu 
ajutorul probelor; 4) căutarea normelor juridice, nece-
sare pentru rezolvarea cazului; 5) calificarea juridică; 
6) emiterea actului de aplicare a dreptului26.

O altă viziune asupra etapelor aplicării dreptului au 
profesorii A.B. Vengherov şi S.A. Komarov: 1) exa-
minarea situaţiilor de fapt ale cazului, a situaţiilor so-
ciale formate, a modalităţii de comportament; 2) ale-
gerea normei juridice, aşa-numita calificare juridică a 
acţiunilor destinatarului aplicării dreptului; 3) analiza 
textului normei juridice, abordarea formal-dogmati-
că a normei juridice: verificarea apariţiei ei legale, a 
acţiunilor ei în timp, în spaţiu şi asupra persoanelor;         
4) interpretarea normei juridice: 5) emiterea hotărâ-
rii de organul competent, de persoana cu funcţie de 
răspundere; 6) informarea persoanelor cointeresate, 
organizaţiilor cu privire la conţinutul hotărârii27.

Acest din urmă punct de vedere privind etapele 
(fazele) aplicării dreptului ni se pare a fi mult mai 
acceptabil, deoarece evidenţiază mult mai accentuat 
consecutivitatea aplicării dreptului, iar după cum o 
spune profesorul Gh.Fiodorov, „...aceasta permite cu-
noaşterea mult mai aprofundată a procesului aplicării 
dreptului, a tehnologiilor sale”28. 

Deci, în urma cercetării efectuate, am vrea să evi-
denţiem existenţa următoarelor etape (faze) de apli-
care a dreptului:
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1. Examinarea (cercetarea) stărilor de fapt. 
Această fază începe cu identificarea cercului de fapte, 
necesare pentru rezolvarea cazului, după care urmea-
ză culegerea şi întărirea procesuală a faptelor obţinute, 
nemijlocit cercetarea acestor fapte, stabilirea veridici-
tăţii şi numărului lor şi, în final, evaluarea acestor fap-
te din punctul de vedere al veridicităţii lor, a existenţei 
sau lipsei lor. Sigur, toate aceste acţiuni indicate sunt 
reciproc legate. Culegerea, analiza şi evaluarea fapte-
lor, necesare pentru rezolvarea cazului, se efectuează, 
de obicei, nu cu orice mijloace existente, dar cu ajuto-
rul mijloacelor juridice concrete în formele şi ordinea 
stabilită de legislaţie. Deseori, în lege se indică speci-
al ce izvoare şi în ce consecutivitate procesuală pot fi 
folosite în calitate de probe pe acest caz (de exemplu, 
codurile de procedură civilă, penală). În urma exa-
minării (cercetării) stărilor de fapt pe caz, trebuie de 
obţinut adevărul obiectiv. Cerinţa obţinerii adevărului 
pe caz înseamnă că hotărârea trebuie să se bazeze pe 
faptele autentice, verificate şi demonstrate, că este ne-
cesară examinarea multilaterală, totală şi exhaustivă a 
împrejurărilor cazului. Aceasta este o condiţie nece-
sară a respectării stricte a legislaţiei, a luptei reuşite 
cu delictele. Adevărul obiectiv pe caz constă nu doar 
în stabilirea adevărului, veridicităţii împrejurărilor de 
fapt, ci şi în corespunderea concluziilor organului de 
aplicare a dreptului cu normele juridice, în sensul eva-
luării juridice corecte a faptelor stabilite.

2. Alegerea normei juridice corespunzătoare. 
Această etapă, în exterior, se evidenţiază în aşa-numi-
ta calificare juridică, adică în a stabili norma în baza 
căreia trebuie hotărât cazul examinat. Legătura strân-
să şi intercondiţionarea normelor juridice presupune 
necesitatea alegerii, în multe cazuri, nu a uneia, ci a 
mai multor norme juridice, care se completează, dez-
voltă, concretizează reciproc şi care numai în comple-
xitate formează baza juridică pentru hotărârea cazului 
dat. Este necesar a menţiona şi importanţa alegerii 
normelor generale şi a principiilor normative, ce co-
respund instituţiei juridice date, ramurii dreptului (de 
exemplu, părțile generală sau specială ale Dreptului 
penal, civil etc.).

3. Verificarea originalităţii textului normei. Ana-
liza normei din punctul de vedere al legalităţii, ac-
ţiunea ei în timp, spaţiu şi asupra persoanei. Toate 
acţiunile indicate sunt condiţii preliminare necesare, 
premisă pentru următoarea etapă de bază – analiza 
conţinutului normei juridice, interpretarea ei. Organul 
de aplicare a dreptului trebuie să posede textul exact 
al actului normativ la rezolvarea cazului concret, pen-
tru evitarea apariţiei greşelilor şi a neînţelegerilor. De 
aici, este importantă stabilirea textului original al nor-
mei, de care se foloseşte organul de aplicare a drep-
tului. Textul folosit trebuie găsit în sursele oficiale de 
publicare a actelor normative (de exemplu, Monitorul 
Oficial). Dacă sunt alte izvoare oficiale, în acest caz, 

trebuie luată ultima redactare a publicării oficiale, cu 
toate modificările şi completările la ziua adoptării ac-
tului de aplicare a dreptului.

Verificarea normei alese, din punctul de vedere al 
acţiunii ei în timp, spaţiu şi asupra persoanelor, în-
seamnă că fiecare normă aleasă trebuie examinată 
sub următoarele aspecte: a) acţionează ea în momen-
tul când în baza ei trebuie să fie rezolvat cazul dat;            
b) acţionează ea asupra teritoriului, unde cazul trebuie 
rezolvat; c) se răsfrânge acţiunea ei asupra persoane-
lor care trebuie să fie participante la raportul juridic 
apărut. În unele cazuri, iese la iveală coliziunea nor-
melor şi, în acest caz, trebuie să ştii cum urmează să 
fie depăşită această situaţie.

4. Analiza conţinutului dreptului (interpretarea). 
Cu această etapă se finalizează procesul studierii nor-
mei alese (găsite). Ea reprezintă un moment important 
în procesul de aplicare a dreptului şi constă în explica-
rea înţelesului exact şi complet al normei juridice, în 
găsirea celei mai adecvate soluţii juridice pentru fapta 
concretă dată.

5. Emiterea hotărârii pe caz de către organul 
competent. Aceasta reprezintă etapa principală, ,,ho-
tărâtoare” a aplicării dreptului. Anume la emiterea, 
în baza normelor juridice ce au importanţă oficială, 
a actului individual cu un caracter autoritar (hotărâ-
rea instanţei de judecată, ordinul conducătorului or-
ganizaţiei etc.) şi se evidenţiază aplicarea dreptului, 
pe când toate celelalte etape doar pregătesc condiţiile 
preliminare şi materialele pentru hotărârea definitivă. 
Emiterea hotărârii reprezintă în sine un act ce lea-
gă normele juridice cu situaţiile concrete, stabilesc 
drepturile şi obligaţiile subiecţilor dreptului. În urma 
efectuării tuturor etapelor preliminare, la persoana ce 
aplică dreptul trebuie să apară convingerea internă în 
faptul că împrejurările sunt examinate corect şi înde-
ajuns, sunt autentice şi lor li s-a dat evaluarea juridică 
corectă, că pe caz corect s-a ales norma adecvată şi ea 
a fost complet şi multilateral examinată. Numai după 
formarea convingerii respective e posibil de trecut la 
emiterea hotărârii.

6. Aducerea la cunoştinţa persoanelor cointere-
sate a conţinutului hotărârii (informarea). Această 
etapă se realizează imediat după emiterea hotărârii 
(de exemplu, după pronunţarea sentinţei sau a hotă-
rârii instanţei de judecată) sau mai târziu. În ce forme 
s-ar aduce la cunoştinţă hotărârea, ea, în regim strict, 
legal, obligatoriu trebuie să aibă loc. Organele stata-
le, organizaţiile sau indivizii trebuie să cunoască toate 
hotărârile legale ce le afectează direct.

7. Executarea hotărârii emise. Aplicarea dreptu-
lui nu ar avea un caracter de finalizare, dacă ne-am 
limita doar la pronunţarea (aducerea la cunoştinţă) a 
hotărârii emise. Nu poate exista „hotărârea doar pen-
tru hotărâre”29. Este importantă nu doar emiterea unei 
hotărâri legale şi corecte (de exemplu, sentinţa), ci 



19

Nr. 1, 2013 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

şi executarea acestei hotărâri, transpunerea în viaţă, 
activitatea reală. Numai o asemenea aplicare mărtu-
riseşte despre aplicarea totală a dreptului, ca o formă 
a realizării.

Acestea fiind spuse, am vrea să mai menţionăm că 
existenţa acestor etape (faze) de aplicare nu înseamnă 
în nici un caz fragmentarea, fărâmiţarea procesului de 
aplicare; în fapt, procesul dat este un proces unitar. 
Considerent din care este foarte greu să se stabilească 
o distincţie netă între aceste faze sau o ordine strictă a 
desfăşurării lor. Fazele se întrepătrund şi se condiţio-
nează reciproc.

În acest sens, profesorul I.Humă susţine că nu 
există o procedură unică de aplicare a dreptului. Ceea 
ce se explică atât prin diversitatea normelor juridice 
susceptibile a fi încălcate, cât şi prin mijloacele foarte 
diferite prin care statul intervine în respectarea lega-
lităţii. Procedura de aplicare a dreptului depinde de 
felul normei încălcate (penală, civilă, administrativă 
etc.), de organul chemat să restabilească legea (instan-
ţa de judecată, organul administrativ, financiar etc.), 
de competenţa şi mijloacele pe care acesta le foloseşte 
potrivit legii30.

Note:

1 Hâncu D., Dicţionar explicativ, Ştiinţa, Chişinău, 
2002, p. 324.

2 Чечина Н.А., Нормы права и судебное решение, 
Ленинград, 1961, с. 24.

3 Бро Ю.Н., Проблемы применения советского пра-
ва, Изд. Иркутского Унив., Иркутск, 1980, с. 18.

4 Абрамов С.Н., Гражданский процесс, Москва, 
1952, с. 5.

5 Добровольский А.А., Исковая форма защиты пра-
ва, Москва, 1965, с. 50.

6 Бро Ю.Н., op. cit., с. 18.
7 Горшенев В.М., Способы и организационные фор-

мы правового регулирования в социалистическом обще-
стве, Москва, 1972, с. 190, 191.

8 Дюрягин И.Я., Применение норм советского пра-
ва, Средне-Уральское книжное Изд-ство, Свердловск, 
1973, с. 48.

9 Hegel G.F., Principiile filosofiei dreptului, Ed. Acade-
miei RSR, Bucureşti, 1969, p. 255.

10 Васьковский Е.В., Руководства к толкованию и 
применению законов, Москва, 1913, с. 3, 4.

11 A se vedea: Ткаченко Ю.Г., Нормы социалистиче-
ского права и их применение, Москва, 1955, с. 27; Алек-
сандров Н.Г., Применение норм социалистического 
права, Изд. МГУ, Москва, 1958.

12 Михаляк Я.С., Применение социалистического 
права в период развернутого строительства комму-
низма, Москва, 1963, с. 24.

13 Алексеев С.С., Общая теория социалистического 
права, Свердловск, 1966, с. 24.

14 Недбайло П.Е., Применение советских правовых 
норм, Юрид.лит., Москва, 1960, с. 223.

15 Дюрягин И.Я., op.cit., с. 50.
16 Ibidem, p. 51.
17 Недбайло П.Е., op.cit., с. 137.
18 Дюрягин И.Я., op.cit., с. 51, 52.
19 Ibidem, p. 52.
20 A se vedea: Орзих М.Ф., Применение норм 

советского социалистического права, Изд. Морской 
транспорт, Одесса, 1962, с. 10; Лазарев В.В., Применение 
советского права, Татполиграф, казань, 1972, с. 39; Bo-
boş Gh., Teoria generală a statului şi dreptului, Cluj-Na-
poca, 1992, p.166; Черкасов А.Д., Теория государства и 
права, под.ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько, Юристь, 
Москва, 1999, с. 417.

21A se vedea: Baltag Dumitru, Teoria generală a dreptu-
lui şi statului, Tipcim, Cimişlia, 1996, p. 222; Ceterchi Ioan, 
Craiovan Ion, Întroducerea în teoria generală a dreptului, 
All, Bucureşti, 1998, p. 133; Ceterchi Ioan, Deak Francis, 
Lorincz Ladislav, Problemele fundamentale ale statului şi 
dreptului socialist român, Bucureşti, 1982, p. 67; Bădes-
cu Mihai, Teoria generală a dreptului, Universul juridic, 
Bucureşti, 2004, p. 295; Voicu Costică, Teoria generală a 
dreptului, p. 265; Popa N., Teoria generală a dreptului, Ac-
tami, Bucureşti, 1998, p. 270-273.

22 Ceterchi I., I. Craiovan, op.cit., p. 133.
23 A se vedea: Popescu Adam, Teoria dreptului, Ed.fund. 

România de Mâine, Bucureşti, 1999, p. 100; Mihai Gheor-
ghe C., Motica Radu I., Fundamentele dreptului: teoria şi 
filosofia dreptului, All, Bucureşti, 1997, p. 159; Corbeanu 
Ion, Corbeanu Maria, Teoria generală a dreptului, Lumina 
Lex, Bucureşti, 2002, p. 205; Moţiu Dorel, Teoria genera-
lă a dreptului, Cluj-Napoca, 1955, p. 116, 117; Motică I. 
Radu, Mihai Gheorghe C., Introducere în studiul dreptului, 
Alma Mater, vol. I, Timişoara, 1995, p. 186; Леушин В.И., 
Теория государства и права, под.ред. В.М. корельского, 
Норма, Москва, 1998, с. 383.

24 A se vedea: Dogaru Ion, Dănişor Dan Claudiu, Dăni-
şor Gheorghe, Teoria generală a dreptului. p. 352-355.

25 Negru Boris, Negru Alina, Teoria generală a dreptu-
lui şi statului, Bons Offices, Chişinău, 2006, p. 407.

26 Сырых В.М., Теория государства и права, 
Юстицинформ, Москва, 2006, с. 355-358.

27 A se vedea: Венгеров А.Б., Теория государства и 
права, Новый юрист, Москва, 1998, с. 515-517; комаров 
С.Ф., Общая теория государства и права, Юрайт, 
Москва, 1998, с. 308, 309.

28 Федоров Г.к., Теория государства и права, Рекла-
ма, кишинэу, 2004, с. 458.

29 Ibidem, p. 460.
30 Ioan Humă, Teoria generală a dreptului, Neuron, 

Focşani, 1995, p. 122, 123. 



Nr. 1, 2013REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

20

SUMMARy
The European Banking Authority was established by the Regulation (EC) No. 1093/2010 of the Euro-

pean Parliament and of the Council on 24 November 2010.
The Authority shall have inter alia the following tasks:  
(a) to contribute to the establishment of high-quality common regulatory and supervisory standards 

and practices, in particular by providing opinions to the European Union institutions and by developing 
guidelines, recommendations, and draft regulatory and implementing technical standards; 

b) to stimulate and facilitate the delegation of tasks and responsibilities among competent authori-
ties; 

c) to cooperate closely with the European Systemic Risk Board (ESRB), in particular by providing the 
ESRB with the necessary information for the achievement of its tasks and by ensuring a proper follow up 
to the warnings and recommendations of the ESRB; 

d) to organise and conduct peer review analyses of competent authorities, including issuing guide-
lines and recommendations and identifying best practices, in order to strengthen consistency in super-
visory outcomes; 

e) to undertake economic analyses of markets to inform the discharge of the Authority’s functions; 
f) to foster depositor and investor protection; 
g) to contribute to the consistent and coherent functioning of colleges of supervisors, the monitoring, 

assessment and measurement of systemic risk, the development and coordination of recovery and reso-
lution plans, providing a high level of protection to depositors and investors throughout the European 
Union and developing methods for the resolution of failing financial institutions and an assessment of 
the need for appropriate financing instruments etc. 

P
2008, care a scos în evidenţă deficienţe majore ale su-
pravegherii în sectorul financiar, atât în cazuri indi-
viduale, cât şi la nivelul sistemului în ansamblu. S-a 
demonstrat că modelele naţionale de supraveghere nu 
au reuşit să ţină pasul cu globalizarea financiară şi cu 
realitatea pieţelor financiare europene, bazate pe inte-
grare şi interconectare, în cadrul cărora numeroase in-
stituţii financiare desfăşoară activităţi transfrontaliere. 
De asemenea, criza a relevat deficienţe în domeniul 
cooperării, coordonării, al aplicării coerente a drep-
tului Uniunii Europene şi al încrederii în autorităţile 
naţionale de supraveghere.

Criza financiară şi economică a creat riscuri reale 
şi grave atât în privinţa stabilităţii sistemului financi-
ar, cât şi a funcţionării pieţei interne. Reinstaurarea şi 
menţinerea unui sistem financiar stabil şi fiabil a con-
stituit o premisă esenţială pentru păstrarea încrederii 
şi coerenţei în cadrul pieţei interne. Pieţele financiare 
mai dezvoltate şi integrate oferă mai multe oportuni-
tăţi de finanţare şi diversificare a riscurilor, contribu-
ind astfel la îmbunătăţirea capacităţii economiilor de 
a absorbi şocurile.

Așadar, în Uniunea Europeană se impunea crearea 
unui mecanism care să garanteze precum că autorită-
ţile naţionale de supraveghere iau cele mai bune de-
cizii posibile în materie de supraveghere referitor la 

instituţiile financiare transfrontaliere. A devenit evi-
dentă necesitatea instituirii unei autorităţi, care, inter 
alia să: 

acţioneze în scopul de a îmbunătăţi funcţiona-a) 
rea pieţei interne, în special prin garantarea unui ni-
vel ridicat, eficient şi consecvent de reglementare şi 
supraveghere, care să ţină seama de interesele variate 
ale tuturor statelor-membre şi de caracterul diferit al 
instituţiilor financiare; 

protejeze stabilitatea sistemului financiar, depo-b) 
nenţii şi investitorii, transparenţa pieţelor şi a produ-
selor financiare;

garanteze condiţii de concurenţă egale; c) 
consolideze coordonarea internaţională în do-d) 

meniul supravegherii, în beneficiul întregii economii, 
inclusiv al instituţiilor financiare şi al altor părţi inte-
resate, al consumatorilor şi al angajaţilor; 

promoveze convergenţa în materie de suprave-e) 
ghere;

consilieze instituţiile Uniunii Europene în re-f) 
glementarea şi supravegherea activităţilor bancare, 
plăţilor şi banilor electronici, precum şi în privinţa 
chestiunilor conexe legate de guvernanţa corporativă, 
auditul şi raportarea financiară. 

 Autoritatea Bancară Europeană a fost instituită 
prin Regulamentul (UE) nr.1093/2010 al Parlamentu-
lui European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 
de instituire a Autorităţii europene de supraveghere 
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constituit-o, în special, criza financiară din 2007-
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(Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a 
Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 
2009/78/CE a Comisiei1, în continuare – (Regulamen-
tul (UE) nr.1093/2010). Autoritatea Bancară Europea-
nă este un organism al Uniunii Europene cu persona-
litate juridică. Şi-a început activitatea la 1.01.2011 şi 
are sediul la Londra.

Autoritatea Bancară Europeană face parte din Sis-
temul European de Supraveghere Financiară (SESF), 
al cărui obiectiv principal este să asigure aplicarea co-
respunzătoare a normelor aplicabile sectorului finan-
ciar pentru a menţine stabilitatea financiară, generând 
astfel încredere în sistemul financiar în ansamblu şi 
asigurând o protecţie suficientă pentru clienţii servi-
ciilor financiare. 

În componenţa Sistemului European de Suprave-
ghere Financiară, alături de Autoritatea Bancară Eu-
ropeană, mai sunt incluse următoarele entităţi:

a) Comitetul European pentru Risc Sistemic (în 
continuare – CERS), instituit prin Regulamentul (UE) 
nr.1092/2010 al Parlamentului European şi al Consi-
liului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea 
macroprudenţială la nivelul Uniunii Europene a siste-
mului financiar şi de înfiinţare a unui Comitet Euro-
pean pentru risc sistemic2;

b) Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pen-
sii Ocupaţionale, instituită prin Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010 al Parlamentului European şi al Consi-
liului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii 
europene de supraveghere, de modificare a Deciziei 
nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/79/
CE a Comisiei3;

c) Autoritatea Europeană pentru Valori Mobili-
are şi Pieţe, instituită prin Regulamentul (UE) nr. 
1095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliu-
lui din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii 
europene de supraveghere, de modificare a Deciziei 
nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/
CE a Comisiei4; 

d) Comitetul Comun al Autorităţilor Europene de 
Supraveghere, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 
1093/2010;

e) autorităţile competente sau de supraveghere din 
statele-membre. 

Obiectivul Autorităţii Bancare Europene este 
stabilit în art.1 pct.5) al Regulamentului (UE)                          
nr.1093/2010 pentru a proteja interesul public prin 
contribuţia la stabilitatea şi eficacitatea sistemului fi-
nanciar pe termen scurt, mediu şi lung, pentru econo-
mia, cetăţenii şi întreprinderile UE. 

Autoritatea Bancară Europeană contribuie la: 
a) îmbunătăţirea funcţionării pieţei interne, inclu-

zând, în special, un nivel solid, eficient şi consistent 
de reglementare şi supraveghere; 

b) garantarea integrităţii, transparenţei, eficienţei 
şi bunei funcţionări a pieţelor financiare; 

c) consolidarea coordonării internaţionale în do-
meniul supravegherii; 

d) prevenirea arbitrajului de reglementare şi pro-
movarea condiţiilor de concurenţă echitabile; 

e) garantarea unei reglementări şi supravegheri 
corespunzătoare cu privire la asumarea riscurilor de 
credit şi a altor riscuri; şi

f) îmbunătăţirea protecţiei consumatorilor.
Dacă ne referim la componenţa Autorităţii Ban-

care Europene, aceasta include: 
un•	  consiliu al supraveghetorilor; 
un consiliu de administraţie; •	
un preşedinte; •	
un director executiv;•	
o comisie de apel.•	  

Consiliul supraveghetorilor este alcătuit din: 
(a) preşedintele fără drept de vot;
(b) şefii autorităţilor publice naţionale cu compe-

tenţă de supraveghere a instituţiilor de credit din fie-
care stat-membru, care se reunesc personal, cel puţin, 
de două ori pe an; 

(c) un reprezentant fără drept de vot din partea Co-
misiei; 

(d) un reprezentant fără drept de vot din partea 
Băncii Centrale Europene; 

(e) un reprezentant fără drept de vot din partea 
CERS; 

(f) un reprezentant fără drept de vot al fiecăreia 
dintre celelalte două autorităţi europene de suprave-
ghere. 

În prezent, Consiliul supraveghetorilor este consti-
tuit din 29 de membri cu drept de vot şi 8 observa-
tori5.

Directorul executiv poate participa la reuniunile 
Consiliului supraveghetorilor, fără a avea drept de 
vot. 

Consiliul supraveghetorilor convoacă periodic în-
tâlniri cu Grupul părţilor interesate din domeniul ban-
car, dar nu mai puţin de două ori pe an. 

Consiliul supraveghetorilor este în drept să stabi-
lească grupuri şi comitete interne pentru sarcini spe-
cifice atribuite Consiliului supraveghetorilor şi poate 
prevedea delegarea unor sarcini şi decizii clar definite 
către comitetele şi grupurile interne, către Consiliul 
de administraţie sau către preşedinte.

În scopul soluţionării dezacordurilor dintre auto-
rităţile competente în contexte transfrontaliere, Con-
siliul supraveghetorilor convoacă un grup indepen-
dent, care să faciliteze soluţionarea, în mod imparţial, 
a dezacordului, compus din preşedinte şi doi dintre 
membri, care nu sunt reprezentanţi ai autorităţilor 
competente implicate în dezacord şi care nu au niciun 
interes în conflictul în cauză şi nici legături directe cu 
autorităţile competente implicate. 

Consiliul supraveghetorilor oferă consiliere pentru 
lucrările Autorităţii Bancare Europene şi este respon-
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sabil de luarea deciziilor în privinţa realizării sarcini-
lor Autorităţii Bancare Europene.

Întrunirile Consiliului supraveghetorilor sunt con-
vocate de preşedinte din proprie iniţiativă sau la cere-
rea unei treimi dintre membrii săi şi sunt prezidate de 
preşedinte.

Consiliul supraveghetorilor îşi adoptă propriul re-
gulament de procedură şi îl face public.

Consiliul supraveghetorilor adoptă, înainte de data 
de 30 septembrie a fiecărui an, pe baza unei propuneri 
din partea Consiliului de administrație, programul 
de lucru al Autorităţii Bancare Europene pentru anul 
următor şi îl transmite spre informare Parlamentului 
European, Consiliului şi Comisiei.

Consiliul de administraţie este constituit din pre-
şedinte şi alţi şase membri ai Consiliului vizat, aleşi 
de către şi dintre membrii cu drept de vot ai Consi-
liului6. Cu excepţia preşedintelui, fiecare membru al 
Consiliului de administraţie are un supleant, care îl 
poate înlocui, dacă nu poate participa. 

Mandatul membrilor aleşi de Consiliul suprave-
ghetorilor este de doi ani şi jumătate şi poate fi pre-
lungit doar o singură dată. Componenţa Consiliului 
este echilibrată şi proporţională şi reflectă Uniunea 
Europeană în ansamblu. Mandatele se suprapun şi se 
aplică un sistem corespunzător de rotaţie. 

Deciziile Consiliului de administraţie se adoptă cu 
majoritatea membrilor prezenţi. Fiecare membru dis-
pune de un vot. 

Directorul executiv şi un reprezentant al Comisiei 
participă la reuniunile Consiliului de administraţie, 
fără a avea drept de vot. Reprezentantul Comisiei are 
dreptul de a vota aspectele ce ţin de elaborarea buge-
tului Autorităţii Bancare Europene. 

Consiliul de administraţie poate fi convocat în şe-
dinţe de preşedinte din proprie iniţiativă sau la cere-
rea, cel puţin, a unei treimi dintre membrii săi. Şedin-
ţele Consiliului sunt prezidate de preşedinte. 

Consiliul de administraţie se întruneşte înain-
tea fiecărei reuniuni a Consiliului supraveghetorilor, 
precum şi ori de câte ori Consiliul de administraţie 
consideră necesar, dar, cel puţin, de cinci ori pe an. 
Membrii fără drept de vot, cu excepţia directorului 
executiv, nu participă la discuţiile din cadrul Consiliu-
lui de administraţie referitoare la instituţiile financiare 
individuale.

Autoritatea Bancară Europeană este reprezentată 
de un preşedinte, care este un expert independent, 
responsabil de pregătirea lucrărilor Consiliului supra-
veghetorilor şi prezidează întrunirile Consiliului su-
praveghetorilor şi ale Consiliului de administraţie. 

Preşedintele este desemnat de Consiliul suprave-
ghetorilor, pe criterii de merit, competenţe, cunoaşte-
rea instituţiilor financiare şi a pieţelor, şi experienţă în 
domeniul supravegherii şi al reglementării financiare, 
în urma unei proceduri de selecţie deschise. Începând 

cu 1.03.2011, preşedintele Autorităţii Bancare Euro-
pene este dl Andrea Enria.

Înainte de a-şi prelua funcţiile şi în termen de o 
lună de la selectarea de către Consiliul supraveghe-
torilor, Parlamentul European poate, după audierea 
candidatului selectat de Consiliul supraveghetorilor, 
să prezinte obiecţii cu privire la desemnarea persoanei 
selectate.

Nici statele-membre, nici instituţiile sau organis-
mele Uniunii Europene şi niciun alt organism public 
sau privat nu urmăresc să influenţeze preşedintele în 
executarea atribuţiilor sale.

Parlamentul European şi Consiliul pot invita pre-
şedintele sau supleantul acestuia, respectând pe deplin 
independenţa acestora, să facă o declaraţie. Preşedin-
tele face o declaraţie în faţa Parlamentului European 
şi răspunde la toate întrebările adresate de membrii 
acestuia, ori de câte ori i se solicită acest lucru. 

Preşedintele Autorităţii Bancare Europene prezin-
tă Parlamentului European, la cerere şi cu cel puţin 
15 zile înainte de declaraţia sus-menţionată, un raport 
scris privind principalele activităţi ale Autorităţii Ban-
care Europene. 

Mandatul preşedintelui este de cinci ani şi poate fi 
prelungit o singură dată. În cursul perioadei de nouă 
luni, care precedă încheierea mandatului de cinci ani 
al preşedintelui, Consiliul supraveghetorilor evaluea-
ză: rezultatele obţinute în primul mandat şi modul în 
care acestea au fost obţinute, precum şi sarcinile şi 
obligaţiile Autorităţii în anii următori. Luând în consi-
derare evaluarea respectivă, Consiliul supraveghetori-
lor poate prelungi mandatul preşedintelui, dacă acest 
lucru este aprobat de Parlamentul European. 

Preşedintele Autorităţii Bancare Europene poate fi 
revocat doar de Parlamentul European, pe baza unei 
decizii adoptate de Consiliul supraveghetorilor. Pre-
şedintele nu poate împiedica Consiliul supravegheto-
rilor să discute chestiuni legate de persoana sa, în spe-
cial necesitatea revocării sale, şi nu poate fi implicat 
în deliberări referitoare la astfel de chestiuni.

Directorul executiv gestionează Autoritatea Ban-
cară Europeană. El este numit de Consiliul suprave-
ghetorilor pe un termen de cinci ani, după confirmarea 
de către Parlamentul European şi în urma unei proce-
duri de selecţie deschisă, pe criterii de merit, compe-
tenţe, cunoaşterea participanţilor la pieţele financiare 
şi a pieţelor şi cu experienţă în domeniul supraveghe-
rii şi al reglementării financiare, precum şi în materie 
de management. Mandatul directorului executiv poate 
fi prelungit o singură dată.

Directorul executiv are următoarele atribuţii:
a) este responsabil de gestionarea Autorităţii Ban-

care Europene şi pregăteşte lucrările Consiliului de 
administraţie; 

b) este responsabil de punerea în aplicare a progra-
mului anual de lucru al Autorităţii Bancare Europene 
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sub îndrumarea Consiliului supraveghetorilor şi sub 
controlul Consiliului de administraţie; 

c) ia măsurile necesare, în special adoptarea in-
strucţiunilor administrative interne şi publicarea co-
municărilor, pentru a garanta funcţionarea Autorităţii 
Bancare Europene în conformitate cu prevederile Re-
gulamentului (UE) nr.1093/2010; 

d) pregăteşte programul de lucru multianual al Au-
torităţii Bancare Europene; 

e) până la 30 iunie, în fiecare an, directorul exe-
cutiv pregăteşte programul de lucru pentru anul ur-
mător; 

f) elaborează un proiect preliminar de buget al Au-
torităţii Bancare Europene şi execută bugetul Autori-
tăţii; 

g) directorul executiv pregăteşte anual un proiect 
de raport care conţine o secţiune privind activităţile de 
reglementare şi de supraveghere ale Autorităţii Ban-
care Europene şi o secţiune privind aspectele financi-
are şi administrative. 

Până la data de 1 iulie, după încheierea exerciţiu-
lui financiar, directorul executiv transmite membrilor 
Consiliului supraveghetorilor, Parlamentului Euro-
pean, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi situa-
ţia asupra conturilor finale împreună cu avizul Consi-
liului de administraţie.

Directorul executiv poate fi revocat doar în urma 
unei decizii a Consiliului supraveghetorilor.

Membrii Consiliului supraveghetorilor şi ai Consi-
liului de administraţie, directorul executiv şi membrii 
personalului Autorităţii, inclusiv funcţionarii detaşaţi 
temporar din statele-membre şi toate celelalte persoa-
ne care îndeplinesc sarcini pentru Autoritatea Bancară 
Europeană pe baze contractuale, sunt obligaţi să păs-
treze secretul profesional. Şi Tratatul privind Funcţio-
narea Uniunii Europene, în art. 339 (ex-articolul 287 al 
TCE) dispune: membrii instituţiilor Uniunii, membrii 
comitetelor, precum şi funcţionarii şi agenţii Uniunii 
sunt obligaţi, chiar şi după încetarea funcţiilor lor, să 
nu divulge informaţiile care, prin natura lor, constituie 
secret profesional şi, îndeosebi, informaţiile referitoa-
re la întreprinderi şi la relaţiile lor comerciale sau la 
elementele preţului de cost. 

Prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Autorităţii 
Bancare Europene i-a fost încredinţată o mare varieta-
te de sarcini, pe lângă cele moştenite de la predeceso-
rul său – Comitetul European al Inspectorilor Bancari 
(CEBS), toate având, în ultimă instanţă, scopul de a 
menţine stabilitatea financiară şi de a asigura încre-
derea în sistemul financiar în ansamblu, precum şi de 
a oferi suficientă protecţie clienţilor serviciilor finan-
ciare.

Astfel, Autoritatea Bancară Europeană, în prin-
cipal, are următoarele sarcini: 

a) de a contribui la elaborarea de standarde şi 
practici comune de înaltă calitate în materie de regle-

mentare şi supraveghere, în special prin furnizarea de 
avize către instituţiile Uniunii Europene şi prin elabo-
rarea de ghiduri, recomandări şi proiecte de standarde 
tehnice de reglementare şi de punere în aplicare; 

b) de a contribui la aplicarea consecventă a actelor 
juridice cu caracter obligatoriu ale Uniunii Europe-
ne, în special prin sprijinirea unei culturi comune de 
supraveghere, garantarea unei aplicări consecvente, 
eficiente a Directivei 2006/48/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind 
iniţierea şi exercitarea activităţii instituţiilor de credit7 
(în continuare – Directiva 2006/48/CE); Directivei 
2006/49/CE din 14 iunie 2006 privind rata de adecva-
re a capitalului întreprinderilor de investiţii şi al insti-
tuţiilor de credit (reformare)8, (în continuare – Direc-
tiva 2006/49/CE); Directivei 2002/87/CE a Parlamen-
tului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2002 
privind supravegherea suplimentară a instituţiilor 
de credit, a întreprinderilor de investiţii care aparţin 
unui conglomerat financiar şi de modificare a Direc-
tivelor 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/
CEE, 93/6/CEE şi 93/22/CEE ale Consiliului şi a Di-
rectivelor 98/78/CE şi 2000/12/CE ale Parlamentului 
European şi Consiliului9 (în continuare – Directiva 
2002/87/CE); Regulamentului (CE) nr. 1781/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 15 no-
iembrie 2006 cu privire la informaţiile privind plătito-
rul care însoţesc transferurile de fonduri10 (în continu-
are – Regulamentul (CE) nr. 1781/2006); Directivei 
94/19/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 30 mai 1994 privind sistemele de garantare a de-
pozitelor11 (în continuare – Directiva 94/19/CE); 

c) de a stimula şi a facilita delegarea de sarcini şi 
responsabilităţi între autorităţile competente; 

d) de a coopera îndeaproape cu CERS, în special 
prin furnizarea către CERS a informaţiilor necesare 
pentru îndeplinirea sarcinilor sale şi prin garantarea 
faptului că avertismentelor şi recomandărilor CERS li 
se dă curs în mod corespunzător; 

e) de a organiza şi a realiza evaluări inter pares ale 
autorităţilor competente, inclusiv de a emite ghiduri şi 
recomandări şi de a identifica cele mai bune practici, 
pentru a consolida consecvenţa rezultatelor în materie 
de supraveghere; 

f) de a monitoriza şi a evalua evoluţiile pieţei în 
domeniile sale de competenţă, inclusiv, după caz, ten-
dinţele în materie de credite, în special pentru persoa-
ne fizice şi întreprinderile mici şi mijlocii; 

g) de a realiza analize economice ale pieţelor pen-
tru a-şi îndeplini atribuţiile în cunoştinţă de cauză; 

h) de a promova protecţia deponenţilor şi a inves-
titorilor; 

i) de a contribui la funcţionarea consecventă şi 
coerentă a colegiilor de supraveghere, la monitori-
zarea, evaluarea şi măsurarea riscurilor sistemice, la 
elaborarea şi coordonarea planurilor de redresare şi 
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de restructurare, asigurând un nivel înalt de protecţie 
a deponenţilor şi a investitorilor pe întreg teritoriul 
Uniunii şi elaborând metode de restructurare a insti-
tuţiilor financiare falimentare, precum şi o evaluare a 
necesităţii de a avea instrumente de finanţare cores-
punzătoare; 

j) de a publica pe site-ul său şi de a actualiza perio-
dic informaţiile privind domeniul său de activitate, în 
special, în sfera sa de competenţă, informaţii privind 
instituţiile financiare înregistrate, pentru a garanta că 
informaţiile sunt uşor accesibile publicului.

