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OMORuL  SăVâRŞIT  îN  SCOPuL  DE  A  ASCuNDE  
O  ALTă  INFRACŢIuNE  SAu  DE  A  îNLESNI 
SăVâRŞIREA  EI  (lit.k) alin.(2) art.145 CP RM): 

ANALIză DE DREPT PENAL 
Partea II

Sergiu BrÎnZA,
doctor habilitat în drept, profesor universitar (USM)

REzuMAT
Obiectul investigaţiei de faţă îl constituie circumstanţa agravantă prevăzută la lit.k) alin.(2) art.145 CP RM. În cadrul 

studiului, se relevă că invocarea circumstanţei agravante „cu scopul de a ascunde o altă infracţiune sau de a înlesni săvârşi-
rea ei” nu este oportună, atunci când violenţa aplicată îşi amplifică progresiv rezultatul, astfel încât, în cele din urmă, evo-
luează până la ipostaza de omor. În continuare, se argumentează că astfel de cazuri trebuie deosebite de cele care presupun 
că infracţiunea de omor formează concurs cu alte infracţiuni care presupun aplicarea violenţei de intensitate mai redusă. În 
cazurile de acest gen, nu este cu putinţă ca omorul să absoarbă respectivele infracţiuni presupunând aplicarea unei violenţe 
de o intensitate mai redusă. Aceasta se întâmplă deoarece intenţia de a comite infracţiunea de omor se caracterizează prin 
discontinuitate, în raport cu intenţia antecedentă de aplicare a violenţei de o intensitate mai redusă. De asemenea, se stabi-
leşte că, la calificare, oricare dintre motivele şi scopurile nominalizate în dispoziţia art.145 CP RM poate fi reţinut alături 
de scopul de a ascunde o altă infracţiune sau de a înlesni săvârşirea ei.

Cuvinte-cheie: omor; circumstanţă agravantă; scopul de a ascunde o altă infracţiune; scopul de a înlesni săvârşirea 
unei alte infracţiuni; infracţiunea-scop; infracţiunea-mijloc.

SuMMARY
The object of the present investigation is the aggravating circumstance under lett.k) par.(2) art.145 PC RM. The study 

reveals that invoking the aggravating circumstance “with the purpose to conceal another offence or facilitate its perpetra-
tion” is not appropriate when the applied violence gradually increases its outcome, so eventually evolves to the state of 
murder. Further, it is argued that such cases should be distinguished from those involving a murder making competition 
with other offences involving forms of violence by lower intensity. In such cases, it is impossible for murder to absorb 
such offenses involving the use of violence by lower intensity. This is because the intent to commit the offence of murder 
is characterized by discontinuity in relation to the antecedent intention of application of violence by lower intensity. It is 
also stated that, at qualification time, any of the reasons and purposes mentioned in the disposal of art.145 PC RM can be 
retained along with the purpose to conceal another offence or facilitate its perpetration.

Key-words: murder; aggravating circumstance; the purpose to conceal another offence; the purpose to facilitate the 
perpetration of another offence; the offence-purpose; the offence-mean.

Suntem de acord cu O.V. Belokurov care susţine: 
„Dacă omorul constituie etapa finală a exercită-

rii actelor de violenţă asupra victimei, nu este necesară 
invocarea circumstanţei agravante «în scopul de a as-
cunde o altă infracţiune sau de a înlesni săvârşirea ei». 
De exemplu, mai întâi, făptuitorul supune victima unei 
bătăi de lungă durată, după care o strangulează sau o 
îneacă”1.

Altfel spus, invocarea circumstanţei agravante „în 
scopul de a ascunde o altă infracţiune sau de a înlesni 
săvârşirea ei” nu este oportună, atunci când violenţa 
aplicată îşi amplifică progresiv rezultatul, astfel încât, 
în cele din urmă, evoluează până la ipostaza de omor. 
În astfel de situaţii, omorul este săvârşit nu pentru 
a ascunde o altă infracţiune sau a înlesni săvârşirea 
ei. Omorul este continuarea firească a exercitării ac-
telor de violenţă de o intensitate mai redusă asupra 
victimei. Întotdeauna, situaţiile de acest gen presupun 
prezenţa unei infracţiuni prelungite de omor, infracţi-
uni caracterizate prin existenţa unei intenţii unice. În 
cazul respectivei infracţiuni, amplificarea progresivă 
a rezultatului infracţional se exprimă în realizarea eta-
pizată a intenţiei unice, începând cu primul episod al 
violenţei de o intensitate mai redusă aplicată asupra 

victimei şi continuând până la lipsirea propriu-zisă de 
viaţă a victimei.

Regula dată nu a fost respectată în speţa următoare: 
D.A. şi C.Ş. au fost condamnaţi în baza lit.d) şi h) alin.
(2) art.151 şi lit.f), h) şi i) alin.(3) art.145 CP RM. În 
fapt, la 10.10.2005, aproximativ la ora 00.30, aceştia 
se aflau în gospodăria lui C.R. Din intenţii huliganice, 
cei doi făptuitori i-au aplicat lui Ş.A., care se afla în 
acelaşi loc, mai multe lovituri cu mâinile şi cu picioa-
rele. După care, i-au fixat acestuia o curea în jurul gâ-
tului şi l-au asasinat prin strangulare2.

Regula conturată supra a fost respectată în exem-
plul următor din practica judiciară: L.V. a fost con-
damnat în baza lit.j) alin.(2) art.145 CP RM. În fapt, 
la 10.12.2011, aproximativ la ora 21.30, aflându-se în 
satul Pârâta, raionul Dubăsari, acesta a mers în vizită 
la unchiul său, C.G. Împreună, cei doi au consumat bă-
uturi alcoolice, după care au ieşit în stradă şi au iniţiat 
o ceartă. Având intenţia de a-l lipsi de viaţă pe C.G., 
L.V. i -a aplicat acestuia câteva lovituri cu pumnii şi cu 
picioarele în diferite părţi ale corpului. Ulterior, făptu-
itorul a intrat în casa lui C.G., de unde a luat un cuţit 
de bucătărie. Întorcându-se la victimă, L.V. i -a aplicat 
cu acel cuţit o lovitură în regiunea fesieră. Apoi, L.V. 
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şi-a urcat victima în spate, îndreptându-se spre gospo-
dăria părinţilor săi, care locuiesc la o distanţă de circa 
1,5 km. Până a ajunge la destinaţie, L.V. a trântit cu 
putere de mai multe ori victima la pământ. Ajungând 
la gospodăria părinţilor săi, făptuitorul i- a aplicat vic-
timei câteva lovituri cu cuţitul în regiunea gâtului şi 
a tâmplei. Asigurându-se că aceasta nu mai prezintă 
semne de viaţă, L.V. a aruncat corpul neînsufleţit în una 
din gospodăriile abandonate din vecinătate3.

Asemenea exemple trebuie deosebite de cele care 
presupun că infracţiunea de omor formează concurs cu 
alte infracţiuni care presupun aplicarea violenţei de o 
intensitate mai redusă. În cazurile de acest gen, nu este 
cu putinţă ca omorul să absoarbă respectivele infrac-
ţiuni presupunând aplicarea violenţei de o intensitate 
mai redusă. Aceasta se întâmplă deoarece intenţia de a 
comite infracţiunea de omor se caracterizează prin dis-
continuitate, în raport cu intenţia antecedentă de aplica-
re a violenţei de o intensitate mai redusă. 

O astfel de ipoteză se referă la următorul exemplu 
din practica judiciară: H.I. a fost condamnat în baza 
lit.b) şi h) alin.(2) art.145 şi lit.c) alin.(2) art.152 CP 
RM. În fapt, în seara zilei de 16.05.2007, acesta se 
afla în curtea casei sale de pe str. Cosmonauţilor, satul 
Etulia, raionul Vulcăneşti. Între el şi tatăl său, H.M., 
a apărut un conflict, în timpul căruia H.I. l-a lovit pe 
H.M. cu mâna în faţă. Atunci când victima a încercat 
să se ascundă de fiul său în casă, H.I. l-a ajuns din 
urmă şi i-a aplicat o lovitură puternică în piept. Drept 
rezultat, H.M. a suferit o vătămare medie a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii. Ulterior, în dimineaţa zilei 
de 17.05.2007, H.I. s-a întâlnit cu tatăl său, care în 
acel moment ieşea din casă. Văzând că faţa acestuia 
este murdară de sânge din cauza loviturilor aplicate 
acestuia în ajun, i-a cerut să se spele. Întrucât H.M. i-a 
ignorat cererea, H.I. i-a aplicat, cu foarfecele pe care-l 
avea în mână, o lovitură în faţă. Apoi, H.I. s-a aşezat 
pe pieptul victimei, a apucat-o de gât şi a apăsat cu 
putere, fracturând cartilajul tiroidian. Drept urmare, 
H.M. a decedat4.

Schimbând registrul, menţionăm: deoarece textul 
de incriminare de la lit.k) alin.(2) art.145 CP RM nu 
impune nici o restricţie, rezultă că prin săvârşirea omo-
rului poate fi ascunsă sau înlesnită orice infracţiune, 
indiferent de gravitatea ei.

În acest sens, O.V. Belokurov afirmă: în cazul omo-
rului săvârşit în scopul de a ascunde o altă infracţiune 
sau de a înlesni săvârşirea ei, infracţiunea ascunsă sau 
înlesnită poate aparţine oricărei categorii de gravitate: 
infracţiune uşoară; infracţiune mai puţin gravă; infrac-
ţiune gravă; infracţiune deosebit de gravă; infracţiune 
excepţional de gravă. De cele mai dese ori, astfel de 
omoruri sunt comise în scopul ascunderii unor infracţi-
uni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave, 
ori al înlesnirii săvârşirii acestora. Însă nu sunt excluse 
nici situaţiile când asemenea omoruri sunt comise în 
scopul ascunderii unor infracţiuni uşoare sau mai puţin 
grave, ori al înlesnirii săvârşirii acestora5.

Aşadar, în vederea reţinerii la calificare a lit.k) 
alin.(2) art.145 CP RM, important este ca omorul să 

fie comis în scopul de a ascunde anume o infracţiune 
(chiar dacă aceasta este una uşoară) sau de a înlesni 
săvârşirea ei.

Sprijinim opinia exprimată de D.I. Kraev: în tex-
tul de incriminare a omorului săvârşit în scopul de a 
ascunde o altă infracţiune sau de a înlesni săvârşirea 
ei, termenul „infracţiune” este utilizat la singular. Cu 
toate acestea, celui, care a comis omorul în scopul de 
a ascunde alte două sau mai multe infracţiuni sau de a 
înlesni săvârşirea acestora, trebuie să i se incrimineze 
săvârşirea unui singur omor săvârşit în scopul de a as-
cunde o altă infracţiune sau de a înlesni săvârşirea ei. 
Dacă, într-un astfel de caz, făptuitorului i s-ar incrimina 
două sau mai multe asemenea omoruri, el ar purta ne-
întemeiat răspundere dublă sau multiplă pentru aceeaşi 
infracţiune6.

Într-adevăr, pentru aplicarea – singulară, dublă sau 
multiplă – a răspunderii conform lit.k) alin.(2) art.145 
CP RM, ar trebui să conteze de câte ori făptuitorul a 
comis omorul în scopul de a ascunde o altă infracţiune 
sau de a înlesni săvârşirea ei. Nu ar trebui să aibă im-
portanţă câte infracţiuni făptuitorul a dorit să ascundă 
sau să înlesnească prin comiterea omorului. Dacă in-
fracţiunile-scop săvârşite sunt două sau mai multe la 
număr, ele vor forma un concurs, alături de infracţiunea 
specificată la lit.k) alin.(2) art.145 CP RM.

Ne raliem şi unei alte păreri împărtăşită de D.I. Kra-
ev: în situaţia săvârşirii omorului asupra a două sau mai 
multor persoane, cu intenţie unică, cele comise nu pot 
presupune reţinerea concomitentă la calificare atât a 
agravantei „asupra a două sau mai multor persoane”, 
cât şi a agravantei „în scopul de a ascunde o altă infrac-
ţiune sau de a înlesni săvârşirea ei”. În astfel de cazuri, 
agravanta „în scopul de a ascunde o altă infracţiune sau 
de a înlesni săvârşirea ei” urmează a fi exclusă din în-
vinuire7.

Nu întotdeauna această regulă de calificare este 
respectată. Exemplul din practica judiciară, prezentat 
în continuare, confirmă aceasta: V.I. a fost condamnat, 
printre altele, în baza pct.1), 4), 6), 7) şi 9) art.88 CP 
RM din 1961 (adică pentru omorul săvârşit în interes 
acaparator, asupra a două sau mai multor persoa-
ne, cu o deosebită cruzime, în scopul de a ascunde o 
altă infracţiune, profitând de neputinţa victimei de a 
se apăra). În fapt, la 28.10.1998, în jurul orei 19.00, 
V.I., împreună cu A.I., L.M. şi N.Gh., la rugămintea lui 
G.A. – concubina lui N.Gh. – au plecat spre gospodă-
ria acestuia din urmă, aflată în satul Baurci-Moldo-
veni, raionul Cahul. Ajunşi la faţa locului, aceştia i-au 
întâlnit pe D.A., N.T. şi M.M., care veniseră la N.Gh. 
să-şi recupereze o datorie. În urma apariţiei unor di-
sensiuni, V.I., A.I., L.M. şi N.Gh. le-au aplicat lui D.A., 
N.T. şi M.M. multiple lovituri cu pumnii, cu picioarele 
şi cu o rangă metalică în diferite părţi ale corpului. Ca 
rezultat, D.A. a decedat. Ulterior, urmărind scopul de 
a ascunde infracţiunea săvârşită, V.I., A.I. şi L.M. i-au 
urcat pe N.T. şi M.M., precum şi cadavrul lui D.A. într-
un automobil şi i-au dus în lanul de grâu aparţinând 
SA „S.”. În acel loc, N.T. şi M.M. au fost supuşi bătă-
ii. În continuare, făptuitorii au aprins scârta de paie, 
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unde se aflau victimele, cauzându-le arsuri de gradele 
III-IV pe o suprafaţă de 95%, în urma cărora aceştia 
au decedat8. 

De ce considerăm că, în speţa reprodusă mai sus, 
agravanta „în scopul de a ascunde o altă infracţiune sau 
de a înlesni săvârşirea ei” urma a fi exclusă din învi-
nuire?

Una dintre condiţiile de aplicare a răspunderii potri-
vit lit.g) alin.(2) art.145 CP RM (adică pentru omorul 
săvârşit asupra a două sau mai multor persoane) constă 
în aceea că făptuitorul trebuie să manifeste o intenţie 
unică (dublată de un scop unic) de a lipsi de viaţă două 
sau mai multe persoane. În alţi termeni, în acest caz, 
suntem în prezenţa unei infracţiuni unice prelungite de 
omor, având la bază intenţia unică de lipsire de viaţă 
a două sau mai multor persoane. În cazul infracţiunii 
prevăzute la lit.k) alin.(2) art.145 CP RM, legiuitorul 
vorbeşte despre scopul de a ascunde o altă infracţiune 
sau de a înlesni săvârşirea ei. Legiuitorul nu vorbeşte 
despre scopul de a ascunde un episod al aceleiaşi in-
fracţiuni unice prelungite sau de a înlesni săvârşirea 
lui.

În consecinţă, în prezenţa intenţiei unice de a omo-
rî, nu este posibil concursul de circumstanţe agravante 
consemnate la lit.g) şi k) alin.(2) art.145 CP RM. În 
prezenţa unor intenţii de sine stătătoare de a omorî ace-
eaşi victimă sau victime diferite, este posibil concursul 
de infracţiuni, care ar include infracţiunea prevăzută la 
lit.k) alin.(2) art.145 CP RM, alături de omorul ascuns 
sau înlesnit. 

În altă ordine de idei, ridică întrebări problema cali-
ficării faptei de omor săvârşită în scopul de a ascunde o 
infracţiune imaginară (sau de a înlesni săvârşirea unei 
infracţiuni imaginare), precum şi problema calificării 
faptei de omor săvârşită în scopul de a ascunde o faptă 
ilegală nepenală (sau de a înlesni săvârşirea unei fapte 
ilegale nepenale).

În context, considerăm criticabilă poziţia exprima-
tă de O.V. Belokurov: „Asupra calificării nu trebuie să 
influenţeze eroarea făptuitorului privind natura juridică 
a faptei ascunse sau înlesnite (infracţiune, contraven-
ţie, delict civil, abatere disciplinară, faptă imorală etc.). 
Dacă făptuitorul este convins că lipseşte victima de via-
ţă pentru a ascunde o altă infracţiune sau a înlesni să-
vârşirea ei (deşi, în realitate, fapta ascunsă sau înlesnită 
nu este o infracţiune), cele comise trebuie calificate ca 
omor săvârşit cu scopul de a ascunde o altă infracţiune 
sau de a înlesni săvârşirea ei, în formă consumată”9. 

Pornind de la principiul incriminării subiective, 
făptuitorului i se poate incrimina numai ceea ce este 
cuprins de intenţia lui, şi în limitele în care această in-
tenţie este realizată. În cazul nostru, aceasta înseamnă 
că, atunci când făptuitorul lipseşte victima de viaţă, fi-
ind convins că ascunde o altă infracţiune (că înlesneşte 
săvârşirea unei alte infracţiuni), dar în realitate ascunde 
o faptă nepenală (înlesneşte săvârşirea unei fapte nepe-
nale), nu este posibilă aplicarea răspunderii pentru o in-
fracţiune consumată prevăzută la lit.k) alin.(2) art.145 
CP RM. Răspunderea nu poate fi aplicată nici în baza 
alin.(1) art.145 CP RM, întrucât intenţia făptuitorului 

era îndreptată tocmai spre lipsirea de viaţă a victimei în 
scopul de a ascunde o infracţiune (sau de a înlesni să-
vârşirea unei infracţiuni). În ipoteza dată, atestăm ten-
tativa la infracţiunea prevăzută la lit.k) alin.(2) art.145 
CP RM. Această soluţie de calificare demonstrează 
că doar din cauze independente de voinţa făptuitoru-
lui scopul infracţiunii nu a avut parametrii scontaţi de 
făptuitor, deci nu şi-a produs efectul omorul săvârşit în 
scopul de a ascunde o altă infracţiune (sau de a înlesni 
săvârşirea unei alte infracţiuni)10.

În situaţia pe care o analizăm, eroarea făptuitorului 
este una esenţială. Situaţia dată nu poate fi compara-
tă în nici un caz cu eroarea asupra identităţii victimei 
(examinată supra) care este o eroare neesenţială. Or, în 
dispoziţia de la lit.k) alin.(2) art.145 CP RM, legiuitorul 
vorbeşte despre scopul de a ascunde o altă infracţiune 
sau de a înlesni săvârşirea ei. Legiuitorul nu vorbeşte 
despre scopul de a ascunde o altă faptă oarecare sau 
de a înlesni săvârşirea ei. Aşadar, de esenţa calificării 
în baza lit.k) alin.(2) art.145 CP RM, ţine identificarea 
scopului făptuitorului de a ascunde, prin omorul pe ca-
re-l comite, tocmai o altă infracţiune (sau de a înlesni, 
prin omorul pe care-l comite, săvârşirea tocmai a unei 
alte infracţiuni).

Într-un alt registru, remarcăm că scopul special de 
a ascunde o altă infracţiune sau de a înlesni săvârşirea 
ei condiţionează intenţia directă de a comite infracţiu-
nea specificată la lit.k) alin.(2) art.145 CP RM. Cu alte 
cuvinte, săvârşind omorul în scopul de a ascunde o altă 
infracţiune sau de a înlesni săvârşirea ei, făptuitorul îşi 
dă seama de caracterul prejudiciabil al faptei în cauză, 
prevede urmările ei prejudiciabile şi doreşte survenirea 
acestor urmări.

La baza săvârşirii infracţiunii prevăzute la lit.k) alin.
(2) art.145 CP RM se poate afla o intenţie spontană. 
Iată un exemplu de acest gen: în noaptea de 15.07.2010 
spre 16.07.2010, B.V. şi R.V. au pătruns prin fereastră 
în casa soţilor R.C. şi R.A. Victimelor le-au fost apli-
cate multiple lovituri cu pumnii şi cu diverse obiecte în 
diferite regiuni ale corpului, cerându-li-se să dea banii 
pe care-i aveau. Nemaiputând suporta loviturile, R.A. 
le-a arătat făptuitorilor locul în care erau păstraţi ba-
nii în sumă de 6.000 de euro. Ulterior, în baza intenţiei 
spontan apărute, în scopul ascunderii urmelor infrac-
ţiunii, prin strangularea cu cablul de la un uscător de 
păr, R.V. a omorât-o pe R.A. În acelaşi timp, R.C. a fost 
omorât de către B.V., prin strangulare cu cablul de la 
un fier de călcat11.

Nu este exclus ca, la baza comiterii infracţiunii 
specificate la lit.k) alin.(2) art.145 CP RM, să se afle o 
intenţie premeditată. Exemplul care urmează confirmă 
această posibilitate: S.C., I.B. şi S.B. au fost condam-
naţi, printre altele, potrivit pct.1), 6), 7) şi 9) art.88 CP 
RM din 1961 (adică pentru omorul săvârşit în interes 
acaparator, cu o deosebită cruzime, în scopul de a as-
cunde o altă infracţiune, profitând de neputinţa victi-
mei de a se apăra). În fapt, în una din zilele lunii sep-
tembrie 2000, urmărind scopul sustragerii automobi-
lului lui V.J. şi a documentelor privind acest automobil, 
cei trei făptuitori s-au înţeles în prealabil să-l atace pe 
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V.J., să-1 omoare şi să-i sustragă automobilul. În acest 
scop, la 27.09.2000, aproximativ al ora 22.00, S.C., 
I.B. şi S.B. au venit la staţia de parcare a automobilelor 
de pe str. Serghei Lazo, mun. Bender. Remarcând auto-
mobilul de model „Mazda-929”, aparţinându-i lui V.J., 
aceştia au hotărât să-l sustragă. În continuare, făptui-
torii s-au apropiat de V.J. şi l-au rugat să-i transporte 
în satul Borisovca, mun. Bender. V.J. a acceptat propu-
nerea. După un anumit timp, V.J. a oprit automobilul, 
zicându-le făptuitorilor că nu va merge mai departe, 
deoarece drumul este prost. Atunci, conform înţelegerii 
prealabile, S.B., care se afla în spatele lui V.J., i-a pus 
acestuia un ştreang pe gât şi a început să-1 strangule-
ze. În acest timp, S.C. şi I.B. ţineau victima. Ca rezultat, 
V.J. a decedat12.