De asemenea, Autoritatea Bancară Europeană îşi 
asumă un rol principal în promovarea transparenţei, 
simplicităţii şi echităţii pe piaţă pentru produsele sau 
serviciile financiare de consum din întreaga piaţă in-
ternă, inclusiv prin: colectarea, analizarea şi raportarea 
tendinţelor de consum; revizuirea şi coordonarea ini-
ţiativelor de formare şi educare în domeniul financiar 
de către autorităţile competente; elaborarea de stan-
darde de formare pentru acest sector; şi prin contribu-
ţii la elaborarea unor norme comune de publicare. 

Autoritatea Bancară Europeană monitorizează ac-
tivităţile financiare noi şi cele existente şi poate adop-
ta ghiduri şi recomandări pentru a promova siguranţa 
şi soliditatea pieţelor şi convergenţa practicilor de re-
glementare. 

Pentru primul an de activitate – 2011, Autoritatea 
Bancară Europeană şi-a stabilit priorităţile în urmă-
toarele trei domenii principale: reglementarea, ana-
liza riscurilor şi operaţiunilor, cu scopul de a institui 
funcţia autorităţii de protecţie a consumatorilor. 

În ceea ce priveşte analiza riscurilor, priorităţile 
Autorităţii Bancare Europene au vizat, îndeosebi, pro-
vocările determinate de deteriorarea mediului pieţei 
financiare în Europa. De asemenea, Autoritatea Ban-
cară Europeană a continuat să monitorizeze, să evalu-
eze şi să analizeze, în mod periodic, riscurile şi vulne-
rabilităţile din sectorul bancar al Uniunii Europene. În 
plus, Autoritatea Bancară Europeană şi-a intensificat 
eforturile de promovare a cooperării eficiente între 
autorităţile naţionale de supraveghere în domeniul 
supravegherii bancare, prin elaborarea de politici şi 
prin participarea activă în cadrul colegiilor de supra-
veghetori. O componentă esenţială a activităţilor de 
analiză a riscurilor în anul 2011 a fost exerciţiul de 
test de simulare a crizei la nivelul Uniunii Europene, 
care a fost efectuat pe un eşantion de 91 de bănci din 
21 de state-membre, utilizând un singur scenariu pesi-
mist şi o metodologie consecventă. Acest exerciţiu s-a 
dovedit a fi un stimulent foarte puternic pentru băncile 
implicate, deoarece acestea au luat măsuri considera-
bile pentru a evita să se situeze sub pragul de referinţă 
de 5% capital de rangul 1 şi au mobilizat capital nou 
în valoare de cca 50 de miliarde euro în primele patru 
luni din 2011, pentru a respecta pragul de capital con-
venit de comun acord12. Testul de simulare a crizei a 

fost efectuat într-o manieră destul de riguroasă, rezul-
tatele şi punerea în aplicare a metodologiei convenite 
fiind consecvente, grație celor trei runde de evaluări 
inter pares. Publicarea rezultatelor în luna iulie 2011 
a oferit pieţei un volum de informaţii şi o transparenţă 
fără precedent – cca 3.200 de date punctuale pentru 
fiecare bancă –, contribuind astfel la atenuarea preo-
cupărilor investitorilor privind expunerea băncilor la 
riscuri. 

În pofida succesului său şi în ceea ce priveşte spo-
rirea transparenţei şi asigurarea calităţii, principalul 
obiectiv de restabilire a încrederii în sectorul bancar 
european nu a fost atins, criza datoriei suverane ex-
tinzându-se în mai multe state-membre. Numeroase 
bănci din Uniunea Europeană, în special în state afec-
tate de criză, s-au confruntat cu probleme semnificati-
ve de finanţare. La indicaţiile FMI și CERS, Autorita-
tea Bancară Europeană a propus, în cadrul unui pachet 
convenit la nivel european, măsuri de consolidare a 
nivelului de capitalizare al băncilor şi de încurajare a 
întoarcerii la condiţii mai relaxate pe piaţa de finanţa-
re. A fost aprobată o recomandare oficială, care soli-
cita băncilor să constituie o rezervă de capital, astfel 
încât să ajungă la un coeficient de capitalizare de 9% 
în ceea ce priveşte capitalul de cea mai înaltă calita-
te (capitalul de rangul 1), până la sfârşitul lunii iunie 
2012, după evaluarea prudentă a expunerii băncilor la 
statele-membre ale Uniunii Europene.

Autoritatea Bancară Europeană instituie, ca parte 
integrantă a Autorităţii, un Comitet pentru inovare fi-
nanciară reunind toate autorităţile naţionale de supra-
veghere competente, în vederea realizării unei abor-
dări coordonate a activităţii de reglementare şi supra-
veghere a activităţilor financiare noi sau inovatoare şi 
în vederea furnizării de consultanţă pe care Autorita-
tea s-o prezinte Parlamentului European, Consiliului 
şi Comisiei. 

Autoritatea Bancară Europeană poate analiza nece-
sitatea de a interzice sau a restricţiona anumite tipuri 
de activităţi financiare şi, dacă acest lucru este nece-
sar, poate informa Comisia pentru a facilita adoptarea 
oricăror astfel de interdicţii sau restricţii. 

În vederea asigurării unor condiţii uniforme de 
aplicare a prevederilor Directivei 2006/48/CE, Auto-
ritatea Bancară Europeană poate elabora diferite pro-
iecte de standarde tehnice. 

Conform art.14 al Directivei 2006/48/CE, fiecare 
autorizaţie de desfăşurare a activităţii bancare, elibe-
rată de autoritatea competentă din statul-membru, se 
notifică Autorităţii Bancare Europene. Denumirea fie-
cărei instituţii de credit autorizate se înscrie pe o listă, 
pe care Autoritatea Bancară Europeană o publică şi îi 
asigură actualizarea pe site-ul său internet. 

Atunci când o autoritate competentă nu a apli-
cat prevederile Directivei 2006/48/CE, Directivei 
2006/49/CE, Directivei 2002/87/CE; Regulamentului 
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(CE) nr.1781/2006; Directivei 94/19/CE şi, în măsura 
în care aceste acte se aplică instituţiilor financiare şi 
de credit şi autorităţilor competente care le suprave-
ghează, de părţile relevante ale Directivei 2005/60/CE 
a Parlamentului European şi a Consiliului privind pre-
venirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării 
banilor şi finanţării terorismului13; Directivei 2002/65/
CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
comercializarea la distanţă a serviciilor financiare de 
consum şi de modificare a Directivei 90/619/CEE a 
Consiliului şi a Directivelor 97/7/CE şi 98/27/CE14; 
Directivei 2007/64/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 13.11.2007 privind serviciile de plată 
în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE şi 2006/48/CE şi 
de abrogare a Directivei 97/5/CE15; şi ale Directivei 
2009/110/CE a Parlamentului European şi a Con-
siliului din 16.09.2009 privind accesul la activitate, 
desfăşurarea şi supravegherea prudenţială a activităţii 
instituţiilor emitente de monedă electronică, de modi-
ficare a Directivelor 2005/60/CE şi 2006/48/CE şi de 
abrogare a Directivei 2000/46/CE16, precum şi orice 
alte acte juridice cu caracter obligatoriu ale Uniunii 
Europene, care conferă sarcini Autorităţii Bancare 
Europene, Autoritatea acţionează după cum urmează:

La cererea uneia sau mai multor autorităţi com-•	
petente, a Parlamentului European, a Consiliului, a 
Comisiei, a Grupului părţilor interesate din domeniul 
bancar sau din proprie iniţiativă şi după ce a informat 
autoritatea competentă vizată, Autoritatea Bancară 
Europeană poate ancheta pretinsa încălcare sau nea-
plicare a dreptului Uniunii Europene. 

Cel târziu în termen de două luni de la demararea •	
anchetei, Autoritatea Bancară Europeană poate adresa 
autorităţii competente în cauză o recomandare, preci-
zând măsurile necesare în vederea respectării dreptu-
lui Uniunii Europene. În termen de zece zile lucrătoa-
re de la primirea recomandării, autoritatea competentă 
informează Autoritatea Bancară Europeană cu privire 
la măsurile pe care le-a întreprins sau pe care intenţi-
onează să le întreprindă pentru a garanta respectarea 
dreptului Uniunii Europene. 

Dacă, în termen de o lună de la primirea reco-•	
mandării Autorităţii, autoritatea competentă nu s-a 
conformat legislaţiei Uniunii Europene, Comisia poa-
te, după ce a fost informată de Autoritatea Bancară 
Europeană sau din proprie iniţiativă, să emită un aviz 
formal prin care să îi ceară autorităţii competente să 
ia măsurile necesare pentru a respecta dreptul Uniunii 
Europene. Avizul formal al Comisiei ţine seama de re-
comandarea Autorităţii Bancare Europene. 

Fără a aduce atingere competenţelor care îi re-
vin Comisiei în temeiul art. 258 din Tratatul privind 

Funcţionarea Uniunii Europene, atunci când o autori-
tate competentă nu respectă avizul formal al Comisiei 
şi când este necesară remedierea promptă a nerespec-
tării în vederea menţinerii sau restabilirii condiţiilor 
neutre de concurenţă de pe piaţă sau în vederea ga-
rantării bunei funcţionări şi a integrităţii sistemului fi-
nanciar, Autoritatea Bancară Europeană poate adopta 
o decizie individuală adresată unei instituţii financiare 
prin care să-i impună acesteia să ia măsurile necesare 
pentru a se conforma obligaţiilor sale în temeiul drep-
tului Uniunii Europene, inclusiv încetarea oricărei ac-
tivităţi. Decizia Autorităţii Bancare Europene trebuie 
să fie conformă cu avizul formal emis de Comisie. 

Considerăm că, sub aspectul reglementării, Auto-
ritatea Bancară Europeană a primit un rol central în 
stabilirea unui cadru de reglementare european unic, 
a unui set comun de reglementări complet armoniza-
te, care vor fi obligatorii şi direct aplicabile în toate 
statele-membre ale Uniunii Europene şi aceasta în 
condiţiile în care mai există diferenţe foarte mari între 
cadrele de reglementare din statele-membre ale Uniu-
nii Europene, fapt care duce la condiţii de concurenţă 
inechitabile şi fragmentate. 

Note:

1 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 331 
din 15.12.2010, p.12-47.

2 Ibidem, p.1-11.
3 Ibidem, p.48-83.
4 Ibidem, p.84-119.
5 Lista completă a membrilor şi observatorilor poate fi 

vizualizată pe site-ul: http://www.eba.europa.eu/Aboutus/
Organisation/Board-of-Supervisors/Members-and-Obser-
vers.aspx, accesat la 19.11.2012.

6 Lista membrilor Consiliului de administraţie, precum 
şi reprezentantul Comisiei pot fi vizualizate pe site-ul: 
http://www.eba.europa.eu/Aboutus/Organisation/Manage-
ment-Board.aspx, accesat la 19.11.2012.

7 Republicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
2006L0048 din 9.12.2011, p.1-349.

8 Ibidem 2006L0049 din 4.01.2011, p.1-85.
9 Ibidem 2002L0087 din 9.12.2011, p.1-52.
10 Ibidem L 345 din 8.12.2006, p.64-72.
11 Ibidem 1994L0019 din 16.03.2009, p.1-16.
12 2011 EU-wide stress test results poate fi vizualizat 

pe site-ul: http://www.eba.europa.eu/EU-wide-stress-
testing/2011/2011-EU-wide-stress-test-results.aspx, acce-
sat la 20.11.2012.

13 Ibidem 2005L0060 din 04.01.2011, p.1-40.
14 Ibidem 2002L0065 din 25.12.2007, p.1-16.
15 Ibidem 2007L0064 din 7.12.2007, p.1-61.
16 Ibidem L267 din 10.10.2009, p.7-17.
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RéSUMé
L’incapacité temporaire de travail à la suite d’une maladie représente un risque social qui a comme 

effet la perte du revenu par les salariés. La responsabilité pour la diminution des cas d’incapacité revient 
non seulement à l’employeur, mais aussi aux salariés. Les disputes qui ont eu lieu, les derniers temps sur 
le problème du support des dépenses pour le premier jour de maladie se sont finalisées avec l’adoption 
par la Cour Constitutionnelle d’une décision par laquelle on a déclaré comme étant  non-constitutionnelle 
la norme sur le problème abordé.   Cette décision a un caractère contradictoire et ne s’inscrit pas dans 
les limites des normes internationales.

Mots-clés: l’incapacité temporaire de travail; l’indemnisation pour l’incapacité de travail;  la per-
sonne assurée; la maladie ordinaire.

l
stituţionalităţii prevederilor art.4, 9 alin.(1) şi art. 13 
alin.(1) lit.c) din Legea nr. 289 din 22 iulie 2004 pri-
vind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de 
muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale. 

La originea cauzei, s-a aflat  sesizarea depusă la 
Curtea Constituţională la 29 decembrie 2011 de către 
avocatul parlamentar Aurelia Grigoriu pentru con-
trolul constituţionalităţii prevederilor art.4, 9 alin.(1) 
şi art. 13 alin.(1) lit.c) din Legea nr.289 din 22 iulie 
2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate tem-
porară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, 
în redacţia legilor nr.56 din 9 iunie 2011 şi nr.3 din 
15 ianuarie 2012, prin care au fost modificate condi-
ţiile de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate 
temporară de muncă.

Prin Legea nr.289 din 22 iulie 2004 privind in-
demnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă 
şi alte prestaţii de asigurări sociale, a fost modificat 
modul de finanţare a indemnizaţiei pentru incapaci-
tate temporară de muncă. Astfel, sursele de finanţa-
re a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de 
muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente 
nelegate de muncă (cu excepţia cazurilor de tubercu-
loză, SIDA, cancer de orice tip sau apariţie a riscului 
de întrerupere a sarcinii, precum şi în cazul femeilor 
gravide care se află la evidenţă în instituţiile medico-
sanitare), au fost stabilite în modul următor:

– pentru prima zi calendaristică de incapacitate 
temporară de muncă, urma să fie suportată din contul 
persoanei asigurate;

– pentru  a doua, a treia şi a patra zile calendaris-
tice de incapacitate temporară de muncă indemniza-

ţia urma să se plătească din mijloacele financiare ale 
angajatorului;

–  începând cu a cincea zi calendaristică de inca-
pacitate temporară de muncă, indemnizaţia  trebuia 
să fie suportată din contul mijloacelor  bugetului asi-
gurărilor sociale de stat.

Prin aceeaşi Lege  a fost redus de la 100 la 90% 
cuantumul procentual al bazei de calcul a indemni-
zaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în ca-
zul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani. 

În calitate de agrumente pentru înaintarea sesi-
zării, autorul a invocat faptul că punerea în sarcina 
angajatului şi a angajatorului a unei părţi din in-
demnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, 
precum şi diminuarea cuantumului indemnizaţiei, 
operate prin normele contestate, ar încălca  dreptul 
la protecţie socială şi dreptul de proprietate, fiind in-
compatibile cu prevederile art.1 alin.(3), art. 15, 18, 
47 combinate cu art.16, cu prevederile art.46 combi-
nat cu art.54, precum şi cu art.126 alin.(2) lit.g) din 
Constituţie2.

Prin hotărârea Curţii  Constituţionale, normele 
contestate au fost declarate neconstituţionale. 

Întru argumentarea poziţiei sale, Curtea a reţi-
nut că normele contestate se referă la drepturi care 
aparţin categoriei drepturilor sociale. Caracteristica 
conceptuală a acestora rezidă în faptul că ele nu au 
un caracter necondiţionat şi că pot fi solicitate numai 
în limitele prevăzute de lege. Această caracteristică 
acordă legiuitorului o marjă largă de apreciere în sta-
bilirea normelor pentru punerea în aplicare a dreptu-
rilor individuale sociale, inclusiv de posibilitatea de 
a le modifica.

În viziunea Curţii, abrogarea acordării prestaţii-

INDEMNIZAŢIA  PENTRU  INCAPACITATE  TEMPORARĂ  DE 
MUNCĂ – PROBLEME  ŞI  SOLUŢII

Evlampie DONOS, 
doctor în drept, conferențiar universitar (ASEM)

a 10 aprilie 2012, Curtea Constituţională1 a 
pronunţat hotărârea privind  examinarea con-
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lor de asigurare socială în prima zi de incapacitate de 
muncă, cauzată de boală, retrage angajaţilor dreptul 
de a revendica prestaţii de asigurare socială pentru 
prima zi de incapacitate de muncă, cauzată de boli 
obişnuite sau de accidente nelegate de muncă. Cur-
tea a relevat că astfel statul, pe seama unui număr 
nedeterminat de persoane ce abuzează (în opinia 
autorilor), operează o sancţiune „în alb” împotriva 
celorlalţi angajaţi aflaţi în incapacitate temporară de 
muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente 
nelegate de muncă. Rezultatul este o stare de lucruri 
în care majoritatea predominantă a salariaţilor rămâ-
ne fără fonduri în prima zi de incapacitate de muncă, 
deşi, în acelaşi timp, obligaţia de a plăti primele de 
asigurare rămâne intactă. 

Curtea a mai considerat că este inadmisibil pentru 
stat să ceară angajaţilor executarea unei obligaţii (în 
cazul dat, plata primelor de asigurare), dar, totodată, 
să nu ţină seama de protecţia intereselor lor, atunci 
când aceştia sunt afectaţi de evenimente independen-
te de voinţa lor,  ce cauzează incapacitate de muncă şi 
care sunt asigurate prin plata primelor de asigurare. 
Curtea a precizat că boala constituie un eveniment 
asigurat, iar existenţa sa trebuie să fie demonstrată în 
mod adecvat (prin examinarea de către un medic). În 
acest context, Curtea a relevat că, pentru a exclude 
abuzurile, statul dispune de mecanisme pentru supra-
vegherea procedurii de eliberare a certificatelor me-
dicale, precum şi a respectării regimului concediului 
de boală din partea asiguraţilor, în loc să plaseze pe 
umerii majorităţii angajaţilor oneşti consecinţele lip-
sei sau ineficienţei acestor mecanisme. În concluzie, 
Curtea a conchis că abrogarea acordării prestaţiilor 
pentru cazurile de boală în prima zi de incapacitate 
de muncă aduce atingere substanţei dreptului anga-
jaţilor la securitate materială adecvată pentru peri-
oada de incapacitate de muncă, art.4 alin. (2) lit. a) 
fiind în conflict cu art.47 din Constituţie. 

În acelaşi timp, Curtea a reţinut că dreptul la asi-
gurare socială, garantat de art.47 din Constituţie, pre-
supune posibilitatea persoanei asigurate de a benefi-
cia de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de 
muncă pe perioada în care riscul asigurat produs îi 
cauzează prejudicii, astfel încât protecţia instituită 
de norma constituţională invocată este inoperantă în 
privinţa angajatorului. De asemenea, această normă 
nu limitează dreptul statului de a reglementa partici-
parea angajatorului la plata indemnizaţiilor de asi-
gurare socială.

Prin urmare, Curtea a constatat că prin această 
schimbare nu se aduce atingere normelor constitu-
ţionale, întrucât prevederile contestate nu introduc 

nimic neconstituţional în partea ce ţine de contribu-
ţia suplimentară a angajatorului în cazul survenirii 
incapacităţii temporare de muncă a angajatului său. 

În partea ce ţine de diminuarea indemnizaţiei, 
Curtea a reiterat că Legea Supremă nu garantează un 
cuantum determinat al prestaţiei sociale.

În acest context, Curtea a acceptat argumentele 
autorităţilor că diminuarea cuantumului procentual 
al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de 
muncă urmăreşte scopul de a asigura. 

De asemenea, Curtea a reţinut că persoanele care 
cad sub incidenţa normelor contestate nu au fost pri-
vate integral de prestaţiile sociale litigioase, ci vor su-
porta o diminuare a cuantumului acestora, deşi nu ca 
o consecinţă a schimbării situaţiei lor personale, ci al 
unor amendamente legislative. Prin urmare, normele 
menţionate nu au ca efect suprimarea acestor drep-
turi, iar, în circumstanţele cauzei, această diminuare 
nu afectează mijloacele de trai ale persoanelor şi nu 
le impune o povară excesivă şi disproporţionată.

Considerăm că hotărârea  Curţii are un caracter 
contradictoriu. 

Responsabilitatea salariaţilor în cadrul raportului 
de muncă, inclusiv în problemele ce ţin de crearea 
condiţiilor de muncă sănătoase şi inofensive, este 
evidentă. Salariaţii înșiși participă la negocierile co-
lective şi încheierea contractelor colective de mun-
că, în cadrul cărora se examinează şi chestiunile cu 
privire la condiţiile de muncă, adoptarea măsurilor 
de preîntimpinare a cazurilor de incapacitate,  aco-
perirea cheltuielilor ce ţin de  plata indemnizaţiilor  
etc.

E necesar a avea în vedere şi faptul că sunt frec-
vente cazurile când incapacitatea este contractată nu 
în timpul orelor de muncă, ci în zilele de odihnă. În 
cazul dat, nu ar fi corect  să transferăm responsabili-
tatea în legătură cu survenirea incapacităţii de mun-
că asupra angajatorului.

Trebuie de avut în vedere că  prin actele legisla-
tive naţionale sunt statuate anumite responsabilităţi 
în materie de incapacitate ce revin  salariaţilor. Ast-
fel, potrivit art.19  din Legea securităţii şi sănătăţii 
în muncă nr.186/10.07.2008, lucrătorii sunt obligaţi 
să  utilizeze corect maşinile, aparatele, uneltele, sub-
stanţele periculoase, echipamentele de transport şi 
alte mijloace de producţie, echipamentul individual 
de protecţie pus la dispoziţie, să comunice imedi-
at angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice 
situaţie de muncă pe care au motive întemeiate să 
o considere un pericol grav pentru securitate şi să-
nătate, precum şi orice defecţiuni ale sistemelor de 
protecţie3 etc. 
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Nu pot fi neglijate nici tratatele internaţionale în 
materie de incapacitate de muncă. Codul European 
de Securitate Socială la art.18 prevede direct că in-
demnizaţia trebuie acordată pe toată perioada riscului 
social, cu rezerva că durata prestaţiei poate fi limita-
tă la 26 de săptămâni pentru fiecare caz de boală, cu 
posibilitatea de a nu plăti prestaţia pentru primele 3 
zile de suspendare a câştigului4. Aceleaşi prevederi 
se regăsesc şi în art.18  din Convenţia Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii nr.102/1952 privind norme-
le minime de securitate socială5. Atât Codul, cât şi 
Convenţia au fost adoptate în strictă conformitate 
cu prevederile  Declaraţiei Universale a Drepturilor 
Omului. Art.25 din Declaraţie prevede că „orice om 
are dreptul la asigurare în caz de somaj, boală, inva-
liditate, văduvie, bătrânete sau în celelalte cazuri de 
pierdere a mijloacelor de subzistență, în urma unor 
împrejurări independente de vointa sa”6. La fel şi 
art.47 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova 
prevede că „cetăţenii au dreptul la asigurare în caz 
de: şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrâneţe sau 
în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de sub-
zistenţă, în urma unor împrejurări independente de 
voinţa lor”.  Practic, redacţia art.47 din Constituţia 
Republicii Moldova este identică cu redacţia  art.25 
din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

Instituirea posibilităţii de a nu plăti prestaţia 
pentru primele 3 zile de suspendare a câştigului e 
necesară şi în scopul minimizării problemei absen-
teismului. Această soluţie este practicată cu succes 

în multe ţări OCDE, numărul de zile suportate de 
asigurat fiind diferit de la ţară la ţară.

În concluzie, se poate afirma cu certitudine că Le-
gea pentru modificarea şi completarea Legii nr.289-
XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru 
incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de 
asigurări sociale era în conformitate cu Constituţia 
Republicii Moldova şi cu tratatele internaţionale7. 

Note:

1 A se vedea Hotărârea Curţii Constituţionale nr.5 din 
10.04.2012, publicată în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova din 20.04.2012, nr.76-80, art.11.

2 A se vedea art.15, 18, 46, 47, 126 din Constituţia Re-
publicii Moldova.

3 A se vedea art.19 din Legea securităţii şi sănătăţii în 
muncă nr. 186/10.07.2008.

4 Art.18 din Codul European de Securitate Socială.
5 Art.25 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omu-

lui.
6 Art.18 din Convenţia Organizaţiei Internaţionale a 

Muncii nr.102/1952 privind normele minime de securitate 
socială.

7 A se vedea Legea nr. 289 din 22 iulie 2004 privind 
indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi 
alte prestaţii de asigurări sociale.
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SUMMARy
Any marriage produces various patrimonial relations between spouses. In this article we will look 

into aspects referring to categories of spouses’ patrimonial rights and obligations governing relations 
within marriage, as well as in case of its termination. Even though they derive from spouses’ personal re-
lations, which may not be object of contractual matrimonial regime in the Republic of Moldova, spouses’ 
patrimonial rights and obligations have a major importance when setting the content of contractual 
matrimonial regime.

P
de a determina anume ce drepturi și obligații patrimo-
niale ale soților pot exista în timpul căsătoriei, precum 
și ce drepturi și obligații patrimoniale pot exista în ca-
zul desfacerii căsătoriei. Observăm, astfel, că relațiile 
matrimoniale ale soților sunt guvernate atât de drep-
turi, cât și de obligații. Totuși, în contextul articolului 
enunțat, ne interesează doar cele cu caracter patrimoni-
al, întrucât drepturile și obligațiile cu caracter nepatri-
monial, denumite în literatura de specialitate – persona-
le, nu pot fi încadrate în conținutul regimului matrimo-
nial contractual, cu excepția cazurilor în care legislația 
statului nu prevede o asemenea limitare.

În mod tradițional, atât legiuitorul, cât și doctrinarii 
acordă o atenție mai mare obligațiilor, pe când dreptu-
rile corelative ale soților rămân a fi doar subînțelese. 
Aceasta se datorează faptului că doar neonorarea 
obligațiilor poate duce la obligarea soțului de a-și înde-
plini obligațiile pe cale judecătorească, iar nerealizarea 
unui drept nu poate duce la o asemenea situație. Spre 
exemplu, dacă ar fi să ne referim la dreptul la întreținere 
și la obligația de întreținere. În primul caz, soțul nu 
poate fi obligat să beneficieze de întreținerea oferită de 
celălalt soț, dacă el nu dorește aceasta, pe când în cea 
de-a doua situație în care persoana, în virtutea legii sau 
a contractului matrimonial, trebuie să primească această 
întreținere, iar celălalt soț nu dorește s-o acorde, atunci 
cel din urmă poate fi impus să-și onoreze obligația de 
întreținere a celuilalt soț.

Analizând conținutul normei juridice menționate 
supra, ținem să scoatem în evidență clasificarea drep-
turilor și obligațiilor patrimoniale, în funcție de 
momentul realizării, în două categorii. La prima cate-
gorie le atribuim pe cele ce pot exista în timpul căsă-
toriei, iar la cea de-a doua – pe cele ce pot exista în 
cazul desfacerii căsătoriei. Făcând această remarcă, 
intenționăm să atragem atenția asupra faptului că sta-
bilirea în conținutul regimului matrimonial contractual 
a drepturilor și obligațiilor ce le revin soțiilor în timpul 

căsătoriei are ca scop crearea condițiilor ce vor asigura 
stabilitatea și durabilitatea relațiilor matrimoniale, pe 
când stabilirea drepturilor și obligațiilor ce vor reve-
ni soților, în cazul desfacerii căsătoriei, urmărește alte 
scopuri: sancționarea soțului culpabil de desfacerea că-
sătoriei; prevenirea unui eventual litigiu în legătură cu 
partajarea averii comune etc.

Acesta nu este unicul criteriu de clasificare a dreptu-
rilor și obligațiilor patrimoniale ale soților. Spre exem-
plu, după cum am menționat anterior, regimul matrimo-
nial contractual nu se poate referi la relațiile cu caracter 
personal, însă considerăm că soții pot să prevadă modul 
de contribuție a fiecăruia la cheltuielile legate de recree-
rea și petrecerea timpului liber. În această ordine de idei, 
în dependență de conținutul lor, îndrăznim să iden-
tificăm următoarele două tipuri de drepturi și obligații 
patrimoniale ale soților: 1) îndreptate spre satisfacerea 
necesităților materialiste și 2) îndreptate spre satisface-
rea necesităților nematerialiste. Astfel, la prima cate-
gorie le atribuim pe cele ce țin de locuință, transport, 
îmbrăcăminte, alimente și alte cheltuieli casnice, iar la 
a doua categorie atribuim cheltuielile legate de procura-
rea unor bilete la cinema, teatru, concert, la munte etc.

În raport cu condiționalitatea realizării, drepturile 
şi obligaţiile patrimoniale contractuale pot fi divizate în 
trei categorii:

drepturi și obligații condiționate de un anumit a) 
termen. Potrivit regulilor generale, termenele pot fi de-
terminate prin date calendaristice concrete (zi, lună, an) 
sau prin scurgerea anumitor perioade de timp (ani, luni 
etc.), sau prin indicarea asupra unui eveniment care 
urmează să se producă neapărat (atingerea unei vârste 
anumite – 30 de ani, 50 de ani ş.a.m.d.). Odată cu apa-
riţia unor sau altor termene, apar sau se sting drepturile 
şi obligaţiile reciproce dintre soţi. Spre exemplu, soţii 
pot să prevadă că averea obţinută în primii 10 ani de 
căsătorie de către fiecare dintre ei va fi personală, iar 
după expirarea acestui termen asupra proprietăţii ob-
ţinute de fiecare dintre soţi în timpul căsătoriei, se va 
aplica regimul proprietăţii în devălmăşie. 

DREPTURILE  ŞI  OBLIGAŢIILE  PATRIMONIALE
CONTRACTUALE  ALE  SOŢILOR

Olga PISARENCO, 
doctorand (USM)

Recenzent: Valentina CEBOTARI, doctor în drept, conferențiar universitar (USM)

otrivit prevederilor art.27 din Codul familiei, 
sarcina regimului matrimonial contractual este 
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drepturi și obligații condiționate de surveni-b) 
rea sau nesurvenirea anumitor evenimente. Apariţia 
drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale ale soților poate 
fi pusă în funcţie de survenirea sau nesurvenirea unor 
evenimente, inclusiv cu caracter personal nepatrimo-
nial. În contextul regimului matrimonial contractual, 
prin ,,evenimente” se înţeleg anumite împrejurări ori 
situații, despre care nu se ştie dacă vor apărea sau nu, 
care pot avea caracter diferit (evenimente, acţiuni), dar 
în orice caz trebuie să fie legale şi îndeplinite. Spre 
exemplu, la nașterea primului copil, soțul va procura 
soției o mașină. Nașterea copilului, în acest caz, va fi 
evenimentul care condiționează procurarea unei mașini 
pentru soție.

drepturi și obligații legate atât de un anumit ter-c) 
men, cât și de survenirea sau nesurvenirea anumitor 
evenimente. Termenele incluse în conținutul regimu-
lui matrimonial contractual pot fi legate de producerea 
anumitor evenimente importante în viaţa soţilor, de 
exemplu, plecarea la lucru peste hotare în baza contrac-
tului de muncă, obţinerea studiilor superioare etc. La 
fel, soţii pot să prevadă că soţul îşi asumă obligaţia de a 
suporta toate cheltuielile familiale până la finisarea de 
către soţie a studiilor superioare (masterat, doctorantură 
etc.), dar nu mai târziu de anul 2015, când se prezumă 
că studiile urmează a fi finisate obligatoriu.

Prezenţa condiţiilor în conținutul regimului matri-
monial contractual poate fi privită ca o garanţie supli-
mentară de respectare a intereselor soţilor sau a unuia 
dintre ei, în caz de apariţie a diferitelor situaţii în viaţă1.

Conform art.236-237 din Codul civil, condiţiile pot 
fi pozitive și negative. Regimul matrimonial contractu-
al se consideră a fi pus sub condiţie pozitivă – dacă soţii 
au convenit asupra survenirii, într-un termen determinat 
sau nedeterminat, a anumitor drepturi sau obligaţii con-
crete ale lor, despre care nu se ştie exact dacă vor apare 
sau nu. De exemplu, dreptul unui soţ de a primi o anu-
mită proprietate (bijuterii, maşină etc.) sau o sumă de 
bani adăugătoare, în cazul în care vor surveni condiţiile 
negociate (naşterea copilului, incapacitatea de muncă 
a soţului, efectuarea studiilor superioare universitare 
de către unul dintre soţi, pierderea surselor de existen-
ţă de către celălalt soţ din cauze independente de el). 
Alt exemplu, soţii pot alege, ca regim contractual, regi-
mul proprietăţii pe cote-părţi, însă ei mai pot prevedea 
condiţia că dacă la ei se va naşte un copil, proprietăţii 
lor, pentru viitor, li se va aplica regimul proprietăţii în 
devălmăşie. La fel, soţii pot prevedea în contractul ma-
trimonial că soţul ce s-a obligat să-i acorde întreţinere 
suplimentară celuilalt soţ, de exemplu pentru perioada 
studiilor, poate să refuze acordarea acestei întreţineri, 
dacă soţul beneficiar se poartă indecent în familie, nu 
are venit propriu şi nu doreşte să lucreze, consumă bă-
uturi alcoolice, iroseşte averea comună în detrimentul 
intereselor familiale etc.

Regimul matrimonial contractual se consideră a fi 
pus sub condiţie negativă – dacă soţii au legat existența 
drepturilor și obligaţiilor patrimoniale concrete în 

funcție de nesurvenirea, într-un termen determinat sau 
nedeterminat, a anumitor situații, despre care nu se ştie 
concret dacă vor apare sau nu. Spre exemplu, soții pot 
să prevadă că dacă nu se vor naște copii în primii 5 ani 
de trai comun, atunci proprietatea obținută de fiecare 
dintre ei în această perioadă va fi considerată personală 
a celui care a dobândit-o.