Precizăm că, în situaţiile la care se referă ultimul 
exemplu prezentat, dacă sunt întrunite nu doar condi-
ţiile subiective ale premeditării, dar şi cele obiective, 
calificarea trebuie făcută conform lit.a) şi k) alin.(2) 
art.145 CP RM.

Sub un alt aspect, сonsiderăm criticabilă opinia 
aparţinând S.V. Pavluţkaia: indicarea în textul legii asu-
pra unui scop special (şi anume, asupra scopului de a 
ascunde o altă infracţiune sau de a înlesni săvârşirea ei) 
exclude invocarea la calificare a vreunui alt motiv sau 
scop al omorului. De exemplu, dacă omorul este săvâr-
şit din interes material, la calificare nu poate fi reţinută 
şi agravanta „în scopul de a ascunde o altă infracţiune 
sau de a înlesni săvârşirea ei” 13.

În ce ne priveşte, considerăm corectă reţinerea la 
calificare, în speţa prezentată în cele ce urmează, a in-
teresului material, alături de scopul de a ascunde o altă 
infracţiune: la 22.04.2010, aproximativ la ora 03.00, 
T.I. şi D.A. se aflau în satul Cojuşna, raionul Străşeni. 
Ştiind cu certitudine că D.E. locuieşte de una singură 
şi dispune de bani, cei doi făptuitori au pătruns în casa 
victimei. Acesteia i-ai fost aplicate numeroase lovituri 
cu pumnii, cerându-i-se insistent să dea toţi banii. De-
oarece victima nu s-a conformat cererii făptuitorilor, 
aceştia, fiind conştienţi că pot fi denunţaţi, au continuat 
să-i aplice lovituri. Drept urmare, victima a decedat14.

Argumentele de rigoare sunt cele expuse de        
V.A. Smirnov: „Oricare activitate umană este, în ace-
laşi timp, motivată, dar şi subordonată unui scop. Sub 
acest aspect, trebuie să se vorbească nu despre concu-
renţa motivelor şi scopurilor infracţiunii, dar despre 
incompatibilitatea motivelor şi scopurilor infracţiu-
nii. Luând aceasta în consideraţie, la calificarea ori-
cărei fapte, este necesară stabilirea atât a motivului 
infracţiunii, cât şi a scopului acesteia. În cazul în care 
motivul şi scopul infracţiunii nu se exclud reciproc şi 
au o semnificaţie calificatorie, ele amândouă urmează 
a fi reflectate în soluţia de calificare”15.

De altfel, într-un alt context, am prezentat argumen-
te similare: „Important este ca motivele, atunci când 
sunt diferite, să nu se excludă reciproc, să fie interde-
pendente, compatibile. Din această perspectivă, pare a 
fi incompatibil: motivul de compătimire cu motivele 
sadice; răzbunarea cu motivele huliganice; interesul 
material cu motivele huliganice etc. Două sau mai mul-

te motive incompatibile nu pot sta la baza aceleiaşi in-
tenţii infracţionale”16.

Nu există nici un temei de a susţine că vreunul din 
motivele şi scopurile nominalizate în dispoziţia art.145 
CP RM ar fi incompatibil cu scopul specificat la lit.k) 
alin.(2) art.145 CP RM. Pe cale de consecinţă, la cali-
ficare, oricare dintre aceste motive sau scopuri poate fi 
reţinut alături de scopul de a ascunde o altă infracţiune 
sau de a înlesni săvârşirea ei.

În finalul acestui studiu, vom investiga o altă pro-
blemă. 

Astfel, în acord cu lit.f) alin.(2) art.145 CP RM, 
omorul se consideră săvârşit cu răpirea sau cu lua-
rea persoanei în calitate de ostatic, dacă a fost comis:            
1) până la răpirea sau până la luarea persoanei în calita-
te de ostatic; 2) în procesul răpirii sau luării persoanei 
în calitate de ostatic; 3) după răpirea sau după luarea 
persoanei în calitate de ostatic.

Nu este greu de observat că, în primele două ipo-
teze, făptuitorul urmăreşte să-şi înlesnească, pe calea 
omorului, săvârşirea acţiunii de răpire sau de luare a 
persoanei în calitate de ostatic. Sau, pe aceeaşi cale, să 
înfrângă rezistenţa victimei răpirii sau luării în calitate 
de ostatic. În cea de-a treia ipoteză, făptuitorul urmă-
reşte, mai cu seamă, fie să ascundă, pe calea omorului, 
răpirea sau luarea persoanei în calitate de ostatic, fie să 
se răzbune, pe această cale, pentru rezistenţa opusă de 
victima răpirii sau luării în calitate de ostatic.

Considerăm că, în ipotezele pe care le-am evidenţiat 
supra, nu va fi necesară calificarea suplimentară în baza 
lit.k) alin.(2) art.145 CP RM. Va fi suficientă aplicarea 
răspunderii conform lit.f) alin.(2) art.145 CP RM. 

Explicaţia unei asemenea calificări constă în ace-
ea că, în contextul infracţiunii prevăzute la lit.f) alin.
(2) art.145 CP RM, răpirea sau luarea persoanei în 
calitate de ostatic constituie nu infracţiuni, dar părţi 
componente ale unei infracţiuni. În cazul infracţiunii 
prevăzute la lit.k) alin.(2) art.145 CP RM, legiuitorul 
vorbeşte despre scopul de a ascunde o altă infracţiune 
sau de a înlesni săvârşirea ei. Legiuitorul nu vorbeş-
te despre scopul de a ascunde părţile componente ale 
aceleiaşi infracţiuni unice sau de a înlesni săvârşirea 
lor. Din aceste considerente, omorul, săvârşit cu răpi-
rea sau cu luarea persoanei în calitate de ostatic, nu 
poate fi considerat un caz special, în raport cu omorul 
săvârşit în scopul de a ascunde o altă infracţiune sau 
de a înlesni săvârşirea ei. Deci, nu există o relaţie de 
concurenţă între infracţiunea specificată la lit.f) alin.
(2) art.145 CP RM şi infracţiunea prevăzută la lit.k) 
alin.(2) art.145 CP RM. Aplicarea răspunderii con-
form lit.f) alin.(2) art.145 CP RM exclude reţinerea 
la calificare a agravantei consemnate la lit.k) alin.(2) 
art.145 CP RM.

În cazurile de altă natură – atunci când răpirea sau 
luarea persoanei în calitate de ostatic constituie in-
fracţiuni de sine stătătoare (nu părţi componente ale 
infracţiunii prevăzute la lit.f) alin.(2) art.145 CP RM), 
iar aceste infracţiuni sunt ascunse sau înlesnite pe calea 
comiterii omorului – calificarea trebuie făcută în baza 
lit.k) alin.(2) art.145 CP RM. De această dată, nu este 
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necesară reţinerea la calificare a agravantei consemnate 
la lit.f) alin.(2) art.145 CP RM.

Cu regret, de această regulă nu s-a ţinut cont în spe-
ţa următoare: S.I. a fost condamnat în baza lit.e), f), g), 
i) şi k) alin.(2) art.145, lit.b), c) şi e) alin.(2) art.164 şi 
alin.(1) art.208 CP RM. În fapt, la 29.03.2011, aproxi-
mativ la ora 17.00, împreună cu minorii N.M., A.A. şi 
C.V., acesta se afla în apropiere de autostrada Cahul-
Cantemir, la intrarea în satul Zârneşti, raionul Cahul. 
În aceste împrejurări, făptuitorii le-au acostat pe mino-
rele M.A. şi M.E. Victimele au fost duse cu forţa într-o 
încăpere, amplasată pe un domeniu agricol al satului 
Andruşul de Jos, raionul Cahul, în care au fost mal-
tratate şi lipsite de libertate. La 30.03.2011, între orele 
09.00-19.00, S.I., N.M., A.A. şi C.V. le-au scos periodic 
pe victime afară, pentru a le aplica multiple lovituri în 
diferite părţi ale corpului cu variate obiecte (bucăţi de 
furtun, pietre). De asemenea, victimele au fost aruncate 
într-un iaz din preajmă, precum şi lovite cu picioarele 
în piept, în spate şi în faţă. În aceeaşi zi, în jurul orei 
22.00, pentru a nu fi denunţaţi, S.I., N.M., A.A. şi C.V. 
au hotărât să omoare victimele. În acest scop, le-au 
luat pe victime şi le-au adus pe un lot de pământ arat. 
În prezenţa victimelor, a fost săpată o groapă. După 
aceasta, victimele au fost supuse bătăii, şi, încă vii, au 
fost aruncate în groapă şi acoperite cu pământ17.

În speţa exemplificată, nu există nici un indiciu care 
ar confirma cu certitudine că, la momentul răpirii victi-
melor, făptuitorii aveau intenţia să le omoare. Ceea ce 
atestă discontinuitatea intenţiei de a comite răpirea vic-
timelor în raport cu intenţia de a comite omorul acesto-
ra. În acest caz, nu suntem în prezenţa unui omor săvâr-
şit cu răpirea persoanei (în sensul lit.f) alin.(2) art.145 
CP RM), privit ca infracţiune unică complexă. Nu pu-
tem susţine că, în cazul analizat, ar exista o simbioză 
la nivel subiectiv între cele două părţi componente ale 
infracţiunii unice complexe prevăzute la lit.f) alin.(2) 
art.145 CP RM. De fapt, în cazul analizat, suntem în 
prezenţa a două intenţii de sine stătătoare, caracteris-
tice unui concurs de infracţiuni: art.145 (cu excepţia 
lit.f) alin.(2)) şi art.164 CP RM. Prin urmare, în cazul 
analizat, la calificare, nu trebuia să se reţină agravanta 
specificată la lit.f) alin.(2) art.145 CP RM.

Studiul efectuat asupra infracţiunii prevăzute la 
lit.k) alin.(2) art.145 CP RM permite formularea urmă-
toarelor concluzii:

1) omorul în scopul de a ascunde o altă infracţiu-
ne sau de a înlesni săvârşirea ei este săvârşit până la 
comiterea infracţiunii-scop sau în procesul comiterii 
acesteia;

2) la calificarea faptei conform lit.k) alin.(2) art.145 
CP RM, nu contează a cui infracţiune o ascunde sau o 
înlesneşte făptuitorul omorului: 1) a sa ori 2) a unei alte 
persoane;

3) atunci când făptuitorul îşi ascunde sau îşi în-
lesneşte propria infracţiune, infracţiunea prevăzută 
la lit.k) alin.(2) art.145 CP RM va forma un concurs 
cu infracţiunea-scop. În situaţiile de acest gen, nu are 
importanţă dacă infracţiunea-scop se consumă sau nu. 
Nici pregătirea de infracţiunea-scop, nici tentativa la 

această infracţiune, nu pot fi absorbite de infracţiunea 
specificată la lit.k) alin.(2) art.145 CP RM;

3) dacă făptuitorul omorului ascunde sau înlesneş-
te infracţiunea unei alte persoane, nu infracţiunea sa, 
acesta vă răspunde atât pentru infracţiunea prevăzută la 
lit.k) alin.(2) art.145 CP RM, cât şi pentru complicita-
tea la infracţiunea-scop. Dacă făptuitorul omorului nu 
doar ascunde sau înlesneşte infracţiunea unei alte per-
soane, dar ia parte şi la executarea acesteia, el urmează 
să răspundă atât în calitate de autor al infracţiunii pre-
văzute la lit.k) alin.(2) art.145 CP RM, cât şi în calitate 
de coautor al infracţiunii-scop;

4) omorul săvârşit în scopul de a ascunde o altă in-
fracţiune sau de a înlesni săvârşirea ei şi infracţiunea-
scop pot fi săvârşite fie asupra unor victime diferite, fie 
asupra aceleiaşi victime;

5) în cazul omorului săvârşit în scopul de a ascunde 
o altă infracţiune, victimă poate fi orice persoană, care, 
în opinia făptuitorului, cunoaşte anumite informaţii 
despre infracţiunea-scop şi poate face denunţul. Printre 
astfel de persoane se numără: victima infracţiunii-scop; 
martorul comiterii infracţiunii-scop; coautorul infracţi-
unii-scop; alt participant la infracţiunea-scop etc.;

6) în cazurile când victima omorului este nu pur şi 
simplu un martor la infracţiunea-scop, dar o persoană 
care-şi îndeplineşte obligaţiile de serviciu sau obşteşti 
– fapta trebuie calificată potrivit lit.d) şi k) alin.(2) 
art.145 CP RM;

7) în cazul omorului săvârşit în scopul de a înlesni 
săvârşirea unei alte infracţiuni, victimă poate fi orice 
persoană. Nu se ia în consideraţie dacă victima a putut 
să îndeplinească sau nu în realitate acel rol, pentru a 
cărui neutralizare ea a fost lipsită de viaţă;

8) în cazul erorii asupra identităţii victimei, dacă 
prin săvârşirea omorului făptuitorul ur mă reşte să as-
cundă o altă infracţiune sau să înlesnească săvârşirea 
ei, calificarea trebuie să se facă conform lit.k) alin.(2) 
art.145 CP RM. În cazul dat, nu putem reţine tentativa 
de infracţiune;

9) circumstanţa agravantă consemnată la lit.k) alin.
(2) art.145 CP RM operează, indiferent dacă omorul 
este consumat sau a rămas la etapa de pregătire ori de 
tentativă;

10) pentru existenţa circumstanţei agravante pre-
văzute la lit.k) alin.(2) art.145 CP RM, este necesară 
şi suficientă dovada scopului urmărit, indiferent dacă 
acest scop a fost atins sau nu. Cu alte cuvinte, realizarea 
scopului de a ascunde o altă infracţiune sau de a înlesni 
săvârşirea ei depăşeşte cadrul infracţiunii specificate la 
lit.k) alin.(2) art.145 CP RM. Dacă scopul în cauză îşi 
va găsi realizarea, atunci infracţiunea prevăzută la lit.k) 
alin.(2) art.145 CP RM va forma un concurs cu infrac-
ţiunea-scop;

11) invocarea circumstanţei agravante „în scopul de 
a ascunde o altă infracţiune sau de a înlesni săvârşirea 
ei” nu este oportună atunci când violenţa aplicată îşi 
amplifică progresiv rezultatul, astfel încât, în cele din 
urmă, evoluează până la ipostaza de omor. În asemenea 
cazuri, amplificarea progresivă a rezultatului infracţio-
nal se exprimă în realizarea etapizată a intenţiei unice, 
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începând cu primul episod al violenţei de o intensitate 
mai redusă aplicată asupra victimei şi continuând până 
la lipsirea propriu-zisă de viaţă a victimei;

12) astfel de cazuri trebuie deosebite de cele care 
presupun că infracţiunea de omor formează concurs cu 
alte infracţiuni care presupun aplicarea violenţei de o 
intensitate mai redusă. În cazurile de acest gen, nu este 
cu putinţă ca omorul să absoarbă respectivele infrac-
ţiuni presupunând aplicarea violenţei de o intensitate 
mai redusă, deoarece intenţia de a comite infracţiunea 
de omor se caracterizează prin discontinuitate, în raport 
cu intenţia antecedentă de aplicare a violenţei de o in-
tensitate mai redusă;

13) deoarece textul de incriminare de la lit.k) alin.
(2) art.145 CP RM nu impune nici o restricţie, rezultă 
că prin săvârşirea omorului poate fi ascunsă sau înles-
nită orice infracţiune, indiferent de gravitatea ei;

14) pentru aplicarea – singulară, dublă sau multi-
plă – a răspunderii conform lit.k) alin.(2) art.145 CP 
RM, ar trebui să conteze de câte ori făptuitorul a comis 
omorul în scopul de a ascunde o altă infracţiune sau de 
a înlesni săvârşirea ei. Nu ar trebui să aibă importanţă 
câte infracţiuni făptuitorul a dorit să ascundă sau să în-
lesnească prin comiterea omorului. Dacă infracţiunile-
scop săvârşite sunt două sau mai multe la număr, ele 
vor forma un concurs, alături de infracţiunea specifica-
tă la lit.k) alin.(2) art.145 CP RM;

15) în cazul infracţiunii prevăzute la lit.k) alin.(2) 
art.145 CP RM, legiuitorul vorbeşte despre scopul de 
a ascunde o altă infracţiune sau de a înlesni săvârşirea 
ei. Legiuitorul nu vorbeşte despre scopul de a ascunde 
un episod al aceleiaşi infracţiuni unice prelungite sau 
de a înlesni săvârşirea lui. În consecinţă, în prezenţa 
intenţiei unice de a omorî, nu este posibil concursul de 
circumstanţe agravante consemnate la lit.g) şi k) alin.
(2) art.145 CP RM. În prezenţa unor intenţii de sine 
stătătoare de a omorî aceeaşi victimă sau victime diferi-
te, este posibil concursul de infracţiuni, care ar include 
infracţiunea prevăzută la lit.k) alin.(2) art.145 CP RM, 
alături de omorul ascuns sau înlesnit;

16) atunci când făptuitorul lipseşte victima de viaţă, 
fiind convins că ascunde o altă infracţiune (că înlesneş-
te săvârşirea unei alte infracţiuni), dar în realitate as-
cunde o faptă nepenală (înlesneşte săvârşirea unei fapte 
nepenale), atestăm tentativa la infracţiunea prevăzută 
la lit.k) alin.(2) art.145 CP RM;

17) scopul special de a ascunde o altă infracţiune 
sau de a înlesni săvârşirea ei condi ţionează intenţia di-
rectă de a comite infracţiunea specificată la lit.k) alin.
(2) art.145 CP RM;

18) la calificare, oricare dintre motivele şi scopurile 
nominalizate în dispoziţia art.145 CP RM poate fi reţi-
nut alături de scopul de a ascunde o altă infracţiune sau 
de a înlesni săvârşirea ei;

19) în cazul infracţiunii prevăzute la lit.k) alin.(2) 
art.145 CP RM, legiuitorul vorbeşte despre scopul de 
a ascunde o altă infracţiune sau de a înlesni săvârşirea 
ei. Legiuitorul nu vorbeşte despre scopul de a ascunde 
părţile componente ale aceleiaşi infracţiuni unice sau 
de a înlesni săvârşirea lor. Din aceste considerente, 

omorul, săvârşit cu răpirea sau cu luarea persoanei în 
calitate de ostatic, nu poate fi considerat un caz special 
în raport cu omorul săvârşit în scopul de a ascunde o 
altă infracţiune sau de a înlesni săvârşirea ei. Aplicarea 
răspunderii conform lit.f) alin.(2) art.145 CP RM ex-
clude reţinerea la calificare a agravantei consemnate la 
lit.k) alin.(2) art.145 CP RM. 

Note: 
1 Белокуров О.В., Квалификация убийства // http://www.

allpravo.ru/library/doc101p0/instrum3433/item3455.html (vizitat 
14.07.2013).

2 Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 23.11.2009. 
Dosarul nr.4-1re-221/09 // www.csj.md (vizitat 14.07.2013).

3 Sentinţa Judecătoriei raionului Dubăsari din 24.04.2012. Do-
sarul nr.1 34/12 // jdb.justice.md (vizitat 14.07.2013).

4 Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justi-
ţie din 20.04.2010. Dosarul nr.1ra-409/10 // www.csj.md (vizitat 
14.07.2013).

5 Белокуров О.В., Квалификация убийства // http://www.
allpravo.ru/library/doc101p0/instrum3433/item3455.html (vizitat 
14.07.2013).

În plan istoric, este cazul de consemnat că, de exemplu, potrivit 
pct.13) art.455 al Codului penal rus din 1903* (care s-a aplicat şi 
pe teritoriul de astăzi al Republicii Moldova), răspunderea se aplica 
pentru omorul săvârşit în scopul de a înlesni săvârşirea numai a 
unei infracţiuni grave.

*Уголовное уложение 22 марта 1903 г. c мотивами, извле-
ченными из объяснительной записки редакционной комиссии, 
Представления Министерства в Государственный Совет и жур-
налов – особого совещания, особого присутствия департамен-
тов и общего собрания Государственного Совета, Издательство 
Н.С. Таганцева, Санкт-Петербург, 1904.

6 Краев Д.Ю., Убийство с целью скрыть другое престу-
пление или облегчить его совершение (п.«к» ч.2 ст.105 УК РФ), 
c.42-48.

7 Ibidem.
8 Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 21.12.2009. 

Dosarul nr.4-1re-820/09 // www.csj.md (vizitat 18.07.2013).
9 Белокуров О.В., Квалификация убийства // http://www.

allpravo.ru/library/doc101p0/instrum3433/item3455.html (vizitat 
18.07.2013).

10 Alta este situaţia în cazul în care făptuitorul cunoaşte cu cer-
titudine că lipseşte victima de viaţă pentru a ascunde o faptă ilegală 
nepenală (pentru a înlesni săvârşirea unei fapte ilegale nepenale). 
În acestă situaţie, nu este posibilă aplicarea răspunderii nici în baza 
lit.k) alin.(2) art.145 CP RM, nici în baza art.27 şi lit.k) alin.(2) 
art.145 CP RM. Or, scopul făptuitorului a fost exprimat în ascun-
derea unei fapte ilegale nepenale, nu a unei infracţiuni (în înlesni-
rea săvârşirii unei fapte ilegale nepenale, nu a unei infracţiuni). De 
această dată, nu mai suntem în prezenţa unei erori de fapt. De aceea, 
în lipsa unor circumstanţe agravante, cele săvârşite urmează a fi 
calificate în baza alin.(1) art.145 CP RM.

11 Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău 
din 20.10.2011. Dosarul nr.1a-844/11 // ca.justice.md (vizitat 
18.07.2013).

12 Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 21.12.2009. 
Dosarul nr.4-1re-820/09 // www.csj.md (vizitat 18.07.2013).

13 Павлуцкая С.В., Убийства, совершаемые при отягчаю-
щих обстоятельствах, характеризующих особенности субъ-
ективной стороны: Aвтореф. Дисс. … канд. юрид. наук, Вла-
дивосток, 2009, c.23.

14 Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 
14.03.2012. Dosarul nr.1ra-344/2012 // www.csj.md (vizitat 
18.07.2013).

15 Смирнов В.А., Уголовно-правовая характеристика целей 
убийства, предусмотренных ч.2 ст.105 УК РФ, c.4.

16 Brînza S., Omorul săvârşit asupra a două sau mai multor 
persoane (lit.g) alin.(2) art.145 CP RM): analiză de drept penal, în 
Revista Naţională de Drept, 2010, nr.11, p.2-10.

17 Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justi-
ţie din 23.01.2013. Dosarul nr.1re-42/13 // www.csj.md (vizitat 
18.07.2013).
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La 21.03.2013, Parlamentul Republicii Moldo-
va a adoptat Legea Republicii Moldova pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative1. Con-
form acestei legi, printre altele, Codul penal a fost com-
pletat cu un nou articol:

„Articolul 2422. Pariurile aranjate
(1) Parierea pe un eveniment sportiv sau pe un alt 

eveniment de pariat fie informarea altor persoane des-
pre existenţa unei înţelegeri în privinţa trucării acelui 
eveniment în intenţia de a le determina să participe la 
pariul respectiv, săvârşită de către o persoană care cu-
noaşte cu certitudine despre existenţa unei înţelegeri 
privind trucarea acelui eveniment,

se pedepseşte cu amendă de la 2.000 la 4.000 de 
unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani, 
iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă de la 
5.000 la 7.000 de unităţi convenţionale cu privarea de 
dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Acţiunile prevăzute la alin. (1):
a) săvârşite de un grup criminal organizat sau de o 

organizaţie criminală;
b) care au cauzat daune în proporţii deosebit de 

mari, se pedepsesc cu amendă de la 3.000 la 5.000 de 
unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, 
iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă de la 

8.000 la 10.000 de unităţi convenţionale cu privarea de 
dreptul de a exercita o anumită activitate”2.

Cel mai probabil, acest articol îşi are suportul în 
următoarele prevederi ale art.5bis „Integritatea me-
ciurilor şi competiţiilor” din Regulamentul disciplinar 
al Uniunii Asociaţiilor Europene de Fotbal (UEFA): 
„Toate persoanele vizate de regulile şi reglementările 
UEFA sunt obligate să se abţină de la orice compor-
tament care afectează sau ar putea afecta integritatea 
meciurilor şi competiţiilor organizate de UEFA, şi tre-
buie să coopereze pe deplin cu UEFA ori de câte ori se 
impune contracararea unui asemenea comportament” 
(alin.(1)); „Aceste principii sunt încălcate, de exemplu, 
de către cel care: fie participă, direct sau indirect, în 
pariuri sau în activităţi similare vizând meciurile sau 
competiţiile organizate de UEFA, fie urmăreşte un in-
teres financiar direct sau indirect în astfel de activităţi; 
utilizează sau furnizează altora informaţii care nu sunt 
accesibile publicului, obţinute datorită poziţiei pe care 
o deţine în fotbal, astfel cauzând prejudicii sau putând 
cauza prejudicii integrităţii unui meci sau a unei com-
petiţii organizate de UEFA” (lit.b) şi c) alin.(2))3.

De asemenea, art.25 „Integritatea meciurilor şi 
competiţiilor” din Codul de etică al Federaţiei Interna-
ţionale de Fotbal (FIFA) (ediţia 2012) stabileşte: „Per-

RăSPuNDEREA  PENALă  PENTRu  PARIuRILE 
ARANjATE (art.2422 CP RM) 

Partea I

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

REzuMAT
În cadrul studiului de faţă, printre altele, se ajunge la concluzia că dispoziţia art.2422 CP RM presupune ipoteza desfă-

şurării în condiţii de legalitate a activităţii de organizare a pariurilor, privită ca una din formele activităţii de întreprinzător. 
Dacă dispoziţia în cauză ar presupune ipoteza desfăşurării în condiţii de ilegalitate a activităţii de organizare a pariurilor, ar 
fi imposibil de stabilit valorile şi relaţiile sociale apărate de articolul în cauză. Se demonstrează că valoarea socială speci-
fică, lezată prin săvârşirea infracţiunii prevăzute la art.2422 CP RM, o constituie practicarea activităţii de întreprinzător cu 
respectarea regulilor de desfăşurare a unui pariu. Se stabileşte că, în cazul când infracţiunea de pariuri aranjate presupune 
producerea de daune materiale, obiectul material al infracţiunii îl reprezintă sumele băneşti constituind acele daune. Se 
relevă că, în ipoteza infracţiunii specificate la art.2422 CP RM, atestăm existenţa unei victime doar atunci când, ca rezultat 
al comiterii infracţiunii, participantul la pariu (în cazul sistemului mutual ca formă a pariului) sau organizatorul pariului 
(în cazul sistemului bookmaker ca formă a pariului) suferă daune materiale. 

Cuvinte-cheie: pariuri aranjate; eveniment sportiv; alt eveniment de pariat; obiectul infracţiunii; victimă; latura obiec-
tivă a infracţiunii.

SuMMARY
In the present study, among others, it is concluded that the provision of art.2422 PC RM supposes the hypothesis of lawful 

conduct business of betting organization, considered as one of the forms of entrepreneurial activity. If this provision would 
suppose the assumption of unlawful conduct business of betting organization, it would be impossible to determine the values   
and social relations defended by this article. It is demonstrated that the specific social value, affected by the perpetration of 
the offence referred to in art.2422 PC RM, is the practice of entrepreneurship activity following the regulations of betting 
organizations. It is stated that, if the offence of arranged betting involves material damages, the material object of the offence 
is the amount of money being those damages. It is shown that, with regard to the offence specified in art.2422 PC RM, we 
have a victim only when after the perpetration of the offence, the participant at the betting (in the case of mutual system as the 
betting form) or the betting organizer (in the case of bookmaker system as the betting form), suffers material damages.

Key-words: arranged betting; sport event; other betting event; the object of the offence; the victim; the objective side 
of the offence.
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soanelor vizate de acest Cod li se interzice să ia parte, 
direct sau indirect, ori să se implice pe altă cale în pa-
riuri, în loterii, în jocuri de noroc sau în alte asemenea 
evenimente ori tranzacţii legate de meciurile de fotbal. 
La fel, nu le este permis să ia parte, activ sau pasiv, 
în activitatea unor companii, societăţi, organizaţii etc., 
care stimulează, propagă, organizează sau dirijează ast-
fel de evenimente sau tranzacţii”4.

Ţinem să menţionăm că, la unul dintre cele două 
proiecte de lege, care stau la baza adoptării art.2422 
CP RM, se arată: „Pe lângă multiplele caracteristici 
pozitive ale sportului, banii care roiesc în jurul aces-
tui domeniu, dar şi lăcomia unora au contribuit la dez-
voltarea unor noi forme infracţionale. Sumele de bani 
puse în joc prin intermediul caselor de pariuri generea-
ză un interes tot mai sporit al organizaţiilor crimina-
le”5. Comportă relevanţă şi considerentele specificate 
în Nota informativă la celălalt proiect de lege, care stă 
la baza adoptării art.2422 CP RM: „În prezent, o proble-
mă discutată la nivel internaţional o constituie pariurile 
sportive ilegale. Odată cu dezvoltarea sectorului pari-
urilor sportive, au apărut diferite scheme frauduloase. 
Astfel, competiţiile sportive aduc beneficii financiare 
importante unor persoane care pariază pe un rezultat 
sportiv «cert», asigurat prin coruperea unor antrenori, 
arbitri, jucători şi altor participanţi sau organizatori ai 
competiţiilor sportive. Cauzele care stimulează dezvol-
tarea acestui fenomen infracţional, ce s-a iniţiat odată 
cu includerea în sistemul pariurilor online în anul 2009 
a meciurilor din Divizia Naţională, sunt insuficienţa fi-
nanciară a cluburilor în raport cu posibilităţile «oferite» 
de sistemul pariurilor «aranjate», salariul scăzut al ju-
cătorilor şi vulnerabilitatea sistemului organizatoric al 
sportului în Republica Moldova. Sportului îi este spe-
cifică incertitudinea rezultatului. Pariurile «aranjate» îi 
afectează direct pe organizatorii pariurilor şi pe cei care 
au mizat (crezând că este un pariu corect) pe un eveni-
ment sportiv”6.

Deşi aceste argumente se referă doar la pariurile 
aranjate vizând un eveniment sportiv, ele pot fi extrapo-
late cu uşurinţă asupra pariurilor aranjate vizând eveni-
mentele de alt gen.

În general, pariurile trebuie privite ca activităţi de 
prezicere a rezultatelor sportive sau nonsportive prin 
punerea unei mize pe eventualul rezultat al unui eve-
niment sportiv sau al unui alt eveniment de pariat. În 
multe state, activitatea de acceptare a pariurilor este 
riguros reglementată şi este privită ca o activitate de 
întreprinzător onestă. Adepţii pariurilor interpretează 
această activitate ca pe un hobby pentru fanii sportivi şi 
cei nonsportivi, al căror interes crește prin efectuarea de 
pariuri pe evenimente sportive sau pe alte evenimente 
de pariat. De cealaltă parte, oponenţii pariurilor nu-şi 
ascund temerea că în spatele acestor considerente se 
ameninţă integritatea sportului şi a unor activităţi non-
sportive, prin existenţa a numeroase încercări reuşite 
de evenimente sportive sau alte evenimente de pariat 
aranjate.

Tocmai luând în calcul această ultimă faţetă a fe-
nomenului investigat, legiuitorul a considerat oportună 
incriminarea faptei de pariuri aranjate.

Analiza art.2422 CP RM ne arată că fapta de pariuri 
aranjate este incriminată într-o variantă-tip şi într-o va-
riantă agravată.

La concret, varianta-tip de infracţiune, prevăzută la 
alin.(1) art.2422 CP RM, constă fie în parierea pe un 
eveniment sportiv sau pe un alt eveniment de pariat, fie 
în informarea altor persoane despre existenţa unei înţe-
legeri în privinţa trucării acelui eveniment în intenţia de 
a le determina să participe la pariul respectiv, săvârşită 
de către o persoană care cunoaşte cu certitudine despre 
existenţa unei înţelegeri privind trucarea acelui eveni-
ment.

La rândul său, varianta agravată de infracţiune, con-
semnată la lit.a) alin.(2) art.2422 CP RM, presupune că 
infracţiunea specificată la alin.(1):

– este săvârşită de un grup criminal organizat sau de 
o organizaţie criminală (lit.a));

– cauzează daune în proporţii deosebit de mari 
(lit.b)).

După această trecere în revistă a aspectelor tehnico-
legislative ale infracţiunii prevăzute la art.2422 CP RM, 
să trecem la examinarea elementelor constitutive şi a 
elementelor circumstanţiale agravante ale infracţiunii 
în cauză.

obiectul juridic generic al infracţiunii prevăzute la 
art.2422 CP RM îl constituie relaţiile sociale cu privire la 
economia naţională (alias relaţiile sociale economice).

Nu este întâmplătoare poziţia legiuitorului de a 
include respectiva infracţiune în grupul infracţiunilor 
economice. Or, din examinarea coroborată a unor pre-
vederi ale legislaţiei, aflăm că activitatea de pariere este 
o activitate de întreprinzător supusă licenţierii. Astfel, 
conform pct.7) alin.(1) art.8 al Legii Republicii Moldo-
va privind licenţierea unor genuri de activitate, adopta-
tă de Parlamentul Republicii Moldova la 30.07.20017, 
se supune licenţierii activitatea legată de jocurile de 
noroc. În afară de aceasta, Legea Republicii Moldova 
cu privire la jocurile de noroc, adoptată de Parlamen-
tul Republicii Moldova la 18.02.19998, stabileşte că li-
cenţa pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc, 
denumită în continuare licenţă, se eliberează, pe un ter-
men de până la un an, persoanei juridice care practică 
orice gen de activitate în domeniul jocurilor de noroc, 
respectându-se condiţia că forma juridică de organizare 
este societatea pe acţiuni sau societatea cu răspundere 
limitată (lit.a) art.9).

Reiese că tocmai relaţiile sociale cu privire la ac-
tivitatea de întreprinzător sunt cele afectate în urma 
comiterii infracţiunii prevăzute la art.2422 CP RM. În 
contextul infracţiunii date, relaţiile sociale cu privire la 
activitatea de întreprinzător constituie obiectul juridic 
de subgrup, categorie intermediară între obiectul juri-
dic generic şi obiectul juridic special.

Or, dispoziţia art.2422 CP RM presupune ipoteza 
desfăşurării în condiţii de legalitate a activităţii de orga-
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nizare a pariurilor, privită ca una din formele activităţii 
de întreprinzător9. În susţinerea acestei opinii, mărturi-
seşte implicit următoarea aserţiune: „Meciurile aranja-
te în contextul pariurilor sportive reprezintă un tip apar-
te de fraudă care contravine intereselor organizaţiilor 
sportive, ale sportivilor, jucătorilor (consumatorilor) şi 
operatorilor reglementaţi (subl. ne aparţine – n.a.)”10. 

În sprijinul opiniei noastre, invocăm şi alte preve-
deri legale: jocurile de noroc ce nu corespund cerinţelor 
Legii cu privire la jocurile de noroc sunt interzise şi 
practicarea lor pe teritoriul Republicii Moldova nu se 
permite (art.4 al Legii cu privire la jocurile de noroc); 
licenţa este documentul care acordă persoanei juridice 
titulare a certificatului de înregistrare de stat autorizaţie 
pentru activitatea de organizare a jocurilor de şansă, pa-
riurilor sau a jocurilor de abilitate pe adresa indicată în 
licenţă, cu respectarea regulilor de joc şi a prevederilor 
legislaţiei (alin.(1) art.8 al Legii cu privire la jocurile 
de noroc); pentru examinarea chestiunii privind elibe-
rarea licenţei pentru desfăşurarea pariurilor, în afară de 
documentele indicate la art.46 din Legea cu privire la 
jocurile de noroc, la Camera de Licenţiere se prezintă 
suplimentar: a) modelele cartelelor de joc folosite la 
primirea mizelor; b) descrierea procedurii de repartiza-
re şi primire a câştigurilor; c) calculul mărimii maxime 
a fondului de câştiguri (art.44 al Legii cu privire la jo-
curile de noroc); contractul de loterie şi alte contracte 
de joc similare produc efecte juridice numai dacă lote-
ria sau jocul sunt autorizate de stat (alin.(1) art.1376 al 
Codului civil al Republicii Moldova, adoptat de Par-
lamentul Republicii Moldova la 06.06.200211); relaţi-
ile dintre organizatorii de loterii totalizatoare (pariuri 
mutuale) şi alte jocuri de risc ce au obţinut licenţă în 
modul stabilit de legislaţie şi participanţii la jocuri se 
stabilesc în contractul respectiv (alin.(2) art.1376 al 
Codului civil).

Toate prevederile legale exemplificate supra conduc 
spre o singură idee: dacă dispoziţia art.2422 CP RM ar 
presupune ipoteza desfăşurării în condiţii de ilegalitate 
a activităţii de organizare a pariurilor, ar fi imposibil de 
stabilit valorile şi relaţiile sociale apărate de articolul 
în cauză.

Considerăm că obiectul juridic special al infracţi-
unii prevăzute la art.2422 CP RM îl formează relaţiile 
sociale cu privire la practicarea activităţii de întreprin-
zător cu respectarea regulilor de desfăşurare a unui pa-
riu.

O asemenea concluzie rezultă cu pregnanţă din 
art.6 „Regulile de desfăşurare a jocurilor de noroc” al 
Legii cu privire la jocurile de noroc: jocurile de noroc 
se desfăşoară potrivit regulilor, aprobate de Ministerul 
Finanţelor, care conţin: a) denumirea organizatorului 
jocului; b) descrierea exactă a sistemului de joc apli-
cat (condiţiile amănunţite ale jocului); c) locul, modul 
şi termenul limită de eliberare a câştigurilor; d) modul 
şi termenele de satisfacere a pretenţiilor jucătorilor; e) 
alte informaţii stabilite de articolele respective ale pre-
zentei legi (alin.(1)); regulile de desfăşurare a jocurilor 

de noroc se prezintă la Camera de Licenţiere împreună 
cu declaraţia pentru eliberarea licenţei pentru activitate 
în domeniul jocurilor de noroc. Aprobarea regulilor de 
desfăşurare a jocurilor de noroc se face în parte pentru 
fiecare perioadă de valabilitate a licenţei (atât la elibe-
rarea, cât şi la prelungirea ei). Regulile pot fi modifica-
te numai cu acordul în scris al Ministerului Finanţelor 
(alin.(2)).

De exemplu, din art.2 al cap.X din Regulamentul 
de funcţionare a „Dealcom Grup” SRL (denumită în 
continuare „Compania”), aflăm că jucătorii au obliga-
ţia să nu folosească informaţii confidenţiale ale orga-
nizatorilor competiţiilor sportive, sportivilor şi Com-
paniei pentru obţinerea câştigurilor ilegale sau în alte 
scopuri12. Tocmai la respectarea unor astfel de reguli 
de desfăşurare a unui pariu ne-am referit supra, atunci 
când am descris valoarea socială specifică apărată îm-
potriva infracţiunii specificate la art.2422 CP RM.

În alt context, consemnăm că, în cazul când infracţi-
unea prevăzută la art.2422 CP RM presupune produce-
rea de daune materiale, obiectul material al infracţiunii 
îl reprezintă sumele băneşti constituind acele daune13.

În legătură cu aceasta, menţionăm că, în ipoteza 
infracţiunii de pariuri aranjate, atestăm existenţa unei 
victime doar atunci când, ca rezultat al comiterii infrac-
ţiunii, participantul la pariu (în cazul sistemului mutual 
ca formă a pariului14) sau organizatorul pariului (în ca-
zul sistemului bookmaker ca formă a pariului15) suferă 
daune materiale. 

Respectiv, dacă participantul la pariu sau organi-
zatorul pariului nu suferă daune materiale ca rezultat 
al comiterii infracţiunii, nu se poate vorbi despre exis-
tenţa unei victime a infracţiunii prevăzute la art.2422 
CP RM. O asemenea situaţie este posibilă, de exemplu, 
atunci când însuşi făptuitorul sau însăşi persoana pe 
care o ajută făptuitorul (prin informarea despre exis-
tenţa unei înţelegeri în privinţa trucării unui eveniment 
sportiv sau a unui alt eveniment de pariat) suferă daune 
materiale, ca urmare a unei mize greşite16.

În context, este necesar de precizat că, în procesul 
de elaborare a art.2422 CP RM, s-a deviat de la con-
cepţia iniţială care presupunea obţinerea indispensa-
bilă a unui câştig ca rezultat al comiterii infracţiunii: 
în art.396 „Organizarea ilegală a pariurulor sportive”, 
care ar fi urmat să completeze Codul penal în corespun-
dere cu Proiectul de lege pentru modificarea şi comple-
tarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985-XV 
din 18.04.200217, se vorbea despre „obţinerea de bani, 
titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale, 
acceptarea de servicii, bunuri sau avantaje, personal sau 
prin mijlocitor, pentru sine sau pentru o altă persoană, 
a veniturilor prin organizarea ilegală a pariurilor sporti-
ve...”. În comparaţie cu această concepţie, cea care stă 
la baza adoptării art.2422 CP RM nu mai pune la temeiul 
incriminării faptei aceea că: 1) participantului la pariu 
sau organizatorului pariului i-a fost cauzată vreo daună 
materială; 2) făptuitorul obţine sau nu vreun câştig ca 
rezultat al comiterii infracţiunii. În acest mod, şi-a găsit 
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realizare ideea care transpare din prevederea de la alin.
(1) art.2 al Legii cu privire la jocurile de noroc: „Prin 
joc de noroc, în sensul prezentei legi, se înţelege jocul, 
desfăşurat conform regulilor, participarea la care per-
mite a câştiga bani, alte bunuri sau drepturi patrimoni-
ale (subl. ne aparţine – n.a.), iar rezultatul este generat, 
în întregime sau parţial, de evenimente aleatorii”.

Latura obiectivă a infracţiunii de pariuri aranjate 
are următoarea structură: 

1) fapta prejudiciabilă exprimată în acţiunea de pari-
ere pe un eveniment sportiv sau pe un alt eveniment de 
pariat ori de informare a altor persoane despre existenţa 
unei înţelegeri în privinţa trucării acelui eveniment; 

2) mijloacele de săvârşire a infracţiunii, şi anume: 
a) banii pe care făptuitorul îi depune în vederea parti-
cipării la pariu sau b) informaţia despre existenţa unei 
înţelegeri privind trucarea unui eveniment de pariat, pe 
care făptuitorul o furnizează.

Astfel, modalităţile normative cu caracter alternativ 
ale acţiunii prejudiciabile prevăzute la art.2422 CP RM 
sunt: 

1) parierea pe un eveniment sportiv sau pe un alt 
eveniment de pariat; 

2) informarea altor persoane despre existenţa unei 
înţelegeri în privinţa trucării evenimentului de pariat18.