De asemenea, existența anumitor aspecte ale regi-
mului matrimonial contractual poate fi legată de con-
diţia suspensivă sau rezolutorie. Se consideră a fi puse 
sub condiţia suspensivă acele clauze care prevăd apa-
riţia drepturilor subiective civile şi a obligaţiilor core-
lative, în funcție de un eveniment viitor şi incert sau 
de un eveniment survenit, însă deocamdată necunoscut 
părţilor. Spre exemplu, soţii pot conveni că, în cazul în 
care în primii doi ani de căsătorie se naşte primul co-
pil – băiat, dreptul de proprietate asupra automobilului 
procurat în timpul căsătoriei trece la soţie, şi invers2. Iar 
condiţia rezolutorie este prezentă, atunci când realiza-
rea condiţiei atrage desfiinţarea contractului matrimo-
nial şi restabilirea situaţiei existente până la încheierea 
lui. De exemplu, soţii pot să prevadă că, dacă motivul 
pentru desfacerea căsătoriei va fi comportamentul ne-
adecvat al unuia dintre ei (infidelitate conjugală, beţie 
etc.), atunci împărţirea bunurilor dobândite în timpul 
căsătoriei se va face luând în considerare regimul pe 
cote-părţi, şi nu regimul în devălmăşie al soţilor, iar 
cota-parte a soţului vinovat va fi mai mică decât a ce-
luilalt3. Astfel, în ambele cazuri, este vorba numai de 
unele condiţii cu caracter personal de care poate fi lega-
tă survenirea sau nesurvenirea drepturilor şi obligaţiilor 
patrimoniale ale soţilor şi nicidecum de reglementarea 
drepturilor şi obligaţiilor lor patrimoniale, ceea ce nu 
este acelaşi lucru.

În continuare, ne propunem să analizăm fiecare ca-
tegorie de drepturi și libertăți contractuale, prevăzute 
de lege, de care dispun soții sau viitorii soți în vederea 
reglementării relațiilor patrimoniale dintre ei. Potrivit 
art.29 alin.(4) din Codul familiei, soţii sunt în drept să 
determine în contractul matrimonial drepturile şi obli-
gaţiile privind întreţinerea reciprocă şi modul de parti-
cipare a fiecăruia la veniturile obţinute de fiecare dintre 
ei şi la cheltuielile comune, bunurile ce vor fi transmise 
fiecăruia dintre soţi în caz de partaj, precum şi să stabi-
lească alte clauze patrimoniale, inclusiv sancţiuni patri-
moniale pentru soţul culpabil de desfacerea căsătoriei. 
Ținem să atragem atenția asupra faptului că acestea 
sunt libertăți contractuale relativ la care soții pot să se 
refere în regimul matrimonial contractual al lor sau pot 
să le evite fără a face oarecare mențiuni în acest sens. 

Astfel, soţii sunt în drept să determine în regimul 
matrimonial contractual, creat de ei, drepturile şi obli-
gaţiile privind întreţinerea reciprocă. Această libertate 
contractuală trebuie privită în sens extensiv, și nu re-
strictiv, deoarece soții sau viitorii soți pot conveni de 
comun acord asupra unor clauze sau condiţii care dez-
voltă şi nu înlătură sau înrăutățesc situația legală asupra 
drepturilor şi obligaţiilor privind întreţinerea recipro-
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că. Concluzia enunțată se argumentează pe prevederea 
art.29 alin.(6) din Codul familiei, conform căreia părțile 
nu sunt în drept să stipuleze în contractul matrimonial 
clauze care ar limita dreptul soțului inapt de muncă la 
întreținere, care ar leza drepturile şi interesele legitime 
ale soţilor sau ale unuia dintre ei.

Potrivit art.82 alin.(1) din Codul familiei, soții își 
datorează întreținere materială reciprocă. Reglementa-
rea obligației de întreținere dintre soți se întemeiază pe 
starea juridică de căsătorie și pe ideea de solidaritate 
familială4, motiv pentru care chiar și contractul matri-
monial dintre soți nu o poate limita sau exclude in in-
tegrum. 

Obligația de întreținere dintre soți în condițiile le-
gii poate fi pusă doar în cazul când soțul/soția bene-
ficiar nu are un venit propriu suficient, iar soţul care 
datorează întreţinere are posibilitatea de a plăti pensie 
de întreținere. Această normă, imperativă după scopul 
pe care îl urmărește, poate fi aplicată doar în condițiile 
în care soțul/soția beneficiar se regăsește în una din 
situațiile expres prevăzute în art.82 alin.(2) din Codul 
familiei, și anume:

este inapt de muncă (a atins vârsta de pensionare a) 
sau este invalid de gradele I, II sau III) şi necesită spri-
jin material;

soţia este gravidă; b) 
îngrijeşte copilul comun timp de 3 ani după naş-c) 

terea acestuia;
îngrijeşte până la vârsta de 18 ani un copil comun d) 

invalid, sau îngrijeşte un copil comun invalid de gradul 
I din copilărie, dacă acest soţ nu lucrează şi copilul ne-
cesită îngrijire. 

Alături de obligația de întreținere dintre soți în tim-
pul căsătoriei, legislația familială garantează dreptul 
fostului soț la întreținere după divorț, dacă necesită 
sprijin material și se află în una din următoarele situații, 
prevăzute în art.83 din Codul familiei:

fosta soţie este gravidă;a) 
îngrijește copilul comun timp de 3 ani după naş-b) 

terea acestuia;
îngrijește copilul comun invalid până la vârsta de c) 

18 ani sau copilul comun invalid de gradul I din copi-
lărie;

a devenit inapt de muncă în timpul căsătoriei sau d) 
timp de un an după desfacerea acesteia;

a atins vârsta de pensionare în termen de cel mult e) 
5 ani din momentul desfacerii căsătoriei, dacă soţii au 
fost căsătoriţi cel puţin 15 ani.

De asemenea, legiuitorul național a prevăzut și anu-
mite circumstanțe care pot duce la absolvirea totală sau 
parțială a soțului/fostului soț de a acorda întreținere, 
dacă s-a constatat pe cale judecătorească existența, cel 
puțin, a uneia dintre circumstanțele prevăzute în art.85 
din Codul familiei, și anume:

incapacitatea de muncă a soţului/fostului soţ, a) 
care necesită sprijin material, este rezultatul abuzului 
de băuturi alcoolice sau substanţe stupefiante ori al unei 
infracţiuni premeditate;

soţul/fostul soţ care necesită sprijin material a b) 
avut o comportare amorală în familie;

soţii/foştii soţi s-au aflat în relaţii de căsătorie cel c) 
mult 5 ani;

s-a dovedit, pe cale judecătorească, că căsătoria a d) 
fost desfăcută din culpa fostului soţ care necesită spri-
jin material. 

Astfel, menționăm că în conținutul regimului matri-
monial contractual pot fi concretizate aceste situații le-
gale prin indicarea sumelor concrete, precum pot fi pre-
văzute oricare alte temeiuri suplimentare în care soțul/
fostul soț va fi obligat să asigure întreținerea celuilalt 
soț/fost soț, chiar dacă conform legii nu are dreptul să 
beneficieze de această întreținere. 

Prin intermediul instituției regimului matrimonial 
contractual, soţii pot stabili temeiurile, ordinea, mări-
mea şi perioada de acordare a întreţinerii reciproce, atât 
în timpul căsătoriei, cât şi în perioada de după divorţ5.

Regimul matrimonial contractual permite soţilor să 
rezolve singuri întrebarea cu privire la condițiile între-
ţinerii reciproce. Spre exemplu, ei pot conveni că acela 
dintre soţi care a fost nevoit, în interesul familiei, să-şi 
schimbe profesia, să lase lucrul, să se dezică de cariera 
profesională (de exemplu, soţia a fost nevoită să aban-
doneze studiile superioare şi să se dedice în întregime 
familiei şi educaţiei copiilor) – în caz de divorţ, capătă 
de la celălalt soţ întreţinerea necesară pentru a avea po-
sibilitatea de a recupera scăpările în plan profesional6.

Alt exemplu, dacă conform art.83 lit.d) din Codul 
familiei, dreptul la întreţinere îl are fostul soţ, care ne-
cesită sprijin material, și a devenit inapt de muncă în 
timpul căsătoriei sau timp de un an după desfacerea 
acesteia, atunci regimul matrimonial contractual poate 
stabili că dreptul la întreţinere îl are oricare dintre foştii 
soţi, care are o situaţie materială mai grea decât celălalt, 
indiferent dacă este apt sau inapt de muncă.

De asemenea, soții pot conveni că soţul are dreptul 
la întreţinere pe o perioadă de 15 ani în caz de divorţ, 
dacă acesta nu este provocat de infidelitatea sau vio-
lenţa soțului, în mărime de 10 salarii minime, conform 
cuantumului stabilit de lege la momentul achitării, în-
trucât soţia are dreptul la casa comună, care-i va rămâ-
ne în proprietate, în caz de divorţ.

Totuși, ținem să menționăm că la determinarea cla-
uzelor privind întreținerea reciprocă, soții trebuie să 
țină cont și de prevederile cap. 15 din Codul familiei 
al RM, care se referă la contractul privind plata pensiei 
de întreținere. Avem în vedere aici, în mod deosebit, 
prevederea art.94 alin.(4), potrivit căreia dacă con-
tractul privind plata pensiei de întreţinere contravine 
intereselor copilului minor sau major incapabil, acesta 
poate fi declarat nul de către instanţa judecătorească la 
cererea reprezentanţilor legali ai copilului, a autorităţii 
tutelare sau a procurorului. În această ordine de idei, 
considerăm că clauzele regimului matrimonial contrac-
tual referitoare la întreținerea dintre soți, care contravin 
intereselor copilului minor sau major incapabil, vor fi 
lovite de nulitate. Spre exemplu, clauza prin care soții 



Nr. 1, 2013REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

32

au convenit că dacă copilul se va naște invalid, atunci 
obligația de întreținere a acestuia va reveni doar soției, 
sau clauza potrivit căreia în caz de divorț din vina soției, 
aceasta va fi obligată să întrețină singură copilul minor, 
pot fi declarate nule de către instanța de judecată, dacă 
se va constata că soția nu dispune de mijloacele finan-
ciare necesare asigurării întreținerii copilului minor sau 
invalid.

La fel, concretizăm că obligația de întreținere tre-
buie deosebită de obligația de a participa la cheltu-
ielile familiale. În cazul unei căsnicii reușite, nu se va 
pune problema distincției dintre aceste două categorii 
de obligații, însă în situațiile în care soții vor locui se-
parat sau nu se vor înțelege cu privire la menajul co-
mun, se va pune problema distincției dintre obligația 
de întreținere între soți față de obligația suportării chel-
tuielilor casnice.

Prin nevoile căsniciei, se înțeleg cheltuielile ne-
cesare pentru procurarea de alimente, combustibil, 
întreținerea locuinței, adică tot ce este necesar pentru 
viața de familie7. În noțiunea de ,,cheltuieli ale căsni-
ciei” intră, în primul rând, cheltuielile necesare soților 
pentru menajul comun, sens în care obligațiile soților 
ființează numai în timpul cât soții se gospodăresc 
împreună. Însă, în sens larg, noțiunea de ,,cheltuieli 
ale căsniciei” include și cheltuielile necesare pentru 
creșterea, educarea și pregătirea profesională a copiilor 
sau pentru întreținerea soțului aflat în nevoie din cau-
za incapacității de a munci, situație în care obligațiile 
soților subzistă și dacă soții nu se mai gospodăresc îm-
preună și chiar după desfacerea căsătoriei8.

În sensul art.29 alin.(4) din Codul familiei, noțiunea 
„obligația de întreținere” are un sens restrâns, care tre-
buie delimitată de noțiunea „cheltuieli ale căsniciei”. 
Dacă prima are un caracter determinat și condiționat 
de starea de nevoie a celui ce pretinde întreținere9 și 
poate exista chiar și în afara căsniciei, atunci cea de-a 
doua are un caracter permanent și își încetează aplica-
rea odată cu desfacerea căsătoriei, fie prin divorț, fie 
prin ducerea traiului în locuințe separate. 

Obligația de întreținere este, într-adevăr, o obligație 
legală, care în condițiile unor relații de familie lipsi-
te de conflicte și tensiuni poartă un caracter indicativ. 
Se cuvine precizarea că obligarea unuia dintre soți la 
pensie de întreținere în favoarea celuilalt prin hotărâre 
judecătorească nu este condiționată de separația fapti-
că a soților și nici de iminența desfacerii căsătoriei sau 
existența procesului de divorț în curs de soluționare10.

În literatura de specialitate română, întâlnim și 
noțiunea obligația de sprijin material reciproc, care, 
potrivit doctrinarului Șt. Cocoș, include ambele noțiuni 
analizate supra, atât obligația de întreținere, cât și 
obligația de a suporta cheltuielile căsniciei11. Iar doctri-
narul I. Albu definește obligația de sprijin material re-
ciproc ca fiind cea mai cuprinzătoare formă de asistență 
patrimonială dintre soți12.

Soţii/viitorii soți sunt în drept să determine în 
conținutul regimului matrimonial contractual și modul 

de participare a fiecăruia la veniturile obţinute de fie-
care dintre ei. Participarea soților la veniturile obținute 
de fiecare dintre ei are drept scop excluderea situațiilor 
în care unul dintre soți ar fi pus într-o situație nefavo-
rabilă, de exemplu, lipsa surselor de existență, motiv 
pentru care se recomandă ca participarea soților la ve-
niturile individuale să fie reciprocă. 

Totuși, ținem să menționăm că această participare 
nu presupune a fi întotdeauna echivalentă. Modurile 
de participare a soţilor la veniturile obţinute de fiecare 
dintre ei, conform regimului matrimonial contractual 
ales, pot fi cele mai diverse. Soţii sunt în drept să alea-
gă oricare mod de împărţire a veniturilor, stabilind, de 
exemplu, că venitul oricăruia dintre ei este proprietate 
personală, comună sau pe cote-părţi (cu determinarea 
părţii fiecăruia – 1/3 sau 2/3 etc.)13.

În prezența regimului separării de bunuri, soților 
chiar li se recomandă să prevadă ordinea de participare 
la veniturile reciproce, întrucât soții au surse proprii de 
venit. Spre exemplu, soțul se obligă să transmită soției 
o jumătate din veniturile sale din activitatea de între-
prinzător, iar soția soțului – o treime din salariul primit 
de ea14.

Desigur, aceste dispoziții contractuale pot fi legate 
de necesitatea existenței anumitor circumstanțe, cum ar 
fi calitatea de șomer a soțului, sau pot fi condiționate de 
mărimea venitului fiecăruia dintre soți, spre exemplu, 
dacă venitul unuia dintre soți este de cinci ori mai mare 
decât al celuilalt soț, primul va contribui la sporirea ve-
niturilor obținute de celălalt soț în proporție de 25% din 
venitul său.

În conținutul regimului matrimonial contractual, 
soții pot, de asemenea, să prevadă și modul de partici-
pare la cheltuielile familiale comune. Această preve-
dere legală se referă atât la cheltuielile de fiecare zi, la 
care se atribuie cheltuielile îndreptate spre asigurarea 
necesităţilor întregii familii şi a fiecărui membru în par-
te15, cât şi la altele, de exemplu: pentru studiile membri-
lor familiei, la întreţinerea sau îmbunătăţirea proprietă-
ţii, ce aparţin ambilor sau unuia dintre soţi ş.a.16.

Prin cheltuieli familiale se subînţeleg acele chel-   
tuieli ce există în familia dată şi care depind, în primul 
rând, de nivelul de asigurare materială a ei. De asigura-
rea materială a familiei depinde volumul posibilităţilor 
şi cel al necesităţilor. Aceste cheltuieli Lilia Mărginea-
nu le grupează convenţional în următoarele grupe: 

din prima grupă fac parte cele mai prozaice şi •	
mai necesare cheltuieli curente – plata pentru locuinţă 
şi servicii comunale; alimentaţie; îmbrăcăminte şi în-
călţăminte; medicamente şi tratament etc.;

următoarea grupă de cheltuieli familiale o con-•	
stituie cheltuielile legate de plata pentru instruire, asi-
gurare medicală, tratament sanatorial etc.;

a treia grupă o constituie cheltuielile legate de •	
transport, întreţinerea automobilului (combustibil, 
arenda garajului), întreţinerea vilei, a terenului, odihnă, 
călătorii etc.;

în a patra grupă sunt incluse aşa-zisele cheltuieli •	
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de buzunar, adică acele sume pe care fiecare dintre soţi 
este în drept a le cheltui după cum consideră necesar.

Enumerarea propusă nici pe departe nu epuizează 
toate formele de cheltuieli familiale şi a fost dată doar 
cu scopul de a arăta multitudinea lor, pentru ca la alcă-
tuirea conținutului regimului matrimonial contractual 
soţii să se orienteze mai uşor, formulând condiţiile şi 
modul de participare la aceste cheltuieli. Includerea în 
contractul matrimonial a acestei categorii de prevederi 
presupune că soţii vor determina cine şi-n ce măsură, 
parţial ori integral, va purta povara cheltuielilor famili-
ale cu indicarea sumei care poate fi numită în întregime 
sau divizată în funcţie de felul cheltuielilor17.

Conform legii, în prezența regimului proprietății 
în devălmășie, cheltuielile familiale sunt suportate de 
ambii soți. În condițiile regimului pe cote-părți, cheltu-
ielile vor fi suportate în dependență de cota-parte a fie-
căruia dintre soți. Iar la stabilirea regimului proprietății 
separate, apare necesitatea de a stabili modul de supor-
tare a cheltuielilor comune. În asemenea regim matri-
monial contractual, soții pot stabili limitele în care fie-
care soț trebuie să contribuie la cheltuielile familiale. 
Spre exemplu, soții pot conveni că cheltuielile legate 
de plata domiciliului comun le suportă soțul, iar cele 
îndreptate spre procurarea alimentelor – soția. Soții pot 
conveni nu numai asupra cheltuielilor comune, dar și 
asupra celor personale. În cazul dat, trebuie de indicat 
anume la care cheltuieli și în ce condiții sunt gata să 
participe, deoarece, în caz contrar, vor fi nevoiți să par-
ticipe la toate cheltuielile individuale18.

Alături de clauzele referitoare la viața în comun, 
soții pot include în conținutul regimului matrimonial 
contractual și clauze referitoare la relațiile patrimoniale 
de după desfacerea căsătoriei. Astfel, soţii sunt în drept 
să stabilească bunurile care vor fi transmise fiecărui 
soţ în caz de desfacere a căsătoriei sau să convină asu-
pra sumei ce poate fi achitată drept compensare a aces-
tor bunuri, precum şi ordinea şi termenul de transmitere 
a acestora.

Includerea în conținutul regimului matrimonial con-
tractual a unor asemenea clauze este bine-venită, înde-
osebi, în acele cazuri când unul dintre soţi în timpul 
căsătoriei n-a avut venit personal, deoarece s-a ocupat 
de educarea copiilor şi de casă, şi poate după divorţ să 
se afle într-o situaţie tensionantă – rămânând fără în-
treţinerea materială respectivă. Desigur, în asemenea 
situaţii, apare întrebarea care sunt motivele divorţului, 
iar transmiterea unor bunuri este logică dacă este legată 
de anumite condiţii19, de exemplu, dacă soţul care s-a 
ocupat de casă şi de educarea copiilor, n-a comis infide-
litate, acte de violenţă asupra celuilalt soţ etc.

Putem afirma că clauzele privind împărțirea bunuri-
lor în caz de divorț sunt cele mai importante aspecte ale 
oricărui regim matrimonial contractual, întrucât scopul 
final al convenției matrimoniale este protecția bunu-
rilor soților în caz de divorț. Prin aceste clauze, soții 
stabilesc concret bunurile ce vor aparține fiecăruia în 
caz de desfacere a căsătoriei, astfel înlăturând temeiu-

rile unor ulterioare litigii de partaj. Spre exemplu, soții 
pot dispune că în caz de divorț apartamentul va trece în 
proprietatea soției, iar vila și mașina – soțului20.

Nu trebuie de confundat această condiţie cu dreptul 
soţilor de a prezenta instanţei de judecată pentru exa-
minare un acord cu privire la împărţirea bunurilor lor 
proprietate în devălmăşie, drept prevăzut în art.38 alin.
(1) din Codul familiei.

În primul rând, între aceste documente există diferen-
ţă de formă, deoarece contractul matrimonial necesită 
autentificare notarială, pe când legea nu impune aceas-
tă procedură și pentru acordul cu privire la împărţirea 
bunurilor proprietate în devălmăşie. În acest context, 
ținem să concretizăm că în cazul existenței în conținutul 
regimului matrimonial contractual al soților a clauzelor 
privind modul de partajare a bunurilor comune în caz de 
divorț, atunci încheierea acordului menționat nu va avea 
putere legală, deoarece între două acte juridice, dintre 
care unul autentificat notarial, iar altul nu, va avea pute-
re juridică cel autentificat notarial. Doar în cazul în care 
soții nu au dispus prin contract matrimonial asupra mo-
dului de împărțire a bunurilor comune, în eventualitatea 
unui divorț ei pot încheia acordul respectiv în formă li-
beră sau pot modifica contractul matrimonial printr-un 
acord autentificat notarial.

În al doilea rând, condiţia ce determină bunurile ce 
vor fi transmise fiecăruia dintre soţi, în caz de desfacere 
a căsătoriei, este de perspectivă21, deoarece în momen-
tul încheierii contractului matrimonial întrebarea dacă 
căsătoria dată în viitor se va desface sau nu este sub 
semnul întrebării. 

Merită atenţie formularea dată de legiuitor părţii re-
spective a normei juridice studiate „bunurile ce vor fi 
transmise fiecăruia dintre soţi în caz de desfacere a că-
sătoriei”, conform căreia soţii pot contracta drepturile şi 
obligaţiile lor patrimoniale numai în caz de desfacere a 
căsătoriei, dar nu şi în caz de deces al unuia dintre soţi, 
întrucât în cel din urmă caz încep să se aplice norme-
le legislaţiei civile privind moştenirea. În caz contrar, 
pot fi încălcate drepturile altor persoane, de exemplu, 
cele ale moştenitorilor legali sau testamentari. Iată de 
ce drepturile patrimoniale ale soţului supravieţuitor pot 
fi stabilite prin contract matrimonial numai în măsura 
în care ele nu contravin prevederilor legislaţiei civile 
privind ordinea şi temeiurile moştenirii22.

În legătură cu aceasta, prezintă interes întrebarea: 
„Dacă poate unul dintre soţi sau ambii soţi, în contrac-
tul matrimonial, să dispună de bunurile dobândite în 
timpul căsătoriei ori de bunurile lui personale, în caz de 
deces, adică dacă poate contractul matrimonial să con-
ţină elemente de testament?”. Cu toate că testamentul 
are cea mai directă legătură cu reglementarea relaţiilor 
patrimoniale, răspunsul la întrebarea dată este negativ 
din următoarele considerente:

1. Rezolvarea tuturor problemelor legate de moş-
tenire ţine de competenţa dreptului civil (titlul VII al 
Codului civil). Conform art.1432 alin.(3) din CC, moş-
tenirea are loc conform testamentului şi în temeiul le-
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gii, deci persoana poate lăsa moştenire numai printr-un 
document special – testament.

2. Art.27 din Codul familiei prevede că în contractul 
matrimonial se determină drepturile şi obligaţiile patri-
moniale ale soţilor sau ale viitorilor soţi în timpul căsă-
toriei şi/sau în cazul desfacerii acesteia. Însă desfacerea 
căsătoriei (divorţul) este numai un mod de încetare a 
căsătoriei. În conformitate cu art.33 alin.(1) din Codul 
familiei, căsătoria poate să înceteze şi în urma decesu-
lui sau a declarării pe cale judecătorească a decesului 
unuia dintre soţi. Deci, dacă în art.27 din Codul familiei 
este prevăzut numai cazul desfacerii căsătoriei, rezultă 
că determinarea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale 
în cazul decesului unuia dintre soţi în contractul matri-
monial nu este posibilă.

În acelaşi timp, trebuie de avut în vedere că în anumi-
te cazuri, în funcție de regimul matrimonial contractual 
ales, depinde determinarea pe viitor a bunurilor succe-
sorale în caz de deces al unuia dintre soţi. De exemplu, 
dacă soţii stabilesc regimul matrimonial contractual pe 
cote-părţi asupra bunurilor dobândite în timpul căsă-
toriei, atunci în caz de deces al unuia dintre soţi, soţul 
supravieţuitor își va menține dreptul asupra cotei-părți 
ce-i revine conform contractului matrimonial, precum 
va avea dreptul să pretindă și la proporția legală din 
cota-parte a soţului decedat. Dar care este situația în 
cazul în care regimul matrimonial contractual al soților 
este cel al proprietății separate? Considerăm că în caz 
de deces al unuia dintre soți, soțul supravețuitor va avea 
dreptul să moștenească acea parte din averea personală 
a soțului decedat care i se cuvine în temeiul prevederi-
lor legale referitoare la succesiune.

Dacă legislaţia RM, alături de legislaţia Federaţiei 
Ruse, nu permite testarea prin contract matrimonial a 
bunurilor, atunci legislaţia din Suedia prevede că pro-
prietatea personală poate fi testată sau donată unei terţe 
persoane, prin contract matrimonial, cu condiţia că ea 
nu poate fi schimbată de soţi23, iar conform legislaţiei 
din Austria soţii pot, prin contract matrimonial, să-şi 
testeze bunurile proprii unul altuia24.

Soţii ori viitorii soţi sunt în drept să includă în 
conținutul regimului matrimonial contractual și alte 
clauze patrimoniale referitoare la relaţiile dintre soţi. 
Numărul clauzelor ce pot fi stabilite de regimul matri-
monial contractual al soților nu este limitat, deoarece 
legiuitorul admite reglementarea și a altor relații patri-
moniale decât cele prevăzute de lege. Aceste clauze se 
pot referi, spre exemplu, la dreptul de posesie, folosință 
și dispoziție asupra proprietății celuilalt soț, sau la 
obligația soțului de a procura soției, la nașterea primu-
lui copil, un automobil, o blană etc., în dependență de 
starea materială a familiei date25.

Merită atenție prevederea art.21 alin.(1) din Codul 
familiei, potrivit căreia „soții, de comun acord, posedă, 
folosesc și dispun de bunurile comune”. Dacă regimul 
matrimonial contractual nu prevede altfel, în privința 
gestionării bunurilor comune, soții se află în condiții de 
deplină egalitate. Convențiile prin care soții dispun de 

bunurile comune (vânzare-cumpărare, donație, schimb 
etc.) pot fi încheiate de ambii soți sau de fiecare în parte. 

Dacă convenția se încheie de unul dintre soți, atunci 
acordul celuilalt se prezumă. Astfel, cel care încheie 
convenția cu unul dintre soți pornește de la prezumția 
că celălalt soț este de acord și trebuie să verifice această 
prezumție, iar în cazul unor convenții mai valoroase să 
se asigure prin documente asupra acordului de voință 
al celuilalt soț. 

În situațiile în care acordul celuilalt soț lipsește, cel 
din urmă poate solicita întoarcerea executării convenției 
în mod benevol, în caz contrar, având dreptul de a se 
adresa în instanța de judecată pentru a cere declararea 
convenției nule. În acest caz, soțul reclamant va trebui 
să demonstreze că cealaltă parte a convenției a știut sau 
trebuia să fi știut că al doilea soț este împotriva înche-
ierii convenției respective. Această protecție legală este 
argumentată și prin normele generale ale dreptului civil 
care apără interesele părții de bună-credință la încheie-
rea actelor juridice și este îndreptată spre simplificarea 
intereselor circuitului civil.

Pentru acțiunea de nulitate a convenției încheiate de 
unul dintre soți fără acordul celuilalt, art.21 alin.(4) din 
Codul familiei stabilește un termen de prescripție de 3 
ani din momentul când celălalt soț a aflat sau trebuia să 
fi aflat despre încheierea acesteia. 

Regula privind prezumția consimțământului            
unuia dintre soți pentru dreptul celuilalt soț de a 
dispune de bunurile comune nu se extinde asupra 
convențiilor care au ca obiect bunuri imobile, deoarece 
pentru aceste categorii de bunuri se cere, în mod obli-
gatoriu, consimțământul celuilalt soț, exprimat în scris 
și autentificat notarial. Astfel, în temeiul art.21 alin.
(5) din Codul familiei, unul dintre soți nu poate, fără 
consimțământul expres al celuilalt soț, să rezilieze con-
tractul de închiriere a spațiului de locuit, să înstrăineze 
casa sau apartamentul ori să limiteze prin acte juridice 
dreptul la locuință al celuilalt soț26.

Regimul matrimonial contractual poate modifica 
conținutul acestor reguli referitoare la dreptul soților de 
a poseda, folosi și dispune de bunurile comune, precum 
poate stabili alte reguli de gestionare a bunurilor. Mai 
mult ca atât, prin contract matrimonial pot fi stabilite 
reguli de gestionare în comun a bunurilor personale ale 
fiecăruia dintre soți.

Regimul matrimonial contractual poate conține cla-
uze referitoare la drepturile şi obligaţiile locative ale 
fiecăruia dintre soți atât pe timpul căsătoriei, cât şi în 
caz de divorţ, de exemplu, condiţiile de folosire a apar-
tamentului (casei, vilei) de către soţul neproprietar27.

Printre multitudinea problemelor posibile de ordin 
locativ ce apar între foştii soţi, cea mai frecventă este 
problema legată de apariţia şi încetarea dreptului de fo-
losinţă a spaţiului locativ. Este vorba despre locuirea 
soţilor într-un apartament, casă, odaie care, după lege, 
este proprietatea unui soţ, ori este luată în locațiune 
printr-un contract încheiat înainte de înregistrarea căsă-
toriei. În ambele situaţii, al doilea soţ are numai dreptul 
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de a se folosi de spaţiul locativ, proprietar sau locatar 
al căruia este primul soţ. Deci, dacă motivul pentru 
apariţia dreptului de folosinţă a spaţiului locativ este 
înregistrarea căsătoriei, atunci temei pentru dispariţia 
acestui drept este desfacerea căsătoriei. În legătură cu 
aceasta, în contractul matrimonial se poate de prevăzut 
că, odată cu desfacerea căsătoriei, dreptul de folosinţă 
a spaţiului locativ de către al doilea soţ încetează cu 
toate consecinţele ce reies din această situaţie şi, în pri-
mul rând, cu obligaţia de a elibera locuinţa sau obliga-
ţia soţului proprietar, vinovat de desfacerea căsătoriei, 
de a asigura celălalt soţ cu spaţiu locativ. Practic, în 
conținutul regimului matrimonial contractual soţii pot 
indica termenul în care soţul al doilea se obligă să eli-
bereze locuinţa în caz de divorţ28.

În Federația Rusă, deşi regimul matrimonial con-
tractual oferă soţilor posibilitatea de a conveni asupra 
clauzelor ce determină drepturile lor asupra spaţiului 
locativ (de exemplu, în contract se indică obligaţia so-
ţului de a elibera apartamentul ce aparţinea soţiei cu 
drept de proprietate, în care el a locuit pe timpul că-
sătoriei), totuşi asemenea clauze, conform art.292 din 
Codul civil al Federaţiei Ruse, pot fi declarate nule de 
instanţa de judecată, la cererea soţului neproprietar, în 
cazul în care acesta, eliberând apartamentul fostei soţii, 
nu are unde să domicilieze şi rămâne „fără acoperiş”29.

Conform art.156 alin.(4) din Codul locativ al Ucrai-
nei, „dreptul la spaţiu locativ se păstrează şi-n cazul di-
vorţului”. De aici reiese că soţul care a intrat în locuinţa 
celuilalt soţ, cui îi aparţinea până la căsătorie, obţine 
dreptul de a locui aici şi după divorţ. Însă contractul ma-
trimonial poate schimba această ordine, obligând soţul 
neproprietar să elibereze locuinţa în caz de divorţ.

În Republica Moldova însă legislația nu prevede în 
caz de divorț asemenea îngrădiri față de soțul proprie-
tar, soțul neproprietar fiind obligat să elibereze locuința 
celuilalt. Mai mult ca atât, legea nu acordă soțului ne-
proprietar dreptul de a locui în locuința celuilalt soț, 
chiar și în timpul căsătoriei. Deși legea nu prevede ex-
pres, aceasta rezultă din prevederea art.21 alin.(1) din 
Codul familiei, potrivit căreia „Soții, de comun acord, 
posedă, folosesc și dispun de bunurile comune” și alin.
(5), potrivit căruia „Unul dintre soți nu poate, fără 
consimțământul expres al celuilalt, ... să limiteze prin 
acte juridice dreptul la locuință al celuilalt soț”. Din 
conținutul normelor citate, rezultă că dreptul la locuință 
al soților se răsfrânge doar asupra bunurilor comune, 
mai mult ca atât, prin contract matrimonial sau prin ori-
ce alt act juridic bilateral unul dintre soți poate fi limitat 
în acest drept.

Soţii ori viitorii soţi sunt în drept să includă în 
conținutul regimului matrimonial contractual și sanc-
ţiuni patrimoniale pentru soţul culpabil de desfacerea 
căsătoriei. Dorind să prevadă sancțiuni patrimoniale, 
soții ar fi binevenit să stabilească temeiurile care vor 
putea fi calificate drept culpă a soțului îndreptată spre 
desfacerea căsătoriei, de exemplu: infidelitatea conju-
gală, abuzul de băuturi alcoolice sau substanţe stupe-

fiante, comportamentul amoral în familie, atitudinea 
neglijentă față de sarcinile căsătoriei etc. Indicând te-
meiurile respective, în caz de desfacere a căsătoriei, va 
fi mai ușor de calificat situația care a dus la desfacerea 
căsătoriei, inclusiv stabilirea dacă aceasta constituie te-
mei pentru aplicarea sancțiunii patrimoniale. Fiind în 
fața divorțului, fiecare soț își va apăra propriul interes, 
respectiv, poate fi mai dificil în lipsa unor asemenea te-
meiuri de determinat care soț este culpabil de desface-
rea căsătoriei. Totodată, regimul matrimonial contrac-
tual ar putea prevedea sancțiuni patrimoniale pentru fi-
ecare temei ce ar putea sta la baza desfacerii căsătoriei, 
de exemplu, în funcție de gravitatea acestuia. 

Spre deosebire de alte aspecte matrimoniale, în 
acest caz, legiuitorul lasă la dispoziția contractanților 
libertatea de a dispune după propria voință, fără a fi 
restricționați de anumite norme imperative. Argumen-
tăm această opinie și prin prevederea art.85 din Codul 
familiei, care prevede cazurile de degrevare a soțului 
de la obligația de a acorda întreținere celuilalt soț aflat 
în stare de necesitate.

În funcție de regimul matrimonial ce guvernea-
ză relațiile patrimoniale ale soților, pot fi stabilite 
sancțiunile patrimoniale. Astfel, dacă căsătoria gu-
vernată de regimul proprietății comune pe cote-părți 
este desfăcută din cauza comportamentului nedemn 
al unuia dintre soți, atunci partajul averii dobândite în 
timpul căsătoriei ar putea fi efectuat după cum rezultă 
din regimul pe cote-părți, adică partea soțului vinovat 
va fi micșorată30. Dacă soții sunt în prezența regimu-
lui separației de bunuri, atunci cel mai convenabil 
este stabilirea unei sume fixe sau indicarea bunurilor 
ce vor trece în proprietatea celuilalt soț, sub formă de 
sancțiune materială.

Cu toate că legislaţia Republicii Moldova acordă 
libertate contractuală soţilor numai la nivelul relaţiilor 
patrimoniale, în alte state această libertate se extinde 
şi asupra relaţiilor nepatrimoniale dintre soţi. Astfel, în 
Ucraina se permite includerea în contractul matrimo-
nial a clauzei ce prevede numele de familie pe care îl 
vor lua soţii la înregistrarea căsătoriei, ce prenume vor 
acorda copiilor lor, unde vor locui ei şi copiii lor. De 
asemenea, în contractul matrimonial poate fi prevăzut 
că ei vor întreţine pe unul dintre părinţi, vor crea con-
diţii pentru educarea corespunzătoare a copiilor, infide-
litatea se amendează cu o sumă anumită în calitate de 
prejudiciu moral etc.