După enunţarea acestor modalităţi, este cazul să 
consemnăm că interdicţia, impusă persoanei care cu-
noaşte cu certitudine despre existenţa unei înţelegeri 
privind trucarea unui eveniment sportiv sau a unui alt 
eveniment de pariat, de a paria pe un astfel de eveni-
ment ori de a informa alte persoane despre existenţa 
unei înţelegeri în privinţa trucării evenimentului de 
pariat îşi are suportul în anumite prevederi normative. 
De exemplu, Codul de etică al Federaţiei Moldoveneşti 
de Fotbal prevede: „Persoanele vizate în prezentul Cod 
trebuie să nu participe la totalizatori şi la alte jocuri de 
noroc legate de activitatea fotbalistică” (lit.m) art.5); 
„Oficialilor şi altor persoane asupra cărora acţionează 
prezentul Cod le este interzis de a asista direct sau in-
direct la pariuri... ce au legătură cu meciurile de fotbal. 
De asemenea, le este interzis să pună mize, în mod ac-
tiv sau pasiv, în cadrul companiilor, asociaţiilor, orga-
nizaţiilor etc. care promovează, aranjează sau conduc 
asemenea evenimente sau tranzacţii” (art.17)19. De ase-
menea, este necesar de menţionat că, în formularul-tip 
al Contractului de joc al jucătorului de fotbal amator, la 
pct.11.4, printre obligaţiile jucatorului de fotbal amator, 
se specifică obligaţia să nu participe la pariuri (lit.n))20. 
Clauze similare găsim în formularul-tip al Contractului 
de muncă al jucătorului de fotbal21.

După această precizare, consemnăm că prima dintre 
modalităţile normative ale acţiunii prejudiciabile pre-
văzute la art.2422 CP RM – parierea pe un eveniment 
sportiv sau pe un alt eveniment de pariat – presupune 
punerea unui pariu pe un astfel de eveniment.

Parierea pe un eveniment sportiv sau pe un alt eve-
niment de pariat nu trebuie confundată cu organizarea 
pariului pe un eveniment sportiv sau pe un alt eveni-

ment de pariat. Or, jucătorul (pariorul) şi organizatorul 
unui pariu sunt persoane diferite. Sub acest aspect, in-
fracţiunea specificată la art.2422 CP RM se deosebeşte, 
de exemplu, de infracţiunea prevăzută la pct.3 alin.(2) 
art.327 din Codul penal al Bulgariei22, care constă în 
organizarea unui joc de noroc cu încălcarea regulilor 
stabilite de lege, joc care presupune încheierea unui 
pariu legat de derularea unui eveniment sportiv sau de 
rezultatul acestuia, dacă evenimentul în cauză este des-
făşurat sub egida unei organizaţii sportive.

După această clarificare, este cazul să stabilim con-
ţinutul noţiunii „pariu”. Astfel, art.2 al Legii cu privire 
la jocurile de noroc prevede: prin „joc de noroc”, în 
sensul numitei legi, se înţelege jocul, desfăşurat con-
form regulilor, participarea la care permite a câştiga 
bani, alte bunuri sau drepturi patrimoniale, iar rezulta-
tul este generat, în întregime sau parţial, de evenimente 
aleatorii (alin.(1)); în sensul Legii cu privire la jocurile 
de noroc, nu se consideră jocuri de noroc: a) loteriile în 
obiecte, care au caracter neregulat, distractiv şi care nu 
prevăd venit pentru organizatori în cazul în care costul 
total al biletelor de loterie emise nu depăşeşte 5.000 lei, 
iar câştigul maxim – trei salarii minime stabilite la ziua 
desfăşurării tragerii la sorţi; b) jocurile, desfăşurate fo-
losind maşini, aparate, dispozitive şi alte mijloace, care 
nu presupun elemente aleatorii, având drept scop exclu-
siv încercarea forţei, abilităţii şi dibăciei participanţilor, 
dacă câştigul maxim nu depăşeşte două salarii minime 
stabilite la ziua desfăşurării jocului; c) jocurile, orga-
nizate de persoane fizice şi juridice, în cadrul cărora 
fondul de câştiguri se constituie din venitul propriu al 
acestor persoane în scopul stimulării activităţii de bază 
sau în scopuri de publicitate şi care nu prevăd, sub nici 
o formă, plată pentru participarea la joc (alin.(2)).

În corespundere cu lit.b) alin.(1) art.3 al Legii cu 
privire la jocurile de noroc, pariurile reprezintă unul 
dintre tipurile jocurilor de noroc. Mai precis, pariurile 
sunt acele jocuri de noroc al căror rezultat este generat 
parţial de elemente aleatorii, când jucătorul mizează pe 
caracterul real sau ireal al unui oarecare eveniment, iar 
organizatorul jocului se obligă să plătească câştigătoru-
lui suma câştigului.

Suplimentar, art.38 al legii sus-numite stabileşte că 
pariul (totalizatorul) este un joc de noroc, bazat pe miză 
nemijlocit între jucători sau între jucători şi organiza-
torul jocului, în ceea ce priveşte rezultatul unui eveni-
ment discutabil; totodată, premiul depinde de volumul 
total al mizelor, precum şi de numărul participanţilor 
câştigători. Repartizarea câştigurilor se efectuează 
după sistemul stabilit de regulile jocului.

Pariurile urmează a fi deosebite de alte două tipuri 
ale jocurilor de noroc: 1) jocurile de şansă, al căror re-
zultat este generat în întregime de elemente aleatorii, 
când cifrele întâmplătoare şi combinaţiile lor distribui-
te egal, de care depinde rezultatul jocului, se determină 
cu ajutorul cărţilor de joc, ruletei, zarurilor, biletelor de 
loterie, automatelor de joc sau în alt mod (lit.a) alin.(1) 
art.3 al Legii cu privire la jocurile de noroc); 2) jocurile 
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de abilitate, al căror rezultat depinde parţial de abili-
tatea fizică a jucătorului, iar câştigul minim nu poate 
fi mai mic decât miza (lit.c) alin.(1) art.3 al Legii cu 
privire la jocurile de noroc).

Din art.39 şi 40 ale legii sus-numite aflăm care sunt 
cele două forme de pariuri:

1) sistemul mutual este o formă a pariului, bazată 
pe miză nemijlocit între jucători, în ceea ce priveşte 
rezultatul unui eveniment discutabil; totodată, premiul 
este direct proporţional volumului mizelor jucătorilor 
câştigători. Mărimea câştigului depinde de suma totală 
a mizelor după reţinerea comisionului ce se cuvine or-
ganizatorului jocului; 

2) sistemul bookmaker este o formă a pariului când 
organizatorul jocului garantează jucătorului, în caz de 
câştig, plata sumei stabilite. Mărimea câştigului se sta-
bileşte prin acordul dintre părţi.

Din regulamentele de activitate a unor organizatori 
ai jocului, aflăm despre alte forme de pariuri:

1) în funcţie de numărul de evenimente de pariat 
selectate:

a) pariul solo (single) presupune selectarea de că-
tre client (jucător) şi înscrierea pe bilet a unui singur 
eveniment; b) pariul simplu, fără combinaţii, implică 
selectarea mai multor evenimente şi înscrierea lor pe 
acelaşi bilet; c) pariul sistem implică selectarea din 
ofertă a mai multor evenimente pentru care clientul op-
tează pentru o anume condiţie de minim în indicarea 
pronosticurilor corecte23;

2) în funcţie de tipul evenimentului de pariat: a) pa-
riul pentru evenimente cu două rezultate posibile (1 – 
câştigător gazde, 2 – câştigător oaspeţi); b) pariul pen-
tru evenimente cu trei rezultate posibile (1, X, 2, unde 
X – reprezintă remiză, egalitate). La această formă de 
pariu se încadrează şi pariul de tip şansă dublă (1X – 
unde gazdele nu pierd, 12 – unde nu există remiză, X2 
– unde oaspeţii nu pierd); c) pariul pentru evenimente 
de tip câştigător sau loc/poziţie într-un clasament final 
al evenimentului respectiv (motorsport, atletism, turnee 
finale, schi etc.)24.

Forma pariurilor nu are importanţă în vederea cali-
ficării faptei în baza art.2422 CP RM.

Note:
1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.75-81.
2 Prin aceeaşi lege, Codul penal a fost completat cu art.2421 

„Manipularea unui eveniment”. De asemenea, dispoziţiile de la 
alin.(1) art.333 şi de la alin.(1) art.334 CP RM au fost completate, 
astfel încât a devenit posibilă aplicarea răspunderii penale pentru 
luarea de mită de către un participant la un eveniment sportiv sau 
la un eveniment de pariat şi, respectiv, pentru darea de mită unui 
participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat.

3 UEFA Disciplinary Regulations. Edition 2012 // http://
www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/Gene-
ral/01/81/94/48/1819448_DOWNLOAD.pdf (vizitat 14.09.2013).

4 FIFA Code of Ethics. Edition 2012 // http://www.fifa.com/
mm/document/affederation/administration/50/02/82/codeofethic-
s2012e.pdf (vizitat 14.09.2013).

5 Nota informativă la Proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea Codului penal nr.985-XV din 18.04.2002 // http://par-

lament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/
LegislativId/1230/Default.aspx (vizitat 14.09.2013).

6 Nota informativă la Proiectul de lege pentru completarea unor 
acte legislative // http://demo.rt.md/cnp/index.php?option=com_k2
&view=item&task=download&id=918&Itemid=35&lang=ro (vi-
zitat 14.09.2013).

7 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108.
8 Ibidem, 1999, nr.50-52.
9 Desfăşurarea ilegală a activităţii de organizare a pariurilor va 

atrage răspunderea, după caz, potrivit art.241 CP RM sau art.263 al 
Codului contravenţional.

10 Comisia Europeană. Strasbourg, 23.10.2012 COM(2012) 596 
final. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consi-
liu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiuni-
lor „Către un cadru european global pentru jocurile de noroc onli-
ne” // http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/gambling/
comm_121023_onlinegambling_ro.pdf (vizitat 14.09.2013).

11 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86.
12 Regulamentul de funcţionare a „Dealcom Grup” SRL // http://

www.bookmaker.md/Regulament.doc (vizitat 14.09.2013).
13 Precizăm că răspunderea se aplică în baza lit.b) alin.(2) 

art.2422 CP RM în cazul în care parierea pe un eveniment sportiv 
sau pe un alt eveniment de pariat fie informarea altor persoane des-
pre existenţa unei înţelegeri în privinţa trucării acelui eveniment în 
intenţia de a le determina să participe la pariul respectiv, săvârşită 
de către o persoană care cunoaşte cu certitudine despre existenţa 
unei înţelegeri privind trucarea acelui eveniment, cauzează daune 
în proporţii deosebit de mari.

14 Conform art.39 al Legii cu privire la jocurile de noroc, siste-
mul mutual este o formă a pariului, bazată pe miză nemijlocit între 
jucători, în ceea ce priveşte rezultatul unui eveniment discutabil.

15 Potrivit Legii cu privire la jocurile de noroc, organizator al jo-
curilor de noroc poate fi o persoană juridică, rezidentă în Republica 
Moldova, care deţine licenţa respectivă şi desfăşoară nemijlocit jo-
curi de noroc autorizate (art.10); sistemul bookmaker este o formă 
a pariului când organizatorul jocului garantează jucătorului, în caz 
de câştig, plata sumei stabilite (art.40).

16 Pentru comparaţie, este cazul de menţionat că, de exemplu, 
alin.(2) art.42 „Trişarea” din Legea cu privire la jocurile de noroc a 
Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord* stabileşte: „În 
sensul alineatului (1), nu are importanţă dacă persoana care trişează 
(a) îşi îmbunătăţeşte şansele de a câştiga sau (b) nu câştigă nimic”.

 *Gambling Act 2005 // http://www.legislation.gov.uk/ukp-
ga/2005/19/contents (vizitat 14.09.2013).

17 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului 
penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002 // http://
parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/ta-
bid/61/LegislativId/1230/Default.aspx (vizitat 14.09.2013).

18 Remarcăm că modalităţile în cauză amintesc întrucâtva de 
cele două modalităţi ale infracţiunii specificate la alin.(1) art.42 
„Trişarea” din Legea cu privire la jocurile de noroc a Regatului 
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord*: „O persoană comite o 
infracţiune dacă: (a) trişează la un joc de noroc sau (b) face orice 
pentru a permite unei alte persoane sau a asista o altă persoană să 
trişeze la un joc de noroc”.

 *Gambling Act 2005 // http://www.legislation.gov.uk/ukp-
ga/2005/19/contents (vizitat 14.09.2013).

19 Codul de etică al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal // www.
fmf.md/images/docs/codetica.pdf (vizitat 15.09.2013).

20 Contractul de joc al jucatorului de fotbal amator // www.
fmf.md/images/docs/contract_jucator_club_amator_ro.doc (vizitat 
15.09.2013).

21 Contract-tip jucător-club // www.fmf.md/images/docs/con-
tract_jucator_club_ro.doc (vizitat 15.09.2013).

22 Наказателен кодекс // http://lex.bg/laws/ldoc/1589654529 
(vizitat 15.09.2013).

23 S.C. ABS North Betting SRL. Regulament de funcţionare 
pentru pariurile în cotă fixă // http://www.superbet.ro/_pdf/Super-
Bet%20-%20Regulament.pdf (vizitat 15.09.2013).

24 S.C. Public Games SRL. Regulament de funcţionare a jocului 
pentru pariuri în cotă fixă // http://www.publicbet.ro/rules (vizitat 
15.09.2013).
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Adnotare. În ţările democratice, este unanim re-
cunoscut şi aplicat principiul separării puterilor 

în stat, una dintre ramurile puterii fiind cea judecăto-
rească. Respectiv, se pune problema de a şti cum aceas-
tă ramură distinctă a puterii îşi realizează funcţiile şi 
prin ce structură.

Practica constituţională, precum şi cea doctrinară 
au formulat şi cristalizat soluţii conform cărora acest 
organism este Consiliul judiciar (conform Recomandă-
rii Rec.(2010/12) a Consiliului Europei), iar conform 
prevederilor constituţionale ale multor ţări – Consiliul 
Superior al Magistraturii.

Vom menţiona că dacă la nivelul constituţional re-
glementările sunt clare, apoi la ceea ce ţine de legile 
organice în domeniul organizării şi funcţionării Consi-
liului Superior al Magistraturii întâlnim discrepanţe.

De altfel, în doctrina constituţională lucrurile se 
prezintă şi mai divers. Aşa, spre exemplu, doctrinarul 
Ion Deleanu nici nu examinează acest organism con-
stituţional, iar Cristian Ionescu examinează Consiliul 
Superior al Magistraturii foarte succint. Puţin mai de-
taliat, dar tot în formă de teze, se pronunţă doctrinarii 
Genoveva Vrabie şi Gheorghe Iancu.

Situația nu este mai bună nici în literatura autohtonă. 
Spre exemplu, Victor Popa, Ion Guceac şi Teo Cârnaţ 
expun în formă de teze numirea, structura şi competen-
ţele Consiliului Superior al Magistraturii.

În ceea ce ne priveşte, considerăm oportun a exami-
na Consiliul Superior al Magistraturii ca organ de auto-
administrare judecătorească, calitate şi funcţie, practic, 
unanim recunoscute în doctrină, în plenitudinea ce o 
merită un veritabil organ de stat şi o instituție constitu-
ţională care participă în procesul instaurării, menţinerii 
şi exercitării puterii judecătoreşti.

Scopul lucrării. Din cele relatate, în baza studiului 
efectuat asupra opiniilor doctrinarilor nominalizaţi, am 
trasat în acest articol de a examina scopul Consiliului 
Superior al Magistraturii – instituţie constituţională în 
integralitatea sa atât din punctul de vedere al reglemen-
tărilor legale (constituţii şi legile organice respective), 
cât şi din punctul de vedere al tratării doctrinare. Iar 
acolo unde, în viziunea noastră, este cazul, am formulat 
propriile abordări, pornind de la argumentările şi rigo-
rile ştiinţifice.

Se impune a identifica cine va asigura punerea în 
practică a realizării puterii judecătoreşti, întrucât in-
stanţele de judecată au o funcţie foarte clară: de a solu-
ţiona litigii şi de a pedepsi infracţiunile.

Practica constituţională contemporană a oferit răs-
punsul. Această autoritate este Consiliul Superior al 
Magistraturii – înzestrat cu funcţii distincte, compe-
tente, în ultimă instanţă, să pună în practică realizarea 
puterii judecătoreşti. Din aceste considerente, studiul 
de faţă vizează să contribuie la implementarea acestei 
funcţii.

Cadrul juridic al materiei. Consiliul Superior al 
Magistraturii este instituţia ce reprezintă puterea ju-
decătorească constituită în art.122 şi 123 din Consti-
tuţia Republicii Moldova1. Şi potrivit art.123 alin.(2) 
din Constituţie, modul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Superior al Magistraturii se stabileşte prin 
lege organică2. În acelaşi timp, art.2 al Legii nr.947/96 
mai enumeră şi Legea privind organizarea judecăto-
rească nr.514 din 06.07.1995 (în continuare Legea nr. 
514/1995)3; Legea cu privire la statutul judecătoru-
lui nr.544-XIII din 20.07.1995 (în continuare Legea 
nr.544/95)4; precum şi alte acte normative. Printre alte 
acte normative, vom menţiona: Legea privind selecţia, 
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evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor nr.154 
din 06.07.2012 (în continuare Legea nr.154/12)5; Le-
gea cu privire la colegiul disciplinar şi la răspunderea 
disciplinară a judecătorilor nr.950-XIII din 19.07.96 (în 
continuare Legea nr.950/96)6, şi Legea privind Institu-
tul Naţional al Justiţiei nr.152-XVI din 08.06.2006 (în 
continuare Legea nr.152/2006)7.

Componenţa Consiliului Superior al Magis-1. 
traturii

În articolele precedente, am arătat că, în societă-
ţile contemporane democratice, justiţia este o funcţie 
distinctă şi fundamentală a statului în cadrul aplicării 
principiului separării puterilor în stat. Iată de ce „ad-
ministrarea ei reprezintă unul dintre atributele esenţiale 
ale puterii suverane”8.

Iar buna administrare a justiţiei nu se face de la sine, 
ci este nevoie de un organ, care, potrivit Recomandării 
Rec (2010)12, să promoveze şi funcţionarea eficientă 
a sistemului judiciar. Şi aceste organe sunt „Consiliile 
judiciare – organisme independente, stabilite prin lege 
sau prin Constituţie, care să garanteze dependenţa pute-
rii judecătoreşti şi a judecătorilor individuali”9.

Urmând această recomandare, şi Republica Mol-
dova a instituit prin Constituţie Consiliul Superior al 
Magistraturii. Potrivit art.122 din Constituţie, Consiliul 
Superior al Magistraturii este alcătuit din judecători şi 
profesori titulari aleşi pentru o durată de 4 ani, precum 
şi trei membri de drept: Preşedintele Curţii Supreme de 
Justiţie, ministrul justiţiei şi Procurorul General.

Totodată, Legea nr.947/96 prin art.3 stabileşte com-
ponenţa Consiliului Superior al Magistraturii din 12 
membri, dintre care: trei membri se aleg de către parla-
ment din rândul profesorilor de drept titulari, cu votul 
majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea a, cel puţin, 
20 de deputaţi în Parlament, ţinând cont şi de opinia re-
prezentanţilor opoziţiei parlamentare. Profesorii titulari 
nu pot fi aleşi pentru 2 mandate consecutive.

La stabilirea numărului de 6 judecători, s-a ţinut 
cont de Carta europeană privind statutul judecători-
lor care „prevede intervenţia unei instanţe indepen-
dente de puterea executivă şi puterea legislativă, care 
să cuprindă, cel puţin, o jumătate dintre judecătorii 
aleşi de către egalii lor, în concordanţă cu modalităţi 
care să garanteze reprezentarea cea mai largă a acesto-
ra (p.13)”10. În acest context, potrivit art.3 alin.(4) din 
Legea nr.947/96, şase membri din rândul judecătorilor 
(ce cuprind toate nivelurile sistemului judecătoresc), 
inclusiv 2 membri supleanţi, sunt aleşi în Consiliul Su-
perior al Magistraturii prin vot secret de către Adunarea 
Generală a Judecătorilor. Se consideră aleşi membri şi 
membri supleanţi ai Consiliului Superior al Magistra-
turii judecătorii care au acumulat mai mult de jumătate 
din voturile celor prezenţi la adunare, conform ordinii 
descrescătoare a voturilor obţinute.

Funcţia de membru al Consiliului Superior al Ma-
gistraturii, cu excepţia membrilor de drept, nu pot exer-
cita o altă activitate remunerată cu excepţia activităţii 
didactice sau ştiinţifice.

Consiliul Superior al Magistraturii este condus de 
către Preşedinte, care în conformitate cu art.6 al legii 
nr.947/96 are următoarele atribuţii extensive: 

a) convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului; 
b) coordonează activitatea Consiliului şi repartizea-

ză materialele spre examinare, desemnează un raportor 
pentru reprezentarea materialelor examinate;

c) reprezintă Consiliul în faţa autorităţilor publice 
din ţară şi din străinătate;

d) este ordonatorul mijloacelor financiare ale Consi-
liului; e) exercită şi alte atribuţii în condiţiile legii.

Întru realizarea obiectivelor determinate în subor-
dinea Consiliului Superior al Magistraturii funcţionea-
ză trei colegii: a) colegiul pentru selectarea şi cariera 
judecătorilor; b) colegiul de evaluare a performanţelor 
judecătorilor; c) colegiul disciplinar şi inspecţia judici-
ară, activitatea cărora este reglementată prin legi orga-
nice indicate şi prin regulamente aprobate de Consiliul 
Superior al Magistraturii.

Funcţiile Consiliului Superior al Magistratu-2. 
rii

Vom menţiona că nu există o singură formulă în le-
gislaţia în vigoare referitor la funcţiile ce-i revin Con-
siliului Superior al Magistraturii. Aşa, potrivit art.123 
alin.(1) din Constituţia Republicii Moldova Consiliul 
Superior al Magistraturii asigură numirea, transferarea, 
detaşarea, promovarea în funcţie şi aplicarea de măsuri 
disciplinare faţă de judecători. Iar în conformitate cu 
art.1 din Legea nr.947/96 Consiliul Superior al Magis-
traturii este un organ independent, format în vederea 
organizării şi funcţionării sistemului judecătoresc, şi 
este garantul independenţei autorităţii judecătoreşti. 
Totodată el exercită autoadministrarea judecătorească. 
Pe când art.24 din Legea nr.514/95 instituie Consiliul 
Superior al Magistraturii ca un organ independent, for-
mat în vederea constituirii şi funcţionării sistemului ju-
decătoresc, este garantul independenţei autorităţii jude-
cătoreşti şi asigură autoadministrarea judecătorească.

După cum vedem în aceste două articole din legile 
organice menţionate se utilizează termeni juridici dife-
riţi. Într-un caz Consiliul Superior al Magistraturii este 
format în vederea „organizării”, iar în alt caz „constitu-
irii”. La fel într-un caz el „exercită” autoadministrarea 
judecătorească, iar în altul „asigură”.

Considerăm că nu Consiliul Superior al Magistra-
turii constituie sistemul judecătoresc, deoarece el este 
constituit prin Constituţie şi prin Legea nr.514/92. Con-
siliul Superior al Magistraturii organizează funcţiona-
rea sistemului judecătoresc prin numirea, transferarea, 
detaşarea, promovarea în funcţie şi aplicarea măsurilor 
disciplinare faţă de judecători.

Tot aşa Consiliul Superior al Magistraturii nu „asi-
gură autoadministrarea judecătorească” ci o exercită în 
modul direct.

Nici doctrina constituţională română şi nici cea au-
tohtonă nu tratează acest subiect sub diferite puncte 
de vedere. Aşa, spre exemplu, Genoveva Vrabie vede 
Consiliul Superior al Magistraturii ca „organ ce sprijină 
activitatea de judecată fiind integrat sistemului organe-
lor care realizează justiţia, şi este format din magistraţi” 
şi duce la „asigurarea independenţei judecătorilor şi si-
tuarea autorităţii judecătoreşti pe o poziţie care «confir-
mă» separarea puterilor în stat”11. În acelaşi timp, au-
toarea identifică şi următoarele atribuţii ale Consiliului 
Superior al Magistraturii: I) propune Preşedintelui Ro-
mâniei numirea în funcţie „a) preşedintelui, vicepreşe-
dintelui şi preşedinţilor de sector ai Curţii Supreme de 
Justiţie; b) judecătorilor de la Curtea Supremă de Justi-
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ţie; c) a celorlalţi judecători; II) dispune, la propunerea 
ministrului de justiţie, cu privire la promovarea, trans-
ferarea, suspendarea din funcţie a judecătorilor, precum 
şi încetarea funcţiei acestora; III) validează examenele 
de capacitate ale magistraţilor; IV) îndeplineşte rolul 
de consiliu de disciplină a judecătorilor”12. 

Doctrinarul Gheorghe Iancu vede Consiliul Supe-
rior al Magistraturii doar ca „garantul independenţei 
justiţiei”13 de unde şi duce următoarele două atribuţii 
principale: „a) propune Preşedintelui României numi-
rea judecătorilor şi procurorilor…; b) îndeplineşte rolul 
de instanţă de judecată, prin sediile sale, în domeniul 
răspunderii disciplinare a judecătorilor şi procurori-
lor…”14.

Alt doctrinar Cristian Ionescu consideră Consiliul 
Superior al Magistraturii „Un organ implicat în orga-
nizarea şi asigurarea unui climat de disciplină în cadrul 
instanţelor”15. După cum observăm rolul Consiliului 
Superior al Magistraturii este redat destul de restrâns. 
În acelaşi timp, autorul identifică două atribuţii: „pro-
punerea Preşedintelui României de numire în funcţie a 
judecătorilor şi procurorilor… b) rolul de consiliu de 
disciplină a judecătorilor”16.

Şi doctrina autohtonă nu este unanimă la acest su-
biect. Aşa, spre exemplu, Victor Popa subliniază „Con-
siliul Superior al Magistraturii nu este organ judiciar, 
dar deoarece sprijină înfăptuirea justiţiei, este integrat 
sistemului organelor care o realizează în mod direct”17. 
După cum observăm, autorul împărtăşeşte, într-o oare-
care măsură, opinia dnei Genoveva Vrabie.

Ce ţine de afirmaţia potrivit căreia Consiliul Superior 
al Magistraturii „este integrat sistemului organelor care 
o realizează în mod direct” deja ne-am pronunţat18.

În continuare, autorul menţionează că potrivit regle-
mentărilor legale „această autoritate este calificată ca 
organ de autoadministrare judecătorească, garant al in-
dependenţei autorităţii judecătoreşti”19. Însă nu se arată 
prin ce se confirmă aceste calificative.

Ce ţine de competenţele Consiliului Superior al Ma-
gistraturii, doctrinarul arată că acesta „face propuneri 
Preşedintelui Republicii Moldova sau Parlamentului de 
numire, promovare, transferare sau eliberare din func-
ţie a judecătorilor, primeşte jurământul judecătorului, 
aplică măsuri de încurajare şi sancţionare disciplinară în 
privinţa judecătorilor, asigură inviolabilitatea judecăto-
rului în condiţiile legii, aprobă programul pregătirii pro-
fesionale a candidatului la funcţia de judecător etc.”20.

Consiliul Superior al Magistraturii este privit de că-
tre Ion Guceac ca „… un organ independent, format în 
vederea organizării şi funcţionării sistemului judecăto-
resc, şi este garantul independenţei autorităţii judecăto-
reşti, exercitând şi autoadministrarea judecătorească”21. 
Însă elementele componente ale acestei definiţii nu sunt 
expuse şi argumentate pe larg.

Însă, consideră autorul, din definiţie rezultă două 
atribuţii fundamentale ale Consiliului Superior al Ma-
gistraturii, şi anume:

 „–  propunerea candidaţilor pentru numirea în func-
ţie de judecător, în condiţiile legii;

– îndeplinirea rolului de organ de disciplină a jude-
cătorilor” 22.

La rândul său, Teo Cârnaţ face referinţă doar la art.1 
din Legea nr.947/46 (puţin schimbând ordinea alinea-

telor) apreciază Consiliul Superior al Magistraturii ca 
„un organ independent, format în vederea organizării 
şi funcţionării sistemului judecătoresc, exercitând auto-
administrarea judecătorească şi este garantul indepen-
denţei autorităţii judecătoreşti”23. Autorul nu detaliază 
elementele opiniei şi nici nu identifică vreo atribuţie.

Mai este de menţionat un moment, şi anume, că atât 
doctrinarii români, cât şi cei autohtoni utilizează doar 
termenul de „atribuţii” neutilizând termenul „funcţii”.

Pe când logica ne spune că atribuţiile sunt „che-
mate” să materializeze funcţiile organelor, instituţiilor 
statale, în cazul nostru – ale Consiliului Superior al Ma-
gistraturii.

Din această perspectivă, considerăm că Consiliul 
Superior al Magistraturii este „înzestrat” cu funcţii, 
a căror materializare se face prin atribuţii, competen-
ţe concrete, identificate în textele legale. Confirmarea 
opiniei noastre o găsim chiar în art.4 alin.(1), (2), (3), 
(4), (5) din Legea nr.947/96 prin formula: „Întru exer-
citarea funcţiilor sale, Consiliul Superior al Magistra-
turii are următoarele competenţe…”, precum şi alin.(6) 
prin formula „În vederea realizării corespunzătoare a 
funcţiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii…”. 
Ce-i drept, funcţiile nu sunt identificate, însă în Consti-
tuţia Republicii Moldova sunt identificate două funcţii: 
„funcţia de a asigura numirile, deplasările, promovă-
rile judecătorilor şi funcţia de a veghea la respectarea 
inamovibilităţii judecătorilor în calitate de consiliu de 
disciplină”24.

Analizând prevederile constituţionale şi ale celor din 
legile organice referitoare la Consiliul Superior al Ma-
gistraturii, identificăm următoarele funcţii: a) formarea 
corpului de magistraţi şi cariera profesională; b) garant 
al independenţei judecătorilor; c) de asigurare a respec-
tării disciplinei şi eticii judecătorilor; d) organizatorică; 
e) de control; f) autoadministrare judecătorească.

Funcţia de autoadministrare judecăto-2.1. 
rească

Potrivit reglementărilor legale de ultimă oră, sunt 
identificate două organe ale autoadministrării judecă-
toreşti: I. Adunarea Generală a Judecătorilor; II. Consi-
liul Superior al Magistraturii.

I. Adunarea Generală a Judecătorilor – organ de 
autoadministrare judecătorească

Această ordine de enumerare se manifestă în ierar-
hia organelor de autoadministrare judecătorească. Cu 
toate acestea, competenţele şi funcţiile diferă, prioritate 
totuşi având Consiliul Superior al Magistraturii.

Totuşi, din punct de vedere formal, vom examina 
aceste organe în ordinea indicată. Astfel, potrivit art.232 
alin.(1) din Legea nr.514/95, Adunarea Generală a Ju-
decătorilor este constituită din judecătorii tuturor in-
stanţelor judecătoreşti din Republica Moldova şi asigu-
ră realizarea practică a principiului autoadministraţiei 
puterii judecătoreşti.

În acelaşi timp, art.231 ne dă definiţia autoadminis-
trării judecătoreşti 

Independenţa instanţelor judecătoreşti repre-(1) 
zintă independenţa organizaţională şi funcţională a 
acestora, care este realizată prin autoadministrare ju-
decătorească.

Autoadministrarea judecătorească este dreptul şi (2) 
capacitatea reală a instanţelor judecătoreşti şi a judecă-
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torilor (deci două subiecte) de a soluţiona problemele 
funcţionării sistemului judecătoresc în mod autonom şi 
responsabil.

Autoadministrarea judecătorească se realizează (3) 
în baza principiilor reprezentativităţii şi eligibilităţii 
organelor autorităţii judecătoreşti, precum şi în baza 
angajării răspunderii organelor autoadministrării jude-
cătoreşti pentru exercitarea, în mod corespunzător, a 
funcţiilor delegate.

Totodată, (1), art.233 al Legii determină Competen-
ţa Adunării Generale a Judecătorilor:

Adunarea Generală:
a) audiază raportul anual de activitate al Consiliului 

Superior al Magistraturii;
b) aprobă Codul de etică al judecătorului şi modifi-

cările operate în acesta;
c) aprobă Regulamentul de funcţionare a Adunării 

Generale a Judecătorilor;
d) alege, din rândul judecătorilor, membrii perma-

nenţi şi câte 2 membri supleanţi în Consiliul Superior 
al Magistraturii, în colegiul pentru selecţie şi cariera ju-
decătorilor şi în colegiul de evaluare a performanţelor 
judecătorilor şi ridică mandatul acestora;

e) examinează şi decide asupra altor chestiuni refe-
ritoare la activitatea instanţelor judecătoreşti.

(2) Pentru organizarea procedurii de alegere a jude-
cătorilor în Consiliul Superior al Magistraturii, în cole-
giul pentru selecţie şi cariera judecătorilor şi în colegiul 
de evaluare a performanţelor judecătorilor, Adunarea 
Generală a Judecătorilor constituie comisii speciale, a 
căror componenţă şi mod de activitate se aprobă la şe-
dinţa Adunării Generale a Judecătorilor.

Consiliul Superior al Magistraturii – organ II. 
permanent de autoadministrare judecătorească

Dacă Adunarea Generală a Judecătorilor se întruneşte 
ordinar o dată pe an, atunci Consiliul Superior al Magis-
traturii este organul de autoadministrare judecătorească 
ce activează permanent. De aici atât funcţiile lui, cât şi 
competenţele întru realizarea funcţiilor sunt mai variate 
şi mai pronunţate. Această situaţie este determinată atât 
de textul constituţional, cât şi al legilor organice.

Analizând prevederile constituţionale şi ale celor 
din legile organice, putem identifica următoarele func-
ţii ale Consiliului Superior al Magistraturii: 1. Funcţi-
ile „interne”, 2. Funcţiile „externe”.

Din categoria funcţiilor interne, fac parte: a) de ad-
ministrare a instanţelor judecătoreşti; b) organizatori-
că; c) de garant al independenţei judecătorului; d) de 
formare a corpului de magistraţi şi carieră profesiona-
lă; e) de control; f) în domeniul instruirii iniţiale şi con-
tinue a judecătorilor şi a personalului secretariatului 
instanţelor judecătoreşti; g) de asigurare a respectării 
disciplinei şi eticii judecătorilor.

Iar funcţia externă este cea de reprezentare.
II.1. Funcțiile interne
a) Funcţia de administrare a instanţelor judecă-

toreşti
Întru realizarea acestei funcţii, Consiliul Superior 

al Magistraturii are următoarele competențe: a) audi-
ază informaţia Ministerului Justiţiei referitoare la ac-
tivitatea privind asigurarea organizatorică, materială 
şi financiară a instanţelor judecătoreşti; b) examinea-
ză, confirmă şi propune proiectul bugetelor instanţelor 

judecătoreşti. Şi potrivit art.22 din Legea nr.514/95, 
mijloacele financiare necesare bunei funcţionări a in-
stanţelor judecătoreşti sunt aprobate de parlament la 
propunerea Consiliului Superior al Magistraturii şi 
nu pot fi micşorate fără acordul lui; c) prezintă anu-
al Parlamentului şi Preşedintelui Republicii Moldova 
un raport asupra modului de organizare şi funcţionare 
a instanţelor judecătoreşti în anul precedent; d) apro-
bă structura aparatului Consiliului Superior al Magis-
traturii, numeşte, promovează, transferă şi eliberează 
din funcţie angajaţii aparatului, aplică faţă de aceştia 
măsuri de încurajare şi sancţiuni disciplinare; e) acordă 
concediile de odihnă anuale preşedinţilor şi vicepreşe-
dinţilor instanţelor judecătoreşti.

b) Funcţia organizatorică 
Întru realizarea funcţiei organizatorice, Consiliul 

Superior al Magistraturii are următoarele competenţe: 
1. Aprobă regulamentele: a) privind criteriile şi 

procedura de selectare a candidaţilor la funcţia de ju-
decător; b) de promovare în funcţia de judecător la o 
instanţă superioară.

2. Numeşte membrii colegiului pentru selecţia şi 
cariera judecătorilor şi ai colegiului de evaluare a per-
formanţelor judecătoreşti.

3. Aplică măsuri de încurajare în privinţa judecă-
torilor.

c) Funcţia de garant al independenţei judecătoru-
lui

Astfel, prin intermediul funcţiilor de formare a cor-
pului de magistraţi şi carierei profesionale, precum şi a 
celei de asigurare a respectării disciplinei şi eticii jude-
cătorilor, „Consiliul Superior al Magistraturii participă 
direct la asigurarea principiului independenţei autori-
tăţii judecătoreşti. Or, actul de numire sau de eliberare 
din funcţie este emis numai la propunerea organului 
autoadministrării judecătoreşti”25.

Aşa, potrivit prevederilor art.116 din Constituţie, 
judecătorii instanţelor judecătoreşti, precum şi preşe-
dinţii şi vicepreşedinţii instanţelor judecătoreşti sunt 
numiţi în funcţie de Preşedintele Republicii Moldova, 
la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, iar 
preşedintele, vicepreşedinţii şi judecătorii Curţii Supre-
me de Justiţie sunt numiţi în funcţie de Parlament la 
propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

Din aceste reglementări, rezultă că atât Preşedintele 
Republicii Moldova, cât şi Parlamentul, în fond doar 
consacră, prin actele emise (decret, hotărâre), decizia 
Consiliului Superior al Magistraturii. Şi dacă Preşe-
dintele Republicii este o instituţie unipersonală, apoi 
Parlamentul este o instituţie colectivă, voinţa căreia nu 
poate fi exprimată decât prin vot. Practic, se poate în-
tâmpla ca hotărârea Consiliului Superior al Magistratu-
rii să nu acumuleze numărul necesar de voturi nici după 
propunerea repetată.

În aceste împrejurări, Consiliul Superior al Magis-
traturii nu-şi poate realiza funcţia de garant al indepen-
denţei judecătorului.

Din aceste considerente, propunem de a modifica 
alin.(4) art.116 din Constituţie, atribuind competenţa 
de numire în funcţie de preşedinte, vicepreşedinţi şi 
judecători la Curtea Supremă de Justiţie Preşedintelui 
Republicii Moldova.

d) Funcţia de formare a corpului de magistraţi şi 
cariera profesională 
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Întru exercitarea acestei funcţii, Consiliul Superior 
al Magistraturii dispune de următoarele competenţe:      
a) de numire în funcţie de preşedinte sau de vicepreşe-
dinte al instanţei şi de transferare la o instanţă de acelaşi 
nivel sau la o instanţă inferioară; b) privind desfăşura-
rea consiliului pentru suplinirea funcţiilor vacante de 
judecător, de preşedinte sau de vicepreşedinte al instan-
ţei şi asigură organizarea şi desfăşurarea concursului; 
c) adoptă regulamentele: privind modul de repartizare 
aleatorie a dosarelor pentru examinarea în instanţele ju-
decătoreşti, care asigură transparenţa şi imparţialitatea 
acestui proces; privind modul de publicare a hotărârilor 
judecătoreşti.

Iar în conformitate cu prevederile art.81 alin.(6) din 
Legea nr.947/96, aceste regulamente, precum şi anun-
ţurile privind lansarea concursurilor pentru suplinirea 
funcţiilor vacante se publică în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova.

I. În acest context, potrivit art.123 alin.(1) din Con-
stituţie, Consiliul Superior al Magistraturii asigură: 
numirea; transferarea şi promovarea în funcţia de ju-
decător. Rezultă, așadar, din aceste prevederi trei si-
tuaţii diferite: a) numirea pentru prima dată în funcţia 
de judecător a candidaţilor care au îndeplinit criteriile 
stabilite de regulamentul respectiv; b) transferarea se 
referă la judecători deja numiţi în funcţie şi transferul 
poate fi pe orizontală, adică la acelaşi nivel (de exem-
plu, judecătorul la Curtea de Apel Bălţi este transferat 
la Curtea de Apel Cahul) sau la o instanţă inferioară 
(ex.: judecătorul de la Curtea de Apel Comrat, transfe-
rat la judecătoria din Vulcăneşti); c) promovarea, adică 
transferarea judecătorilor dintr-o instanţă inferioară la o 
instanţă superioară.

În aceeaşi ordine de idei, sunt desemnaţi preşedinţii 
şi vicepreşedinţii de instanţe.

II. Legea nr.947/96 mai prevede că tot de compe-
tenţa exclusivă a Consiliului Superior al Magistraturii 
țin propunerea prin hotărâre şi eliberarea din funcţia de 
judecător.

După adoptarea hotărârilor corespondente, Consi-
liul Superior al Magistraturii face propunerile respec-
tive Preşedintelui Republicii Moldova sau, după caz, 
Parlamentului Republicii Moldova.

După publicarea în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova a Decretului Preşedintelui Republicii Moldo-
va privind numirea în funcţia de judecător, Consiliul 
Superior al Magistraturii primeşte jurământul judecă-
torilor.

Tot în cadrul acestei funcţii, Consiliul Superior al 
Magistraturii dispune, potrivit art.4 alin.(1) lit.e) din 
Legea nr.947/96, interimatul funcţiei de preşedinte sau 
de vicepreşedinte al judecătoriei, al Curţii de Apel sau 
al Curţii Supreme de Justiţie, în cazul vacanţei funcţiei 
sau suspendării din funcţie a acestora, până la comple-
tarea funcţiei vacante în modul stabilit de lege sau anu-
larea suspendării.

(3) Instanţele judecătoreşti se asigură cu numărul 
necesar de judecători, precum şi cu numărul necesar de 
personal în condiţiile legii nr.514/95 şi ale Hotărârilor 
Consiliului Superior al Magistraturii.

(4) Numărul necesar de judecători pentru fiecare in-
stanţă se stabileşte în corespundere cu Regulamentul 
privind criteriile de stabilire a numărului de judecători 

în instanţele judecătoreşti, aprobat de Consiliul Superi-
or al Magistraturii, regulament public, plasat pe pagina 
web a Consiliului Superior al Magistraturii.

(6) Numărul de posturi vacante temporar, care pot 
fi ocupate în cazurile vacante temporar, se aprobă pen-
tru fiecare instanţă judecătorească de către Consiliul 
Superior al Magistraturii, la propunerea preşedintelui 
instanţei, în termen de 15 zile după apariţia vacanţei 
postului.

(7) După încetarea vacanţei temporare, în cazul 
când judecătorul revine la instanţa în care a activat 
anterior, Consiliul Superior al Magistraturii, la propu-
nerea preşedintelui instanţei judecătoreşti, este obligat 
să-i asigure de îndată un post vacant din fondul de re-
zervă în cazul în care nu mai există posturi vacante la 
acea instanţă.

(9) Posturile din fondul de rezervă se repartizea-
ză instanţelor judecătoreşti prin hotărârea Consiliului 
Superior al Magistraturii, dacă în instanţele unde jude-
cătorul a solicitat revenirea pe post nu există posturi 
vacante.

(10) Includerea postului vacant în fondul de rezervă 
se constată la propunerea preşedintelui instanţei, prin 
hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii.

III. Potrivit art.123 alin.(1) din Constituţie, Consiliul 
Superior al Magistraturii asigură detaşarea din funcţie 
a judecătorului, prevederi detaliate în art.20 alin.(3) din 
Legea 947/96 şi art.241 din Legea nr.544/95.

Aşa potrivit art.241 alin.(2) din Legea nr.544/95, 
judecătorul poate fi detaşat din funcţie, cu consimţă-
mântul său, prin hotărârea Consiliului Superior al Ma-
gistraturii, în scopul îndeplinirii unei funcţii în cadrul 
Secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii 
sau al Institutului Naţional de Justiţie, pe un termen de 
până la 18 luni, care poate fi prelungit cu cel mult 18 
luni. Iar judecătorii aleşi în calitate de membri ai con-
siliului şi în funcţia de inspector-judecător în inspecţia 
judiciară se detaşează din funcţie pentru toată perioada 
mandatului, în scopul asigurării activităţii Consiliului 
Superior al Magistraturii.