În conformitate cu Ordinul nr.243 din 15.11.1999 
despre procedura autentificării notariale a încheierii, 
modificării şi rezilierii contractului matrimonial, adop-
tat de Ministerul Justiţiei al Republicii Belarus, „obiect 
al contractului matrimonial pot fi înţelegerile soţilor 
cu caracter patrimonial şi nepatrimonial, prevăzute în 
partea 1, art.13 din Codul căsătoriei şi familiei al Re-
publicii Belarus, precum şi alte înţelegeri, dacă ele nu 
contravin legislaţiei despre căsătorie şi familie”. Astfel, 
conform legislaţiei din Belarus, contractul matrimonial 
este convenţia ce reglementează nu numai relaţiile pa-
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trimoniale dintre soţi, ci şi pe cele personale nepatrimo-
niale (îndeosebi, pe cele legate de educarea copiilor).

În practica americană, o răspândire largă a obţinut-o 
aşa-numitul contract prenupţial, care se încheie până la 
înregistrarea căsătoriei, şi poate să prevadă orice condi-
ţii ale viitoarelor relaţii dintre soţi: condiţiile de educare 
şi întreţinere a copiilor; uneori sunt împărţite detaliat 
obligaţiile fiecăruia la conducerea casei, care nu pot fi 
totuşi îndeplinite cu forţa. În caz de contraziceri, ele nu 
sunt luate în considerare de către judecător.

Musulmanii prin contract matrimonial pot să stabi-
lească mărimea calâmului (o sumă de bani achitată so-
ţului de către tatăl soţiei) şi data când va fi achitat; când 
şi în ce condiţii soţia poate cere divorţul; moştenirea 
bunurilor comune de către soţi31.

Concluzionăm astfel că, deși derivă de la relațiile 
personale ale soților și au un rol mai puțin important în 
viața de familie a soților, legislația familială națională 
acordă relațiilor patrimoniale dintre soți o reglementare 
mult mai vastă față de relațiile personale. Aceasta se 
datorează și faptului că relațiile patrimoniale deseori 
implică persoane terțe care înaintează anumite cerințe 
exprimate în concretizarea totalității bunurilor comu-
ne, a bunurilor personale ale fiecăruia dintre soți, a răs-
punderii fiecăruia dintre soți pentru datoriile comune 
și personale etc. La fel, drepturile patrimoniale pot fi 
realizate silit și pentru neîndeplinirea obligațiilor pot fi 
aplicate sancțiuni, ceea ce nu întâlnim la reglementarea 
juridică a raporturilor personale dintre soți32.

De regulă, căsătoria dă naștere între soți și la rapor-
turi patrimoniale care sunt, în principiu, opozabile și 
terțelor persoane. Dreptul comun nu este suficient însă 
pentru reglementarea acestor raporturi patrimoniale, 
fiind necesară o reglementare specială a acestor rapor-
turi prin normele dreptului familiei, viața în comun a 
soților, gospodăria lor comună și creșterea copiilor im-
punând împletirea intereselor patrimoniale ale celor doi 
soți atât cu privire la drepturi, cât și la obligații33.

Diversitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale 
reglementate de soți prin regimul lor matrimonial con-
tractat depinde, în cea mai mare parte, de voința perso-
nală a acestora, fiind, totuși, limitat de existența unor 
norme ale regimului primar imperativ având ca scop 
protejarea intereselor legale ale soțului aflat în stare de 
neputință, apariția cărora nu-i poate fi imputată. 

Considerăm că în vederea îmbunătăţirii cadrului le-
gal în materia drepturilor și obligațiilor contractuale ale 
soților, este necesar a opera unele modificări și comple-
tări în Codul familiei. De regulă, regimul matrimonial 
legal stabilit de legislaţia națională convine majorităţii 
cetăţenilor, însă ceea ce ţine de aspectele personale ne-
patrimoniale este o problemă cu mult mai interesantă, 
aici mulţi ar dori să recurgă la încheierea contractului 
matrimonial, să prevadă, de exemplu: cum se vor ocu-
pa de treburile casnice, ce nume vor acorda copiilor, ce 
metodă de educare vor utiliza etc. 

Argumentăm această opinie şi prin faptul că la în-
cheierea contractului matrimonial părţile îşi exprimă 

acordul de voinţă personal, au capacitate de exerciţiu 
şi nu le impune nimeni să se căsătorească şi să încheie 
contractul matrimonial. Din aceste considerente, de ce 
ar trebui să le fie limitată libertatea la perfectarea clau-
zelor contractuale? Oare o asemenea libertate contravi-
ne bunelor moravuri sau ordinii publice? Oare în timpul 
căsătoriei soţii nu stabilesc verbal aceleaşi clauze nepa-
trimoniale la care, de regulă, se ajunge prin certuri, ceea 
ce face să se răcească legătura dragostei dintre soţi, ca 
rezultat poate să se ajungă chiar şi la divorţ.

Astfel, propunem modificarea art.27 din Codul fa-
miliei al RM care defineşte contractul matrimonial, prin 
adăugarea cuvintelor „şi personale nepatrimoniale” 
după cuvintele „drepturile şi obligaţiile patrimoniale”.
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SUMMARy
This scientific research embodies a detailed and comprehensive evaluation of the conflict between 

privacy and surveillance in modern society. Privacy (from Latin: “privatus” separated from the rest, de-
prived of something, esp. office, participation in the government, from “privo” “to deprive”) is the abil-
ity of an individual or group to seclude themselves or information about themselves and thereby reveal 
themselves selectively. The boundaries and content of what is considered private differ among cultures 
and individuals, but share basic common themes. When something is private to a person, it usually means 
there is something within them that is considered inherently special or personally sensitive. Privacy par-
tially intersects security, including for instance the concepts of appropriate use, as well as protection 
of information. Privacy may also take the form of bodily integrity. Improper or non-existent disclosure 
control can be the root cause for privacy issues. An additional factor of our study is the change in social 
mores, evidenced by individual willingness to divulge more information on living habits and a general 
element of curiosity present in all societies, reflected by popular demand for intimate details of the lives 
of public figures. The author asserts that our modern constitutional and criminal law are beginning to 
respond to this increase in surveillance by offering greater protection of privacy. 

K
ет в это понятие свое, индивидуальное содержание. 
каждый имеет об этом собственное представление, 
которое зависит и от психологических характери-
стик конкретного человека, и от тех норм и тради-
ций, которые существуют в том или ином обществе 
в определенный исторический период. 

Частная жизнь (прайвеси, от англ. privacy) – фун-
даментальное право человека, признанное Все-
общей декларацией прав человека ООН (ст.3)1. 
Прайвеси лежит в основе человеческого досто-
инства и других ключевых ценностей, таких как 
свобода собраний и свобода слова.

Согласно мнению правоведа М.Е. Петросяна, 
«человеку необходима «зона безопасности», и это 
не просто личное предпочтение, это важное тре-
бование эффективности социальной структуры. 
Право на неприкосновенность частной жизни и 
создает эту зону безопасности, ограничивая соци-
альный контроль необходимыми и достаточными 
пределами. Оно обеспечивает человеку личную ав-
тономию, личную независимость, подобно тому, 
как право собственности обеспечивает ему неза-
висимость имущественную (разумеется, и то, и 
другое в рамках закона)»2.

Действительно, любой психически здоровый 
человек с момента осознания себя личностью су-
ществует как бы в двух параллельных плоскостях:  
перед самим собой он предстает в одной ипоста-
си, перед окружающими, внешней средой – в иной. 
Точно так же, как и свое обнаженное тело, подав-
ляющее большинство людей не горят желанием 
демонстрировать свой внутренний мир, его интим-

ные закоулки и ту совокупность информации, ко-
торую по разным причинам человек желает скрыть 
от окружаю щих, а иногда – просто вычеркнуть из 
собственной памяти.

Ту часть информации о самом себе, которую че-
ловек распространяет сам либо не возражает про-
тив ее распространения другими, и можно сравнить 
с одеждой. Эта информация представляет собой 
своеобразную компенсационно-защитную оболоч-
ку, которая ограждает сокровенное от пристальных 
и далеко не всегда доброжелательных взглядов 
иных индивидов. Будучи в социуме, человек всегда 
играет определяемую им самим для себя роль, по-
лучившую название имидж. Лишив человека воз-
можности играть эту роль и вынуждая его сбросить 
избранную им маску, мы как бы оголяем его перед 
обществом. 

Для юридической науки важно, что именно дан-
ная поведенческая модель является распространен-
ным повторяющимся поведением – нормой. При-
чем отклонение от этой нормы воспринимается 
обществом негативно; более того, в ряде случаев 
вынужденная утрата индивидом своих «информа-
ционных одеяний» может привести к трагическим 
последствиям: преступлениям или самоубийству.

Приведем некоторые определения категории 
«частная жизнь», встречаемые в современной 
доктрине конституционного и уголовного права.

Итак, И.Б. Григорьев определяет частную жизнь 
как физическую и духовную область, которая конт-
ролируется самим человеком, то есть она свобод-
на от внешнего направляющего воздействия, в том 
числе от правового регулирования (однако должна 
иметь правовое обеспечение)3. 

к  определению  категории  «частная жизнь»
Георгий Ариков, 

докторант (МолдГУ)

Рецензент: Лилия ГЫрЛА, доктор права, доцент (МолдГУ)

атегория «частная жизнь» не поддается стро-
гому определению; каждый человек вкладыва-
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В доктрине встречается схожее, но разверну-
тое определение частной жизни, подразумеваю-
щее область жизнедеятельности человека, кото-
рая относится к отдельному лицу, принадлежит 
и дорога ему, поэтому по общим правилам она не 
подлежит контролю со стороны общества и госу-
дарства4. 

Л.А. Рамазанова употребляет термин «прайве-
си» вместо категории «частная жизнь»5, но в то 
же время не отождествляя их. По мнению цити-
руемого автора, прайвеси есть не что иное, как со-
вокупность мер защиты, в основном касающихся 
права на уединение. Эти конституционные нормы 
включают как минимум право на неприкосновен-
ность жилища и тайну коммуникаций6. По сути, 
прайвеси рассматривается как черта в частной 
жизни, за которую общество не должно прони-
кать.

Действительно, сфера частной жизни охваты-
вает сферу личных и неделовых отношений и за-
бот. Личная и семейная тайна является составным 
звеном частной жизни, сферой деликатных и ин-
тимных сторон существования личности. Поэто-
му, бесспорно, разглашение определенных сведе-
ний о ней признается безнравственным. 

Солидаризируясь с вышеуказанными автора-
ми, считаем, что в правовом смысле неприкосно-
венность частной жизни может быть определена 
только «негативно», то есть, должны устанавли-
ваться допустимые правом пределы вторжения в 
эту область и, соответственно, должна существо-
вать пассивная обязанность других лиц воздержи-
ваться от такого рода вторжений. 

как правильно отмечает М.Ю. Авдеев, «гра-
ница допустимого, легитимного вторжения одно-
временно служит границей неприкосновенности 
частной жизни»7. В продолжение автор поясняет: 
«Степень свободы человека от вмешательства в 
его частную жизнь со стороны государственных и 
общественных организаций, должностных и дру-
гих лиц зависит от существующего в государстве 
и обществе политического режима. По степени 
свободы правовое государство отличается от по-
лицейского, гражданское общество – от тотали-
тарного»8.

Частная жизнь человека – это сфера личной 
и семейной жизни, не связанная с его служебной 
или общественной деятельностью. Она заключа-
ется в общении между людьми вне службы или 
учебного заведения, в сфере семейных взаимо-
отношений, родственных и дружеских связей, 
интимных и иных личных отношений, в возмож-
ности иметь индивидуальные симпатии и анти-
патии, образ мыслей, политическое и социальное 
мировоззрение, увлечения и творческие наклон-
ности9. Подавляющее большинство индивидов 
крайне негативно воспринимают любые попытки 
вмешательства в их внутренний мир, а также в тот 
мирок, который мы привыкли именовать семьей и 

ближайшим окружением. Все это в совокупности 
и есть частная жизнь10. 

Исходя из вышеизложенного, прежде всего сле-
дует уяснить, что у каждого человека существует 
личная жизнь (которую не следует путать с обще-
ственной). Любые сведения о фактах, событиях в 
жизни человека, обстоятельствах его судьбы мо-
гут считаться им личной тайной. Однако если об 
этих обстоятельствах он ранее сам рассказал в ин-
тервью прессе, в опубликованных мемуарах, в за-
явлениях для СМИ, то впоследствии он не имеет 
права требовать прекратить новое распростране-
ние этих сведений.

Условно обозначив пределы допустимости вме-
шательства в частную жизнь лица, можно задаться 
вопросом: можно ли утверждать, что случаи на-
хождения человека в общественном транспорте, 
в некоторых государственных или общественных 
заведениях относятся к частной жизни лица, и, 
соответственно, разглашение либо собирание по-
добных сведений является преступным? 

Представляется, что ответ должен быть по-
ложительным. Действительно, случаи появления 
или пребывания лица даже в некоторых обще-
ственных, общедоступных местах, например, в 
судебной инстанции, органах ЗАГСа, специализи-
рованных учреждениях здравоохранения (напри-
мер, дерматовенерологического, урологического 
или психиатрического профиля и т.д.), в церкви, 
на пляже, в концертном зале, ночном клубе, с 
большой долей вероятности представляют для 
индивида субъективную ценность и могут состав-
лять часть его личной жизни, распространение 
сведений о которой, возможно, является нежела-
тельным для этого лица как для индивида соответ-
ствующих общественных отношений. 

Сообразно вышесказанному, лицо вправе за-
претить или, как минимум, контролировать ин-
формацию о самом себе или о своих близких. То 
обстоятельство, что при этом его видят десятки 
или сотни людей не даёт основания другим лицам, 
в частности журналистам, несанкционированно 
распространять информацию (фотографии, замет-
ки) об этих эпизодах. Таким образом, можно прий-
ти к выводу, что такое лицо вполне обоснованно 
может осуществить запрет на сбор или последую-
щее распространение такой информации. 

Вопрос о том, что понимать под согласием на 
распространение сведений о личной жизни че-
ловека, имеет ключевое значение во избежание 
ответственности за нарушение тайны личной 
жизни. Представляется целесообразным вве-
сти некоторые уточнения. Согласие, особенно в 
случае открытой видеосъёмки, осуществляемой 
представителями средств массовой информации в 
общественном месте, может быть выражено в том 
числе и в молчаливой форме. Так, если человек, 
обнаруживший, что работниками СМИ ведётся 
съёмка, прямо не высказывает им своих возраже-
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ний против демонстрации кадров, на которых он 
оказался запечатленным, то это следует понимать 
как его согласие. В противном случае являлось 
бы незаконным большинство не снятых в студии 
телесюжетов и фотографий: уличного движения, 
народных гуляний, митингов и т.п.

Частная жизнь человека должна регулировать-
ся правом только в той мере, в которой необходи-
мо исключить аномальное поведение, опасное для 
общества на данном этапе его социального разви-
тия.

Итак, приходим к выводу, что категория «част-
ная жизнь» не имеет юридического содержания; 
правовое регулирование лишь устанавливает пре-
делы ее неприкосновенности («приватности») и, 
следовательно, пределы допустимого вмешатель-
ства. 

В то же время правом на личную тайну, то есть 
правом самостоятельно определять, когда, как и 
в какой степени передавать информацию о самих 
себе, должны обладать частные лица, сéмьи или 
сообщества людей. 

Понятия личной и семейной тайны тесно вза-
имосвязаны и во многом совпадают. По общему 
правилу, личную и семейную тайну образуют 
различные сведения (о состоянии здоровья, со-
ставе семьи, привычках, дружеских, интимных и 
других отношениях), с которыми лицо не желает 
знакомить других лиц. Различия же между ними 
касаются того, что если личная тайна непосред-
ственно касается интересов лишь конкретного 
индивида, то семейная тайна затрагивает интере-
сы нескольких лиц, находящихся друг с другом в 
отношениях, регулируемых Семейным кодексом   
Республики Молдова. Вместе с тем, личную тайну 
могут составлять сведения о состоянии здоровья, 
внутрисемейной жизни, тайне усыновления и т. д. 
Законодательство не может вторгаться в эту сферу, 
оно призвано ограждать жизнь приватную от лю-
бого незаконного вмешательства. 

По сути, содержание и границы личной и се-
мейной тайны определяются произвольно сами-
ми владельцами этих тайн. Секретными и неже-
лательными для разглашения могут быть самые 
очевидные или самые невинные вещи – возраст, 
режим питания, хобби и т. д. 

Личные тайны, доверенные представителям 
ряда профессий для защиты прав и законных ин-
тересов граждан, являются тайнами профессио-
нальными. к ним относятся тайны усыновления, 
врачебного диагноза, завещания, адвокатская тай-
на, тайна уголовного преследования и пр.

Итак, исходя из вышеизложенного, приходим 
к выводу о том, что частная жизнь должна трак-
товаться как неотъемлемая часть права на до-
стойную жизнь. Нельзя допустить, чтобы частная 
жизнь стала предметом правового регулирования, 
объектом государственного вмешательства. В этом 
случае невозможно даже говорить о так называе-

мых пределах вмешательства в частную жизнь. 
Частная жизнь не может государством регули-
роваться, а только защищаться.
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SUMMARy
By the competence of public authorities to adopt juridical normative acts it is established: the form 

and category of the adopted acts, the object of regulation and, in some cases, the correlation with other 
judicial normative acts of the legislation system in force. All these factors, either in general or in particu-
lar, directly leaves a mark on the juridical power of the adopted judicial normative act.

COMPETENŢA  AUTORITĂŢILOR  PUBLICE –  UNUL 
DIN  FACTORII CE  CONDIŢIONEAZĂ 

PUTEREA  JURIDICĂ  A  ACTULUI  
NORMATIV-JURIDIC

Oleg POALELUNGI,
doctorand (USM)

Recenzent: Grigorii FIODOROV, doctor habilitat, conferențiar universitar (USM)

În fiecare stat, aparatul său se realizează efectiv, în 
dependenţă de modul cum este organizat. Fiind părţi 
componente ale aparatului, autorităţile publice se de-
osebesc după mai multe criterii, unul dintre acestea 
fiind competenţa. Competenţa oglindeşte statutul ju-
ridic al autorităţilor publice, prin ea sunt consolidate 
sarcinile, funcţiile, drepturile şi obligaţiunile, forme-
le şi metodele de acţionare a acestor autorităţi. Altfel 
spus, competenţa exprimă capacitatea de exerciţiu şi 
de folosinţă a autorităţii publice. Cuvântul „competen-
ţă” provine de la latinescul competenţia ce ar însemna 
administrare, capacitate, apartenenţa unor drepturi. 
Totodată, această noţiune are două accepţiuni: a) cer-
cul de întrebări la care una sau mai multe persoane au 
răspunsul şi b) cerc de împuterniciri, adică drepturi şi 
obligaţii de a administra ceva.

În legătură cu momentele expuse, se deosebesc 
„competenţa de fapt” în acele sau alte întrebări şi 
„competenţa oficială” a organelor şi persoanelor cu 
funcţii de răspundere2. O varietate amplă a noţiunii 
despre competenţa autorităţilor publice este oglindită 
de cercetătorul rus S.Sobeanin3. Noi însă vom remar-
ca faptul că fiecare organ, sau subsistem de organe, 
îşi găseşte temeiul legal al funcţionării sale în Consti-
tuţie, în legile organice, fie în alte acte normativ-juri-
dice. Un exemplu de acest gen poate servi Hotărârea 
Guvernului cu privire la Ministerul Afacerilor Inter-
ne4. Cu ajutorul autorităţilor publice, statul, îşi înde-
plineşte funcţiile sale, inclusiv funcţia normativă prin 
care voinţa sa se ridică la rangul de lege, se realizează 
activitatea, care finalizează prin adoptarea actelor nor-
mativ-juridice. Anume activitatea normativă este una 
din principalele funcţii ale statului, o activitate crea-
toare de drept, potrivit necesităţilor dictate de evoluţia 
socială5, adică, emiterea actelor juridice – este expri-
marea unui element al competenţei autoritar-statale6. 

Totodată, funcţia normativă a statului e în drept s-o 
exercite nu orişicare organ al său, ci numai un anumit 
număr de organe strict determinate, care pot fi clasifi-
cate în mai multe grupe. 

În prima grupă se vor include organele competente 
în elaborarea actelor normativ-juridice originale sau 
de reglementare primară. 

A doua grupă include organele, care deşi sunt com-
petente în elaborarea de acte normativ-juridice, însă, 
după esenţa lor, aceste acte sunt lipsite de originalitate. 
Actele normativ-juridice, elaborate de aceste organe, 
au menirea de a executa actele normativ-juridice cu 
conţinut normativ primar-original. Asemenea catego-
rii de acte sunt emise de către Preşedintele Republicii 
Moldova, adoptate de Guvernul Republicii Moldo-
va, organele administraţiei publice centrale, organele 
administraţiei publice locale, de persoane juridice şi 
persoane fizice (cu forma organizatorică juridică de 
întreprindere). 

În Republica Moldova, organul competent a ela-
bora acte normativ-juridice de reglementare primară 
a relaţiilor sociale este Parlamentul. Sub acest as-
pect, în literatura de specialitate, cvasiunanimitatea 
autorilor consideră că legea, ca act juridic al Parla-
mentului, reglementează relaţiile sociale „cele mai 
generale şi cele mai importante”, sau că domeniul 
legii „este nelimitat”, Parlamentul putând legifera 
în orice domeniu7. Actele normativ-juridice în vi-
goare, printre care se numără Constituţia Republicii 
Moldova, Legea RM cu privire la actele legislative, 
Regulamentul Parlamentului, învestesc Parlamen-
tul Republicii Moldova cu competenţa de a adopta 
acte normativ-juridice cu putere juridică supremă în 
formă de legi, stipulând că Parlamentul ca autoritate 
publică a statului este organul reprezentativ suprem 
al poporului Republicii Moldova şi unica autoritate 
legislativă a statului. Actele normativ-juridice, adop-
tate de Parlament, ocupă în ierarhia actelor juridice 

e nivelul şi competenţa autorităţii publice, depin-
de puterea juridică a actului normativ-juridic1. 
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locul cel mai înalt, deoarece sunt dotate cu putere 
juridică supremă. 

Rolul Parlamentului, ca unica autoritate legislativă 
a statului, constă în faptul că numai Parlamentul este 
competent să reglementeze raporturile sociale prin 
legi. 

Parlamentul Republicii Moldova, prin Legea 
nr.780 din 27.12.2001 privind actele legislative, este 
competent să adopte trei categorii de acte normativ-
juridice în formă de lege, după cum urmează: consti-
tuţionale, organice şi ordinare. Legi constituţionale – 
sunt legile de modificare şi/sau completare (revizie) 
a Constituţiei, care se adoptă cu votul a două treimi 
de deputaţi, precum şi cele aprobate prin referendum 
republican. 

Legi organice – sunt actele legislative care repre-
zintă o dezvoltare a normelor constituţionale şi pot 
interveni numai în domeniile expres prevăzute de 
Constituţie sau în alte domenii deosebit de importan-
te, pentru care Parlamentul consideră necesară adop-
tarea de legi organice. Domeniile care se reglemen-
tează prin lege organică sunt stabilite la art.72 alin.(3) 
lit.a)-o) din Constituţie. Astfel prin lege organică se 
reglementează:

sistemul electoral;a. 
organizarea şi desfăşurarea referendumului;b. 
organizarea şi funcţionarea Parlamentului;c. 
organizarea şi funcţionarea Guvernului;d. 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţiona-e. 

le, Consiliului Superior al Magistraturii, a instanţelor 
judecătoreşti, a contenciosului administrativ;

organizarea administraţiei locale, a teritoriului, f. 
precum şi regimul general privind autonomia locală;

organizarea şi funcţionarea partidelor politice;g. 
modul de stabilire a zonei economice exclusi-h. 

ve;
regimul general al proprietăţii şi al moştenirii;i. 
regimul general privind raporturile de muncă, j. 

sindicatele şi protecţia socială;
organizarea generală a învăţământului;k. 
regimul general al cultelor religioase;l. 
 regimul stării de urgenţă, de asediu şi de răz-m. 

boi;
infracţiunile, pedepsele şi regimul executării n. 

acestora;
acordarea amnistiei şi graţierii;o. 
celelalte domenii prin care, în Constituţie, se p. 

prevede adoptarea de legi organice;
alte domenii pentru care Parlamentul consideră q. 

necesară adoptarea de legi organice. 
Legile ordinare intervin în orice domeniu al relaţi-

ilor sociale, cu excepţia domeniilor supuse reglemen-
tării prin Constituţie şi legi organice. Legile ordinare 
se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi şi 
sunt subordonate legilor constituţionale şi organice. 
Modificarea, completarea şi abrogarea legilor ordina-

re sau a unor dispoziţii ale acestora, se fac, de regu-
lă, prin lege ordinară, conform procedurii stabilite în 
acest sens. 

Hotărârile Parlamentului sunt acte legislative sub-
ordonate legilor, se adoptă cu votul majorităţii deputa-
ţilor prezenţi, dacă prin Constituţie nu este prevăzută 
o altă majoritate, şi nu se supun procedurii de promul-
gare. Hotărârile cu caracter individual şi alte hotărâri 
care nu conţin norme de drept pot fi examinate, fără 
a fi supuse tuturor procedurilor prealabile în organele 
de lucru ale Parlamentului. Hotărârile Parlamentului 
se adoptă: 

a) în domeniul organizării activităţii interne a Par-
lamentului şi structurilor ce intră în componenţa sa ori 
îi sunt subordonate nemijlocit; 

b) pentru aprobarea sau modificarea structurii unor 
organe sau instituţii; 

c) pentru alegerea, numirea, revocarea, destituirea 
şi suspendarea din funcţii publice; 

d) pentru aprobarea altor acte care nu conţin norme 
de drept; 

e) în alte domenii care nu necesită adoptarea de 
legi. 

Modificarea, completarea şi abrogarea hotărârilor 
Parlamentului se efectuează, de regulă, prin hotărâre, 
conform procedurii stabilite în acest sens. 

Moţiunea este actul legislativ al Parlamentului care 
nu conţine norme de drept. Prin moţiune, Parlamentul 
îşi exprimă poziţia într-o problemă de politică internă 
sau externă. 

Astfel, competenţa Parlamentului, ca organ le-
gislativ al statului Republica Moldova, este stabilită 
prin totalitatea de acte normativ-juridice, prin care 
se determină drepturile şi obligaţiunile, adică capa-
citatea de exerciţiu şi folosinţă a acestui organ. Din 
categoria actelor legislative, care determină compe-
tenţa Parlamentului în domeniul legiferării, putem 
numi: Constituţia Republicii Moldova; Legea nr.780 
din 27.12.2001 privind actele legislative; Hotărârea 
parlamentului nr.10 din 31.03.1994 pentru aprobarea 
Regulamentului Parlamentului. Anume în aceste acte 
urmează a fi găsit şi răspunsul despre puterea juridi-
că a actelor normativ-juridice adoptate de Parlament. 
De exemplu, Legea privind actele legislative indică 
că actele legislative sunt acte adoptate de unica auto-
ritate legislativă a statului în temeiul normelor con-
stituţionale, conform procedurii stabilite de Regula-
mentul Parlamentului, de alte reglementări în vigoare 
şi „ocupă poziţia cea mai înaltă în ierarhia actelor 
normative din Republica Moldova”. Mai mult ca 
atât, legea expres indică că actele legislative „sunt 
subordonate ierarhic”, după cum urmează:

Constituţia Republicii Moldova şi legile consti-a) 
tuţionale;

Legile organice şi legile ordinare;b) 
Hotărârile Parlamentului.c) 
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Astfel, sistemul legislaţiei în vigoare, din punct de 
vedere ierarhic, urmează a fi redimensionat în aceas-
tă ordine. Tot legea nr.780 din 2001 menţionează că 
actul ierarhic superior poate modifica complet sau ab-
roga un act legislativ inferior. În baza celor expuse, 
putem conchide că Parlamentul este considerat orga-
nul legislativ suprem în stat, al cărui loc şi rol sunt de-
osebite de cele ale restului autorităţilor participante la 
exercitarea funcţiilor statale. Parlamentul este învestit 
cu competenţă să adopte acte legislative cu putere ju-
ridică supremă faţă de actele juridice emise de restul 
autorităţilor publice. Datorită acestui fapt, în ierarhia 
actelor legislaţiei în vigoare, actele Parlamentului vor 
ocupa poziţia de vârf.

Instituţia Preşedintelui Republicii Moldova repre-
zintă prin site o totalitate de norme legislative, care 
învestesc persoana în postura de şef al statului, cu atri-
buţii care i-ar permite în procesul exercitării funcţiei 
sale să reprezinte statul, să garanteze suveranitatea, 
independenţa naţională, unitatea şi integritatea terito-
rială a ţării şi de a emite acte pentru a-şi manifesta şi 
a-şi materializa voinţa sa. 

Materializarea voinţei Preşedintelui Republicii 
Moldova se realizează prin intermediul decretelor 
prezidenţiale. Decretele reprezintă singura catego-
rie de acte cu caracter juridic, prin care Preşedintele 
îşi îndeplineşte atribuţiile8. Decretele se publică în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Distincţi-
ile dintre decrete ca acte juridice şi actele exclusiv 
politice alcătuiesc, de fapt, distincţia dintre actele de 
drept administrativ ce pot fi atacate în contenciosul 
administrativ şi actele de drept constituţional care 
vizează raporturile exclusiv politice dintre Preşedin-
te şi alte structuri specifice democraţiei constituţio-
nale9. 

Polemică trezeşte întrebarea despre conţinutul 
prescrierilor prezidenţiale expuse în acest act juridic. 
Majoritatea autorilor (Gheorghe Avornic, Boris Ne-
gru, Teo Cârnaţ ș.a.) afirmă despre existenţa a două 
categorii de decrete: cu conţinut normativ, care pot 
fi incluse în sistemul legislaţiei în vigoare, şi poziţia 
ierarhică în dependenţă de puterea juridică va fi inferi-
oară actelor legislativului. A doua categorie de decrete 
sunt considerate cele aplicative, care nu conţin norme 
de drept, nu sunt acte normativ-juridice şi se emit pen-
tru a conferi decoraţii şi titluri de onoare, se acordă 
grade militare supreme, se soluţionează problemele 
cetăţeniei, se acordă graţiere etc.10.

În viziunea noastră, era decretelor cu conţinut nor-
mativ este demult depăşită, încă de la începutul anilor 
2000, când Republica Moldova a trecut la o nouă for-
mă de guvernare, declarându-se Republică Parlamen-
tară. Însăşi practica emiterii decretelor prezidenţiale 
din ultimul deceniu demonstrează diminuarea totală 
a decretelor cu conţinut normativ. Din aceste conside-
rente, ar urma de exclus acest act din sistemul legis-

laţiei în vigoare. Considerăm că această problemă în 
viitorul apropiat va fi soluţionată.

Urmează să menţionăm că până în prezent în Re-
publica Moldova nu există un act normativ juridic 
special, care ar stabili regimul decretelor preziden-
ţiale. Întrebarea despre puterea juridică a acestora şi 
poziţia lor ierarhică urmează a fi determinată din re-
glementările constituţionale conform cărora decretele 
Preşedintelui Republicii Moldova sunt obligatorii pe 
întreg teritoriul statului11; prin actele sale, Preşedintele 
Republicii Moldova poate suspenda actele Guvernu-
lui ce contravin legislaţiei în vigoare12; în cazul obiec-
ţiei asupra unei legi, Preşedintele Republicii Moldova 
este în drept, în termen de cel mult două săptămâni, să 
o trimită spre reexaminare Parlamentului13.

Deci, datorită competenţei şi rolului desemnat 
în stat, actele Preşedintelui Republicii Moldova, în        
ierarhia actelor legislaţiei în vigoare, se plasează, în 
dependenţă de puterea lor juridică, imediat după ac-
tele legislative emise de Parlament. Respectiv, actele 
Guvernului ca autoritate publică executivă supremă, 
responsabilă în faţa Parlamentului, vor fi emise în sco-
pul executării atât a actelor legislative, cât şi în scopul 
executării decretelor Preşedintelui Republicii Mol-
dova. În caz de coliziune între actele Preşedintelui şi 
actele adoptate de Guvern, prioritatea la reglementa-
rea relaţiilor sociale va aparţine actelor Preşedintelui 
Republicii Moldova. 

În Federaţia Rusă, problema naturii social-politice 
şi juridice a decretului Prezidenţial este privită neu-
niform: există păreri susţinute de mai mulţi autori, că 
acesta este un act normativ-juridic subordonat legii, şi 
ocupă treapta cea mai înaltă printre actele legislaţiei 
în vigoare imediat după actele legislativului14. Există 
şi opinii care atribuie puterea juridică a decretului pre-
zidenţial la nivel de act legislativ15.

Guvernul, exercitându-şi funcţia generală a pute-
rii executive (organizarea executării legilor), foloseş-
te şi crearea dreptului16. Dacă Parlamentul exercită 
sarcina creării oficiale a dreptului, apoi puterea exe-
cutivă – funcţia, de concretizare normativă în scopul 
asigurării executării legii17. Unii autori, susţinând 
ideea „supremaţiei legii”, propun lichidarea totală a 
întregului subsistem de documente normativ-admi-
nistrative. Totodată, o bună parte dintre teoreticieni 
înţeleg care este însemnătatea actelor normativ-juri-
dice departamentale la reglementarea juridică a rela-
ţiilor sociale18, 19. 

În pofida celor spuse, Guvernul Republicii Moldo-
va face parte din categoria organelor de stat, a cărui 
competenţă normativă este distribuită de următoarele 
acte normativ-juridice: Constituţia; Legea nr.64 din 
31.05.1990 cu privire la Guvern; Legea nr.317 din 
18.03.2003 privind actele normative ale Guvernului 
şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale 
şi locale. Datorită conţinutului normativ al acestor 
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acte juridice, ne putem forma o viziune asupra fap-
tului că actele Guvernului posedă trăsături comune 
pentru toate actele juridice, deosebindu-se de actele 
organelor puterii de stat, ca rezultat al rolului şi locu-
lui Guvernului la realizarea sarcinilor şi exercitarea 
funcţiilor statului. Actele Guvernului se deosebesc de 
legi prin faptul că posedă putere juridică mai redusă. 
Actul juridic al Guvernului nu poate abroga sau sus-
penda acţiunea legii. Şi invers, norma de drept sta-
bilită prin actul administrativ poate fi modificată sau 
abrogată prin lege. Totodată, puterea juridică redusă a 
actelor Guvernului, faţă de actele legislative, nu redu-
ce obligativitatea lor. Actele administrative, adoptate 
în baza şi în scopul executării legii, sunt obligatorii 
pentru executare. 

Un rol deosebit în exercitarea atribuţiilor constitu-
ţionale şi celor ce decurg din legea cu privire la Gu-
vern, precum şi pentru organizarea exercitării legilor, 
îl au hotărârile şi dispoziţiile Guvernului. Dispoziţii-
le se emit de către Prim-ministru pentru organizarea 
activităţii interne a Guvernului. Ele sunt întotdeauna 
acte aplicative, nu conţin norme de drept şi nu pot fi 
atribuite la sistemul legislaţiei Republicii Moldova. 