La expirarea termenului pentru care judecătorul a 
fost detaşat din funcţie prin hotărârea Consiliului Supe-
rior al Magistraturii, acestuia i se acordă funcţia ante-
rioară de judecător pe care a deţinut-o până la detaşare 
sau, cu consimţământul său, i se acordă o altă funcţie 
de judecător echivalentă.

e) Funcţia de control
Această funcţie este realizată prin intermediul In-

specţiei judecătorești, care funcţionează în subordinea 
Consiliului Superior al Magistraturii.

Întru realizarea acestei funcţii, Inspecţia judecăto-
rească: a) verifică activitatea organizatorică a instanţe-
lor judecătoreşti la înfăptuirea justiţiei; b) examinează 
petiţiile cetăţenilor în problemele ce ţin de etica judi-
ciară, adresate Consiliului Superior al Magistraturii, 
solicitând în mod obligatoriu explicaţia scrisă a jude-
cătorului vizat în petiţie; c) verifică demersurile care au 
ca obiect acordul Consiliului Superior al Magistraturii 
privind pornirea urmăririi penale împotriva judecăto-
rului; d) studiază temeiurile respingerii de către Preşe-
dintele Republicii Moldova sau de către Parlament a 
candidaturii propuse de Consiliul Superior al Magistra-
turii pentru numirea în funcţia de judecător sau pentru 
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numirea în funcţia de vicepreşedinte ori de preşedinte 
al instanţei judecătoreşti, cu prezentarea unei note in-
formative Consiliului Superior al Magistraturii.

Potrivit art.71 din Legea nr.947/76 Inspecţia judecă-
torească verifică activitatea organizatorică a instanţe-
lor judecătoreşti la înfăptuirea justiţiei în două forme:          
a) controlul ordinar şi b) controlul complex.

Controlul se exercită pentru a verifica: a) celebrita-
tea procesului; b) transparenţa activităţii de înfăptuire 
a justiţiei şi deschiderea faţă de societate; c) eficienţa 
activităţii instanţelor judecătoreşti, a judecătorilor şi 
a personalului instanţelor; d) respectarea Codului de 
etică al judecătorului; e) conduita profesională înaltă a 
personalului instanţelor judecătoreşti; f) perfecţionarea 
continuă a performanţelor judecătorilor şi ale persona-
lului instanţelor judecătoreşti.

Rezultatele controlului vor fi examinate la şedinţa 
Consiliului Superior al Magistraturii.

f) Funcția de instruire permanentă
Instruirea iniţială şi continuă se referă la: a) judecă-

tori şi b) la personalul secretariatului instanţelor jude-
cătoreşti.

Dacă anterior, conform art.15 alin.(1) judecătorul 
era obligat să se alieze la organizaţii pentru perfecţi-
onarea profesională, apoi conform art.14 din noua re-
dacţie a Legii nr.544/95, judecătorul este în drept să: 
a) beneficieze de instruire continuă în mod gratuit, în 
limitele stabilite de lege, b) să participe la elaborarea 
de publicaţii ori studii de specialitate, de lucrări literare 
sau ştiinţifice cu excepţia celor cu caracter ştiinţific.

Art.4 alin.(2) lit.f) din Legea nr.947/96 – Funcţia în 
domeniul instituirii iniţiale şi continue a judecătorilor 
şi a personalului secretariatului instanţelor judecăto-
reşti CSM are următoarele competenţe: a) desemnează 
judecătorii în cadrul Consiliului Institutului Naţional 
al Justiţiei; b) aprobă strategia privind formarea iniţi-
ală şi continuă a judecătorilor, prezintă opinia asupra 
planului de acţiuni pentru implementarea acesteia;                           
c) examinează şi prezintă opinia asupra Regulamentu-
lui de organizare a concursului de admitere în Institutul 
Naţional al Justiţiei, asupra programelor didactice şi a 
planurilor de învăţământ pentru cursurile de formare 
iniţială şi continuă în cadrul Institutului, asupra Regu-
lamentului de organizare a concursului pentru suplini-
rea posturilor didactice, precum şi asupra componenţei 
comisiilor pentru examenele de admitere şi de absolvi-
re a Institutului Naţional de Justiţie; d) deleagă judecă-
torii pentru participare la seminare, conferinţe, cursuri 
de instruire şi deplasări în interes de serviciu; e) expune 
opinia asupra numărului de locuri scoase la concursul 
de admitere pentru instruirea iniţială a judecătorilor în 
cadrul Institutului Naţional de Justiţie; f) examinează 
contestaţiile la hotărârile colegiului pentru selecţia şi 
cariera judecătorilor şi ale colegiului de evaluare a per-
formanţelor judecătorilor. 

g) Funcţia de asigurare a respectării disciplinei şi 
eticii judecătorilor

Întru realizarea acestei funcţii, Consiliul Superior al 
Magistraturii are, potrivit prevederilor art.4 alin.(3) din 
Legea nr.947/96, următoarele competenţe: a) solicită 
organelor competente informaţiile referitoare la decla-
raţiile cu privire la venituri şi proprietate ale judecăto-
rilor; b) solicită organelor fiscale efectuarea controlului 
veridicităţii declaraţiilor despre venituri ale membrilor 

familiilor judecătorilor; c) plasează pe pagina web din 
internet declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate 
şi declaraţiile de interese personale ale judecătorilor şi 
le menţine pe tot parcursul anului.

În ceea ce priveşte activitatea nemijlocită a judecă-
torului, Consiliul Superior al Magistraturii: a) aprobă 
hotărâri privind petiţiile cetăţenilor în problemele ce ţin 
de etica judecătorilor şi în nici un caz privind fondul ca-
uzei şi decizia adoptată de către judecător la înfăptuirea 
actului de justiţie; b) examinează contestările hotărâri-
lor emise de colegiul disciplinar; c) validează hotărârile 
colegiului disciplinar; d) aplică sancţiuni disciplinare 
în privinţa judecătorilor.

II.2. Funcția externă
Funcţia de reprezentare
Vom remarca, atât reglementările legale, cât şi opi-

niile doctrinarilor nu dau o interpretare univocă  acestei 
funcţii, de fapt şi sintagmele sunt diferite. Aşa, potrivit 
art.8 din Legea nr.947/96, Consiliul Superior al Ma-
gistraturii în relaţiile cu celelalte autorităţi statale este 
independent şi se supune, în activitatea sa, doar Con-
stituţiei şi legilor. Totodată, Consiliul este în drept să 
sesizeze Parlamentul, Preşedintele Republicii Moldo-
va şi Guvernul cu privire la orice problemă ce ţine de 
competenţa sa.

În acelaşi timp, Consiliul Superior al Magistraturii 
poate întreţine legături cu Consiliile judiciare din alte 
state, semnând, în acest sens, acorduri de colaborare.

Cât priveşte raporturile autorităţii judecătoreşti cu 
Preşedintele Republicii Moldova, apoi potrivit art.16 
din Legea nr. 514/95, ele sunt următoarele:

Preşedinţii şi vicepreşedinţii judecătoriilor şi ai Cur-
ţilor de Apel sunt numiţi în funcţie de către Preşedintele 
Republicii Moldova la propunerea Consiliului Superior 
al Magistraturii, pe un termen de 4 ani. Aceştia pot de-
ţine funcţiile respective pe durata a cel mult două man-
date succesiv.

Preşedintele Republicii Moldova poate respinge 
propunerea Consiliului Superior al Magistraturii de nu-
mire în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al ju-
decătoriei sau al Curţii de Apel doar în cazul depistării 
unor probe incontestabile de incompatibilitate a candi-
datului cu funcţia respectivă, de încălcare a legislaţiei 
de către acesta sau de încălcare a procedurii ce ține de 
selecţie şi promovare a lui. În cazul respingerii propu-
nerii Consiliul Superior al Magistraturii, Preşedintele 
Republicii Moldova va aduce la cunoştinţă acestuia 
motivele temeinice ale respingerii.

Refuzul de numire în funcţie sau de reconfirmare în 
funcţie se face în termen de 30 de zile de la data parve-
nirii propunerii corespunzătoare. În cazul apariţiei unor 
circumstanţe care necesită o examinare suplimentară, 
Preşedintele Republicii Moldova anunţă Consiliul Su-
perior al Magistraturii despre prelungirea cu 15 zile a 
termenului indicat. La propunerea repetată a Consiliu-
lui Superior al Magistraturii, Preşedintele Republicii 
Moldova emite un decret privind numirea în funcţia 
de preşedinte sau vicepreşedinte al judecătoriei sau al 
Curţii de Apel în termen de 30 de zile de la data parve-
nirii propunerii repetate.

În cazul survenirii vacanţei, inclusiv în cazul expi-
rării mandatului preşedintelui instanţei judecătoreşti, 
funcţiile acestuia, până la numirea unui nou preşedinte, 
sunt exercitate de către un vicepreşedinte al instanţei 
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sau de către un alt judecător, desemnat de Consiliul Su-
perior al Magistraturii.

Doctrina juridică determină raporturile autorităţilor 
judecătoreşti cu legislativul şi executivul în felul urmă-
tor:

„a) Raporturile autorităţii judecătoreşti cu Parla-
mentul constau în aceea că organizarea şi funcţionarea 
instanţelor judecătoreşti se realizează numai potrivit 
legii, prin care se stabileşte competenţa şi procedura 
potrivit căreia îşi desfăşoară activitatea; prin lege se 
stabilesc infracţiunile şi pedepsele.

În unele state, autoritatea judecătorească (justiţia) 
poate interveni în activitatea legislativă prin controlul 
constituţionalităţii legilor.

b) Raporturile autorităţii judecătoreşti cu executi-
vul: constau în aceea că numirea şi avansarea magis-
traţilor aparţine executivului (şefului de stat, ministrului 
justiţiei etc.), prin procedura care să pună în evidenţă 
numai competenţa profesională a celor în cauză, justiţia 
realizează controlul legalităţii actelor administrative26 
(prin contenciosul administrativ)”.

Realizarea în practică a funcţiilor şi competenţelor 
Consiliului Superior al Magistraturii este facilitată de 
organele care funcţionează în subordinea lui, printre 
care sunt: a) colegiul pentru selecţia şi cariera judecă-
torilor; b) colegiul de evaluare a performanţelor jude-
cătorilor, ambele contribuind la aprecierea profesională 
a candidaţilor de numire, transferare sau promovare la 
funcţia de judecător; c) colegiul disciplinar, care exa-
minează procedurile disciplinare intentate împotriva 
judecătorilor; d) inspecţia judiciară, competenţa căreia 
a fost deja expusă.

Actele Consiliului Superior al Magistraturii3. 
De menţionat că activitatea Consiliului Superior 

al Magistraturii este transparentă şi se realizează prin 
asigurarea accesului societăţii şi al mass-media la in-
formaţiile privind activitatea Consiliului. Pe marginea 
tuturor chestiunilor examinate la Şedinţele Consiliului 
Superior al Magistraturii, cu excepţia celor ce necesită 
avize sau acorduri el adoptă hotărâri.

Hotărârea se expune în scris şi se semnează de pre-
şedintele şedinţei. Totodată, în cazul în care un membru 
al Consiliului Superior al Magistraturii face opinie se-
parată, autorul o motivează şi ea va fi anexată la hotărâ-
re, fără a i se da citire.

Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii, ca 
acte administrative, pot fi contestate la Curtea Supremă 
de Justiţie, de orice persoană interesată, în termen de 15 
zile de la data comunicării, doar în partea ce se referă la 
procedura de emitere/adoptare. Prevedere care prezu-
mă obiectivitatea examinării fondului de către Consi-
liul Superior al Magistraturii ca organ al autoadminis-
trării judecătoreşti şi al independenţei acesteia.

Contestaţiile se examinează de un complet format 
din 9 judecători.

Concluzii şi propuneri. Sintetizând cele menţiona-
te, putem afirma cu certitudine: Consiliul Superior al 
Magistraturii este veritabil organ al autoadministrării 
şi asigurării independenţei autorităţii judecătoreşti, nu 
emite, prin asigurarea respectării disciplinei şi eticii ju-
decătorului de a pune în practică realizarea puterii jude-
cătoreşti, în cadrul separării puterilor în stat.

Pornind de la aceste deziderate şi urmând dezidera-
tele principiului separării şi colaborării puterilor în stat, 

propunem recunoaşterea în calitate de lege ferenda a 
Consiliului Superior al Magistraturii: a) dreptul la ini-
ţiativă legislativă (art.73 din Constituţie); b) dreptul de 
a sesiza Curtea Constituţională privind neconstituţio-
nalitatea legilor.

Totodată, privind în perspectiva reformei Procura-
turii şi acordarea procurorilor a statutului de magistraţi, 
având în vedere că ei reprezintă învinuirea în instanţele 
judecătoreşti în condiţiile legii, propunem a constitui 
Consiliul Superior al Magistraturii din două camere:      
1) Camera judecătorilor; 2) Camera procurorilor.

În aceste condiţii, va fi o reglementare unitară atât 
la nivel de Constituţie, precum şi de lege organică. Să 
nu uităm că în prezent Consiliul Superior al Procurori-
lor activează în baza propriului regulament adoptat prin 
Hotărârea nr.2-2d-1/10 din 16 februarie 2010.
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REzuMAT
De multe ori, cunoaşterea voinţei reale a legiuitorului este un lucru foarte complicat. Uneori, chiar imposibil: sunt 

convingătoare atât viziunile unora, cât şi viziunile altora. În asemenea contradicţii existente, se cere explicarea normei prin 
admisibilitatea interpretării ei extensive și restrictive în procesul aplicării dreptului. 
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SuMMARY
Often knowing the real intention of the legislature is very complicated. Sometimes this is impossible: some visions are 

so compelling as well as the visions of others. In such contradictions, it is necessary to explain the admissibility rule her 
extensive and restrictive interpretation of the law enforcement.

Key-words: admissibility interpretation, the broad interpretation, the restrictive interpretation, application of law, rule 
of law, law enforcement process, the realization of the right.

Interpretarea normelor juridice urmăreşte întot-
deauna scopul definirii sensului veridic al nor-

mei, a aceluia pe care l-a avut în vedere legiuitorul. 
Deoarece legiuitorul formulează cerinţele sale prin 
intermediul termenilor-simboluri şi construcţiilor 
verbale, expunerea voinţei sale nu poate să coincidă 
cu conţinutul real al normei. Aceasta poate să se în-
tâmple fie din cauza neatenţiei legiuitorului, fie din 
neglijenţa în expunerea gândurilor sale, sau chiar din 
lipsa în limbaj şi în tehnica legislativă a termenilor 
şi construcţiilor necesare. În drept, cazuri de necon-
cordanţă între sensul real şi cel nemijlocit nu este un 
fenomen frecvent. Mai des pot fi întâlnite presupuneri 
privind existenţa lor, din care cauză şi se explică di-
versele definiţii atât ale interpretării extensive, cât și 
ale celei restrictive1.

Baza pentru evidenţierea acestor tipuri indică, de 
obicei, „volumul” interpretării, unde se formează im-
presia că după „volum” este admisibilă interpretarea 
largă sau restrânsă a sensului, care se stabileşte în 
urma folosirii mijloacelor corespunzătoare interpretă-
rii. Situaţie ce reprezintă o eroare. Norma juridică se 
interpretează pe larg sau mai restrâns decât sensul ei 
nemijlocit, dar obligatoriu, în corespundere cu ceea ce 
se regăseşte în finalul explicaţiei conţinutului veridic 
al normei.

În literatura juridică rusă, se întâlnesc opinii       
(Ia.M. Brainin, N.N. Poleanski, A.S. Şleapocinik) pri-
vind existenţa deosebirilor între noţiunile: interpreta-
rea „pe larg” şi interpretarea „extensivă”. Ei remarcă 
că sensul interpretării pe larg reprezintă acea interpre-
tare, care se răsfrânge asupra cazurilor ce nu sunt re-
glementate de sensul legii, iar interpretarea extensivă 
reprezintă aplicarea legii la cazurile ce sunt prevăzute 
de sensul legii2. Însă nu se poate vorbi despre nici o 
interpretare în cazurile când are loc aplicarea sau când 

nu se aplică normele juridice faţă de împrejurările co-
respunzătoare. Interpretarea reprezintă întotdeauna 
explicarea sensului veridic al normei. 

Totodată, în literatura rusă găsim şi sugestii pri-
vind inoportunitatea existenţei interpretării extensive 
şi restrictive. Astfel, profesorul P.E. Nedbailo susţine 
că interpretările extensive şi cele restrictive nu produc 
nici o schimbare în sensul real al normei3. Dar, conco-
mitent, găsim în lucrarea lui: „...interpretarea extensi-
vă şi cea restrictivă poate avea loc şi în acele cazuri 
când sensul nemijlocit al normei expune corect sen-
sul ei real, însă acţiunea normei, în această situaţie, 
se extinde sau se limitează din cauza modificării îm-
prejurărilor ...”. În acelaşi timp, P.E. Nedbailo face o 
critică corectă poziţiei acelor autori care propun ca, la 
interpretare, sensul legii să fie adus până la momentul 
necesar, dictat de conştiinţa juridică. Autorul respinge 
direct formula „condiţii noi – sens nou al legii”4.

Acestea fiind expuse, am vrea să facem o remarcă 
referitor la două circumstanţe. În primul rând, autorii 
sunt disponibili să identifice interpretarea extensivă 
şi cea restrictivă cu respectiva aplicare a dreptului. 
În al doilea rând, ei sunt de acord cu interdicţia dată 
organelor de aplicare a dreptului de a interpreta, iar 
aplicarea să fie făcută exact cum prevede legea, fără 
vreo abatere. Dar, în acest caz, nu trebuie să ameste-
căm ceea ce există cu ceea ce trebuie de făcut. În toate 
timpurile, realitatea obiectivă a demonstrat că, deşi 
legiuitorul nu tinde spre a-şi exprima voinţa în textul 
legii, aceasta nu întotdeauna îi reuşea5. Considerent 
din care, mai ales că practica demonstrează masiv ne-
corespunderea normei juridice cu realitatea obiectivă, 
este necesar să se facă alegerea între două rele: sau de 
a activa mai departe nemijlocit după „buchia” legii, 
sau de a permite folosirea interpretării extensive sau 
restrictive.
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Adepţii pentru interzicerea folosirii interpretării 
extensive şi restrictive sunt criminaliştii. Ei susțin 
opinia că aceste interpretări pot naşte nihilismul faţă 
de lege, pot duce la întărirea nefondată a represiunilor 
etc. Unul dintre autorii critici ai unei asemenea poziţii 
este profesorul Ia.M. Brainin: „...greşeala savanţilor, 
care sunt împotriva folosirii interpretării extensive şi 
restrictive, constă în faptul că aceste interpretări, după 
părerea lor, modifică volumul acţiunii normei juridice, 
ceea ce înseamnă încălcarea voinţei legiuitorului”. În 
continuare, acelaşi autor susţine că interpretarea inco-
rectă sau aplicarea incorectă a legii nu pot servi drept 
temei pentru a o nega principial. Dacă în legislaţia pe-
nală interpretările extensivă şi restrictivă, într-adevăr, 
nu trebuie de folosit pe larg, atunci în celelalte ramuri 
de drept ele trebuie să capete o mai mare amploare6.

Printre savanţii ruşi, care susţin interpretarea ex-
tensivă şi restrictivă, întotdeauna persistă părerea că 
asemenea interpretare nu este totuşi fără limită. Încă, 
până astăzi, nu sunt stabilite anumite criterii privind 
accesibilitatea sau inaccesibilitatea interpretării date 
faţă de categoriile normelor juridice.

Reprezentanţii disciplinelor ramurale stabilesc ei 
înșiși normele asupra cărora este posibil a folosi inter-
pretarea şi asupra cărora nu este posibil. De exemplu, 
P.S. Elkind, referindu-se la norma din legislaţia pena-
lă, remarcă: „...textul normei ce nemijlocit reprezintă 
conţinutul ei poate fi interpretat numai adecvat”7.

Profesorul A.S. Pigolkin a încercat să identifice în 
forme generale limitele utilizării interpretării exten-
sive şi restrictive. Din punctul său de vedere, în nici 
un caz nu se admite limitarea interpretării dreptului şi 
libertăţilor, stabilite de către stat pentru cetăţenii săi, 
inclusiv legile ce micşorează sau lichidează complet 
responsabilitatea. Nu pot fi supuse interpretării exten-
sive normele ce reprezintă excepţie de la regula de 
bază, deoarece asemenea excepţii trebuie întotdeauna 
să fie formulate concret, corect şi clar. 

În sfârşit, nu trebuie de interpretat nici extensiv şi 
nici restrictiv sancţiunile normei juridice, deoarece 
sancţiunea urmează să fie expusă coerent şi clar, să nu 
permită nici o îndoială privind conţinutul său8.

Ținând seama de cele menţionate supra, am vrea 
să relevăm că nici o părere, din punctul nostru de ve-
dere, nu poate fi acceptabilă, din următoarele consi-
derente:

1. Statul de drept stabileşte drepturile şi libertăţile 
indivizilor reieşind din legităţile obiective ale corapor-
tului dintre interesele personale şi cele sociale. Condu-
cându-se nemijlocit de sensul normei, cunoscând din 
start că ea nu se expune voinţei reale a legiuitorului, 
aceasta ar însemna atentarea la interesul social.

2. Umanismul dreptului nu are nimic comun cu 
„iertarea” delicvenţilor. De aceea, în cazurile când 
voinţa reală a legiuitorului este îndreptată spre uşura-
rea sau înlăturarea responsabilităţii, ea nu se răsfrânge 
asupra anumitor persoane, cu toate că formularea tex-

tuală le-ar permite să spere la aceasta, norma trebuie 
interpretată restrictiv. 