Cât priveşte hotărârile, Guvernul este competent să 
le adopte pentru organizarea executării legilor. După 
cum s-a exprimat profesorul român Mircea Preda, ho-
tărârea nu poate fi decât „secundum legem”, reprezen-
tând competenţa originară a Guvernului. Adoptarea 
hotărârii este lăsată la opţiunea Guvernului, cu excep-
ţia cazurilor când prin lege Guvernul este obligat, în 
mod expres, să adopte o hotărâre20. Procedura adop-
tării hotărârilor Guvernului este reglementată prin Le-
gea cu privire la Guvern, Legea nr.317 din 18.03.2003 
privind actele normative ale Guvernului şi altor auto-
rităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, şi 
Regulamentul Guvernului21. Hotărârile executivului 
trebuie să corespundă scopului legii în conformitate 
cu care au fost emise. Astfel, prin hotărâri, Guvernul 
îşi realizează principalele atribuţii în calitatea sa de 
autoritate executivă, adică de organizare a executării 
şi de executare nemijlocită a legilor, precum şi cele 
de asigurare a realizării politicii interne şi externe a 
statului. Altfel spus, hotărârile Guvernului sunt actele 
normativ-juridice ce reflectă principalele întrebări ce 
ţin de competenţa sa22.

Faptul adoptării hotărârilor pentru organizarea 
executării legilor nu trebuie de înţeles ca interdicţie 
de aplicare a legilor în afara hotărârilor de Guvern. De 
menţionat că atât Constituţia, cât şi legile, tratatele in-
ternaţionale au aplicabilitate directă. Totuşi legile, în 
majoritatea lor, conţin prevederi prin care se solicită 
intervenţia unor hotărâri de Guvern pentru realizarea 
prevederilor acestora. Este logic să fie cerute Guver-
nului măsuri de aplicare a legii, deoarece acesta este 
cel care exercită conducerea generală a administraţiei 
publice.

Așadar, actele normative, care învestesc Guvernul 
cu competenţă normativă, oglindesc expres şi puterea 
juridică a actelor emise de acest organ, în compara-
ţie cu restul actelor din sistemul legislaţiei în vigoare. 
Ca rezultat, în ierarhia actelor legislaţiei în vigoare, 
hotărârile Guvernului ca rezultat al locului şi rolului 
Guvernului în stat vor fi plasate în categoria actelor 
subordonate legii după actele Preşedintelui Republi-
cii Moldova. Astfel, puterea juridică a hotărârii de 
Guvern este redusă faţă de actele legislative adoptate 
de organul puterii legislative în stat şi faţă de actele 
Preşedintelui Republicii Moldova, ceea ce înseamnă 
că pe lângă faptul că se adoptă în baza şi în scopul 
executării actelor nominalizate hotărârea nu trebuie să 
le contrazică. 

O altă varietate de acte, pe care Guvernul este 
competent să le adopte, sunt ordonanţele. Ordonan-
ţele se emit în temeiul unei legi de abilitare pentru 
a soluţiona şi realiza problemele urgente determinate 
de programul de activitate a Guvernului. Ordonanţele 
pot fi emise doar în urma unei delegări legislative care 
presupune dreptul Guvernului de a emite ordonanţe 
cu caracter de lege. Dacă hotărârile Guvernului repre-
zintă competenţa regulamentară ordinară, atunci or-
donanţele nu se limitează numai la aspectele legate de 
aplicarea legilor, ele intervin cu reglementări prin care 
se instituie norme primare de drept, adică valorifică 
funcţia legislativă. Deşi ordonanţele intervin în dome-
niul legii, acestea se supun unei proceduri simplificate 
şi nu trec toate fazele legislative, ele intră în vigoare la 
data publicării fără a fi promulgate.

Avându-se în vedere competenţa materiei ce poate 
fi soluţionată prin intermediul ordonanţelor, acestea 
vor deţine puterea juridică egală cu puterea juridică 
a legii ordinare.

Drept confirmare a acestor concluzii serveşte alin.
(5) art.106/2 din Constituţia Republicii Moldova care 
indică că după expirarea termenului stabilit pentru 
emiterea ordonanţelor, acestea pot fi abrogate, suspen-
date sau modificate numai prin lege. Art.302 al Legii 
cu privire la Guvern „proclamă” direct că ordonanţele 
sunt acte normativ-juridice cu putere de lege ordinară, 
adoptate într-o anumită perioadă de timp şi în dome-
niile care nu fac obiectul legilor organice.

Autorii în domeniul administraţiei publice supun 
criticii instituţia delegării legislative a Republicii 
Moldova, subliniind că această instituţie nu este des-
tul de eficientă şi că Guvernul Republicii Moldova nu 
are nevoie de o astfel de instituţie.

Următorul sistem de organe competente să adopte 
acte normativ-juridice sunt organele centrale de spe-
cialitate ale statului, precum ministerele. Ministerele 
traduc în viaţă, în temeiul legii, politica Guvernului, 
hotărârile şi dispoziţiile sale, conduc domeniile în-
credinţate şi sunt responsabile de activitatea lor. Mi-
nisterul se înfiinţează prin Hotărâre de Guvern, ca de 
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exemplu Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Afacerilor Interne, a structurii şi efecti-
vului-limită ale aparatului central al acestuia23. Prin 
asemenea categorii de acte, Guvernul stabileşte care 
sunt atribuţiile de bază ale organului creat, care va fi 
competenţa sa, inclusiv cea normativă. De exemplu, 
conform pct. 3 din regulamentul nominalizat, Minis-
trul Afacerilor Interne, în limitele competenţei sale şi 
întru executarea legislaţiei în vigoare, emite ordine, 
instrucţiuni şi dă dispoziţii, pe care le semnează el sau 
viceminiştrii. 

Actele normativ-juridice departamentale ale mi-
nistrului de interne sunt obligatorii spre executare 
pentru organele afacerilor interne, trupele de carabi-
nieri şi subdiviziunile situaţii excepţionale, iar în pro-
blemele securităţii circulaţiei rutiere, precum şi alte 
chestiuni, atribuite de legislaţie – pentru toate între-
prinderile, organizaţiile, instituţiile şi cetăţenii ţării. 
Aceste acte, de regulă, sunt aprobate prin Hotărâre de 
Guvern şi obţin puterea juridică egală cu actul prin 
care au fost aprobate. Drept exemplu poate servi Re-
gulamentul circulaţiei rutiere aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.357 din 13.05.200924. În caz de necesi-
tate, ministrul de interne emite acte normativ-juridice 
departamentale în colaborare cu alte ministere şi de-
partamente, cum este de exemplu „Ordinul de eviden-
ţă unică a infracţiunilor şi a persoanelor ce au săvârşit 
infracţiuni”. 

Competenţa emiterii de acte normativ-juridice, cu 
putere juridică la nivel de ordin şi instrucţiune, este 
abilitată practic tuturor organelor centrale de specia-
litate ale statului. Ordinele pot a fi atât normative, cât 
şi individuale. Instrucţiunile sunt permanent norma-
tive. Scopul instrucţiunilor, de regulă, este stabilirea 
ordinii executării actului juridic adoptat de organul 
administraţiei publice ierarhic superior, fie petrecerea 
unor măsuri organizatorice sau material-tehnice. Or-
dinele şi instrucţiunile sunt obligatorii pentru execu-
tare de către toate subdiviziunile ce se subordonează 
organului care l-a emis. În unele cazuri, aceste acte 
normativ-juridice dispun de puterea juridică care se 
răsfrânge asupra sistemului organelor din cadrul mi-
nisterului sau departamentului corespunzător (care l-a 
adoptat). Dreptul de a adopta o asemenea categorie 
de acte îl au, de obicei, Ministerul Construcţiilor şi 
Dezvoltării Teritoriului în domeniul transportului, 
Ministerul Sănătăţii în domeniul problemelor legate 
de sănătate etc. 

Astfel ordinul şi instrucţiunea sunt acte normati-
ve cu putere juridică inferioară actelor legislative şi 
actelor emise de Preşedinte şi Guvern. Regimul juri-
dic de funcţionare al acestora este identic cu regimul 
de funcţionare a Hotărârii Guvernului, adică sunt în-
dreptate la realizarea sarcinilor cu care este învestit 
organul emitent. Aceste acte în condiţiile legii pot fi 

suspendate sau abrogate de Guvern în cazul în care 
nu corespund legilor, hotărârilor şi ordonanţelor Gu-
vernului. 

Autorităţi locale, conform legii privind adminis-
traţia publică locală sunt consiliile săteşti (comunale), 
orăşeneşti (municipale), raionale, primarii, preşedinţii 
raioanelor. Adunarea Populară şi Comitetul Executiv 
ale UTA Găgăuzia, şefii administraţiilor raioanelor din 
UTA Găgăuzia. Autorităţile nominalizate sunt organe 
publice, alese pentru un mandat de 4 ani şi care sunt 
învestite cu dreptul de a rezolva şi de a gestiona, în 
condiţiile legii, sub proprie răspundere şi în favoarea 
colectivităţilor locale, o parte importantă din treburile 
publice. 

În exercitarea atribuţiilor lor, autorităţile adminis-
traţiei publice locale sunt competente să adopte acte 
administrative în condiţiile legii. Legea nr.317-XV 
din 18 iulie 2003 specifică forma şi denumirea actelor 
normativ-juridice ale autorităţilor administraţiei pu-
blice centrale şi locale. Art. 13 din legea nominalizată 
prevede că autorităţile administraţiei publice centrale, 
autorităţile şi instituţiile publice autonome, autorităţile 
unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special 
şi alte autorităţi ale administraţiei publice locale emit 
în condiţiile legii, acte normativ-juridice (ordine cu 
caracter normativ, regulamente, instrucţiuni, reguli, 
hotărâri, decizii, dispoziţii şi alte asemenea acte). 

Totuşi, legea nu stabileşte care anume sunt actele 
normativ-juridice, a căror emitere ţine de competen-
ţa autorităţilor administraţiei publice locale. Această 
precizare poate fi făcută examinând articolele Legii 
nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrarea pu-
blică locală. 

Unul din mijloacele de administrare a sferelor 
politice, cultural-economice în teritoriu este decizia, 
adoptată de consiliile săteşti (comunale), orăşeneşti 
(municipale), raionale ca organe colegiale. Primarul 
şi preşedintele raionului, fiind autorităţi unipersonale, 
sunt în drept să emită dispoziţii. Atât deciziile, cât şi 
dispoziţiile pot avea caracter normativ sau individu-
al. 

Puterea juridică a actelor organelor administraţiei 
publice locale are un conţinut specific, exprimat prin 
faptul că actele acestor organe, în caz de coliziune cu 
actele Guvernului, nu pot fi direct abrogate sau sus-
pendate de el. Legea protejează puterea juridică a 
acestor acte prin faptul obligării Guvernului de a le 
contesta la organele competente asupra legalităţii lor. 
Actul contestat rămâne în vigoare şi produce efecte 
juridice până când asupra legalităţii lui nu se va pro-
nunţa organul competent. O asemenea specificare a 
puterii juridice a actelor normativ-juridice ale orga-
nelor administraţiei publice locale vine ca rezultat al 
principiilor ce stau la baza administraţiei publice lo-
cale şi al competenţei acestor organe. 

O altă problemă este generată de absenţa modalită-
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ţii de control al actelor autorităţilor administraţiei pu-
blice din UTA Găgăuzia. Până în prezent actele emi-
se de autorităţile din UTA Găgăuzia nu sunt supuse 
controlului de legalitate din partea Guvernului, fapt ce 
conduce la adoptarea de către autorităţile autonomiei 
a unor acte ce contravin reglementărilor naţionale25. 
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In this study it is shown that the definition of the term “public entity” in par.(2) art.123 PC RM is an 
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other than those mentioned in that definition. Te conclusion is reached that the offenses referred to in 
art.324, 327-329 and 332 PC RM, then when the subject public entity is the public servant, the clas-
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the status of the public servant), either according to the military or special ranks held, may be taken into 
account in shaping the sentence. It is also revealed that the collocation “the public servant with special 
status” mentioned at par.(2) art.123 PC RM,  does not always designate a public servant in the strict 
sense of the law. In fact, in some cases, this collocation refers to people who assimilate a civil servant 
and who have special or military ranks.

definiţie exhaustivă, nu una exemplificativă. În alţi 
termeni, nu există nici o altă categorie de persoane 
publice, în afara celor nominalizate în respectiva defi-
niţie. În acest fel, categoriile de persoane publice, care 
epuizează în întregime semantismul noţiunii „persoa-
nă publică” în sensul alin.(2) art.123 CP RM, sunt:

1) funcţionarul public, inclusiv funcţionarul public 
cu statut special (colaboratorul serviciului diplomatic, 
al serviciului vamal, al organelor apărării, securităţii 
naţionale şi ordinii publice, altă persoană care deţine 
grade speciale sau militare); 

2) angajatul autorităţilor publice autonome sau de 
reglementare, al întreprinderilor de stat sau municipa-
le, al altor persoane juridice de drept public; 

3) angajatul din cabinetul persoanelor cu funcţii de 
demnitate publică; 

4) persoana autorizată sau învestită de stat să pre-
steze în numele acestuia servicii publice sau să înde-
plinească activităţi de interes public.

Dacă e să ne referim la prima dintre aceste categorii 
– funcţionarul public, inclusiv funcţionarul public cu 
statut special (colaboratorul serviciului diplomatic, 
al serviciului vamal, al organelor apărării, securităţii 
naţionale şi ordinii publice, altă persoană care deţine 
grade speciale sau militare) – interesul primordial îl 
suscită noţiunea generică „funcţionarul public”.

În opinia lui P.Negulescu, funcţionarii publici sunt 

FUNCŢIONARUL  PUBLIC  (INCLUSIV  FUNCŢIONARUL 
PUBLIC  CU  STATUT  SPECIAL)  ÎN  CALITATE  DE  SUBIECT 

AL  INFRACŢIUNILOR  PREVĂZUTE  ÎN  cap. XV  DIN  PARTEA  
SPECIALĂ  A  CODULUI  PENAL 

Partea I
 

 Ruslan POPOV, 
doctorand (USM)

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

in definiţia noţiunii „persoană publică” din alin.
(2) art.123 CP RM, deducem că aceasta este o 

acei cetăţeni care, fiind numiţi de autoritatea compe-
tentă şi învestită, în mod legal, cu atributele funcţiilor 
lor, prestează, în mod permanent, o anumită activi-
tate, ce nu este exclusiv manuală, în scop de a face 
să funcţioneze un serviciu public în schimbul unui 
salariu plătit periodic1. După V.Prisăcaru, funcţiona-
rul public este acea persoană fizică ce, cu respectarea 
condiţiilor cerute de lege, a fost învestită prin numire 
într-o funcţie publică, pentru a desfăşura contra unui 
salariu o activitate continuă şi ritmică într-un serviciu 
public administrativ2. Gh.Buzescu consideră că func-
ţionarul public este persoana care realizează o anumi-
tă activitate într-un serviciu public, activitate legată 
de realizarea unei anumite funcţii, pe care o obţine 
prin numire, alegere sau contract de către o autoritate 
publică centrală sau locală3.

Bineînţeles, aceste, dar şi alte definiţii doctrinare 
ale noţiunii de ,,funcţionar public” prezintă semnifi-
caţie în planul elucidării esenţei juridice a noţiunii de 
funcţionar public. Totuşi, aceste definiţii doctrinare nu 
pot substitui definiţia legislativă a noţiunii de funcţio-
nar public, definiţie având o semnificaţie prioritară în 
contextul investigaţiei noastre.

În legătură cu aceasta, apelăm la art.2 al Legii 
Republicii Moldova privind declararea şi controlul 
veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de 
demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţi-
onarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de con-
ducere, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova 
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la 19.07.20024: funcţionar public – persoană fizică nu-
mită într-o funcţie publică în conformitate cu Legea 
cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 
public.

Astfel, potrivit art.2 al Legii cu privire la func-
ţia publică şi statutul funcţionarului public: funcţio-
nar public este persoana fizică numită, în condiţiile 
prezentei legi, într-o funcţie publică; funcţia publică 
constituie ansamblul atribuţiilor şi obligaţiilor stabi-
lite în temeiul legii în scopul realizării prerogativelor 
de putere publică. Nelipsit de interes este că, la alin.
(1) art.13 al legii date, se precizează: evidenţa la nivel 
naţional a funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici 
se efectuează prin administrarea registrului funcţiilor 
publice şi al funcţionarilor publici şi a dosarelor per-
sonale ale funcţionarilor publici.

În acest mod, atunci când există dubii dacă o per-
soană sau alta este sau nu funcţionar public, urmează 
a se verifica evidenţa acesteia în registrul funcţionari-
lor publici.

De asemenea, trebuie de menţionat că, în Legea 
cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionaru-
lui public, se face o clasificare a funcţiilor publice şi, 
implicit, a funcţionarilor publici. Potrivit art.7 al le-
gii amintite, conform nivelului atribuţiilor titularului, 
funcţiile publice se clasifică în următoarele catego-
rii: a) funcţii publice de conducere de nivel superior;        
b) funcţii publice de conducere; c) funcţii publice de 
execuţie.

Detaliile referitoare la fiecare dintre cele trei cla-
se sus-nominalizate le găsim în art.8-10 din Legea cu 
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului pu-
blic: categoria funcţionarilor publici de conducere de 
nivel superior include persoanele care sunt numite în 
una din următoarele funcţii publice de conducere de 
nivel superior: a) adjunct al conducătorului autorităţii 
administrative; b) conducător şi adjunct al conducăto-
rului aparatului autorităţii publice (Parlamentul, Pre-
şedintele Republicii Moldova, Consiliul Superior al 
Magistraturii, Curtea Constituţională, Curtea Supremă 
de Justiţie, Procuratura Generală, Curtea de Conturi); 
categoria funcţionarilor publici de conducere include 
persoanele numite, în condiţiile prezentei legi, în una 
din următoarele funcţii publice de conducere: a) con-
ducător şi adjunct al conducătorului organului din sub-
ordinea ministerelor şi altor autorităţi administrative; 
b) conducător şi adjunct al conducătorului subdivizi-
unii interioare a autorităţii publice; c) conducător şi 
adjunct al conducătorului serviciului deconcentrat al 
autorităţii publice; d) conducător şi adjunct al condu-
cătorului serviciului descentralizat, organizat în uni-
tatea administrativ-teritorială şi în unitatea teritorială 
autonomă cu statut special; e) secretar al consiliului 
satului (comunei), sectorului, oraşului (municipiului), 
raionului şi secretar al preturii; f) pretor şi vicepretor 
al sectorului mun. Chişinău; categoria funcţionarilor 

publici de execuţie include persoanele numite, în con-
diţiile prezentei legi, în alte funcţii publice decât cele 
prevăzute la art.8 şi 9 din Legea cu privire la funcţia 
publică şi statutul funcţionarului public.

În planul clasificării funcţionarilor publici, nu 
trebuie să uităm nici de Clasificatorul unic al func-
ţiilor publice, aprobat prin Legea Republicii Moldo-
va, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 
21.07.20115. Din Anexa la acest act legislativ, aflăm 
care persoane pot ocupa funcţii publice de conduce-
re de nivel superior, funcţii publice de conducere sau 
funcţii publice de execuţie. În acelaşi timp, nu trebuie 
să facem abstracţie de faptul că, potrivit art.2 al legii 
în cauză, acţiunea ei nu se extinde asupra funcţiilor 
publice ocupate de funcţionarii publici cu statut speci-
al. Aşa cum vom putea vedea mai jos, în cazul funcţi-
onarilor publici cu statut special, gradele militare sau 
speciale reprezintă criteriul care stă la baza clasificării 
acestor funcţionari.

Considerăm că, în cazul infracţiunilor prevăzute la 
art.324, 327-329 şi 332 CP RM, atunci când subiectul 
persoană publică este funcţionarul public, clasificarea 
fie conform nivelului atribuţiilor titularului (stabilită 
în Legea cu privire la funcţia publică şi statutul func-
ţionarului public), fie conform gradelor militare sau 
speciale deţinute, poate fi luată în consideraţie la indi-
vidualizarea pedepsei.

În altă ordine de idei, în opinia noastră, noţiunea 
„persoana publică” din alin.(2) art.123 CP RM inclu-
de două sensuri subsecvente: a) de funcţionar public; 
b) de persoană publică, care nu este funcţionar public, 
dar care se asimilează acestuia. În analiza pe care o 
vom efectua mai departe, se va putea observa că sin-
tagma „funcţionarul public cu statut special”, utilizată 
în alin.(2) art.123 CP RM, nu întotdeauna desemnează 
un funcţionar public în sensul strict al legii. În rea-
litate, în unele cazuri, această sintagmă se referă la 
persoane care se asimilează unui funcţionar public şi 
care deţin grade speciale sau militare. Considerăm că 
este cu totul impropriu a utiliza sintagma „funcţiona-
rul public cu statut special”, de exemplu, în raport cu: 
soldatul serviciului intern; ostaşul serviciului de sal-
vare; ostaşul de justiţie etc. În acelaşi timp, nu putem 
ignora nici faptul că, pentru definirea noţiunii „func-
ţionarul public cu statut special”, legiuitorul utilizea-
ză definitoriul „persoană care deţine grade speciale 
sau militare”, fără a face vreo diferenţiere a gradelor 
respective. Deci, persoană publică se consideră: atât 
soldatul serviciului intern, cât şi general-colonelul 
serviciului intern; atât ostaşul serviciului de salvare, 
cât şi general-maiorul serviciului de salvare; atât osta-
şul de justiţie, cât şi general-maiorul de justiţie etc.

În afară de persoanele care deţin grade speciale sau 
militare, considerăm că mai pot fi asimilate funcţiona-
rilor publici persoanele făcând parte din alte categorii 
specificate în alin.(2) art.123 CP RM: angajatul au-
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torităţilor publice autonome sau de reglementare, al 
întreprinderilor de stat sau municipale, al altor per-
soane juridice de drept public; angajatul din cabinetul 
persoanelor cu funcţii de demnitate publică; persoana 
autorizată sau învestită de stat să presteze în numele 
acestuia servicii publice sau să îndeplinească activi-
tăţi de interes public.

R.Viorescu afirmă că definiţia funcţională a noţiu-
nii de funcţionar public include în rândul funcţionari-
lor publici agenţii publici care exercită prerogative ale 
puterii publice, sau care participă la apărarea interese-
lor statului şi ale colectivităţilor teritoriale. Într-o ase-
menea concepţie, sunt consideraţi funcţionari publici 
membrii forţelor armate, ai poliţiei şi ai altor forţe de 
ordine, cei care lucrează în magistratură, administra-
ţie fiscală, diplomaţie, precum şi cei care-şi defăşoa-
ră activitatea în ministere, organisme administrative 
ale colectivităţilor locale, bănci centrale, în măsura în 
care persoanele în cauză exerciră atribuţii ordonate, 
din sfera puterii de stat sau din aria dreptului public6. 
Totuşi, nu poate fi trecut cu vederea că, în legislaţia 
Republicii Moldova (în special, în Legea cu privire la 
funcţia publică şi statutul funcţionarului public), nu 
este consacrată o asemenea concepţie funcţională a 
definirii noţiunii de ,,funcţionar public”. Conform Le-
gii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionaru-
lui public, funcţionar public poate fi numai persoana 
fizică numită, în condiţiile legii vizate, într-o funcţie 
publică.

Luând în consideraţie toată această complexitate 
de nuanţe, se prezintă ca imperioasă modificarea dis-
poziţiei de la alin.(2) art.123 CP RM, pentru ca ea să 
reflecte cu cât mai multă precizie juridică realitatea 
socială. În acest sens, venim cu o recomandare de lege 
ferenda. Propunem ca dispoziţia de la alin.(2) art.123 
CP RM să fie modificată, astfel încât să aibă conţinutul 
următor: „Prin persoană publică se înţelege funcţiona-
rul public sau persoana care se asimilează unui funcţi-
onar public, inclusiv: colaboratorul serviciului diplo-
matic; colaboratorul serviciului vamal; colaboratorul 
organelor apărării; colaboratorul organelor securităţii 
naţionale; colaboratorul organelor de ordine publică; 
altă persoană care deţine grade speciale sau militare; 
angajatul autorităţilor publice autonome sau de regle-
mentare, al întreprinderilor de stat sau municipale, al 
altor persoane juridice de drept public; angajatul din 
cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică; 
persoana autorizată sau învestită de stat să presteze în 
numele acestuia servicii publice sau să îndeplinească 
activităţi de interes public”.

În acest sens, va fi clar că, în dispoziţia de la alin.
(2) art.123 CP RM, sunt nominalizate două categorii 
principale de persoane publice: 1) funcţionarii pu-
blici; 2) persoanele publice, care nu sunt funcţionari 
publici, dar care se asimilează lor.

Revenind la analiza primei dintre cele patru ca-

tegorii de persoane publice, specificate în alin.(2) 
art.123 CP RM, în cele ce urmează, vom examina tră-
săturile particularizante ale persoanelor inidicate prin 
noţiunea „funcţionarul public cu statut special”.

Astfel, statutul juridic al colaboratorilor serviciu-
lui diplomatic este reglementat în Legea Republicii 
Moldova cu privire la serviciul diplomatic, adoptată 
de Parlamentul Republicii Moldova la 27.12.20017. 
Conform art.9 al acestei legi, personalul instituţiilor 
serviciului diplomatic este format: 1) în cadrul Minis-
terului Afacerilor Externe: a) din funcţionari publici 
în posturi diplomatice; b) din funcţionari publici care 
nu deţin posturi diplomatice; c) din personal adminis-
trativ-tehnic şi de serviciu; 2) în cadrul misiunilor di-
plomatice şi oficiilor consulare: a) din funcţionari pu-
blici în posturi diplomatice; b) din funcţionari publici 
care nu deţin posturi diplomatice; c) din personalul 
administrativ tehnic şi de serviciu.

Interpretând aceste prevederi, conchidem că sunt 
colaboratori ai serviciului diplomatic în sensul dis-
poziţiei de la alin.(2) art.123 CP RM funcţionarii pu-
blici în posturi diplomatice, precum şi funcţionarii 
publici care nu deţin posturi diplomatice, indiferent 
dacă aceştia activează în cadrul Ministerului Aface-
rilor Externe sau în cadrul misiunilor diplomatice şi 
oficiilor consulare. Cei care fac parte din personalul 
administrativ-tehnic şi de serviciu nu pot fi conside-
raţi colaboratori ai serviciului diplomatic în sensul 
dispoziţiei de la alin.(2) art.123 CP RM, întrucât nu 
sunt funcţionari publici.

Mai este cazul de precizat că, în corespundere cu 
alin.(4) art.4 al Legii Republicii Moldova cu privire 
la Agentul guvernamental, adoptată de Parlamentul 
Republicii Moldova la 28.10.20048, Agentul guverna-
mental, în perioada exercitării atribuţiilor de serviciu, 
este membru al serviciului diplomatic al Republicii 
Moldova. Deci, implicit, Agentul guvernamental este 
colaborator al serviciului diplomatic în sensul dispo-
ziţiei de la alin.(2) art.123 CP RM.

Pentru că mai sus am vorbit despre personalul ad-
ministrativ-tehnic (care nu se consideră persoane pu-
blice în sensul dispoziţiei din alin.(2) art.123 CP RM), 
consemnăm că mai jos vom mai atesta situaţii în care 
apare un astfel de personal, numit şi: personalul teh-
nic; personalul de deservire tehnică; personalul care 
desfăşoară activităţi auxiliare. Iată de ce vom recurge 
la o divagaţie şi vom examina caracteristicile celor 
din personalul administrativ-tehnic (personalul teh-
nic; personalul de deservire tehnică; personalul care 
desfăşoară activităţi auxiliare), pentru a-i putea deo-
sebi de persoanele publice.

În acest sens, conform lit.c) alin.(3) art.4 al Legii 
cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionaru-
lui public, se stabileşte că prevederile legii date nu se 
aplică personalului din autorităţile publice care desfă-
şoară activităţi auxiliare de secretariat, protocol şi ad-
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ministrative (pază, întreţinere-reparaţii, gospodărire şi 
deservire), de administrare a sistemelor informaţiona-
le, inclusiv de introducere şi prelucrare a informaţiei 
ce asigură funcţionarea autorităţii publice.

Prevederi mai detaliate privind personalul admi-
nistrativ-tehnic (personalul tehnic; personalul de de-
servire tehnică; personalul care desfăşoară activităţi 
auxiliare) găsim în Anexa nr.4 la Hotărârea Guvernu-
lui privind salarizarea funcţionarilor publici şi persoa-
nelor care efectuează deservirea tehnică, nr.525 din 
16.05.20069. Din prevederile acesteia, aflăm că per-
sonalul în cauză îl formează: secretarul judecătoriei; 
secretarul colegiului judiciar; şef arhivă; şef biblio-
tecă (sală de lectură); şef expediţie; şef recepţie; şef 
serviciu de dactilografiere; redactor; şef serviciu mul-
tiplicare; şef serviciu auxiliar (director administrativ); 
şef depozit; inspector superior; statistician superior; 
custode superior fonduri; secretar al conducătorului; 
secretar-stenograf; secretar-dactilograf; inspector; 
statistician; custode fonduri; casier; dactilograf cate-
goria I; dactilograf categoria II; stenograf; adminis-
trator; secretar tehnic; arhivar; restaurator documente; 
expeditor; curier.

După această divagaţie necesară, revenim la cer-
cetarea particularităţilor celor care fac parte din prima 
categorie de persoane publice în sensul dispoziţiei de 
la alin.(2) art.123 CP RM.

Statutul juridic al colaboratorilor serviciului va-
mal este reglementat prin Legea serviciului în organe-
le vamale. Potrivit art.3 al acestui act legislativ, cola-
boratorul vamal este persoană cu funcţie de răspunde-
re numită, în condiţiile prezentei legi, într-o funcţie în 
cadrul organului vamal. Colaboratorul vamal deţine 
grade speciale; în cadrul organelor vamale activează 
funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii cu 
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului pu-
blic, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi 
auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii.

Așadar, cei din personalul contractual, care desfă-
şoară activităţi auxiliare, nefiind funcţionari publici, 
nu pot fi consideraţi colaboratori ai serviciului vamal 
în sensul dispoziţiei de la alin.(2) art.123 CP RM. În 
sensul acestei norme, colaboratori ai serviciului va-
mal pot fi consideraţi numai funcţionarii publici din 
cadrul organelor vamale, care deţin grade speciale. 
Potrivit art.4 al Legii serviciului în organele vamale, 
gradele speciale ale serviciului vamal sunt următoa-
rele: a) plutonier al serviciului vamal; b) plutonier 
major al serviciului vamal; c) sublocotenent al ser-
viciului vamal; d) locotenent al serviciului vamal; 
e) locotenent major al serviciului vamal; f) căpitan 
al serviciului vamal; g) maior al serviciului vamal; 
h) locotenent-colonel al serviciului vamal; i) colonel 
al serviciului vamal; j) general-maior al serviciului 
vamal; k) general-locotenent al serviciului vamal;            
l) general-colonel al serviciului vamal.

În continuare, menţionăm că colaborator al orga-
nelor apărării trebuie considerată persoana desemna-
tă prin noţiunea „şef (comandant)” în cadrul Regu-
lamentului Serviciului interior al Forţelor Armate ale 
Republicii Moldova (Anexa nr.1 la Decretul Preşe-
dintelui Republicii Moldova privind aprobarea regu-
lamentelor militare ale Forţelor Armate ale Republicii 
Moldova, nr.2327 din 03.09.2009)10. Luând în consi-
deraţie dispoziţiile din cap. IV al acestui regulament, 
se poate afirma că sunt colaboratori ai organelor apă-
rării în sensul dispoziţiei de la alin.(2) art.123 CP RM: 
1) comandantul unităţii militare; 2) locţiitorul coman-
dantului unităţii militare; 3) ofiţerul pentru probleme-
le juridice al unităţii; 4) şeful serviciului financiar al 
unităţii militare, locţiitorul şi specialiştii serviciului 
financiar; 5) şeful statului major al unităţii militare; 
6) comandantul de batalion (divizion); 7) locţiitorul 
comandantului de batalion (divizion); 8) şeful de stat 
major al batalionului (divizionului); 9) comandantul 
de companie (baterie); 10) locţiitorul comandantului 
de companie (baterie); 11) comandantul de pluton 
(grup); 12) plutonierul de subunitate; 13) instructorul 
sanitar al subunităţii; 14) locţiitorul comandantului de 
pluton; 15) comandantul de grupă.

În context, facem următoarea precizare: la art.370 
CP RM se stabileşte răspunderea pentru infracţiunea 
de abuz de putere, exces de putere sau inacţiune la 
exercitarea puterii; la art.378 CP RM se prevede răs-
punderea pentru infracţiunea de atitudine neglijentă 
faţă de serviciul militar. Art.370 CP RM este o normă 
specială faţă de art.327 sau 328 CP RM. La rândul 
său, art.378 CP RM este o normă specială în raport 
cu art.329 CP RM. În acelaşi timp, art.324 şi 332 CP 
RM nu cunosc o astfel de concurenţă între norma ge-
nerală şi norma specială. Deci, aceste două articole 
presupun că subiect al infracţiunii poate fi inclusiv 
persoana publică – colaborator al organelor apărării. 
Nu acelaşi lucru se poate afirma despre art.327, 328 
şi 329 CP RM: subiect al infracţiunilor date nu poate 
fi persoana publică care este colaborator al organelor 
apărării. În cazul în care o asemenea persoană comite 
abuz de putere, exces de putere sau inacţiune la exer-
citarea puterii, ori manifestă atitudine neglijentă faţă 
de serviciul militar, i se va aplica răspunderea numai 
în baza art.370 sau 378 CP RM. Privite ca norme ge-
nerale, art.327, 328 şi 329 CP RM nu se vor aplica în 
astfel de cazuri.

Exemplele din practica judiciară demonstrează că 
această regulă de calificare se respectă: S.D. a fost 
condamnat în baza alin.(1) art.370 CP RM. În fapt, 
la 31.03.2008, fiind militar prin contract, aflându-se 
în serviciu în calitate de ofiţer al grupei ofiţerilor de 
serviciu al Direcţiei Regionale asigurare Chişinău, 
acesta a încălcat cerinţele art.26 al Legii Republicii 
Moldova cu privire la statutul militarilor, adoptată 
de Parlamentul Republicii Moldova la 22.07.200511, 
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ale art.13, 14, 16, 33, 66 şi 78 din Regulamentul 
Serviciului interior al Forţelor Armate, precum şi 
ale art.5 din Anexa la Legea Republicii Moldova cu 
privire la aprobarea Regulamentului disciplinei mi-
litare, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova 
la 02.03.200712, şi a comis un abuz de putere în urmă-
toarele împrejurări: la data indicată, aproximativ la 
ora 23.30, contrar obligaţiunilor de serviciu, urmă-
rind scopul de profit, S.D. a permis ilegal subalterni-
lor săi, sergentului inferior B.A. şi soldaţilor G.A. şi 
B.E., să părăsească teritoriul unităţii militare pentru 
câteva ore în schimbul unei remunerări materiale. 
La 01.04.08 aproximativ la ora 01.30, B.A., G.A. şi 
B.E. s-au întors în unitatea militară şi i-au transmis 
lui S.D. 300 de lei pentru că el le-a permis părăsirea 
unităţii militare şi nu a comunicat despre acest fapt 
comandamentului13; A.C. a fost condamnat în baza 
alin.(1) art.370 CP RM. În fapt, la 14.03.2009, apro-
ximativ la ora 01.00, acesta a încălcat prevederile 
art.26 al Legii cu privire la statutul militarilor, de la 
art.13, 14, 16, 66 şi 78 ale Regulamentului Serviciului 
interior al Forţelor Armate, precum şi ale art.5 din 
Anexa la Legea cu privire la aprobarea Regulamentu-
lui disciplinei militare. La concret, aflându-se în dor-
mitorul companiei unităţii militare 1001, situată în 
mun. Chişinău, str. Doina, 102, A.C. l-a maltratat pe 
soldatul G.M., aplicându-i câteva lovituri cu pumnii 
în cap, faţă şi sub coastă în partea stângă, cauzându-i 
leziuni corporale uşoare14; A.O. a fost condamnat în 
conformitate cu alin.(2) art.378 CP RM. În fapt, la 
20.03.2011, fiind şef şi persoană cu funcţii de răspun-
dere, aflându-se în serviciul de gardă în calitate de 
şef de gardă la paza corpului de gardă a Batalionului 
3 Infanterie Independent al Forţelor de Menţinere a 
Păcii, dislocat în s. Coşniţa, r-nul Dubăsari, acesta a 
încălcat prevederile art.26 şi 37 din Legea cu privire 
la statutul militarilor, ale art.5-9 din Anexa la Legea 
cu privire la aprobarea Regulamentului disciplinei 
militare, ale art.112, 193-207 din Anexa nr.2 (Regu-
lamentul Serviciului de garnizoană şi Serviciului de 
gardă al Forţelor Armate ale Republicii Moldova) la 
Decretul Preşedintelui Republicii Moldova privind 
aprobarea regulamentelor militare ale Forţelor Ar-
mate ale Republicii Moldova, nr.2327 din 03.09.2009, 
precum şi ale art.116 din Regulamentul Serviciului 
interior al Forţelor Armate. Conform acestor preve-
deri, A.O. era obligat: să verifice ca personalul gărzii 
să nu dispună de aparate telefonice mobile, aparate 
de fotografiat şi alte dispozitive electronice interzise, 
la momentul intrării în gardă; să adune garda sa în 
faţa corpului de gardă, cu frontul spre aceasta şi după 
primirea-predarea serviciului, să dea ordin de ampla-

sare a armelor în rastel; să menţină în permanenţă 
o disciplină militară strictă şi o stare moral-psiholo-
gică sănătoasă în cadrul efectivului; să întreprindă 
măsuri pentru prevenirea cazurilor de deces şi de tra-
umatism în cadrul efectivului; să stabilească regulile 
de securitate pe timpul executării diferitelor activităţi 
conform programului zilnic, folosirii armamentului în 
serviciul de gardă şi să aducă aceste reguli de securi-
tate la cunoştinţa subordonaţilor; să ceară şi să con-
troleze respectarea lor strictă. În loc de aceasta, A.O. 
a manifestat o atitudine neglijentă faţă de serviciul 
militar: intrând în corpul de gardă şi încălcând grav 
cerinţele regulamentare, A.O. a permis personalului 
gărzii de a se deplasa în fumuar împreună cu armele 
şi muniţiile repartizate, lăsându-i fără supraveghere. 
Profitând de atitudinea neglijentă faţă de obligaţiu-
nile de serviciu ale lui A.O., santinela soldat J.I. a 
cuplat încărcătorul la armă, pentru a se fotografia. 
Ulterior, uitând că încărcătorul este cuplat la armă, 
J.I. a apăsat pe trăgaci, drept rezultat survenind dece-
sul soldatului G.C.15.
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SUMMARy
In this study, among other things, there is determined that the subject of the offense referred to in 

par.(1) art.326 PC RM must be a person who have influence or claims to have effect on a public body, 
dignitaries, foreign public figures or international civil servant. It is also argued that if the influence ped-
dler has any effect on the decision maker likely toward influence, then the influence in question is a real, 
actual one. If the influence peddler claims to have effect on the decision maker likely toward influence, 
then the respective influence is a presumed, hypothetical one.

primul rând, persoana fizică responsabilă care, în mo-
mentul săvârşirii infracţiunii, a atins vârsta de 16 ani. 
În al doilea rând, subiect al acestor infracţiuni poate fi 
persoana juridică, cu excepţia autorităţii publice.

Referitor la subiectul infracţiunii de trafic de influ-
enţă, M.A. Hotca menţionează: „Subiectul activ nu este 
circumstanţiat, ceea ce înseamnă că poate avea această 
calitate orice persoană fizică ce îndeplineşte condiţiile 
generale ale subiectului activ al infracţiunii”1. Această 
afirmaţie îşi găseşte valabilitatea şi în contextul Legii 
penale a Republicii Moldova: nici în cazul infracţiunii 
prevăzute la alin.(1) art.326 CP RM, nici în cazul in-
fracţiunii specificate la alin.(11) art.326 CP RM, nici 
în ipoteza în care subiect este persoana fizică, nici în 
cea în care subiect este persoana juridică, legiuitorul 
autohton nu reclamă nici o calitate specială. Nu este 
obligatoriu – ca în cazul, de exemplu, al infracţiunilor 
specificate la art.324, 327-329, 3301 şi 332 CP RM – ca 
subiectul-persoană fizică să aibă calitatea de persoană 
publică, de persoană cu funcţie de demnitate publică, 
de persoană publică străină, de funcţionar internaţio-
nal sau o altă asemenea calitate specială.

Sub acest aspect, faptele de trafic de influenţă, 
precum şi de cumpărare de influenţă în reglementa-
rea Legii penale a Republicii Moldova se deosebesc 
de faptele similare prevăzute de legislaţiile penale ale 
altor state. De exemplu, conform art.250 CPT, numai 
un funcţionar public poate fi subiect al infracţiunii co-
respunzătoare. De asemenea, potrivit art.197-IV CPJ, 
numai o persoană cu funcţie de răspundere (alta decât 
persoana influenţată) poate fi subiect al infracţiunii co-
respunzătoare. 

La fel, în corespundere cu alin.(I) şi (III) art.221 
din Codul penal al Mexicului, numai un funcţionar pu-
blic poate fi subiect al infracţiunilor corespunzătoare; 
în acelaşi timp, în acord cu alin.(II) art.221 din Codul 
penal al Mexicului, legiuitorul mexican nu reclamă 

SUBIECTUL  INFRACŢIUNILOR  PREVĂZUTE LA art.326 CP RM 
Partea I
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upă cum reiese din art.21 CP RM, subiectul in-
fracţiunilor prevăzute la art.326 CP RM este, în 

nici o calitate specială pentru subiectul infracţiunii 
corespunzătoare. În Legea penală franceză, norme 
diferite incriminează: traficul de influenţă săvârşit de 
persoanele aflate în serviciul public (mai precis, de un 
reprezentant al autorităţii publice, de o persoană care 
execută o sarcină de serviciu public sau de o persoa-
nă care a fost aleasă de cetăţeni) (art.432-11 din Co-
dul penal al Franţei); traficul de influenţă săvârşit de 
persoanele particulare (art.433-1 şi 433-2 din Codul 
penal al Franţei). Dispoziţiei art.326 CP RM nu-i este 
cunoscută nici abordarea diferenţiată în planul lipsei 
sau prezenţei unei calităţi speciale a subiectului infrac-
ţiunii, pe care o remarcăm în art.428 şi 429 din Codul 
penal al Spaniei: la art.428 din Codul penal al Spa-
niei se prevede răspunderea pentru fapta de trafic de 
influenţă săvârşită de un funcţionar public (altul decât 
funcţionarul public supus influenţării) sau de o per-
soană cu funcţie de răspundere (alta decât cea supusă 
influenţării); în art.429 din Codul penal al Spaniei se 
incriminează fapta de trafic de influenţă, săvârşită de o 
persoană particulară. 

Nu în ultimul rând, în acord cu alin.(3) art.7 din 
Legea României nr.78 din 08.05.2000 pentru pre-
venirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de co-
rupţie2 – dacă infracţiunea de cumpărare de influenţă 
este săvârşită de un funcţionar cu atribuţii de control 
sau de o persoană care, potrivit legii, are atribuţii de 
constatare sau de sancţionare a contravenţiilor ori de 
constatare, urmărire sau judecare a infracţiunilor – ma-
ximul special al pedepsei se majorează cu 2 ani. De 
asemenea, după cum reiese din art.8 al Legii României 
nr.78/2000, constituie infracţiuni de cumpărare de in-
fluenţă şi faptele incriminate la alin.(1) art.61 al Legii 
României nr.78/2000, săvârşite de manageri, directori, 
administratori, cenzori sau alte persoane cu atribuţii de 
control la societăţile comerciale, companiile şi socie-
tăţile naţionale, regiile autonome şi la orice alţi agenţi 
economici.

Deşi în cazul subiectului infracţiunilor, prevăzute 
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la art.326 CP RM, nu se cere nici o calitate specială, 
totuşi este obligatoriu să existe circumstanţe anumite 
în a căror prezenţă un asemenea subiect îşi săvârşeşte 
fapta. În legătură cu aceasta, au dreptate S.Brînza şi 
V.Stati, care afirmă că subiectul infracţiunii de trafic 
de influenţă trebuie să fie o persoană care are influenţă 
sau care susţine că are influenţă asupra unui funcţio-
nar3. Adaptând această postulare rigorilor legii penale 
în vigoare, putem consemna că subiectul infracţiunii 
prevăzute la alin.(1) art.326 trebuie să fie o persoa-
nă care are influenţă sau care susţine că are influenţă 
asupra unei persoane publice, persoane cu funcţie de 
demnitate publică, persoane publice străine sau a unui 
funcţionar internaţional. Stabilirea acestei circumstan-
ţe ne ajută să identificăm rolul fiecăreia dintre cele trei 
persoane a căror prezenţă – reală (iar, în unele cazuri, 
presupusă) – face posibilă săvârşirea infracţiunilor 
specificate la art.326 CP RM:

1) traficantul de influenţă, adică subiectul infracţiu-
nii prevăzute la alin.(1) art.326 CP RM, este persoana 
care pretinde, acceptă sau primeşte, personal sau prin 
mijlocitor, bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, 
alte bunuri sau avantaje, pentru sine sau pentru o altă 
persoană, având influenţă sau susţinând că are influen-
ţă asupra unei persoane publice, persoane cu funcţie de 
demnitate publică, persoane publice străine sau funcţi-
onar internaţional, pentru a-l face să îndeplinească sau 
nu, ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei 
acţiuni în exercitarea funcţiei sale, indiferent dacă ase-
menea acţiuni au fost sau nu săvârşite; 

2) cumpărătorul de influenţă (alias terţul intere-
sat), adică subiectul infracţiunii specificate la alin.(11) 
art.326 CP RM, este persoana care promite, oferă sau 
dă unei persoane (şi anume, traficantului de influen-
ţă), personal sau prin mijlocitor, bani, titluri de valoa-
re, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, pentru 
aceasta sau pentru o altă persoană, când respectiva 
persoană are sau susţine că are o influenţă asupra unei 
persoane publice, persoane cu funcţie de demnitate 
publică, persoane publice străine sau funcţionar inter-
naţional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu, ori 
să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acţiuni 
în exercitarea funcţiei sale, indiferent dacă asemenea 
acţiuni au fost sau nu săvârşite; 

3) factorul de decizie susceptibil de influenţare, 
adică acea persoană publică, persoană cu funcţie de 
demnitate publică ori persoană publică străină, sau 
acel funcţionar internaţional, asupra căruia traficantul 
de influenţă fie are influenţă, fie susţine că are influ-
enţă.

După identificarea rolului fiecăreia dintre cele trei 
persoane a căror prezenţă – reală (iar, în unele cazuri, 
presupusă) – face posibilă săvârşirea infracţiunilor 
specificate la art.326 CP RM, vom apela la punctul de 
vedere aparţinând lui S.Brînza şi V.Stati: „În art.326 
CP RM, termenul «influenţă» este folosit în sensul 

de putere, capacitate de a modifica comportamentul 
funcţionarului în sensul dorit, respectiv de a determina 
funcţionarul să facă o favoare sau să ia o decizie favo-
rabilă... În sensul art.326 CP RM, termenul «influen-
ţa» priveşte acea influenţă care trebuie să izvorască din 
alte raporturi decât raporturile legale de subordonare, 
de control, colaborare, îndrumare, supraveghere etc., 
prevăzute de lege sau în baza legii”4.

Din cele menţionate, reiese că, în contextul infrac-
ţiunilor prevăzute la art.326 CP RM, influenţa – exer-
citată, sau care poate fi exercitată asupra factorului de 
decizie susceptibil de influenţare – îşi poate avea sursa 
în relaţiile de rudenie, afinitate, amiciţie, prietenie, ca-
maraderie, colegialitate, parteneriat etc.

De exemplu, în speţa următoare, relaţiile de rude-
nie sunt cele care reprezintă sursa influenţei ce poate 
fi exercitată asupra factorului de decizie susceptibil de 
influenţare: P.M. a fost învinuit de săvârşirea infracţiu-
nii prevăzute la alin.(1) art.326 CP RM. În fapt, în una 
din zilele lunii august a anului 2011, aflându-se în or. 
Şoldăneşti, într-o gheretă amplasată pe teritoriul În-
treprinderii municipale „Piaţa Şoldăneşti”, în cadrul 
convorbirii cu E.G. şi I.S., a susţinut că, în schimbul 
a 300 de dolari SUA, îl va influenţa pe fiul său, P.A., 
care deţine funcţia de manager- şef al Întreprinderii 
municipale „Piaţa Şoldăneşti”, să îndeplinească acţi-
uni ce intră în obligaţiunile lui de serviciu: să încheie 
cu G.E. un contract civil de prestări servicii în dome-
niul salubrizării, iluminare nocturnă, pază şi apă. La 
13.10.2011, aproximativ la ora 11.00, P.M. a primit 
prin intermediul lui I.S. cei 300 de dolari SUA5.

Mai sus am menţionat că, în contextul infracţiunii 
de trafic de influenţă, traficantul de influenţă fie are 
influenţă, fie susţine că are influenţă asupra factorului 
de decizie susceptibil de influenţare. În cazul în care 
traficantul de influenţă are influenţă asupra factorului 
de decizie susceptibil de influenţare, influenţa în cauză 
este una reală, efectivă. În cazul în care traficantul de 
influenţă susţine că are influenţă asupra factorului de 
decizie susceptibil de influenţare, influenţa în cauză 
este una prezumtivă, ipotetică.

Faptul că influenţa dată poate fi una prezumtivă, nu 
înseamnă că ea nu ar putea fi exercitată ulterior. Or, 
aşa cum opinează cu drept cuvânt S.Brînza şi V.Stati, 
„atunci când influenţa făptuitorului asupra funcţio-
narului nu este reală, ci numai afirmată de făptuitor, 
această influenţă trebuie să îndeplinească şi condiţiile 
definite de legiuitor prin expresia «susţine că are influ-
enţă asupra unui funcţionar». Cu alte cuvinte, această 
influenţă trebuie să fie posibilă şi credibilă, nu însă o 
pretinsă influenţă ce apare irealizabilă sau este absur-
dă, imposibil de a exista şi a avea efect. Dacă influenţa 
nu este posibilă (atât în sensul efectuării, cât şi al fina-
lităţii), fapta nu constituie trafic de influenţă, ci escro-
cherie sau şantaj”6. O opinie similară este exprimată 
de V.Dabu7.
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În context, poate fi prezentat următorul exemplu din 
practica judiciară, când, pe bună dreptate, răspunderea 
s-a aplicat nu pentru infracţiunea de trafic de influenţă, 
dar pentru infracţiunea de escrocherie: B.V. a fost con-
damnat în baza alin.(5) art.190 CP RM. În fapt, în pe-
rioada 12.04.2006-20.09.2006, prin înţelegere preala-
bilă cu o altă persoană, împărţind rolurile şi urmărind 
scopul dobândirii ilicite a bunurilor lui D.N. şi H.V., 
declarându-le acestora cum că ar cunoaşte unele per-
soane cu funcţie de răspundere în procedura cărora se 
află cauza penală pornită în privinţa lui M.A. şi M.M., 
şi cum că ar putea interveni în scopul clasării acestei 
cauze penale, au însuşit de la D.N. şi H.V. 21.333 euro 
şi 17.700 de dolari SUA8.

După S.Brînza şi V.Stati, „traficul de influenţă, 
presupunând ipoteza în care făptuitorul susţine că are 
influenţă asupra unui funcţionar, trebuie deosebit de 
escrocheria presupunând înşelăciunea care se referă la 
relaţia făptuitorului cu un funcţionar, când făptuitorul 
pretinde fals că are influenţă asupra acelui funcţionar. 
În ultimul caz, făptuitorul anume pretinde fals, nu sus-
ţine, cum este specificat în art.326 CP RM. În acest 
caz, aplicabil este art.190 CP RM”9. 

În atare context, ridică semne de întrebare una din-
tre concluziile la care ajunge V.Dobrinoiu10. Mai bine 
zis, autorul se raliază punctului de vedere exprimat 
de B.Dandine: „Există infracţiune (se are în vedere 
infracţiunea de trafic de influenţă – n.a.) consumată 
chiar dacă făptuitorul, pretinzând sau primind foloa-
sele, ori acceptând promisiunea lor, nu s-a gândit nici 
un moment să intervină în favoarea cumpărătorului de 
influenţă”11. Dacă făptuitorul ia recompensa nelegiti-
mă nu pentru a interveni în favoarea cumpărătorului 
de influenţă, atunci pentru ce altceva o ia? Considerăm 
că, în ipoteza dată, numai sustragerea recompensei ne-
legitime este cea care poate fi însoţită de înşelăciune. 
Or, atunci când i se transmite recompensa nelegitimă, 
făptuitorul îşi asumă angajamentul să intervină în fa-
voarea cumpărătorului de influenţă. Deci, există toate 
temeiurile a vorbi nu despre consumarea sau necon-
sumarea infracţiunii de trafic de influenţă, dar despre 
existenţa infracţiunii de escrocherie.

În planul disocierii traficului de influenţă, în raport 
cu infracţiunea de escrocherie, atrage atenţia opinia lui 
A.Borodac în legătură cu esenţa juridică a infracţiunii 
de trafic de influenţă, presupunând ipoteza când făp-
tuitorul susţine că are influenţă, asupra unui factor de 
decizie: traficul de influenţă reprezintă o vânzare a in-
fluenţei pe care făptuitorul o are asupra unei persoane 
cu funcţie de răspundere sau asupra unui funcţionar al 
autorităţii publice, ori a unei organizaţii de stat, precum 
şi o escrocherie în cazul în care el lasă să se înţeleagă 
că o are asupra acestora şi pe care de fapt nu o are12.

Replicând, considerăm că traficul de influenţă nu 
poate reprezenta o escrocherie şi nu trebuie confun-
dată cu această faptă infracţională. În doctrina penală, 

găsim argumentele care confirmă această afirmaţie a 
noastră: în cazul escrocheriei, bunul este obţinut ca ur-
mare a manoperelor frauduloase, în timp ce la traficul 
de influenţă făptuitorul obţine folosul material în urma 
promisiunii că va interveni pe lângă acel funcţionar, 
în atribuţiile de serviciu ale căruia intră soluţionarea 
chestiunii de interes pentru victimă13; atunci când făp-
tuitorul pretinde fals că are influenţă, nu susţine că are 
influenţă, aplicabil este art.190 CP RM. Aceasta deoa-
rece înşelăciunea nu întruneşte cerinţele pe care trebuie 
să le aibă înşelăciunea în contextul infracţiunii de trafic 
de influenţă. Pentru că poţi susţine că ai influenţă (deşi 
nu o ai), dar totuşi să intervii pe lângă funcţionar. Sau, 
cel puţin, să intenţionezi să intervii. În acest caz, nu 
avem temeiuri să nu aplicăm art.326 CP RM14; traficul 
de influenţă, presupunând ipoteza în care făptuitorul 
susţine că are influenţă asupra unui funcţionar, trebuie 
deosebit de escrocheria presupunând înşelăciunea care 
se referă la relaţia făptuitorului cu un funcţionar, când 
făptuitorul pretinde fals că are influenţă asupra acelui 
funcţionar. În ultimul caz, făptuitorul anume pretinde 
fals, nu susţine, cum este specificat în art.326 CP RM. 
În acest caz, aplicabil este art.190 CP RM15.

Aşadar, infracţiunea de trafic de influenţă (alin.(1) 
art.326 CP RM) şi infracţiunea de escrocherie (art.190 
CP RM) se aseamănă prin aceea că pot presupune rea-
lizarea înşelăciunii. Însă, în cele două cazuri, înşelăciu-
nea are conotaţii diferite: în cazul infracţiunii de trafic 
de influenţă, făptuitorul poate să nu aibă influenţă asu-
pra factorului de decizie, însă aceasta nu înseamnă că 
făptuitorul are intenţia să sustragă recompensa pe care 
i-o transmite cumpărătorul de influenţă. La momentul 
luării recompensei, făptuitorul nu are influenţă asupra 
factorului de decizie, însă intenţionează să o obţină 
şi să o exercite. În opoziţie, în situaţia escrocheriei, 
făptuitorul nu are influenţă asupra factorului de deci-
zie, având intenţia să sustragă recompensa pe care i-o 
transmite cumpărătorul de influenţă. La momentul luă-
rii recompensei, făptuitorul nu intenţionează să obţină 
influenţa asupra factorului de decizie şi să o exercite. 
În alţi termeni, în cazul traficului de influenţă, făptuito-
rul nu înşeală cu privire la faptul dacă va transmite sau 
nu banii. El poate înşela doar în privinţa faptului că are 
sau nu o influenţă reală asupra factorului de decizie.

În alt context, atrag atenţia unele opinii exprimate 
în procesul discuţiei asupra proiectului art.252 „Tra-
ficul de influenţă” din Codul penal al României din 
17.03.193616, opinii care se dovedesc a fi actuale şi as-
tăzi: „Ceea ce am înţeles să pedepsim... este prevalarea 
de o influenţă, reală sau presupusă. Că clientul poate, 
când vine la avocat, să aibă anumite consideraţiuni în 
vederea aceasta, îl priveşte pe el, dar în stabilirea ra-
portului de mandat cu clientul meu, dacă mă prevalez 
în faţa lui că am anumite influenţe la autorităţile la care 
intervin, aceasta constituie elementul esenţial al delic-
tului de trafic de influenţă şi înţelegem să o pedepsim” 
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(T.Iliescu); „Nu orice intervenţie, chiar remunerată, 
este ilicită... Avocatul care ia onorarii mari din cauza 
onorabilităţii sale, din cauza reputaţiei sale cunoscute, 
a cunoştinţelor sale profesionale şi a conştiinţei cu care 
îşi îndeplineşte datoria, nu poate cădea sub sancţiunile 
legii, prin faptul că face la un moment dat un demers 
pentru reuşita angajamentului său, la autorităţi, fără să 
fi pledat efectiv procesul, dar care demers constituie 
un serviciu profesional din categoria celor care intră în 
ordinea lui profesională” (H.Aznavorian)17.

Înseamnă oare aceasta că, şi în accepţiunea Legii 
penale a Republicii Moldova, întru exercitarea influ-
enţei sale asupra factorului de decizie, traficantul de 
influenţă îşi foloseşte poziţia lui care nu decurge din 
cadrul legii? Răspunzând pozitiv la această întrebare, 
S.Brînza şi V.Stati susţin: „În sensul art.326 CP RM, 
influenţa şi mijloacele de înfăptuire a acesteia trebuie 
să nu fie prevăzute şi permise de lege ca o activitate 
legală, desfăşurată pe principiile dreptului, cum ar fi, 
de exemplu, în cadrul profesiei de avocat, de consilier 
juridic, de expert sau chiar în executarea contractului 
de mandat. De aceea, activitatea legală, promisă de un 
avocat de a influenţa prin mijloace legale (pledoarie, 
invocarea legii, a probelor etc.) o autoritate judecă-
torească sau administrativă, nu intră în conceptul de 
influenţă folosit de legiuitor în art.326 CP RM... Dacă 
însă, acela care nu se prevalează de calitatea lui, de 
exemplu, de avocat, ci se prevalează de influenţa ade-
vărată sau pretinsă ce ar avea-o pe lângă un funcţionar, 
şi, datorită acestei influenţe, cere sau îşi stipulează un 
onorariu, chiar şi unul mic, acela săvârşeşte trafic de 
influenţă”18.

Aşadar, până la urmă, în vederea aplicării răspun-
derii în baza alin.(1) art.326 CP RM, contează de ce a 
făcut uz, de ce s-a folosit, de ce s-a prevalat făptuitorul 
pentru a face ca persoana publică, persoana cu func-
ţie de demnitate publică, persoana publică străină sau 
funcţionarul internaţional să îndeplinească sau nu ori 
să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acţiuni 
în exercitarea funcţiei sale: 1) de calitatea oficială pe 
care i-o conferă cadrul legii; 2) de influenţa reală sau 
presupusă asupra acelei persoane publice, persoane cu 
funcţie de demnitate publică, persoane publice străine 
sau acelui funcţionar, influenţă care scapă incidenţei 
cadrului legii.

La cea de-a doua ipoteză, nominalizată mai sus, se 
referă speţa următoare: V.V. a fost învinuită de comite-
rea infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.326 CP RM. 
În fapt, activând în calitate de avocat la Biroul Aso-
ciat de Avocaţi „C.”, fiind împuternicită, în baza unui 
contract de prestare a serviciilor juridice, să reprezin-
te interesele lui A.A., bănuit în comiterea infracţiunii 
prevăzute la alin.(2) art.361 CP RM, susţinând că are 
influenţă asupra unui procuror din Procuratura secto-
rului Râşcani, mun. Chişinău, V.V. i-a promis soţiei lui 
A.A., A.N., că, în schimbul sumei de 500 de euro va in-

terveni pe lângă acel procuror, pentru a asigura reca-
lificarea acţiunilor în cauza penală de învinuire a lui 
A.A. Astfel, la 16.06.2011, aproximativ la ora 13.40, 
V.V. s-a întâlnit cu A.N. în faţa hotelului „Codru” din 
mun.Chişinău şi a primit de la ea 5 bancnote a câte 
100 de euro fiecare, confirmând implicarea sa în sco-
pul sus-menţionat19.

După cum se vede, în acest exemplu, V.V. s-a pre-
valat nu de calitatea ei oficială de avocat, presupunând 
recurgerea la mijloace legale (pledoarie, invocarea le-
gii, a probelor etc.), dar de influenţa presupusă asupra 
unui procuror. Deci, se prezintă ca întemeiată aplica-
rea faţă de V.V. a răspunderii pentru infracţiunea de 
trafic de influenţă.

După aceleaşi principii, infracţiunea de trafic de in-
fluenţă urmează a fi delimitată de activitatea de lobby. 
În context, este interesant că, în textul unui act norma-
tiv, lobbismul este specificat alături de traficul de influ-
enţă. Astfel conform pct.1.3 al Hotărârii Parlamentu-
lui Republicii Moldova nr.421 din 16.12.2004 pentru 
aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi comba-
tere a corupţiei şi Planului de acţiuni pentru realizarea 
Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corup-
ţiei20 (actualmente abrogată), „impactul economic al 
corupţiei se manifestă în diverse moduri. Tergiversa-
rea birocratică la întocmirea documentelor, incapaci-
tatea statului de a asigura securitatea producătorilor, 
lobbismul (subl. ne aparţine – n.a.), protecţionismul, 
traficul de influenţă (subl. ne aparţine – n.a.), concu-
renţa neloială, reglementările şi controalele de stat ex-
cesive, ce afectează mecanismele economiei de piaţă 
şi libera concurenţă, descurajând potenţialii investitori 
şi iniţiativa de întreprinzător, duc la creşterea costului 
proiectelor publice, la diminuarea eficienţei economi-
ce, la extinderea evaziunii fiscale, la reducerea plăţilor 
la buget şi la dezvoltarea economiei subterane”. To-
tuşi, aceasta deloc nu înseamnă că lobby-ul poate fi 
echivalat cu infracţiunea de trafic de influenţă.

După M.Vidaicu, lobby-ul este activitatea remu-
nerată, desfăşurată de unul sau mai mulţi lobbişti, în 
numele sau pentru unul sau mai mulţi clienţi, care 
constă în influenţarea organelor publice sau a persoa-
nelor oficiale, prin metode legale, pentru ca acestea să 
adopte sau să nu adopte anumite acte normative sau 
individuale21. În opinia lui L.Mihăileanu, lobby repre-
zintă un ansamblu de activităţi legale şi transparente 
de monitorizare, analiză, documentare, comunicare 
directă şi oferire de informaţii cu privire la posibilele 
efecte viitoare ale unei decizii sau în vederea susţinerii 
şi promovării unor drepturi, opinii sau interese efectu-
ate cu intenţia expresă de a influenţa opinia sau acţiu-
nea preşedintelui sau a unui membru al legislativului, 
executivului, a unei autorităţi de administraţie publi-
că centrală sau locală sau a unei persoane cu putere 
de decizie dintr-o organizaţie sau instituţie implicate 
în elaborarea, modificarea sau influenţarea legislaţiei 
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sau a formei unui act normativ cu efect local, regio-
nal, naţional sau internaţional, realizat de o persoană, 
firmă, organizaţie, grup de organizaţii sau grup de in-
teres direct sau indirect, în nume propriu sau în numele 
altor persoane sau grupuri şi care are ca scop iniţie-
rea, adoptarea, modificarea, respingerea sau abrogarea 
unui act normativ sau promovarea, administrarea sau 
executarea unui program sau a unei politici publice22. 
A.Vass consideră că practica lobby-ului are ca finali-
tate influenţarea efectivă a deciziei guvernamentale 
şi nu doar pe cea de sensibilizare. Codul etic al unui 
lobbist invocă o acută dexteritate în promovarea legi-
timă a unui interes particular23. Din punctul de vedere 
al  O.O. Odințova, lobby-ul se manifestă ca o metodă 
obiectiv necesară de echilibrare a relaţiilor dintre gru-
purile sociale şi structurile puterii. Având o legătură 
proeminentă cu procesele şi structurile politice, care 
adoptă decizii cu caracter de autoritate publică, lobby-
ul are un suport legal24. Opinii similare au fost expri-
mate de alţi autori25.

Aşadar, activitatea de lobby nu este susceptibilă de 
răspundere în baza art.326 CP RM. Aceasta întrucât, 
spre deosebire de traficul de influenţă, lobby-ului îi 
este caracteristică influenţarea legală a procesului de 
luare a deciziilor de interes public. În acest sens, există 
chiar o Lege-model a CSI cu privire la reglementarea 
activităţii lobbiste, desfăşurată în privinţa autorităţilor 
publice din 15.11.200326.

Deşi în Republica Moldova nu există o lege simila-
ră, nu putem afirma că în ţara noastră nu s-ar desfăşu-
ra activitatea de lobby. Aceasta reiese chiar din textul 
unor acte normative. De exemplu, conform pct.2.1.2 
al Hotărârii Guvernului Republicii Moldova pentru 
aprobarea Strategiei de comunicare cu privire la inte-
grarea europeană a Republicii Moldova, nr.1524 din 
29.12.200727, pentru atingerea obiectivului Strategiei 
de comunicare externă, care are drept scop promova-
rea Moldovei în calitate de stat european şi pentru care 
integrarea europeană reprezintă o prioritate a politi-
cii externe şi interne, lobbiştii reprezintă unul dintre 
grupurile-ţintă. De asemenea, în compartimentul A al 
Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr.267 
din 11.12.2008 pentru aprobarea Strategiei dezvoltă-
rii societăţii civile în anii 2009-201128, se stabileşte că 
domeniile de implicare a organizaţiilor societăţii civile 
trebuie să ţină, în mod prioritar, de elaborarea cadrului 
legislativ, a politicilor de monitorizare şi de promovare 
a serviciilor sociale, precum şi de consolidarea capa-
cităţilor de advocacy şi lobby, care sunt indispensabile 
evoluţiei şi consolidării societăţii civile, afirmării ei 
în calitate de partener al administraţiei publice într-un 
stat democratic de drept. În pct.2.5 al Convenţiei co-
lective în ramura construcţiilor pentru anii 2009-2013 
a Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriu-
lui, nr.550 din 24.07.200929, se arată: recunoaşterea re-
ciprocă a partenerilor sociali are la bază o totalitate de 

criterii care au ca scop aducerea şi menţinerea la masa 
tratativelor, precum şi în întreg sistemul de autoregle-
mentare sectorială şi de lobby pe lângă toate instituţiile 
naţionale, europene şi internaţionale, a unor parteneri 
sociali reprezentativi, cu posibilităţi proprii dovedite 
în resurse umane, materiale şi capacitate recunoscută 
de influenţă.

În mod implicit, activitatea de lobby este reglemen-
tată de unele acte legislative: Legea Republicii Moldo-
va cu privire la iniţiativa populară de revizuire a Con-
stituţiei, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova 
la 19.07.200130; Legea Republicii Moldova privind 
transparenţa în procesul decizional, adoptată de Parla-
mentul Republicii Moldova la 13.11.200831 etc.

Pasul firesc, care ar trebui să urmeze, este elabo-
rarea unui proiect de lege-cadru, care ar reglementa 
activitatea de lobby. În acest mod, pe cale legislativă, 
ar fi stabilite criteriile desfăşurării activităţii de lobby, 
presupunând influenţarea legală a procesului de luare 
a deciziilor de interes public, criterii care ar permite 
delimitarea cu maximă precizie a acestei activităţi le-
gale de activitatea infracţională exprimată în traficul 
de influenţă.

Într-o altă ordine de idei, în alin.(1) şi (11) art.326 
CP RM este utilizată sintagma „personal sau prin mij-
locitor”. În legătură cu acest aspect, S.Brînza şi V.Stati 
afirmă: „Traficul de influenţă se poate realiza personal, 
de către făptuitor, sau indirect, prin mijlocitor. În ipote-
za dată, mijlocitorul acţionează în numele traficantului 
de influenţă şi cu intenţia de a-l ajuta, având calitatea 
de complice la infracţiunea specificată la art.326 CP 
RM. Dacă terţul interesat (cumpărătorul de influen-
ţă) va recurge la serviciile unui mijlocitor, acesta va 
fi considerat complice la organizarea, instigarea sau 
complicitatea la infracţiunea de trafic de influenţă”32.

Cât priveşte mijlocirea la prestaţia cumpărătorului 
de influenţă, în condiţiile legii penale în vigoare, solu-
ţia de calificare precitată trebuie revăzută: dacă cum-
părătorul de influenţă va recurge la serviciile unui mij-
locitor, acesta va fi considerat complice la infracţiunea 
prevăzută la alin.(11) art.326 CP RM.

Iată un exemplu din practica judiciară, când infrac-
ţiunea de trafic de influenţă a fost săvârşită prin mij-
locitor: P.A. a fost învinuit de comiterea infracţiunii 
specificate la alin.(1) art.326 CP RM. În fapt, activând 
în funcţia de inginer al Biroului de Examinare a con-
ducătorilor auto din cadrul BEET Şoldăneşti, precum 
şi în funcţia de membru al Comisiei de examinare a 
conducătorilor auto din cadrul BEET Şoldăneşti, 
începând cu 02.06.2011, susţinând că are influenţă 
asupra conducerii Întreprinderii de Stat „Centrul de 
pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”, 
filiala Şoldăneşti – în scopul de a- i determina pe aceş-
tia la înmatricularea lui B.Gh. în instituţia respectivă 
de învăţământ, pentru a frecventa cursurile de instru-
ire pentru şoferii care doresc a obţine permis de con-
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ducere pentru categoria „B” de vehicule, precum şi 
în scopul de a determina viitorii membri ai Comisiei 
de examinare a conducătorilor auto din cadrul BEET 
Şoldăneşti la promovarea cu succes a examenului de 
conducător auto de către B.Gh. şi eliberarea acestuia 
a permisului de conducere pentru categoria „B” de 
vehicule – P.A. a pretins prin extorcare 4.000 de lei de 
la B.Gh., comunicându- i acestuia să i transmită prin 
intermediul lui B.S.33.