3. Excepţia de la regula generală poate fi interpre-
tată extinctiv şi restrictiv în legătură cu situaţiile ex-
clusive.

4. Sancţiunile în raporturile examinate cu nimic nu 
se deosebesc de orice alt element al normei. Mai mult, 
incertitudinea ipotezei şi a dispoziţiei generează, de 
multe ori, urmări negative. 

5. Cerinţa lizibilă şi clară a expunerii se referă nu 
doar la sancţiuni sau excepţii de la regulile generale, 
dar priveşte în aceeaşi măsură toate normele juridice. 
Inexactităţile au loc, cum a fost menţionat, nu din vina 
legiuitorului.

În aşa fel, în toate condiţiile, este necesară stabili-
rea şi administrarea acţiunilor sale în corespundere cu 
voinţa legiuitorului, nu însă invers. Fiind stabilită po-
sibilitatea folosirii interpretării extensive şi restricti-
ve, anumite limitări nu pot exista. Întotdeauna trebuie 
să fie stabilit, iar în unele cazuri speciale, conţinutul 
real al cerinţelor dreptului. Uneori, fără a dispune de 
anumite cunoştinţe, se poate observa deosebirea din-
tre sensul normei şi formularea nemijlocită, iar alte-
ori, pentru convingere, trebuie aplicate toate metode-
le de interpretare. Astfel, în exemplul clasic, în care 
legiuitorul interzice bigamia, este clar că el interzice 
şi căsătoria triplă. 

După cum se observă, cunoaşterea voinţei reale a 
legiuitorului este un lucru foarte complicat, uneori, 
este chiar imposibil: sunt convingătoare atât viziunile 
unora, cât şi viziunile altora. În asemenea contradic-
ţii, se cere explicarea normei din punctul autenticităţii 
sau oficial. 

Şi numai atunci când o asemenea interpretare lip-
seşte, iar însuşi aplicantul dreptului nu este convins de 
existenţa altui sens, în afară de cel nemijlocit, se con-
sideră că textul normei juridice reflectă corect voinţa 
legiuitorului. Această prezumţie, când sunt admisibi-
le interpretările extensivă şi restrictivă, după părerea 
noastră, poate fi combătută.

Note:
1 Лазарев В.В., Применение советского права, Тат-

полиграф, Казань, 1972, с.75.
2 Брайнин Я.М., Уголовный закон и его применение, 

Юрид.лит., Москва, 1967, с.238.
3 Недбайло П.Е., Применение советских правовых 

норм, Юрид.лит., Москва, 1960, с.436.
4 Ibidem, p.442-444.
5 Унковский М.А., О неясности законодательства, 

как общественным бедствиям, Санкт-Петербург, 1913, 
с. 6; Лазарев В.В., op.cit., р.79.

6 Брайнин Я.М., op.cit., р.234.
7 Элькинд П.С., Толкование и применение норм 

уголовно-процессуального права,  Юрид.лит., Москва, 
1967, с.133.

8 Пиголкин А.С., Нормы советского права и их ис-
толкование, Ленинград, 1962, с.113, 114.



Nr. 1, 2014REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

22

CONTROVERSE  PRIVIND  NATuRA  RAPORTuRILOR 
juRIDICE  DINTRE  ADMINISTRATOR  

ŞI  SOCIETATEA  COMERCIALă 
Iurie MIHALACHE, 

doctor în drept, lector superior (USM; USPEE „Constantin Stere”)

REzuMAT
Prezentul articol se concentrează pe administraţia companiei. Titlul de administrator este acordat managerului general 

sau persoanei care conduce Consiliul de administraţie al companiei. Au fost luate în considerare problemele ce apar în 
practica judiciară. Articolul include, de asemenea, o analiză detaliată a opiniilor exprimate în literatura de specialitate, 
precum şi soluţiile oferite de practica juridică în litigiile cu privire la administrarea societăţilor comerciale. 

Cuvinte-cheie: societate comercială; sancţiuni; revocarea administratorului; organ executiv de conducere; demiterea 
abuzivă; caracterul intuitu personae a mandatului. 

SuMMARY
The present article focuses on the company administration. Administrator is the title of the general manager or com-

pany secretary who reports to a corporate board of directors. The problems occurring in the legal practice are taken into 
consideration. The article also includes a detailed analysis of the opinions expressed in the specialty literature and the 
solutions in the legal practice for the administrator problem. 

Key-words: trade company; sanctions; the administrator revoking; executive leadership; abusive dismissal; the intuitu 
personae character of the mandate. 

Conceptul de „administrator”. În sensul tra-
diţional al termenului, administratorii sunt 

persoane care se ocupă de gestiunea afacerilor socie-
tăţii comerciale1. Din punct de vedere etimologic, cu-
vântul derivă din sintagma ad minister – în serviciul 
cuiva2, iar în practica de zi cu zi, administratorul cu 
adevărat se află în serviciul asociaţilor şi poate fi ase-
mănat cu ministrul (care este şi el – sau, cel puţin, ar 
trebui să fie – în serviciul poporului). 

În doctrina de specialitate s-a menţionat că admi-
nistrator este organul care reprezintă societatea co-
mercială în raport cu alţi subiecţi şi datorită atribuţii-
lor de gestionare cu care este învestit, asigură funcţio-
nalitatea societăţii3. Termenului de „administrator” îi 
sunt acordate mai multe calificative, precum „guvern 
al unei societăţi comerciale”, „mandatar al societăţii 
comerciale, cu dreptul de a reprezenta societatea şi de 
a efectua acte de gestiune” sau „manager care efectu-
ează operaţiuni de administrare zilnică a societăţii”4. 

Cu termeni diferiţi se operează şi în legislaţie. Ast-
fel, Codul civil foloseşte sintagmele de administrator 
şi organ executiv, ambele cuvinte fiind sinonime. De 
exemplu, art.61 alin.(1) stabileşte că persoana juridi-
că îşi exercită drepturile şi îşi execută obligaţiile prin 
administrator, iar la alin.(3) şi (4) al aceluiaşi articol, 
se operează deja cu termenul de organ executiv. Cu 
acelaşi înţeles, în alte acte normative se întâlnesc şi 
cuvintele director, manager sau comitet de conduce-
re. 

Administratorii trebuie să fie independenţi şi să lu-
creze în folosul asociaţilor. Acţiunile administratorilor 
trebuie să poarte un caracter obiectiv, indiferent de in-
teresele vreunui asociat semnificativ. Ţinând cont de 
faptul că mandatul administratorilor îşi are izvorul în 

hotărârile adunării generale a societăţii (voinţa socială 
– n.n.), se ajunge la concluzia că administratorii nu re-
prezintă un asociat anume, ci societatea în ansamblul 
său, mai exact totalitatea asociaţilor5.

Desemnarea administratorului. Pentru a-şi pu-
tea exercita capacitatea de exerciţiu, persoana juridică 
este nevoită să-şi numească administratorul. În situ-
aţia în care administratorul nu poate fi ales, numirea 
acestuia va fi făcută de către instanţa de judecată. 

Luând în consideraţie că, de cele mai dese ori, ad-
ministratorul este numit până la data înregistrării per-
soanei juridice, consemnarea acestuia se face printr-un 
document separat de actul de constituire: procesul-ver-
bal al adunării fondatorilor sau decizia unilaterală a 
fondatorului unic. Mai apoi, datele de identificare ale 
administratorului urmează a fi înscrise de urgenţă în 
Registrul de Stat al persoanelor juridice. Nerespecta-
rea acestei obligaţii angajează răspunderea contraven-
ţională a persoanei juridice6. 

Legea permite ca conducerea persoanei juridice să 
fie încredinţată, după caz:

a) Unuia sau mai multor administratori. În cazul 
societăţilor pe acţiuni, Legea nr.1134/19977 stabileş-
te că organul executiv poate fi unipersonal (director 
general, director) sau colegial (comitet de conducere, 
direcţie). Mai mult decât atât, se permite ca în statu-
tul societăţii să fie prevăzută existenţa concomitentă a 
ambelor organe executive. În acest caz, organul exe-
cutiv unipersonal îndeplineşte şi funcţia de conducător 
al organului executiv colegial (art.69 alin.(4) şi (5)). 

În practică, fiecare societate comercială hotărăşte 
de sine stătător asupra structurii organului executiv. 
Din lipsa de uniformizare, se întâlnesc denumiri dife-
rite care generează dificultăţi de înţelegere a modului 
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de funcţionare. De exemplu, statutul B.C. „Victoria-
bank” S.A. prevede că organul executiv al băncii este 
Comitetul de direcţie format din cinci persoane (pre-
şedinte, prim-vicepreşedinte şi trei vicepreşedinţi), iar 
ceilalţi funcţionari de rang înalt, precum contabilul-
şef şi directorii de direcţii (economico-financiară, ju-
ridică, gestiune gaj, carduri bancare, audit intern etc.) 
alcătuiesc Comitetul de management8. În cazul B.C. 
„Mobiasbancă” S.A., statutul stabileşte un organ exe-
cutiv unipersonal (format din preşedinte şi de trei vi-
cepreşedinţi) şi organul executiv colegial, numit Co-
mitetul de managament din care fac parte funcţionarii 
de rang înalt, precum şefii de direcţie, directorii de 
filiale etc. La B.C. „Eximbank” S.A. organul executiv 
este denumit Direcţia Generală care exercită funcţia 
de conducere asupra tuturor subdiviziunilor structura-
le şi direcţiilor de activitate ale băncii9.

Deşi nu fac parte din categoria societăţilor co-
merciale, subliniem că la cooperativele de producţie 
şi de întreprinzător este prezent doar un singur ad-
ministrator, numit preşedintele cooperativei (art.10 
alin.(1) din Legea privind cooperativele de producţie 
nr.1007/200210; art.13 alin.(1) din Legea privind coo-
perativele de întreprinzător nr.73/200111). Administra-
rea întreprinderii municipale este efectuată de către 
managerul acesteia care, în caz de necesitate, poate fi 
ajutat de către un consiliu-director (cap.IV din Regu-
lamentul-model al întreprinderii municipale12). 

Pluralitatea de administratori. În cazul în care 
persoana juridică desemnează mai mulţi administra-
tori, actul de constituire trebuie să prevadă modul în 
care aceştia acţionează. În lipsa unor prevederi expre-
se, se va considera că administratorii au împuterniciri 
egale.

În situaţia în care se formează un organ executiv 
colegial (consiliu de administraţie, comitet de condu-
cere), actul de constituire trebuie să prevadă modul în 
care acesta activează, adoptă hotărâri şi repartizează 
atribuţiile13. De regulă, persoana desemnată în calita-
te de administrator devine şef al organului executiv 
colegial.

b) Tuturor administratorilor. În societăţile în 
nume colectiv sau în societăţile cu răspundere limitată 
mici, unde asociaţii se ocupă direct de afacerile socie-
tăţii, se poate întâmpla ca administratorii să nu fie de-
semnaţi. În acest caz, se aplică regula de la contractul 
de societate conform căreia, dacă în contract nu este 
prevăzut altfel, asociaţii gestionează împreună actele 
societăţii civile şi reprezintă împreună societatea în 
exterior (art.1345 din Codul civil). 

Luând în consideraţie faptul că la administrarea în 
comun fiecare dintre asociaţi poate reprezenta şi ges-
tiona societatea, deciziile trebuie luate în unanimitate. 
Legea prevede asemenea reguli doar pentru societatea 
în nume colectiv (art.124 şi art.125 din Codul civil). 
În practică, astfel de situaţii când societatea este ad-

ministrată de către toţi asociaţii aproape că nu există, 
deoarece Camera Înregistrării de Stat solicită până la 
data înregistrării, desemnarea unuia sau mai multor 
administratori în actul de constituire. 

c) organizaţiei gestionare. Este valabil pentru 
societăţile pe acţiuni. Conform Legii nr.1134/1997, 
prin hotărârea adunării generale a acţionarilor, împu-
ternicirile organului executiv al societăţii pot fi de-
legate unei persoane juridice, denumită „organizaţie 
gestionară”. Relaţiile dintre societate şi organizaţia 
gestionară sunt stabilite prin contract de administrare 
fiduciară. Organizaţia gestionară numeşte un repre-
zentant permanent persoană fizică, prin care îşi exer-
cită atribuţiile. În sarcina reprezentantului sunt puse 
aceleaşi obligaţii şi poartă aceeaşi răspundere precum 
orice administrator. 

Şefii diferitelor compartimente ale societăţii (fi-
nanciar, contabil, de producţie, de vânzări, de marke-
ting, juridic etc.) sau şefii de filiale (în special la băn-
cile comerciale, companiile de asigurări etc.) nu sunt 
administratori în sensul Codului civil, ci funcţionari 
de rang înalt ai societăţii. 

Natura juridică a funcţiei de administrator. 
Calificarea corectă a naturii raporturilor juridice din-
tre administratori şi societatea comercială necesită o 
atenţie deosebită. Nu în zadar în literatura de speciali-
tate se afirmă că natura juridică a relaţiilor dintre soci-
etatea comercială şi administratorii acesteia constituie 
una dintre problemele cele mai controversate14. 

În doctrină au fost expuse trei concepţii cu referi-
re la natura raporturilor juridice dintre administrator 
şi societate: clasică, modernă şi actuală. Concepţia 
clasică este bazată pe teoria mandatului conferit ad-
ministratorului. Această teorie însă generează semne 
de întrebare chiar şi în prezent, deoarece nu răspunde 
clar la întrebarea: pe cine reprezintă administratorul 
în calitate de mandatar, pe asociaţii de la care primeşte 
puterea ori societatea în numele căreia participă la ra-
porturile juridice ş.a. Concepţia modernă are la bază 
teoria reprezentării legale, care la fel nu clarifică pe 
deplin natura juridică a raporturilor dintre administra-
tor şi societatea comercială. Se mai susţine că admi-
nistratorul nu poate fi considerat organ al societăţii, 
întrucât nu contribuie la formarea voinţei sociale, ci 
la executarea ei. În fine, concepţia actuală este funda-
mentată pe ideea că mandatul administratorului are o 
dublă natură juridică, contractuală şi legală, care defi-
neşte funcţia administratorului şi o deosebeşte de alte 
funcţii, cum ar fi de cea a cenzorului, a lichidatorului 
etc.15. 

Marea majoritate a doctrinei justifică raporturile 
dintre societate şi administratori pe temeiul contrac-
tului de mandat, subliniind faptul că mandatul con-
ferit administratorilor este unul contractual şi legal 
în acelaşi timp16. În acest context, există mai multe 
abordări, de felul: „suntem în prezenţa unui mandat 
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comercial deopotrivă convenţional şi legal”17; ori for-
mulări cu înţeles mai larg, în sensul că administratorii 
sunt „mandatari sociali”18; sau contractul dintre soci-
etatea comercială şi administrator este calificat drept 
un „mandat cu caracteristici speciale”19.

Cerinţe pentru ocuparea funcţiei de adminis-
trator. În primul rând, persoana fizică trebuie să aibă 
capacitate de exerciţiu deplină. Actele juridice înche-
iate de către un administrator incapabil sunt lovite de 
nulitate. De aceea, înainte de înregistrarea modificări-
lor în Registrul de Stat, organul de înregistrare trebuie 
să verifice capacitatea persoanei propuse în calitate de 
administrator.

Există şi restricţii cu referire la ocuparea funcţiei 
de administrator al persoanei juridice. Nu pot deţine 
funcţia de administrator persoanele care ocupă o func-
ţie publică incompatibilă cu altă funcţie remunerată, 
cum sunt: funcţionarii publici, procurorii, judecătorii, 
poliţiştii, militarii, deputaţii etc. La fel, se interzice 
deţinerea funcţiei de administrator persoanelor care 
activează în calitate de cenzor al aceleiaşi persoane 
juridice; persoanelor care, prin hotărâre a instanţei ju-
decătoreşti, le este interzis să deţină funcţia respecti-
vă; persoanelor cu antecedente penale nestinse pentru 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, infracţiuni economice 
sau infracţiuni împotriva proprietăţii. 

Persoana poate fi administrator într-o singură per-
soană juridică, cu excepţia situaţiei când este conco-
mitent şi asociat (art.258 şi 261 din Codul muncii). 
Altfel spus, o persoană poate să deţină funcţia de 
administrator la două şi mai multe persoane juridice, 
numai dacă este şi fondator (asociat, acţionar) al aces-
tora. 

împuternicirile administratorului. Administra-
torul trebuie să-şi exercite împuternicirile numai în 
sensul în care i-au fost acordate prin lege sau prin ac-
tul de constituire. Împuternicirile sunt de două feluri: 
de gestiune şi de reprezentare. 

Împuternicirile de gestiune se referă la îndeplini-
rea hotărârilor organului suprem şi ale altor organe că-
rora se subordonează, participarea la toate adunările 
generale ale asociaţilor, aprobarea statelor de perso-
nal, supravegherea şi controlul salariaţilor, emiterea 
de ordine şi hotărâri etc. 

Împuternicirile de reprezentare se manifestă prin 
încheierea de contracte comerciale cu alte persoane fi-
zice şi juridice, apărarea intereselor persoanei juridice 
în instanţa de judecată în calitate de reclamant sau pâ-
rât, stabilirea unor legături de colaborare cu adminis-
traţia publică etc. Ţinând cont de împuternicirile care 
i-au fost conferite, administratorul este în drept să ac-
ţioneze în numele persoanei juridice fără procură. 

Obligaţiile administratorului. Administratorul 
societăţii comerciale are obligaţia: de a gestiona soci-
etatea; de a executa hotărârile adunării generale; de a 
ţine evidenţa contabilă; de a informa asociaţii cu pri-

vire la starea de lucruri din cadrul societăţii (art.72 
al Legii nr.135/2007); de a prezenta asociaţilor infor-
maţii cu privire la activitatea societăţii; de a pune la 
dispoziţie registrele contabile; de a întocmi anual ra-
portul de activitate, actul de inventariere a bunurilor, 
alte documente care urmează a fi prezentate adunării 
generale. 

Administratorul are obligaţia de diligenţă şi loia-
litate faţă de societatea comercială pe care o gestio-
nează. Diligenţa administratorului se manifestă prin 
nivelul lui de profesionalism, iar loialitatea reprezintă 
îndatorirea de a gestiona afacerile societăţii cu corec-
titudine şi onestitate. În scopul respectării obligaţiei 
de loialitate, administratorului îi este interzis să divul-
ge informaţiile confidenţiale şi secretele comerciale 
ale societăţii, chiar şi după încetarea mandatului de 
administrator.

În exercitarea atribuţiilor, administratorul este 
obligat să depună efort pentru ca activitatea socie-
tăţii să fie una eficientă. În legătură cu aceasta, ad-
ministratorul trebuie să cunoască starea financiară şi 
patrimonială a societăţii, să ştie problemele cu care se 
confruntă societatea, să efectueze studierea documen-
telor cu caracter juridic şi financiar de ordin intern. 

În relaţiile cu alte persoane, administratorul tre-  
buie să aplice un standard general de etică, să ţină cont 
de interesele tuturor şi să-i trateze pe toţi în mod echi-
tabil. Conduita administratorului trebuie să fie asemă-
nătoare unui profesionist, să fie bazată pe cunoştinţe 
şi experienţă. Această performanţă însă depinde şi 
de modul de selectare a salariaţilor care vor activa în 
cadrul societăţii, fiindcă de nivelul lor de competenţă 
şi profesionalism depinde dezvoltarea şi succesul de 
mai departe a societăţii. 

Administratorul are obligaţia de a se informa îna-
inte de luarea deciziilor. Lipsa de informare ori infor-
marea insuficientă constituie o neglijenţă gravă din 
partea administratorului20. 

Aspecte de drept civil. În conformitate cu art.61 
alin.(3) din Codul civil, raporturile dintre persoana 
juridică şi cei care alcătuiesc organele sale executive 
sunt supuse prin analogie regulilor mandatului, dacă 
legea sau actul de constituire nu prevede altfel. 

Aşadar, în relaţiile dintre administrator şi persoana 
juridică se aplică normele cu privire la mandat din Co-
dul civil, art.1030-105221. Mandatul administratorului 
are o dublă natură: contractuală şi legală. Natura con-
tractuală rezultă din faptul că între adunarea generală. 
pe de o parte, şi administrator, pe de altă parte, există o 
înţelegere prevăzută în actul de constituire: adunarea 
generală îl împuterniceşte pe administrator să exercite 
gestiunea societăţii, iar administratorul îşi onorează 
pe deplin obligaţiile profesionale. Administratorului i 
se acordă un mandat general, pentru a gestiona toate 
afacerile persoanei juridice (de regulă, în cadrul so-
cietăţilor comerciale, acesta este directorul general 
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sau preşedintele, în cazul băncilor comerciale) sau un 
mandat special, pentru gestiunea internă a societăţii 
(de exemplu, pentru probleme economico-financiare, 
juridice, comerciale etc.). 

Ţinând cont de faptul că mandatul administrato-
rului îşi are izvorul în hotărârile adunării generale a 
societăţii, ajungem la concluzia că administratorii nu 
reprezintă un asociat anume, ci societatea în ansam-
blul său, mai exact totalitatea asociaţilor22.

Natura legală a mandatului rezultă din faptul că 
împuternicirile administratorului sunt limitate prin 
lege. De exemplu, Legea nr.1134/1997 stabileşte că 
administratorul efectuează întreaga conducere a per-
soanei juridice, cu excepţia competenţelor ce sunt 
atribuite prin legea adunării generale sau consiliului 
societăţii (art.69). 

Aspecte de dreptul muncii. Temeiul mandatu-
lui acordat administratorului nu este în toate cazurile 
acelaşi: uneori se poate baza pe calitatea de asociat – 
când administratorul este desemnat din rândul asocia-
ţilor societăţii; în alte cazuri, când administratorul nu 
are calitatea de asociat, raportul juridic dintre acesta 
şi societate se concretizează într-un raport juridic de 
muncă23.