Într-un alt exemplu, doar s-a încercat mijlocirea in-
fracţiunii de trafic de influenţă: G.S. a fost condamnat 
în baza alin.(1) art.326 CP RM. În fapt, la 21.02.2008, 
ofiţerii operativi ai sectorului de poliţie nr.2 al CPS 
Buiucani, mun. Chişinău, G.S. şi P.S. au reţinut în fla-
grant delict pe A.V., care se afla în stare de ebrietate. 
În aceeaşi zi, G.S. a întocmit un raport pe numele Co-
misarului CPS Buiucani, în care a descris că, în urma 
cercetării la faţa locului din 21.02.2008, a fost stabilit 
că A.V. deţinea un pachet în care se afla o masă de 
origine vegetală, verde, uscată şi mărunţită cu miros 
specific. În acelaşi timp, G.S. a solicitat înregistrarea 
faptului nominalizat în registrul R-1 al CPS Buiucani, 
iar materialele au fost transmise pentru examinare şi 
emitere a unei hotărâri conform legislaţiei în vigoare. 
Știind că ofiţerul de urmărire penală a CPS Buiucani, 
mun. Chişinău, D.G., examinează materialul în cau-
ză, în perioada 22.02.2008-17.03.2008, G.S. a extor-
cat de la A.V. 4.000 de lei, susţinând că are influenţă 
asupra ofiţerului de urmărire penală menţionat, şi că 
va interveni pentru a nu fi pornită urmărirea penală. 
La 17.03.2008, A.V. s-a prezentat la locul şi ora sta-
bilită de G.S, unde era aştepat de A.N., care a decla-
rat că este împuternicit de G.S. să ia bani pentru a-i 
transmite ulterior acestuia. Văzând că A.V. refuză să-i 
transmită banii, A.N. l-a contactat telefonic pe G.S., 
ultimul discutând cu A.V. şi spunându-i că va veni în 
timpul apropiat în locul stabilit anterior, pentru a pri-
mi banii nemijlocit. În aceeaşi zi, aproximativ la ora 
13.00, aflându-se într-un automobil condus de S.A., 
G.S. s-a întâlnit la locul şi ora numită cu A.V. În conti-
nuare, G.S. i-a solicitat lui A.V. să-i transmită lui A.N. 
cei 3.000 de lei, temându-se să-i ia personal. Ulterior, 
primind totuşi acei bani, G.S. l-a asigurat pe A.V. că, 
datorită intervenţiei sale pe lângă D.G., fapta lui A.V. 
va fi catalogată contravenţie, şi nu infracţiune34.

În altă ordine de idei, vom prezenta punctul de 
vedere aparţinând lui S.Brînza şi V.Stati: „Funcţio-
narul, pe lângă care intervine făptuitorul, nu este nici 
autorul infracţiunii prevăzute la art.326 CP RM, nici 
participantul la această infracţiune”35. În contrast, 
E.Mădulărescu opinează că, dacă nu a cunoscut că 
făptuitorul s-a prevalat de influenţa pe care o are sau 
a lăsat să se creadă că o are asupra lui, dar a cedat in-
tervenţiei acestuia şi a efectuat actul de serviciu vizat 
de traficant, el nu va răspunde pentru această infrac-
ţiune, ci eventual pentru o altă infracţiune, dacă actul 

era contrar atribuţiilor de serviciu; dacă însă a cunos-
cut că făptuitorul se prevalează de influenţa reală sau 
presupusă asupra lui şi, prin comportamentul său, i-a 
înlesnit primirea folosului, fără a ceda intervenţiei însă 
a îndeplinit actul de serviciu, întrucât era legalmente 
datorat – grație faptului că a avut reprezentarea faptei 
traficantului şi a rezultatului ei – el este complice la 
infracţiune)36.

În ce ne priveşte, considerăm că factorul de decizie 
susceptibil de influenţare poate fi considerat compli-
ce la infracţiunea prevăzută la alin.(1) art.326 CP RM 
numai în condiţiile în care acesta i-a promis dinainte 
traficantului de influenţă că-l va ajuta la pretinderea, 
acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, 
de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bu-
nuri sau avantaje, pentru traficantul de influenţă sau 
pentru o altă persoană, de către traficantul de influen-
ţă care are influenţă sau care susţine că are influen-
ţă asupra acelui factor de decizie, pentru a-l face să 
îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească 
îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale. 
În lipsa unor asemenea condiţii, care rezultă din alin.
(5) art.42 CP RM, nu este posibilă tragerea la răspun-
dere a factorului de decizie susceptibil de influenţare 
pentru complicitate la infracţiunea prevăzută la alin.
(1) art.326 CP RM.

În situaţia în care săvârşirea infracţiunii de trafic de 
influenţă este urmată de influenţa promisă sau de ob-
ţinerea rezultatului urmărit, nu este exclus ca factorul 
de decizie susceptibil de influenţare să poarte răspun-
dere pentru ilegalităţi de factură penală, contravenţi-
onală sau de alt gen. Totodată, în prezenţa condiţiilor 
stabilite la alin.(4) art.42 CP RM, dacă traficantul de 
influenţă determină factorul de decizie susceptibil de 
influenţare să săvârşească o infracţiune, acest traficant 
de influenţă este pasibil de răspundere pentru instigare 
la acea infracţiune.

Această regulă de calificare a fost respectată în spe-
ţa următoare: P.A. a fost învinuit de săvârşirea infrac-
ţiunii prevăzute la alin.(1) art.326 şi alin.(4) art.42 
şi art.332 CP RM. În fapt, susţinând faţă de G.V. că 
are influenţă asupra directorului Colegiului Agroin-
dustrial din or. Ungheni, C.V., care este persoană cu 
funcţie de răspundere, P.A. l-a influenţat pe cel din 
urmă să elibereze un certificat fals de absolvire a in-
stituţiei nominalizate pe numele lui G.V., de la care, la 
29.07.2007, a primit o recompensă în mărime de 200 
de euro37.

În alte exemple din practica judiciară, din motive 
neclare, nu a fost reţinută la calificare instigarea la in-
fracţiunea comisă de factorul de decizie susceptibil de 
influenţare: Z.Y. a fost învinuit de săvârşirea infracţi-
unii prevăzute la alin.(1) art.326 CP RM. În fapt, în 
martie 2009, acesta a primit 2.200 de euro de la cetă-
ţenii României, P.F., C.D. şi B.R., susţinând că are in-
fluenţă asupra lui R.R., care activa în calitate de şef al 
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Biroului primirea documentelor cetăţenilor străini în 
mun. Chişinău, fiind persoană cu funcţie de răspunde-
re. Z.Y. a relatat că o poate influenţa pe R.R. în vederea 
eliberării adeverinţelor ce confirmă depunerea actelor 
la Biroul vizat pentru primirea permiselor de şedere. 
La rândul său, R.R. a fost învinuită de comiterea in-
fracţiunii prevăzute la alin.(1) art.332 CP RM. În fapt, 
în luna martie 2009, fără a primi actele necesare din 
partea cetăţenilor României, P.F., C.D. şi B.R., şi fără 
a le înregistra în ordinea corespunzătoare, folosind 
situaţia de serviciu, în interes material, a perfectat, 
a semnat şi autentificat cu ştampila instituţiei, adeve-
rinţele care confirmă faptul depunerii de către cei din 
urmă a actelor şi oferă dreptul acestora la primirea 
permiselor de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, 
acţiuni care au cauzat daune în proporţii considerabi-
le intereselor publice, precum şi drepturilor şi intere-
selor beneficiarilor adeverinţelor38. Erori similare au 
fost admise și în alte cazuri39.
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SUMMARy
This article determines the nature and the limits of the physical violence applied in the process of 

kidnapping. Actually, it deals with some situations from the judicial practice of the Republic of Moldova, 
immediately linked to the concrete cases of kidnapping committed with a clear-cut volume of violence. 
So, it has to be mentioned that the legislator didn’t expressly introduced the legal provision on violence 
in the legal norm of kidnapping. At the same time, there is no possibility to exclude that the perpetrator 
could apply such violence in order to facilitate commission of the crime or to submit the resistance of 
the victim in the moment of its kidnapping. In the limits of this scientific research there were put into 
discussion the concrete content of the violence manifested. Some theoretical aspects concerning aspects 
mentioned-above were amplified with case law. By means of such model of scientific research we tried 
to do our best to promote the correct interpretation and further proper application of the norm which 
is provided in the article 164 from the Criminal Code of the Republic of Moldova, with reference to the 
cases of kidnapping where a violent component is met. 

P
vedere că o mare parte dintre infracţiunile prevăzute 
de legea penală a Republicii Moldova sunt săvârşite 
cu aplicarea violenţei ori cu ameninţarea aplicării ei. 
Această notă particularizantă este caracteristică îndeo-
sebi infracţiunilor dislocate în capitolele, în care, per-
soana apare ca obiect suprageneric. 

În dependenţă de componenţa concretă de infracţiu-
ne, violenţa poate să apară pe post de: 

– metodă de comitere a infracţiunii (art.158, 272 CP 
RM etc.); 

– modalitate a acţiunii adiacente în cadrul faptei 
prejudiciabile (art.165, 171, 179 CP RM etc.). 

Totodată, în contextul incriminărilor sus-nominali-
zate, violenţa se regăseşte în conţinutul variantei-tip a 
infracţiunii (alin.(1) art.158, lit.a) alin.(1) art.165, alin.
(1) art.171, alin.(1) art.272 CP RM etc.) sau în conţinu-
tul circumstanţelor agravante (alin.(2) art.179, lit.f), g) 
alin.(2) art.165 CP RM. 

Remarcabil este şi că, în conjunctura exemplelor 
reliefate, violenţa are un caracter explicit. Pentru de-
semnarea persistenţei violenţei, legiuitorul a utilizat 
distinct în Partea specială a legii penale, varii locuţiuni, 
precum: „violenţă fizică”, „violenţă psihică” sau „ame-
ninţarea cu violenţă fizică”, „violenţă nepericuloasă 
pentru viaţa sau sănătatea persoanei”, „violenţă peri-
culosă pentru viaţa sau sănătatea persoanei”. O probăm 
prin apelarea la prevederile: lit.a) alin.(1) art.165, lit.a) 
alin.(2) art.206 CP RM (aplicarea violenţei fizice sau 
psihice); art.167, 168, 193, alin.(2) art.179, lit.b) alin.
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(2) art.209 CP RM etc. (aplicarea violenţei sau amenin-
ţarea cu aplicarea violenţei); lit.c) alin.(2) art.189, lit.c) 
alin.(3) art.295 CP RM etc. (aplicarea violenţei neperi-
culoase pentru viaţa sau sănătatea persoanei); lit.e) alin.
(2) art.166, lit.c) alin.(3) art.189 CP RM etc. (aplicarea 
violenţei periculoase pentru viaţa sau sănătatea persoa-
nei); lit.e) alin.(2) art.187, lit.b) alin.(2) art.1921 CP RM 
etc. (aplicarea violenţei nepericulose pentru viaţa sau 
sănătatea persoanei ori ameninţarea aplicării unei ase-
menea violenţe); alin.(1) art.188, alin.(3) art.1921 CP 
RM etc. (aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa 
sau sănătatea persoanei ori ameninţarea aplicării unei 
asemenea violenţe). Mai mult, în cazul lit.a) alin.(1) 
art.165 CP RM, dar şi lit.a) alin.(2) art.206 CP RM le-
giuitorul foloseşte violenţa psihică alături de amenin-
ţarea cu violenţa fizică. Venim însă cu concretizarea că 
atât timp cât ameninţarea cu violenţa este o formă a 
violenţei psihice, privim cu nedumerire asupra utiliză-
rii în acelaşi context a noţiunilor „violenţă psihică” şi 
„ameninţarea cu violenţă fizică”. 

Totodată, există componenţe de infracţiune, în care, 
violenţa rezultă ex re, aceasta având o natură implicită, 
deductibilă. Este cazul infracţiunii de răpire a unei per-
soane (art.164 CP RM); or, nici la varianta-tip, dar nici 
la categoria circumstanţelor agravante nu este prevăzut 
expressis modus menţiunea cu privire la aplicarea vio-
lenţei sau ameninţarea cu aplicarea acesteia în cadrul 
mecanismului infracţional. În contrast, în legislaţia pe-
nală a unor state în care fapta de răpire a unei persoane 
este incriminată distinct, legiuitorul a prevăzut explicit 
menţiunea cu privire la subzistenţa violenţei. Cel mai 

roblema studierii violenţei în dreptul penal sub-
stanţial apare ca o necesitate obiectivă, având în 
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consemnabil exemplu este cazul legii penale a Federa-
ţiei Ruse, în care infracţiunea de răpire a unei persoane 
conţine la categoria circumstanţelor agravante, menţi-
unea: „cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa 
sau sănătatea persoanei ori cu ameninţarea aplicării 
unei asemenea violenţe” (lit.в) alin.(2) art.126 CP FR1.

Deşi în art.164 CP RM nu este prevăzută expres 
menţiunea cu privire la violenţă, pornind de la materi-
alitatea faptei de răpire a unei persoane, nu este exclus 
ca făptuitorul să uzeze de aceasta în vederea facilitării 
săvârşirii infracţiunii ori reprimării voinţei persoanei 
de a opune rezistenţă în momentul răpirii acesteia. De 
exemplu, realizarea capturării ca primă etapă de săvâr-
şire a infracţiunii de răpire a unei persoane, de cele mai 
dese ori, este însoţită de violenţă, aceasta apărând pe 
post de acţiune adiacentă. Nu este exclus ca violenţa să 
se aplice şi în cadrul celorlalte etape ale acţiunii princi-
pale: luare şi deplasare, reţinere. 

În măsura în care infracţiunea de răpire a unei per-
soane poate să implice o anumită violenţă, vom precău-
ta în prezentul demers ştiinţific: trăsăturile şi conţinutul 
concret de manifestare a violenţei.

Preliminar, vom determina semnificaţia noţiunii de 
violenţă. Astfel, în doctrină întâlnim opinia2 potrivit 
căreia actul de violenţă presupune manifestări brutale, 
constrângere fizică de orice natură care ar putea cauza 
suferinţe fizice. Potrivit unei alte viziuni, prin violen-
ţă se înţelege acţiunea ilegală, socialmente periculoasă 
asupra corpului (a ţesuturilor exterioare sau organelor 
interne) unei persoane, comisă fără consimţământul 
acesteia3. Observăm că viziunile reproduse limitează 
noţiunea de violenţă doar la influenţa în exclusivita-
te asupra corpului uman şi excluzând un impact asu-
pra psihicului său. Poziţia respectivă o infirmăm prin 
apelarea la etimologia cuvântului ,,violenţă”, care în 
semnificaţie directă din latinescul violentia presupune 
putere mare, intensitate, tărie, vehemenţă; constrânge-
re, silire4. Deci, violenţa nu este doar o manifestare a 
dominaţiei fizice, dar şi a celei psihice. Această viziune 
este împărtăşită de mai mulţi autori. Bunăoară, autorul 
rus R.Djindjolia5, subînţelege prin violenţă influenţa fi-
zică sau psihică asupra unei persoane, care atentează 
la inviolabilitatea ei, conceput ca un drept fundamental 
garantat de Constituţie (din punct de vedere fizic şi spi-
ritual). Cu toate că această definiţie primează în raport 
cu primele viziuni, dezavantajul ei constă în lipsa relie-
fării tuturor trăsăturilor specifice actului de violenţă. Or, 
trebuie să recunoaştem că actul de violenţă întâi de toa-
te este unul ilegal. De aceea, una dintre trăsăturile prin-
cipale ale violenţei este ilegalitatea, fapt care ne ajută la 
delimitarea faptelor prejudiciabile de cele socialmente 
utile, cele din urmă având la bază un temei legal (de 
exemplu actul de intervenţie medicală, îndeosebi, cel 
chirurgical, având la bază necesitatea terapeutică). În al 
doilea rând, ca trăsătură a violenţei este forma de vino-
văţie concretă cu care acţionează făptuitorul. În acest 
sens, nu putem să nu fim de acord cu L.Serdiuc, care 

susţine că este imposibil de a săvârşi un act de violenţă, 
nu numai să nu doreşti survenirea prejudiciului cauzat 
persoanei, dar şi să nu conştientizezi acest fapt6. Astfel, 
atât teoretic, cât şi practic este imposibil de a hărţui, 
oprima şi, în special, de a suprima voinţa persoanei din 
imprudenţă. Doar violenţa îndreptată spre reprimarea 
voinţei persoanei poate conduce la cauzarea unor pre-
judicii nedorite, adică, din imprudenţă.

De altfel, caracterul de ilegalitate şi caracterul inten-
ţionat este reţinut în definiţiile date termenului violenţă 
de mai mulţi autori. Bunăoară, într-o primă astfel de 
viziune, violenţa este cauzarea ilegală şi intenţionată a 
unui prejudiciu fizic altei persoane, contrar sau în po-
fida voinţei sale. Se concretizează că prejudiciul fizic 
poate fi adus prin intermediul mijloacelor psihice de 
influenţă, motiv din care, în definiţie nu este specificat 
caracterul influenţei asupra persoanei (energie fizică 
sau psihică)7. În concepţia autorului N.Ivanţova, vio-
lenţa reprezintă influenţa ilegală, intenţionată asupra 
fizicului şi (sau) psihicului altei persoane, contrar sau 
în pofida conştientizării sau voinţei sale, cauzându-i un 
prejudiciu considerabil sau punându-l în pericolul de 
cauzare a unui astfel de prejudiciu8. Mai explicită este 
definiţia, potrivit căreia violenţa este presiunea exteri-
oară din partea altor persoane, intenţionată şi ilegală, 
ce are impact fizic sau psihic asupra altei persoane (sau 
grup de persoane), exercitată contrar sau în pofida vo-
inţei acesteia, aptă de a-i cauza traume organice, fizio-
logice sau psihice şi a-i limita libertatea acţiunilor sau 
libertatea de a se exprima9.

Pornind de la definiţiile reproduse, surprindem că 
pe lângă ilegalitate şi intenţie, în calitate de semne obli-
gatorii ale violenţei, autorii mai indică asupra faptului 
că influenţa exercitată se realizează „contrar” sau „în 
pofida” voinţei victimei. Suntem de acord cu acest tan-
dem, deoarece termenul „contrar” poate fi întrebuinţat 
doar în acele cazuri când victima exprimă dezacordul 
cu violenţa manifestată împotriva sa, pe când „în pofi-
da” acoperă cazurile când victima conştientizează des-
pre violenţa asupra sa, dar nu a putut sau n-a reuşit să 
reacţioneze şi în cazurile când el nu putea să conştienti-
zeze acest fapt (este orb, stă cu spatele etc.). 

Până în prezent există discuţii în privinţa con-
simţământului victimei de a comite acţiuni prejudi-
ciabile determinate ce atentează asupra drepturilor 
personale; la concret, în contextul studiului dat, ma-
nifestarea consimţământului la lezarea dreptului la 
libertate şi la sănătate, integritate fizică sau psihică. 
S-a susţinut că la conceperea consimţământului per-
soanei la cauzarea de daune sănătăţii drept cauză jus-
tificativă, trebuie să fie luat în calcul nu doar impac-
tul manifestării de voinţă asupra altor valori sociale. 
Un indicator al relevanţei consimţământului ar fi şi 
gradul de vătămare corporală. Astfel, prin raportare 
la art.276 CPP RM, s-a argumentat că titularul valo-
rii sociale ocrotite de legea penală poate să dispună 
de sănătatea sa în limitele cauzării vătămarii medii 
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intenţionate a integrităţii corporale sau a sănătăţii10. 
Cu referire la consimţământul victimei la răpirea sa, 
suntem de acord cu autorii care afirmă că nu poate fi 
calificată ca răpire a unei persoane, în cazul în care 
persoana părăseşte benevol locul faptei11, deoarece, 
în acest caz, persoana are posibilitatea de a se de-
plasa, a se mişca şi a activa după propria sa voinţă 
şi în nici un fel nu este lezat dreptul său la libertate 
fizică. 

În alt context, examinând noţiunea de violenţă, au-
torul rus L.Gauhman12 îi atribuie trăsături de fapt şi de 
drept. La trăsăturile faptice, autorul raportează semnele 
obiective, ce caracterizează partea exterioară şi metoda 
de săvârşire a acţiunilor şi semnele subiective, caracte-
rizate de atitudinea volitivă a făptuitorului asupra ac-
ţiunilor de violenţă îndreptate spre victimă. În calitate 
de trăsături de drept, autorul indică asupra ilegalităţii şi 
pericolului social al acţiunilor. 

Din cele menţionate, putem conchide că violenţa re-
prezintă acţiunea ilegală şi intenţionată asupra corpu-
lui şi (sau) psihicului unei persoane, săvârşită contrar 
sau în pofida voinţei acesteia, cauzându-i un prejudiciu 
considerabil sau punându-l în pericolul de cauzare a 
unui astfel de prejudiciu.

În continuare, considerăm absolut necesar să anali-
zăm violenţa fizică (vis absoluta) ca modalitate a acţiu-
nii adiacente a răpirii unei persoane.

În context, nu putem trece cu vederea şi interpre-
tarea cauzală pe care ne-o oferă Plenul Curţii Supre-
me de Justiţie, în Hotărârea cu privire la practica ju-
diciară în cauzele penale despre huliganism, nr.4 din 
19.06.200613: „violenţa fizică, se poate manifesta prin 
cauzarea unor prejudicii sănătăţii, care pot surveni în 
urma săvârşirii unor acţiuni cu caracter violent, produse 
prin aplicarea de lovituri, prin imobilizarea, îmbrânci-
rea, punerea unei piedici victimei, urmate de vătămarea 
integrităţii corporale sau de leziuni corporale, sau fără 
cauzarea prejudiciului sănătăţii” (pct.3). 

În ceea ce priveşte conceptul de violenţă fizică, în 
doctrină există diverse opinii, şi anume: manifestare 
prin influenţă directă asupra corpului uman: aplica-
rea loviturilor, leziunilor corporale, torturii prin dife-
rite metode (inclusiv cu folosirea diferitelor mijloace 
sau substanţe) etc. În urma aplicării violenţei fizice, 
victimei i se pot cauza suferinţe şi prejudiciu sănă-
tăţii14, influenţarea ilegală, social periculoasă asupra 
corpului unei alte persoane, împotriva voinţei sale15; 
influenţa ilegală şi intenţionată asupra organelor in-
terne şi (sau) externe ale corpului uman sau asupra 
întregului organism, contrar sau neţinându-se cont 
de conştientizarea sau voinţa victimei, cauzându-i un 
prejudiciu considerabil, sau l-a pus în pericolul ca-
uzării unui astfel de prejudiciu16; acţiunea ilegală şi 
intenţionată cu forţă (direct sau indirect) asupra al-
tei persoane contrar sau neţinându-se cont de voinţa 
acesteia, atentând la integritatea corporală, sănătatea 

sau viaţa, limitând sau excluzând libera exprimare a 
ei17; manifestarea influenţei exterioare asupra corpu-
lui uman (la viaţa, sănătatea), inclusiv asupra dreptu-
rilor şi libertăţii18 etc. 

După cum se poate remarca din definiţiile enunţate, 
unii autori consideră că lipsirea persoanei de libertate 
în mod ilegal este o manifestare a violenţei fizice. Dis-
tingem două poziţii doctrinare privitoare la această ale-
gaţie. Bunăoară, autorul L.Gauhman19 neagă existenţa 
trăsăturilor violenţei fizice în cazul izolării persoanei, 
în timpul săvârşirii sustragerii, argumentând prin faptul 
că, în acest caz, făptuitorul nu numai că nu se atinge de 
victimă, dar nici nu manifestă dorinţa să interacţioneze 
cu ea şi să manifeste asupra ei o acţiune fizică (meca-
nică). Această viziune este criticată de L.Serdiuk20. Se 
afirmă că caracterul eronat al acestei viziuni se datorea-
ză faptului că nu se ia în consideraţie acea împrejurare 
că, prin limitarea sau lipsirea de libertate, violenţa în 
toate cazurile se manifestă asemănător: ea constă în lip-
sirea persoanei fizice de posibilitatea de a activa după 
propria voinţă şi dorinţă şi de aceea cuprinde toate tră-
săturile violenţei fizice. 

Pentru a ne expune asupra acestei dileme, vom tre-
ce în revistă, întâi de toate, opinia autorului V.Manea21, 
potrivit căreia violenţa fizică presupune un contact di-
rect dintre corpul victimei, pe de o parte, şi corpul făp-
tuitorului sau forţele animate sau neanimate, antrenate 
de către făptuitor, pe de altă parte. Astfel, considerăm 
că lipsirea persoanei de libertate nu se identifică cu vio-
lenţa fizică. În acelaşi timp, în unele cazuri, lipsirea de 
libertate este săvârşită cu aplicarea violenţei (de exem-
plu, privarea ilegală de libertate prin legarea forţată a 
mâinilor). În ipoteza în care limitarea sau lipsirea de 
libertate în mod ilegal, fără un contact direct asupra 
corpului persoanei, antrenează suferinţe fizice sau trau-
me fizice (spre exemplu, ţinerea persoanei iarna într-o 
încăpere ce nu se încălzeşte, în beci etc.), consecinţele 
prejudiciabile sunt rezultatul lipsirii de libertate, nu şi a 
aplicării unei violenţe fizice. 

În ce priveşte modalităţile de săvârşire a violenţei 
fizice, în cadrul infracţiunii de răpire a unei persoane, 
sunt diverse, şi anume: lovire atât cu propria forţă, cât 
şi cu alte instrumente; înjunghiere; influenţarea asupra 
organismului prin diferite substanţe: chimice, biologi-
ce, narcotizante, alte acţiuni cu efect similar etc., aceste 
acţiuni sunt săvârşite de către persoana făptuitor, cât şi 
prin intermediul unei persoane iresponsabile, minore 
sau a unui animal.

Referindu-ne la modalitatea de influenţare asupra 
corpului uman, utilizând substanţe narcotice sau psiho-
trope, aceasta este acţiunea care aduce persoana în stare 
de imposibilitate de a se apăra, pe când celelalte moda-
lităţi sunt acţiunile care suprimă voinţa persoanei de a 
opune rezistenţă. Mai mult, în conformitate cu art.81 
al Codului penal al Olandei din 01.09.188622, aducerea 
persoanei în stare inconştientă sau în starea când per-
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soana nu poate opune rezistenţă se echivalează cu un 
act de violenţă.

Generalizând asupra intepretărilor doctrinare şi ofi-
ciale în materie de violenţă fizică, considerăm că vio-
lenţa fizică reprezintă acţiunea ilegală şi intenţionată, 
ce influenţează direct sau indirect corpul unei persoa-
ne, contrar sau în pofida voinţei acesteia, aptă de a-i 
cauza traume organice, fiziologice sau psihice, indife-
rent dacă au fost sau nu cauzate daune sănătăţii.

Totuşi, studiul acestei probleme nu ar fi desăvâr-
şit fără a aprecia, în mod concret, gradul de vătăma-
re specific violenţei fizice în contextul variantei-tip a 
infracţiunii de răpire a unei persoane (alin.(1) art.164 
CP RM). În vederea determinării acestuia, vom apela 
la interpretarea sistemică a sancţiunilor infracţiunii de 
răpire a unei persoane şi a infracţiunilor contra sănătăţii 
persoanei. În primul rând, procedeul comparării sanc-
ţiunilor îl aplicăm în raport cu vătămarea intenţionată 
medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii. Deoarece 
sancţiunea prevăzută de art.164 CP RM (închisoare de 
la 2 la 6 ani) depăşeşte considerabil sancţiunea compo-
nenţei prevăzute la art.152 CP RM (închisoare de până 
la 3 ani), vătămarea intenţionată medie a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii constituie parte integrantă a 
laturii obiective a infracţiunii de răpire a unei persoane, 
ceea ce presupune că, în acest context, vătămarea in-
tenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii 
nu are însuşirea unei componenţe distincte. Pentru a 
ilustra această ipoteză, vom aduce următoarul exemplu 
din practica judiciară: La 20 decembrie 2008, aproxi-
mativ pe la orele 19:00, L.I. şi S.P. aflându-se în faţa 
barului „GiacomoFontana” de pe str.Naţională, 18, 
or.Orhei, urmărind scopul răpirii persoanelor, împreu-
nă cu încă alte persoane neidentificate de către organul 
de urmărire penală, în privinţa cărora cauza penală 
a fost disjungată într-o procedură penală separată, la 
propunerea lor, prin aplicarea violenţei fizice asupra 
cetăţenilor P.S., G.V. şi N.V., exprimată prin pumnii şi 
picioarele peste diferite părţi ale corpului, ca rezultat 
lui P.S. şi G.V. le-au pricinuit leziuni corporale medii 
(a se citi vătămari corporale medii – n.a.), apoi con-
trar voinţei lor, i-au urcat pe toţi trei în automobilul lui 
L.I. de model „Mercedes Benz 289E” cu numerele de 
înmatriculare franceze 602 EEP 91, cu care i-a trans-
portat în direcţie necunoscută, privându-i de libertate 
pe P.S., G.V. şi N.V. până pe data de 21.12.2008 în jurul 
orei 06:30, când au fost scoşi din automobil şi lăsaţi în 
s. Mitoc, r-nul Orhei23.

Cu atât mai mult, violenţa fizică ca modalitate a ac-
ţiunii adiacente în cadrul faptei prejudiciabile de răpi-
re a unei persoane (alin.(1) art.164 CP RM) poate să 
se materializeze într-o vătămare intenţionată uşoară a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii, faptă contravenţi-
onală prevăzută la alin.(3) art.78 Cod contravenţional 
al Republicii Moldova, precum şi într-o vătămare ne-
însemnată, ultima caracterizându-se prin lipsa cauzării 
prejudiciului sănătăţii, specificul căreia constă în inci-

denţa leziunilor ce nu generează o dereglare a sănătăţii 
mai mult de 6 zile sau o incapacitate permanentă de 
muncă24. 

În practica judiciară, la ipotezele care vizează vătă-
marea uşoară şi vătămarea neînsemnată, ca modalităţi 
faptice ale violenţei fizice ce apare pe post de acţiune 
adiacentă în contextul faptei prejudiciabile de răpire a 
unei persoane, se referă următoarele exemple: 

– La 12 aprilie 2010, aproximativ la ora 09:30, 
C.V., urmărind scopul răpirii persoanei, în stradă, în 
s.Ciulucani, r-nul Teleneşti, prin aplicarea violenţei fi-
zice asupra lui E.A., exprimată prin lovituri cu pumnul 
şi picioarele peste diferite părţi ale corpului, cauzân-
du-i leziuni corporale uşoare (a se citi vătămari cor-
porale uşoare – n.a.) cu dereglarea sănătăţii de scurtă 
durată sub formă de plagă pe cap, echimoză pe torace, 
sub pretextul relaţiilor ostile avute anterior, contrar vo-
inţei acestuia l-a urcat forţat în automobilul de model 
„Opel Cadet” cu n/î C ET 821, ce-i aparţine şi l-a dus 
în gospodăria sa din s. Mândreşti, r-nul Teleneşti, în 
beci, l-a legat cu mâinile la spate cu un cablu metalic, 
contrar voinţei l-a privat de libertate pe o durată de 
timp, apoi continuându-şi acţiunile criminale, în mod 
forţat, l-a urcat în portbagajul automobilului, unde în 
stradă a fost depistat de către colaboratorul de poliţie 
şi acţiunile lui au fost curmate25; 

– La 03 martie 2010, aproximativ la ora 23:30, 
aflându-se în s.Măgdăceşti, r-nul Criuleni, împreună 
şi după o înţelegere prealabilă cu D.A. şi S.F., având 
scopul răpirii persoanei din interes material, fiind mas-
caţi, au pătruns în gospodăria lui B.V., apoi în casa 
acestuia, unde aplicând violenţa nepericuloasă pentru 
viaţa şi sănătatea persoanei, care s-a manifestat prin 
aplicarea cu pumnul a două lovituri peste faţă (subl. 
ne aparţine – n.a.), l-au imobilizat pe acesta, apoi prin 
constrângere fizică l-au urcat pe Victor Bordos pe ban-
cheta din spate a automobilului de model „Volkswagen 
Golf 4”, care se afla în ograda acestuia, deplasându-se 
într-o pădure din apropierea s.Peresecina, r-nul Orhei, 
l-au aruncat pe acesta jos, astfel B.V. fiind constrâns să 
se deplaseze din locul în care se afla26.

Bazându-ne pe acelaşi procedeu de interpretare, 
convenim asupra faptului că vătămarea gravă a inte-
grităţii corporale sau a sănătăţii nu poate intra sub inci-
denţa prevederii de la alin.(1) art.164 CP RM; or, fapta 
incriminată de art.151 alin.(1) CP RM se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 la 10 ani, iar răpirea unei persoane se 
pedepseşte cu închisoare de la 2 la 6 ani. Despre faptul 
că vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corpora-
le sau a sănătăţii nu poate să fie absorbită de alin.(1) 
art.164 CP RM ne convingem apelând şi la prevederea 
de la lit.b) alin.(3) art.164 CP RM – „Acţiunile prevă-
zute la alin.(1) sau (2), care au cauzat din imprudenţă o 
vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii”. 
Atât timp cât alin.(3) art.164 CP RM denotă un grad 
de prejudiciabilitate mai înalt decât alin.(1) art.164 
CP RM, rezultatul infracţional faţă de care făptuitorul 
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manifestă imprudenţă nu poate fi mai periculos decât 
acelaşi rezultat infracţional faţă de care făptuitorul ma-
nifestă intenţie.

În cele ce urmează, vom supune investigării o altă 
modalitate a acţiunii adiacente din cadrul faptei preju-
diciabile de răpire a unei persoane, şi anume violenţa 
psihică (vis compulsiva), care, datorită înţelegerii şi in-
terpretarii ambigue a termenului, capătă abordări dife-
rite în determinarea naturii ei. 

Dacă apelăm la interpretarea doctrinară a termenului 
de violenţă psihică, ne ciocnim cu diverse accepţiuni. 
Există autori care recunosc drept singura formă a violen-
ţei psihologice ameninţarea. Bunăoară, R.Djindjolia27 
consideră că violenţa psihică constă în impactul asu-
pra psihicului persoanei prin intimidare, ameninţare (în 
general, ameninţarea cu aplicarea violenţei fizice), în 
scopul suprimării voinţei victimei de a opune rezistenţă 
şi apărare a drepturilor şi intereselor sale. Acest punct 
de vedere este susţinut şi de A.Naumov28, care în cadrul 
analizei violenţei psihice stabileşte că, de cele mai dese 
ori, aceasta reprezintă o ameninţare, însă nu se limitea-
ză la ameninţarea cu violenţă fizică, cu toate că este cel 
mai frecvent întâlnită, ea constă şi în ameninţarea cu 
distrugerea bunurilor, ameninţarea cu divulgarea unor 
informaţii compromiţătoare care ar putea cauza daune 
persoanei sau rudelor apropiate etc. 

În pct.5.2 al Hotărârii Plenului Curţii supreme de 
Justiţie cu privire la practica aplicării legislaţiei în cau-
zele despre traficul cu fiinţe umane şi traficul de copii, 
nr.37 din 22.11.200429 se relevă: violenţa psihică constă 
într-o ameninţare asupra psihicului persoanei sub influ-
enţa căreia nu-şi dirijează voinţa în mod liber şi săvâr-
şeşte o activitate la dorinţa făptuitorului.

În viziunea lui I.Foiniţki30, ameninţarea este una 
din formele de atentare asupra libertăţii, esenţa căreia 
se manifestă prin impactul asupra psihicului victimei, 
ce trezeşte în el frica şi, cel puţin, în mod indirect îl 
constrânge la săvârşirea unor acţiuni sau inacţiuni. 
Enciclopedia juridică31 defineşte ameninţarea ca: o 
formă a violenţei psihice îndreptate asupra persoanei; 
expresie orală, scrisă, prin gesturi sau prin alte metode 
care arată intenţia de a cauza daune fizice, materiale 
sau alte daune persoanei sau drepturilor şi intereselor 
ei protejate de lege. În aşa mod, stabilim că violenţa 
psihică, privită doar ca ameninţare, nu este completă. 
Mai mult ca atât, în ultimul timp, se atrage o mai mare 
atenţie asupra problematicii influenţei netradiţionale 
asupra psihicului omului, cum ar fi hipnoza, stimula-
rea electrică a creierului uman. În acest context, este 
necesar să examinăm şi poziţia lui O.Korostâliov32 care 
în procesul investigării ameninţării ajunge la concluzia 
că: violenţa psihică reprezintă influenţa exterioară, ile-
gală exercitată de către alte persoane asupra psihicului 
persoanei (sau grupului de persoane), contrar voinţei 
acesteia şi aptă să cauzeze un prejudiciu psihologic şi 
(sau) să limiteze libertatea de exprimare. După cum se 
observă, autorul nu se limitează doar la ameninţare, ci 

presupune că asupra psihicului uman se acţionează şi 
prin alte forme de influenţare. Iată de ce, nu putem să 
nu fim de acord cu viziunea, potrivit căreia, violenţa 
psihică poate fi de natură informaţională (impactul asu-
pra conştiinţei, care este structura ideală a psihicului), 
cât şi neinformaţională (efecte asupra creierului uman 
prin droguri, alcool, prin stimularea electronică a creie-
rului, hipnoză etc.) 33. În acest caz, este absolut necesar 
de precizat asupra naturii informaţiei, căci nu orice in-
formaţie poate cauza o daună psihicului uman şi supri-
ma voinţa. 

În altă ordine de idei, este discutabilă în doctrină 
problematica hipnozei ca modalitate de influenţă asupra 
psihicului uman ca un mijloc de aducere a persoanei în 
stare de neputinţă sau în stare de iresponsabilitate. În 
legislaţia altor state, a fost inclusă hipnoza în catego-
ria analizată. Bunăoară, în conformitate cu art.78 din 
Codul penal al Argentinei din 29.10.192134, termenul 
„violenţă” include în sine şi utilizarea hipnozei sau a 
substanţelor narcotice (subl. ne aparţine – n.a.). O defi-
niţie similară conţine şi Codul penal al Porto-Rico din 
22.07.197435, în art.32 se concretizează: termenul de 
„violenţă” în acest articol include, de asemenea, utili-
zarea hipnozei, drogurilor, substanţelor stimulente sau 
depresive, sau orice alte mijloace şi substanţe similare.

Notabilă este şi opinia autorului N.Ivanţova, potrivit 
căreia, prin violenţă psihică trebuie de înţeles acţiunea 
ilegală şi intenţionată, îndreptată asupra psihicului per-
soanei, împotriva sau neţinându-se cont de conştientiza-
rea sau voinţa ei, cauzându-i un prejudiciu considerabil 
sau îl pune în pericol de cauzare a unui astfel de preju-
dicu36. Mai mult ca atât, autorul reiterează că, alături de 
impactul asupra conştientului, voinţei şi emotivului psi-
hicului, violenţa psihică are un impact şi asupra creieru-
lui, ocolind conştientul, ca urmare a existenţei funcţiilor 
inconştientului, care pot influenţa atât starea de spirit a 
unei persoane, cât şi comportamentul său. 

Pentru perceperea adecvată a violenţei psihice apli-
cabile în contextul infracţiunii de răpire a unei persoa-
ne, operăm cu următorul exemplu din practica judicia-
ră: La 25 aprilie 2009, aproximativ la ora 03:10, E.V. 
şi C.A. continuându-şi acţiunile lor criminale, intenţi-
onat, înţelegând caracterul prejudiciabil al acţiunilor 
lor, din interes material, urmărind scopul de a nu fi 
sesizate organele de drept despre comiterea infracţiu-
nii de tâlhărie, împreună şi prin înţelegere prealabilă, 
ameninţându-l cu un cuţit şi cu aplicarea violenţei pe-
riculoase pentru viaţă (subl. ne aparţine – n.a.), l-au ră-
pit pe T.A., ce se afla la volanul automobilului personal 
de model „Volkswagen Vento” cu nr. de înmatriculare 
SG AL 394, ce era oprit în stradă, lângă gospodăria sa, 
situată în s. Pepeni, r-nul Sângerei, impunându-l să se 
urce pe bancheta din spatele automobilului sus-menţi-
onat, îmbrăcându-i o scurtă pe cap, l-au transportat pe 
un imaş de la marginea s. Băneşti, r-nul Teleneşti, unde 
l-au impus să servească băuturi, apoi l-au urcat în 
portbagajul acestui automobil şi s-au deplasat la staţia 
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de alimentare cu petrol „Bemol” din s. Prepeliţa, r-nul 
Sângerei, unde T.A. a sărit din portbagaj, iar aceştia 
au pornit brusc automobilul şi au plecat, privând astfel 
partea vătămată de libertate pe o perioadă de aproxi-
mativ 1 oră37. 

Suntem de acord cu opinia38 potrivit căreia violenţa 
și fizică, şi psihică poate fi aplicată atât asupra persoa-
nei răpite, cât şi asupra terţelor persoane care opun re-
zistenţă făptuitorului, adică pentru înlăturarea obstaco-
lelor. De asemenea, venim cu concretizarea că specific 
pentru varianta-tip a infracţiunii de răpire a unei per-
soane (alin.(1) art.164 CP RM) este şi faptul că gradul 
de pericol social al violenţei cu care se ameninţă impli-
că toate formele de vătămare (ameninţarea cu cauzarea 
unor vătămări neînsemnate, ameninţarea cu vătămarea 
uşoară, medie sau gravă a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii), dar şi ameninţarea cu omorul. Cu referire la 
ultima remarcă, reiterăm că statuând asupra comparării 
sancţiunilor infracţiunilor prevăzute la art.155 şi alin.
(1) art.164 CP RM, deducem că ameninţarea cu omo-
rul poate să constituie una dintre modalităţile faptice 
ale acţiunii adiacente în cadrul faptei prejudiciabile de 
răpire a unei persoane, iar această constatare ne permite 
să relevăm că într-o asemenea ipoteză, ţinându-se cont 
de prevederea de la art.118 CP RM, va fi aplicabil doar 
alin.(1) art.164 CP RM.

În definitiv, prin violenţă psihică înţelegem acţiu-
nea ilegală şi intenţionată, îndreptată asupra psihicu-
lui persoanei, contrar sau în pofida conştientizării sau 
voinţei sale, aptă de a-i cauza traume organice, fiziolo-
gice ori psihice, indiferent dacă au fost sau nu cauzate 
daune sănătăţii. 
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SUMMARy
The law guarantees equality in rights for women and men in all the fields of life, including in the field 

of legal labour relationships. However, due to the fact that in general women are considered a more 
vulnerable group in the field of legal labour relationships, they require, in some cases, special protection 
measures. Therefore, the Labour code provides a series of legal guarantees for the work of women, in 
general, and for pregnant women, in special. These privileges do not represent discriminatory deeds, but 
differenced treatments applied to women.  

Î
gurării unei tratări egale a femeilor-salariate, în raport 
cu bărbaţii-salariaţi. Aplicarea tratamentului diferenţiat 
în privinţa femeilor-salariate în comparaţie cu bărbaţii-
salariaţi se înscrie în cadrul legal cu condiţia că aceste 
tratamente diferenţiate sunt aplicate în cazurile expres 
şi limitativ prevăzute de lege. Aplicate în aceste condi-
ţii, tratamentele diferenţiate nu constituie discriminare 
după criteriul de gen. 

Conceptul de „tratament diferenţiat” în favoarea fe-
meilor a fost introdus în legislaţia comunitară prin art.2 
(3) din Directiva 76/207/CEE privind aplicarea prin-
cipiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în 
privinţa accesului la angajare, formare profesională şi 
promovare, precum şi în ceea ce priveşte condiţiile de 
muncă1, care a admis, ca excepţie, adoptarea de dispo-
ziţii privind protecţia femeilor, cu deosebire referitor la 
sarcină şi lăuzie.

În general, în legislaţia europeană, se acordă o aten-
ţie deosebită salariatelor gravide, celor care au născut 
de curând sau celor care alăptează. În spiritul normelor 
europene, dar şi al celor internaţionale în general, sa-
lariatele, precum şi lucrătoarele gravide, cele care au 
născut de curând sau care alăptează trebuie considerate, 
în multe privinţe, un grup supus unor riscuri specifice şi 
de aceea în privinţa lor trebuie luate măsuri cu privire la 
securitatea şi sănătatea lor. 

Potrivit Anexei Cartei Sociale Europene (revizuite) 
în partea a V-a art. E se prevede „o diferenţă de trata-
ment întemeiată pe un motiv obiectiv şi rezonabil nu 
este considerată ca discriminatorie”, iar art. 20 alin.(1) 
al anexei la Cartă prevede că „nu vor fi considerate dis-
criminări, în sensul prezentului articol, prevederile re-
feritoare la protecţia femeii, mai ales în ceea ce priveşte 
sarcina, naşterea şi perioada postnatală”2.

Curtea Europeană de Justiţie a interpretat acest arti-
col cu prilejul analizării cererii unui tată (Hofmann) de 

APLICAREA  TRATAMENTULUI  DIFERENŢIAT  ÎN  PRIVINŢA 
FEMEILOR  ÎN  DOMENIUL RAPORTURILOR JURIDICE DE 

MUNCĂ
Tatiana MACOVEI,

doctorand, lector universitar  (USM)

Recenzent: Nicolae SADOVEI, doctor în drept, conferențiar universitar (USM)

n dreptul muncii, principiul interzicerii discrimină-
rii după criteriul de sex este aplicat în scopul asi-

a obţine un concediu de şase luni după naşterea fiului 
său pentru a-l ingriji după ce mama şi-a reluat mun-
ca. În cerere s-a susţinut că legea germană, care acordă 
astfel de concedii numai mamei, este discriminatorie, 
încălcând Directiva 76/207/CEE. Curtea a respins însă 
cererea, arătând că prevederile speciale privind conce-
diul de maternitate sunt permise de art.2 (3), răspun-
zând unor necesităţi reale privind protecţia femeii în 
timpul şi după sarcină.

Tratamentul preferenţial nu se poate justifica decât 
prin existenţa unor particularităţi fiziologice specifice 
femeilor. Spre exemplu, nu sunt considerate ca fiind 
măsuri legislative în spiritul Directivei 76/207/CEE:

– interzicerea de principiu a muncii de noapte în ca-
zul femeilor;

– interzicerea prestării de ore suplimentare de către 
femei;

– adoptarea unor măsuri legislative în domenii care 
privesc organizarea familiei sau prin care se modifică 
repartizarea responsabilităţilor în cadrul cuplului fami-
lial;

– prevederea unor cote speciale pentru promovarea 
femeilor la locul de muncă. 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a decis că, 
pentru a dovedi că o măsură este obiectiv justificată, 
angajatorul trebuie să demonstreze că acţiunile care 
duc la un tratament diferenţiat:

– corespund unei reale necesităţi a întreprinderii;
– sunt adecvate pentru obţinerea obiectivului urmă-

rit de întreprindere;
– sunt necesare pentru atingerea scopului urmărit.
Pentru a fi justificat, tratamentul diferenţiat trebuie 

să urmărească un scop legitim şi să existe o relaţie de 
proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul ur-
mărit art.2(2), (b), (i) al Directivei Consiliului 2000/78/
CE din 27 noiembrie 2000 de stabilire a unui cadru ge-
neral pentru egalitatea de tratament în domeniul ocu-
pării3.
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Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cazul 
Burden c. Regatul Unit a evidenţiat faptul că ,,trata-
mentul diferenţiat al persoanelor aflate în situaţii simi-
lare[...] este discriminatoriu, dacă nu are o justificare 
obiectivă şi rezonabilă, cu alte cuvinte, dacă nu urmă-
reşte un obiectiv legitim sau dacă nu există o relaţie 
rezonabilă de proporţionalitate între mijloacele întrebu-
inţate şi obiectivul avut în vedere”4. 

Justificarea tratamentului diferenţiat, aplicat în pri-
vinţa salariatelor, poate fi înţeles din două unghiuri di-
ferite:

– din perspectiva beneficiarului (femeie-salariată), 
tra tamentul mai favorabil este acordat pe baza unei 
caracteristici protejate, prin com paraţie cu cineva aflat 
într-o situaţie similară;

– din perspectiva victimei (bărbat-salariat), trata-
mentul mai puţin favorabil este acordat pe baza faptu-
lui că aceasta nu deţine caracteristica protejată. 

Tratamentul diferenţiat este denumit uneori discri-
minare „inversă”, deoarece tratamentul discrimina toriu 
este aplicat pentru a favoriza o persoană despre care se 
crede că va beneficia de un tratament mai puţin favo-
rabil.

În cazul în care instanţele de judecată sunt sesizate 
în privinţa unui tratament diferenţiat, ele trebuie să sta-
bilească în ce măsură tratamentul diferenţiat este pro-
porţional, astfel instanţa trebuie să se asigure că:

– nu există alte mijloace de atingere a scopului re-
spectiv, care să presupună o ingerinţă mai mică în drep-
tul la tratament egal. Cu alte cuvinte, faptul că deza-
vantajul suferit este nivelul minim posibil de prejudiciu 
necesar pentru atingerea scopului urmărit;

– scopul care trebuie atins este suficient de impor-
tant pentru a justifica acest nivel de ingerinţă.

Potrivit directivelor europene privind nediscrimina-
rea, în măsura în care se referă la domeniul încadrării 
în muncă: ,,statele-membre pot prevedea că o diferenţă 
de tratament fondată pe criteriul protejat nu constituie 
discriminare atunci când, având în vedere natura activi-
tăţilor profesionale speciale în cauză sau cadrul în care 
acestea se desfăşoară, o astfel de caracteristică consti-
tuie o exigenţă profesională veritabilă şi determinantă 
cu condiţia ca obiectivul să fie legitim, iar exigenţa să 
fie proporţionată”. 

Astfel, spre exemplu, datorită condiţiilor de exer-
citare a activităţii de poliţist, sexul poate fi considerat 
ca reprezentând o condiţie determinantă, astfel încât un 
stat-membru, ţinând cont de cerinţele ordinii publice şi 
de situaţia internă caracterizată de atentate frecvente, 
poate să încredinţeze sarcinile generale numai bărbaţi-
lor înarmaţi5. 

De asemenea, Carta Socială Europeană (revizuită) 
în art. 20 alin.(2) al Anexei sale, dedicat egalităţii de 
şanse şi de tratament în materie de angajare şi profesie 
fără discriminare bazată pe sex prevede: „pot fi excluse 
din câmpul de aplicare a prezentului articol sau a uno-

ra dintre dispoziţiile sale activităţile profesionale care, 
în funcţie de natura lor sau de condiţiile de exercitare, 
nu pot fi încredinţate decât persoanelor de un anumit 
sex. Această dispoziţie nu va fi interpretată ca obligând 
părţile să decidă, pe cale legislativă sau reglementară, 
lista cuprinzând activităţile profesionale care, în funcţie 
de natura lor, pot fi rezervate lucrătorilor de un anumit 
sex”6.

Relativ la cerinţele profesionale, înaintate pentru 
o anumită profesie, pot exista situaţii în care, deşi se 
impun la angajare condiţii ce prezintă un caracter dis-
criminatoriu după criteriul de sex, acestea nu sunt sanc-
ţionate ca discriminare. Astfel de condiţii sunt impuse 
de natura postului şi contextului în care se desfăşoară 
respectiva activitate. Ele trebuie să fie justificate de un 
scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop să 
fie adecvate şi necesare. Spre exemplu, impunerea con-
diţiei sexului feminin la angajarea în postul de psiho-
log sau asistent medical în cadrul unui centru ce oferă 
adăpost pentru femeile victime ale violenţei domestice 
sau pentru un post de gardian într-o închisoare pentru 
femei nu poate fi considerată o condiţie discriminatorie 
la angajare. Aceasta reiese din relaţia specială în care 
se vor afla femeile-victime ale violenţei domestice cu 
lucrătorii centrului de adăpost pentru victimele violen-
ţei domestice, care, la rândul lor, fiind femei vor crea o 
atmosferă mai „caldă” pe perioada aflării victimelor vi-
olenţei domestice la centrul respectiv. Această situaţie 
mai poate fi explicată şi prin aceea că femeile-victime 
ale violenţei domestice pot vedea într-un lucrător – băr-
bat al centrului dat – un potenţial agresor, ceea ce le 
poate trauma şi mai mult din punct de vedere psihic.

Acest mecanism de protecţie le permite angajato-
rilor să diferenţieze între angajaţi pe baza unei carac-
teristici protejate, acolo unde caracteristica respectivă 
este direct legată de adecvarea sau competenţa acesto-
ra pentru îndeplinirea atribuţiilor aferente unui anumit 
post.

Spre exemplu, într-o cauză a Curţii Europene de 
Justiţie, şi anume, cauza Johnston7, o femeie, ofiţer 
de poliţie, care lucra în Irlanda de Nord s-a plâns în 
legătură cu faptul că nu i s-a mai reînnoit contrac-
tul de muncă. Poliţistul-şef a oferit drept justificare 
motivul că femeile-ofiţer nu erau instruite în ceea ce 
priveşte utilizarea armelor de foc, iar „într-o situaţie 
caracterizată de tulburări interne serioase, portul de 
arme de foc de către femeile-ofiţer ar putea crea ris-
cul suplimentar ca acestea să fie asasinate şi ar con-
traveni, aşadar, cerinţelor privind siguranţa publică”. 
Curtea Europeană de Justiţie a constatat că, deşi tre-
buie să se ţină seama de ameninţarea la adresa sigu-
ranţei, aceasta îi viza în aceeaşi măsură pe bărbaţi, ca 
şi pe femei. Femeile nu erau expuse unui risc crescut, 
cu excepţia cazului în care justificarea are legătură cu 
factori biologici specifici femeilor, cum ar fi protec-
ţia copilului în timpul sarcinii, tratamentul diferenţiat 
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neputând fi justificat pe motivul că opinia publică so-
licita ca femeile să fie protejate. 

Un alt exemplu putem invoca în cauza Mahlberg8, 
în care reclamantei, care era însărcinată, i-a fost refu-
zat un post permanent de asistentă medicală, care ar fi 
presupus un volum substanţial de muncă pe teatrele de 
operaţiuni. Drept justificare a fost oferit faptul că sănă-
tatea copilului ar fi putut fi pusă în pericol în urma ex-
punerii la substanţele nocive din teatrul de operaţiuni. 
Curtea Europeană de Justiţie a constatat că, deoarece 
postul era permanent, interzicerea accesului reclaman-
tei la postul respectiv era o măsură disproporţionată, 
întrucât incapacitatea acesteia de a lucra pe teatrul de 
operaţiuni ar fi fost doar temporară. Chiar dacă restric-
ţiile aplicabile condiţiilor de muncă pentru femeile 
gravide erau acceptabile, acestea trebuiau să fie strict 
adaptate la atribuţiile care le-ar fi putut dăuna şi să nu 
ducă la o interdicţie generalizată de a lucra.

După părerea profesorului Nicolae Voiculescu9, 
tratamentele diferenţiate nu sunt admise decât pe plan 
fiziologic, şi nu în cel al muncii. Astfel, în cazul Co-
misie v. Franţa10, s-a analizat statutul unor privilegii 
acordate sub legea franceză femeilor măritate (conce-
diu prelungit de maternitate, vârsta de pensionare mai 
scăzută, timp suplimentar acordat în cazul îmbolnăvi-
rii copiilor şi în vacanţă, indemnizaţii pentru a acoperi 
costul creşei sau şcolilor de îngrijire). Partea franceză a 
considerat că poate justifica aceste avantaje prin prisma 
art. 2 alin.(3) şi (4) al Directivei 76/207/CEE. Curtea 
însă, citând şi cazul Hofmann, a considerat că astfel 
de măsuri depăşesc limitele art. 2 alin.(3) al Directi-
vei 76/207/CEE, aceste prevederi fiind calificate drept 
discriminare după criteriul de sex. Totodată, nu era nici 
un indiciu că drepturile cerute corespundeau situaţiei 
înfăţişate în art. 2 alin.(4) al directivei citate. Deci, dacă 
acest gen de avantaje urmează a fi justificate, ele nu pot 
fi bazate decât pe temeiuri obiective ce nu sunt în legă-
tură cu sexul, cum ar fi necesitatea de a asista persoane 
care au responsabilitatea primordială pentru bunăstarea 
familiei şi cu deosebire a copiilor. Aşa cum Curtea a 
arătat, în acest caz, o astfel de responsabilitate poate fi 
asumată şi de bărbaţi.

Tratamentele diferenţiate, aplicate în privinţa feme-
ilor-salariate, sunt reglementate şi de legislaţia naţio-
nală. 

Legea Republicii Moldova cu privire la asigurarea 
egalităţii11 admite tratamentele diferenţiate, aplicate de 
angajator, în privinţa unor anumiţi salariaţi. Astfel, po-
trivit art.7 alin.(5) al legii citate, orice deosebire, ex-
cludere, restricţie sau preferinţă în privinţa unui anu-
mit loc de muncă nu constituie discriminare în cazul 
în care, prin natura specifică a activităţii în cauză sau 
a condiţiilor în care această activitate este realizată, 
există anumite cerinţe profesionale esenţiale şi deter-
minante, cu condiţia ca scopul să fie legitim şi cerinţele 
proporţionale.

Cele mai multe garanţii juridice privind munca 
femeilor se regăsesc în Codul muncii12 al Republicii 
Moldova (CM – în continuare), care în art.8 alin.(2) 
prevede: nu constituie discriminare stabilirea unor dife-
renţieri, excepţii, preferinţe sau drepturi ale salariaţilor, 
care sunt determinate de cerinţele specifice unei munci, 
stabilite de legislaţia în vigoare, sau de grija deosebită 
a statului faţă de persoanele care necesită o protecţie 
socială şi juridică sporită.

Din analiza acestui articol, facem următoarele pre-
cizări:

orice diferenţiere de la tratamentul egal trebuie a) 
să se înscrie în perimetrul legal, angajatorul neavând 
dreptul de a stabili, în mod arbitrar, cazurile şi condiţii-
le în care poate aplica tratamentul diferenţiat în privinţa 
salariaţilor;

temeiurile aplicării tratamentului diferenţiat sunt: b) 
cerinţele specifice unei munci sau grija deosebită a sta-
tului faţă de persoanele care necesită o protecţie socială 
şi juridică sporită.

În general, normele speciale privind munca femei-
lor pot fi clasificate după mai multe criterii:

După criteriul de vârstă – ideea tratamentelor di-
ferenţiate există şi în privinţa salariatelor minore, prin 
interzicerea admiterii lor la anumite munci stabilite 
prin lege (spre exemplu: munca de noapte, munca su-
plimentară etc.).

Art.255 alin.(1) CM prevede: este interzisă utiliza-
rea muncii persoanelor în vârstă de până la 18 ani la 
lucrările cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau 
periculoase, la lucrări subterane, precum şi la lucrări 
care pot să aducă prejudicii sănătăţii sau integrităţii 
morale a minorilor (jocurile de noroc, lucrul în loca-
lurile de noapte, producerea, transportarea şi comerci-
alizarea băuturilor alcoolice, a articolelor din tutun, a 
preparatelor narcotice şi toxice). 

Pe lângă CM avem şi Hotărârea de Guvern nr.562 
din 07.09.1993 privind aprobarea Nomenclatorului de 
industrii, profesii şi lucrări cu condiţii grele şi nocive, 
proscrise persoanelor mai tinere de 18 ani13. Prin HG 
562/1993 s-a stabilit că angajarea persoanelor mai tine-
re de optsprezece ani la sectoare de producere, profesii 
şi lucrări cu condiţii grele şi nocive, incluse în Nomen-
clatorul aprobat prin prezenta hotărâre, este interzisă, 
indiferent de faptul care întreprinderi din ramurile eco-
nomiei naţionale cuprind astfel de sectoare de produce-
re, profesii şi lucrări. 

Cu titlu de exemplu aducem câteva categorii de 
munci la care nu sunt admise persoanele cu vârsta sub 
18 ani, inclusiv tinerele sub această vârstă: construcţii 
subterane cu destinaţie specială (muncitori cu diverse 
profesii, angajaţi la lucrări subterane); producerea şi 
transmisiunea energiei electrice şi termice (gospodăria 
energetică); industria petrochimică (recondiţionarea şi 
repararea pneurilor); producţia de medicamente, prepa-
rate şi materiale medicamentoase bacteriologice şi bi-
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ologice; construcţia de maşini şi prelucrarea metalelor; 
industria materialelor de construcţii; lucrări de exploa-
tare forestieră; industria de prelucrare a lemnului etc.

De asemenea, sunt proscrise persoanelor mai tinere 
de la 18 ani profesiile şi lucrările: la executarea cărora 
conţinutul de substanţe nocive (chimice şi biologice) 
în aerul zonei de lucru, precum şi existenţa unor fac-
tori de producţie fizici periculoşi şi nocivi (zgomotul; 
vibraţia; radiaţia electromagnetică, ultravioletă, infra-
roşie, radioactivă ş.a.) depăşeşte limita de concentrare 
sau nivelul-limită. 

Legislaţia Federaţiei Ruse prevede că nu se va con-
sidera discriminare interzicerea primirii la muncă a fe-
meilor fertile din punctul de vedere al naşterii în vârstă 
de până la 35 de ani la îndeplinirea muncilor ce ţin de 
creşterea plantelor, animalelor, plantelor unde se utili-
zează pesticide şi dezinfectanţi14.

După criteriul caracterului muncii:
norme prin care se interzice, în mod absolut, a) 

atragerea femeilor la anumite categorii de munci. Ast-
fel art.248 din Codul muncii prevede: este interzisă uti-
lizarea muncii femeilor la lucrări cu condiţii de muncă 
grele şi vătămătoare, precum şi la lucrări subterane, cu 
excepţia lucrărilor subterane de deservire sanitară şi so-
cială şi a celor care nu implică munca fizică. 

Nomenclatorul lucrărilor cu condiţii de muncă grele 
şi vătămătoare, la care este interzisă folosirea muncii 
femeilor, precum şi normele de solicitare maximă ad-
mise pentru femei la ridicarea şi transportarea manuală 
a greutăţilor, se aprobă de Guvern după consultarea pa-
tronatelor şi sindicatelor. Potrivit anexei nr.1 a Hotărârii 
de Guvern al RM nr.624 din 06.10.199315, prin care au 
fost adoptate nomenclatorul industriilor, profesiilor şi 
lucrărilor cu condiţii de muncă grele şi nocive proscrise 
femeilor, compartimentul XXI – Industrie alimentară, 
grupa fabricarea tutunului şi mahorcii, putem dedu-
ce că nu va fi considerat discriminatoriu refuzul de a 
angaja o femeie pentru a îndeplini următoarele munci: 
fabricarea tutunului şi mahorcii, alcătuirea partide-va-
goane de tutun, aromatizor, aromatizarea şi ambalarea 
manuală a tutunului, încărcător-descărcător camere de 
fermentare, maşinist la maşini de tăiat tutun, încărca-
te manual, muncitor auxiliar, transportarea baloturilor 
de tutun, presator praf de mahorcă, presator ambalaje 
(în care a fost tutun), stivuitor-ambalator, stivuirea şi 
ambalarea în baloturi a tutunului şi mahorcii, deoarece 
aceste munci sunt interzise femeilor. Criteriul protejat 
în aceste cazuri este „sănătatea femeilor”.

norme care admit atragerea femeilor la anu-b) 
mite categorii de munci doar cu acordul acestora.

Potrivit art.318 CM, salariatele care au copii în 
vârstă de până la 6 ani pot lucra în regimul muncii în 
tură continuă doar cu acordul lor scris. Aceeaşi situa-
ţie avem şi privitor la munca de noapte (art.103 CM), 
munca suplimentară (art.105 CM), trimiterea în depla-
sare în interes de serviciu etc.

După criteriul gravidităţii salariatei. Salariatele 
gravide, de rând cu minorii, beneciază de cele mai mul-
te garanţii juridice privind munca acestora.

Carta Socială Europeană (revizuită) prin art. 8, de-
dicat dreptului lucrătoarelor la protecţia maternităţii, 
impune statelor semnatare să interzică angajarea, în 
munci subterane în mine şi în orice alte munci cu ca-
racter periculos, insalubru sau penibil, a femeilor însăr-
cinate, a femeilor care au născut recent sau a celor care 
îşi alăptează copiii.

Codul muncii al Republicii Moldova indică toate 
categoriile de munci la care salariatele gravide nu pot fi 
admise. Cu titlu de exemplu aducem următoarele cate-
gorii de munci: munca de noapte (art.103 CM), munca 
suplimentară (art.105 CM), munca în zilele de repaus 
(art.110 CM).

CM garantează pentru femeile gravide şi mame-
le care alăptează crearea unor condiţii de muncă mai 
favorabile, excluzând influenţa factorilor de produc-
ţie nocivi. Normele CM, cu referire la aspectul dat, le 
găsim în art.250 intitulat „Transferul la o muncă mai 
uşoară al femeilor gravide şi al femeilor care au copii 
în vârsta de până la 3 ani”.

Articolul dat face referire la 3 posturi în care se poa-
te afla femeia salariată: salariată gravidă, salariată care 
alăptează şi salariată care are copii în vârstă de până la 
3 ani. 

Salariata gravidă:1)  potrivit art.250 alin.(1) CM 
femeilor gravide li se acordă, prin transfer sau permuta-
re, în conformitate cu certificatul medical, o muncă mai 
uşoară, care exclude influenţa factorilor de producţie 
nefavorabili, menţinându-li-se salariul mediu de la lo-
cul de muncă precedent.

Aceasta înseamnă că angajatorul este obligat ime-
diat să-i găsească femeii, ce s-a adresat, un nou loc de 
muncă în corespundere cu recomandările medicale. În 
caz că soluţionarea chestiunii privind transferul nece-
sită timp sau acordarea acestui loc este în general im-
posibilă, femeia este eliberată de la munca interzisă cu 
menţinerea salariului mediu.

Pentru a beneficia de garanţia enunţată mai sus, sa-
lariata gravidă trebuie să informeze în scris angajato-
rul despre acest lucru şi să prezinte certificatul medical 
care atestă faptul că este gravidă.

Salariata care alăptează2) : femeilor care alăp-
tează li se acordă, prin transfer sau permutare, în con-
formitate cu certificatul medical, o muncă mai uşoară, 
care exclude influenţa factorilor de producţie nefavo-
rabili, menţinându-li-se salariul mediu de la locul de 
muncă precedent. 

În cazul în care angajatorul nu poate găsi imediat 
un nou loc de muncă, salariatele care alăptează nu sunt 
eliberate de la îndeplinirea obligaţiilor de muncă, de-
oarece în art.250 alin.(2) CM legiuitorul nu a inclus şi 
categoria dată de salariate, ci doar pe cele gravide. De 
lege ferenda, propunem includerea în art.250 alin.(2) 
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CM ca şi salariatele care alăptează să fie eliberate de la 
îndeplinirea muncii, cu menţinerea salariului, până la 
realizarea de facto a transferului la o muncă mai uşoa-
ră.

Salariata care alăptează, de asemenea, trebuie să-l 
informeze pe angajator cu privire la faptul că alăptează 
copilul, înaintând o cerere, în acest sens, prin care să 
solicite acordarea unei munci mai uşoare ce ar exclude 
influenţa factorilor nocivi asupra sa. La cerere salariata 
respectivă trebuie să anexeze un certificat medical care 
confirmă faptul că aceasta într-adevăr alăptează copi-
lul. De asemenea, în cererea dată, salariata urmează să 
indice sfârşitul prezumat al perioadei de alăptare.

Salariatele care au copii în vârstă de până la 3 3) 
ani, în caz că nu au posibilitate să-şi îndeplinească obli-
gaţiile de muncă la locul lor de muncă, sunt transferate 
la un alt loc de muncă, menţinându-li-se salariul mediu 
de la locul de muncă precedent până când copilul îm-
plineşte vârsta de 3 ani. 

În acest caz, legea acordă acest drept doar mamei, 
nu şi altor membri ai familiei care efectiv ar avea grijă 
de copil. Considerăm că această normă este discrimina-
torie din punct de vedere gender şi din aceste conside-
rente de lege ferenda, propunem înlocuirea cuvântului 
„femeile” din art. 250 alin.(3) CM cu cuvântul „salari-
aţii”.

 Aplicarea tratamentelor diferenţiate, enunţate mai 
sus, în privinţa salariatelor gravide sau a celor care au 
copii mici, se justifică prin grija deosebită a statului 
faţă de viitorul acestei naţiuni, prin susţinerea natalită-
ţii, precum şi necesităţile sporite ale copiilor de vârstă 
fragedă de a fi îngrijiţi de mamele lor. Respectiv, inter-
zicerea pe cale legislativă a dreptului angajatorului de a 
atrage la anumite categorii de munci salariatele gravide 
sau cele care au copii în vârstă de până la 6 ani, iar în 
alte cazuri obţinerea acordului salariatelor date pentru 
prestarea anumitor munci se înscrie în tratamentele di-
ferenţiate aplicate în privinţa femeilor, aceste tratamen-
te fiind justificate şi rezonabile.

Normele din legislaţia moldavă, referitoare la pro-
tecţia maternităţii la locurile de muncă, constituie, evi-
dent, un progres semnificativ, ele fiind, aşa cum am 
văzut în cuprinsul articolului de faţă, armonizate, în 
linii generale, la standardele internaţionale în materie. 
Este însă important ca ele să fie aplicate în corelare sis-
temică cu celelalte norme care vizează cadrul general 
de protecţie a lucrătorilor la locurile de muncă şi, fapt 
nu mai puţin semnificativ, în consonanţă cu deciziile 
Curţii Europene pentru Protecţia Drepturilor Omului 
(CEDO), pregătindu-se astfel alinierea practicii judici-
are moldoveneşti la ordinea juridică internaţională.

Note:
1 Directiva 76/207/CE din 09.02.1976 privind aplicarea 

principiului egalității de tratament între femei și bărbați în 
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movare, precum și în ceea ce privește condițiile de muncă, 
publicată în Jurnalul Oficial L 269/15, 05.10.2002, p.0040-
0042, http:, eur-lex.europa.eu.

2 Carta Socială Europeană (revizuită) din 03.05.1996, 
ratificată prin Legea nr.484-XV din 28.09.2001 (în vigoa-
re pentru Republica Moldova din 01.01.2002, publicată în 
ediția oficială Tratate internaționale, 2006, vol. 38, p.175. 

3 Directiva Consiliului 2000/78/CE din 27 noiembrie 
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