Tentativa de a explica natura juridică a relaţiilor 
dintre administrator şi societatea comercială se efec-
tuează prin prisma legislaţiei muncii, şi anume, prin 
intermediul contractului individual de muncă încheiat 
cu societatea24. În acest context, o situaţie complicată 
avem în legislaţia naţională. Din prevederile art.258 
alin.(1) al Codului muncii reiese că administratorul 
care este şi proprietar al societăţii comerciale nu poa-
te încheia contract individual de muncă cu societatea 
unde activează, respectiv nu poate primi salariu, con-
cediu de odihnă, indemnizaţii sociale etc. 

Plenul Curţii Supreme de Justiţie a R.Moldova 
prin Hotărârea nr.1 din 04.10.2010 sugerează faptul 
că, în general, raporturile dintre administrator şi soci-
etatea comercială sunt bazate pe contractul de muncă 
(dreptul muncii). Singura excepţie o constituie cazul 
în care administratorul deţine în acelaşi timp şi cali-
tatea de proprietar (asociat, acţionar), situaţie în care 
relaţiile dintre administrator şi societate sunt de natu-
ră civilă (drept civil)25. 

Subliniem că în practică nu se ţine cont de norma 
de la art.258 alin.(1) al Codului muncii, iar administra-
torii care sunt şi proprietari în acelaşi timp, activează 
în baza contractelor individuale de muncă, beneficiind 
de toate drepturile sociale, ca şi salariaţii. Mai mult de-
cât atât, Casa Naţională de Asigurări Sociale (în conti-
nuare – CNAS) admite acest fapt, stabilind interdicţii 
doar în cazul administratorului proprietar unic. Astfel, 
în Scrisoarea CNAS nr.II-03/10-2280 din 03.04.2013 
(transmisă oficiilor teritoriale) este prevăzut că persoa-
na fizică care este administrator şi proprietar unic al 
aceleiaşi entităţi, pierde dreptul de a avea contract indi-

vidual de muncă, salariu şi asigurare socială, deoarece 
nu este subiect al raportului de muncă. 

În doctrina naţională există mai multe păreri con-
tradictorii în acest sens. Conform uneia dintre acestea 
(Tudor Capşa), încheierea contractului individual de 
muncă a administratorului cu societatea comercială 
este permisă, cu excepţia cazului când administratorul 
este proprietar unic. Se aduc argumente că contractul 
individual de muncă reprezintă un act juridic bilate-
ral, care implică doi subiecţi de drept – angajatul şi 
angajatorul. La societatea comercială în care adminis-
tratorul este proprietar unic lipseşte raportul de muncă 
clasic dintre doi subiecţi şi în consecinţă, administra-
torul ar fi nevoit să încheie contract de muncă cu sine 
însuşi, fapt ce este interzis26. 

Într-o altă opinie asemănătoare (Carmen Arde-
leanu-Popa), se susţine că administratorul-proprietar 
unic într-o societate comercială nu poate fi concomi-
tent şi salariat al persoanei juridice în cauză. În primul 
rând, dacă el ar deveni salariatul propriei societăţi, 
cum ar putea fi subordonat acesteia, mai ales că ar 
putea schimba oricând voinţa societăţii, în funcţie de 
propriul său interes? Or, elementul de bază într-un ra-
port de muncă este anume subordonarea care trebuie 
să existe între salariat şi angajator. În al doilea rând, 
toate voinţele – a persoanei juridice, a proprietarului 
unic, a administratorului, cât şi aceea a salariatului 
se suprapun, fiind reductibile la una singură, aceea a 
proprietarului unic. În al treilea rând, administrato-
rul-proprietar unic, în calitate de salariat, nu se poate 
pedepsi (disciplinar) pe sine însuşi27. 

O părere diametral opusă (Veaceslav Ciobanu) 
susţine că în legislaţie nu există norme care ar interzi-
ce administratorului proprietar unic de a semna con-
tract individual de muncă cu sine însuşi. Prin urmare, 
în calitate de administrator, el semnează din numele 
societăţii comerciale, iar în postura de angajat se re-
prezintă pe sine ca cetăţean cu drepturi constituţionale 
– la muncă, la remunerare pentru muncă şi la asigu-
rare socială de stat obligatorie. Despre existenţa unui 
conflict de interese în situaţia respectivă nici nu poate 
fi vorba28.

Acelaşi punct de vedere îl găsim la alt autor (Cireş 
Elena), care aduce argumente că încheierea contractu-
lui individual de muncă cu administratorul-proprietar 
unic nu reprezintă act juridic „cu sine însuşi”. Deşi 
avem o singură persoană, din punct de vedere juridic, 
aceasta posedă calităţi diferite, şi anume: ca parte la 
contract – angajator şi angajat; ca statut juridic – so-
cietate comercială şi persoană fizică (bărbat sau fe-
meie); trăsături distinctive – pentru societatea comer-
cială: denumire, cod de identificare (IDNO), pentru 
persoana fizică: nume, prenume, cod personal29. 

În calitate de exemplu aducem o speţă din prac-
tica Curţii Supreme de Justiţie R.Moldova, în care 
recurenta, în calitate de administrator-asociat al unei 
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societăţi comerciale, a solicitat instanţei recunoaşte-
rea raportului dintre ea şi societate ca fiind un raport 
juridic de muncă, precum şi faptul că hotărârea de eli-
berare a recurentei din funcţie contravine legislaţiei 
muncii. Instanţa a respins cererea recurentei, moti-
vând că „Prevederile legislaţiei muncii (art.86 şi 209 
din Codul muncii), la care face trimitere reclamanta, 
nu sunt aplicabile raporturilor juridice apărute între 
societate şi administratorul-asociat, aceste raporturi 
fiind guvernate de regulile mandatului, care, pornind 
de la prevederile art.1050 ale Codului civil, poate fi 
denunţat oricând de oricare din părţi”30.

Răspunderea administratorului. În general, ad-
ministratorul persoanei juridice poartă răspundere ma-
terială, penală, contravenţională şi disciplinară pentru 
încălcarea atribuţiilor conferite prin lege şi prin act de 
constituire. Ca exemplu de încălcări pot servi: a) con-
ducerea intenţionată la faliment; b) denaturarea sau as-
cunderea intenţionată a informaţiei despre activitatea 
economico-finanicară a persoanei juridice; c) necon-
vocarea adunării generale a acţionarilor; d) încălcarea 
ordinii de modificare a capitalului social, de încheiere a 
tranzacţiilor de proporţii şi celor cu conflict de interese 
etc. (art.74 din Legea nr.1134/1997). 

Ţinând cont de regulile mandatului, administrato-
rul este obligat să acţioneze în interesele persoanei ju-
ridice cu prudenţă şi diligenţă, respectiv să evite apa-
riţia conflictelor între interesele sale personale şi inte-
resele persoanei juridice pe care o conduce (art.1035 
din Codul civil).

În timpul exercitării mandatului, cât şi după aceas-
ta, administratorul nu are dreptul să folosească pentru 
sine bunurile primite în administrare şi nici informa-
ţiile care i-au devenit cunoscute. În situaţia încălcării 
acestora, dar şi a altor obligaţii, administratorul poartă 
răspundere juridică.

încetarea funcţiei de administrator. Legea nu 
conţine prevederi clare cu referire la încetarea func-
ţiei de administrator, iar în doctrină este menţionat că 
aceasta încetează în caz de revocare, renunţare, inca-
pacitate şi deces al administratorului.

revocarea. Administratorul poate fi revocat în 
orice moment şi independent de vreo culpă contrac-
tuală sau legală. Dacă societatea, respectiv asociaţii 
îşi pierd încrederea în persoana administratorului sau 
apreciază că el nu le mai reprezintă interesele, aceştia 
pot recurge oricând şi fără nici o justificare la măsura 
revocării31. În acest sens, revocarea mandatului de ad-
ministrator se echivalează cu denunţarea unilaterală a 
contractului de mandat de către societate. 

Revocarea înainte de termen a mandatului repre-
zintă o formă de răspundere a administratorului; o 
moţiune de cenzură; o sancţiune aplicabilă administra-
torului de adunarea generală pentru incompetenţă, sau 
fraudă, generate fiind de evaluarea negativă pe care o 
fac asociaţii cu privire la rezultatele activităţii unui 

administrator32. Astfel, revocarea poate fi consecinţa 
săvârşirii de abateri cu vinovăţie în exercitarea atribu-
ţiilor, necorespunderii profesionale a administratoru-
lui (fără să fie vinovat), precum şi a schimbării fonda-
torilor societăţii comerciale. În primul caz, revocarea 
poate fi considerată ca având o natură disciplinară (de 
sancţiune), în al doilea caz, o natură profesională (de 
necorespundere), iar în al treilea caz, revocarea este 
efectul schimbării opţiunii acţionarilor sau asociaţilor 
asupra persoanei administratorului.

renunţarea. Funcţia de administrator încetează 
dacă cel desemnat a demisionat. Demisia trebuie fă-
cută în faţa organului împuternicit cu desemnarea. În 
cazul în care actul de constituire prevede un prim loc-
ţiitor al administratorului, cel care a demisionat poate 
transmite funcţia locţiitorului său33. 

Generalizând cele expuse, nu suntem de acord cu 
norma de la art.258 alin.(1) al Codului muncii, prin 
care administratorului proprietar al societăţii comer-
ciale i se interzice de a beneficia de legislaţia muncii. 
Ţinând cont de această normă, administratorul unei 
societăţi comerciale, care este în acelaşi timp şi pro-
prietar al acesteia, nu are dreptul de a încheia contract 
individual de muncă, de a primi salariu, de a beneficia 
de asigurare socială. Întrebare firească: Din care surse 
ar urma administratorul să trăiască în această situaţie? 
Or, dividendele se plătesc din profit la sfârşit de an. Mai 
mult decât atât, ar putea fi perioade în care societatea să 
nu înregistreze profit. Care ar fi sursa de existenţă a ad-
ministratorului în această situaţie? Administratorul ar fi 
lipsit de dreptul de a primi o remunerare pentru munca 
sa? Se încadrează acest fapt în normele constituţionale 
care asigură drepturi egale tuturor cetăţenilor? 

Subliniem faptul că prin interdicţia respectivă ad-
ministratorul este lipsit în mod arbitrar de calitatea de 
salariat, iar de aici decurg un şir de limitări care con-
travin normelor din Constituţia RM. Astfel, se încalcă 
dreptul cetăţeanului la muncă şi la alegerea muncii 
(art.43), dreptul la asigurarea socială obligatorie din 
partea statului (este lipsit de indemnizaţie de materni-
tate, pentru creşterea şi îngrijirea copilului, pentru in-
capacitatea temporară de muncă, pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale etc. şi neavând altă soluţie, 
administratorul va fi nevoit să încheie în mod parti-
cular contract de asigurare socială cu CNAS), dreptul 
la asigurarea medicală obligatorie (va fi nevoit să-şi 
procure de sine stătător poliţă medicală).

Note:
1 Societatea comercială poate avea una din următoarele 

patru forme: societate în nume colectiv (SNC), societate în 
comandită (SC), societate cu răspundere limitată (SRL) şi 
societate pe acţiuni (SA) (art.121 alin.(2) din Codul civil). 

2 Piperea Gheorghe, Drept comercial. Întreprinderea, 
C.H.Beck, Bucureşti, 2012, p.213.
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3 Hîncu Victoria, Reflecţii privind natura raportului 
juridic dintre administrator şi societatea comercială // 
Conferinţa ştiinţifică „Integrare prin Cercetare şi Inovare”, 
26-28 septembrie 2013. Rezumatele comunicărilor, CEP 
USM, Chişinău, 2013, p.94. 

4 Dominte Nicoleta-Rodica, Reglementarea juridică a 
administratorilor în legislaţia europeană, în Analele Ştiin-
ţifice ale Universităţii „Al.I.Cuza”, Iaşi (România), tomul 
LI, Ştiinţe Juridice, 2005, p.144.

5 Hîncu Victoria, Obligaţia de diligenţă şi loialitate a 
administratorului societăţii comerciale // Conferinţa ştiin-
ţifică „Integrare prin Cercetare şi Inovare”, 26-28 septem-
brie 2013. Rezumatele comunicărilor, CEP USM, Chişi-
nău, 2013, p.91. 

6 În acest sens, Codul contravenţional stabileşte că des-
făşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrarea în 
termen a datelor privind schimbarea conducătorului (ma-
nagerului) se sancţionează cu amendă (art.263 alin.(5)).

7 Legea privind societăţile pe acţiuni, nr.1134 din 
02.04.1997, în Monitorul Oficial al R.Moldova, nr.38-39 
din 12.06.1997.

8 http://www.victoriabank.md/file/2013/rapoarte-dari% 
20de%20seama/comitetul%20de%20directie%20IV.PDF 
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Generalităţi. Pentru determinarea elementelor 
de apreciere a caracterului incorect al unei 

practici comerciale, este foarte important ca, pentru 
fiecare sistem de drept, legiuitorul să dea o definiţie 
legală a „practicii comerciale incorecte”.

Astfel, odată cu abrogarea Legii privind protecţia 
consumatorilor din 1993 şi cu adoptarea Legii nr.105-
XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, 
în redacţie nouă, legiuitorul moldav a reuşit să regle-
menteze, minimal, acest fapt juridic prin definirea no-
ţiunii de „practică comercială abuzivă”(art.1 al Legii).

Până nu demult, legislaţia R.Moldova în domeniul 
practicilor comerciale incorecte se afla la o etapă de 
formare şi elaborare şi unii doctrinari autohtoni afir-
mau că principalul izvor în materia practicilor comer-
ciale incorecte era Codul civil, din care, pe cale de 
interpretare, judecătorii urmau să deducă toate solu-
ţiile la examinarea litigiilor de consum. La momentul 
actual, şi anume din 2011, acest fapt a fost reclamat, 
prin reglementarea specifică a practicilor comerciale 
incorecte în trei articole a Legii privind protecţia con-
sumatorilor nr.105-XV din 13.03.2003. Astfel, con-
form art.1, se dă noţiunea de „practică comercială” ca 
fiind „orice acţiune, omisiune, comportament, declara-
ţie sau comunicare comercială, inclusiv publicitate şi 
comercializare, efectuate de un comerciant în strânsă 
legătură cu promovarea, vânzarea sau furnizarea unui 
produs consumatorilor”, iar în contextul art.13,14,15 

cele incorecte fiind interzise în baza unei evaluări şi 
unei liste neexhaustive.

Totuşi, actualmente, în legislaţia R.Moldova, pe 
lângă Legea nr.105-XV din 13.03.2003 privind protec-
ţia consumatorilor, ce reglementează în mod special 
practicile comerciale incorecte, predomină izvoarele 
atipice ale dreptului de consum şi alte complementare 
ale dreptului de consum. Din categoria acestora, pot fi 
menţionate următoarele acte normative:

1. Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 
1994;

2. Codul civil al Republicii Moldova din 06 iunie 
2002 (Cartea III – Obligaţiile);

3. Codul contravenţional al Republicii Moldova 
din 24 octombrie 2008;

4. Alte acte normative speciale care reglementează 
raportuirle de consum:

a. Legea nr.231 din 23.09.2010 privind comerţul 
interior;

b. Legea nr. 284-XV din 22.07.2004 privind co-
merţul electronic; 

c. Legea nr. 134-XIII din 03.06.94 vânzării de măr-
furi;

d. Legea nr.1227-XIII din 27.06.1997 cu privire la 
publicitate.

Trebuie să precizăm că legea cu privire la modifica-
rea Legii nr.105-XV din 13.03.2003, prin introducerea 
instituţiei practicilor comerciale incorecte, a fost abor-

REGLEMENTAREA  juRIDICă A  PRACTICII
 COMERCIALE  INCORECTE 

olesea PLoTnIC, 
doctor în drept, lector superior (USM)

REzuMAT
Conform legislaţiei de consum, practicile comerciale neloiale sunt interzise. În general, o practică a unui profesionist 

este incorectă, dacă aceasta este contrar diligenţei profesionale, şi anume, dacă această practică nu este în concordantă cu 
practicile loiale în materie comercială, industrială, artizanală sau liberală, şi dacă această practică poate duce consumatorul 
mediu să ia o decizie care, în condiţii normale, nu ar fi luat-o fără această practică. Comportamentele care induc în eroare 
consumatorul cu privire la produs sunt o excelentă clasă de practici neloiale. Așadar, este ceea ce noi numim „practici 
comerciale înşelătoare”. De exemplu: publicitatea care induce în eroare consumatorii cu privire la preţul unui produs. 

Practicile insistente, violente sau care ameninţă consumatorul sunt, de asemenea, neloiale (practici comerciale agresi-
ve). De exemplu: a suna un consumator pentru a vinde un produs fără cerere din partea consumatorului.

Cuvinte-cheie: practică comercială, diligenţă profesională, consumator mediu, practică neloială sau agresivă.

RéSuMé
Conformément à la législation consumériste, les pratiques commerciales déloyales sont interdites. En général: une 

pratique d’un professionnel est déloyale si elle est contraire à la diligence professionnelle, c’est-à-dire si la pratique ne 
correspond pas aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et si la pratique peut avoir 
pour conséquence que le consommateur moyen prend une décision qu’il n’aurait pas prise sans cette pratique.

Les comportements qui trompent le consommateur sur le produit sont une catégorie par excellence des pratiques dé-
loyales. C’est ce que l’on appelle «Pratiques commerciales trompeuses». Exemple: publicité qui trompe le consommateur 
sur le prix d’un produit.

Les pratiques insistantes, menaçantes ou violentes vis-à-vis du consommateur sont également déloyales («Pratiques commer-
ciales agressives»). Exemple: appeler un consommateur pour vendre un produit sans demande de la part du consommateur.

Mots-clés: pratiques commerciales, diligence professionnelle, consommateur moyen, pratiques déloyales et agres-
sives.
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dată pentru dezvoltarea cadrului legislativ în domeniul 
protecţiei consumatorilor, ajustarea cerinţelor privind 
interzicerea practicilor comerciale neloiale şi altor ce-
rinţe în domeniul protecţiei consumatorilor cu acquis-
ul comunitar. Astfel, până la adoptarea prezentei re-
glementări, problema consta în insuficienţa cadrului 
complex care ar fi prevăzut cerinţe generale privind:

Interzicerea practicilor comerciale incorecte ale a) 
întreprinderilor faţă de consumatori.

Protecţia consumatorilor prin indicarea corectă a b) 
preţurilor produselor oferite consumatorilor.

Stabilirea criteriilor pentru suportul şi dezvolta-c) 
rea organizaţiilor obşteşti de protecţie a consumatori-
lor.

Includerea tematicii protecţiei consumatorilor d) 
în programul educaţional, inclusiv, prin programul de 
învăţământ.

Iniţierea procedurii de mediere în scopul protec-e) 
ţiei consumatorilor.

Lipsa unor astfel de cerinţe nu oferea consumatori-
lor protecţia prin lege împotriva unor practici comerci-
ale incorecte, înşelătoare şi agresive care sunt aplicate 
de către comercianţi faţă de consumatori. Modificările 
au adus la dezvoltarea cadrului legal în domeniul pro-
tecţiei intereselor economice ale consumatorilor prin 
stabilirea cerinţelor legale privind interzicerea practi-
cilor comerciale incorecte, care ar putea denatura com-
portamentul economic al consumatorului.

De menţionat că problema constă în existenţa ra-
porturilor sociale care aparent necesită a fi reglemen-
tate din cauza că ele creează lipsă de echitate sau ine-
ficienţă în ceea ce ţine de protecţia dreptului economic 
al consumatorilor prin aducerea de pagube materiale 
acestuia ca rezultat al aplicării practicilor comerciale 
incorecte. Problema reală este că cazurile de practici 
comerciale înşelătoare şi agresive care sunt întâlnite 
în domeniul comerţului de bunuri şi prestări servicii 
consumatorilor pune în pericol transferul corect şi just 
al dreptului de proprietate în cadrul raporturilor co-
merciale. Practici care conform părerilor experţilor în 
domeniu, deşi conform legislaţiei europene sunt inter-
zise, în Republica Moldova comercianţii le consideră 
normale, iar consumatorii din lipsă de informaţie le 
tolerează.

Având în vedere că la moment, în Uniunea Euro-
peană, cerinţele privind interzicerea practicilor comer-
ciale incorecte sunt stabilite prin Directiva Parlamen-
tului European şi a Consiliului 2005/29/EC, respectiv 
reglementarea practicilor comerciale incorecte prin 
lege este una oportună prin stabilirea normelor simila-
re pentru protecţia consumatorilor în Republica Mol-
dova, ajustate la cerinţele Uniunii Europene. 

Până în prezent, unele cerinţe generale privind in-
terzicerea practicilor comerciale incorecte (abuzive, 
neloiale) le conţinea foarte succint varianta veche a 
Legii privind protecţia consumatorilor nr.105-XV din 

13.03.2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2003, nr. 126-131, art. 507), cu modificările şi comple-
tările ulterioare, la art.10, alin.(2). Agentul economic 
este obligat să plaseze pe piaţă numai produse, servicii 
care corespund cerinţelor prescrise sau declarate, să nu 
folosească practici comerciale abuzive şi să presteze 
servicii numai în bază de contract negociat individual 
cu consumatorul. 

Art.19 prevede „Consumatorii au dreptul de a fi 
informaţi, în mod complet, corect şi precis, asupra ca-
racteristicilor produselor şi serviciilor oferite de către 
agenţii economici, astfel încât să aibă posibilitatea de 
a face alegerea raţională, în conformitate cu interese-
le lor, între produsele şi serviciile oferite şi să fie în 
măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în 
deplină securitate”. Astfel, se prezumă că informarea 
consumatorilor despre produse se face cu bună credin-
ţă, fără a utiliza informarea ca un instrument de a indu-
ce în eroare consumatorii. 

Pe lângă acesta şi multiple alte acte normative re-
glementează segmentat domeniul practicilor comerci-
ale incorecte, şi anume: 

a) Hotărârea Guvernului nr.65 din 26.01.2001 „Cu 
privire la aprobarea Regulilor de comercializare cu 
amănuntul a unor tipuri de mărfuri alimentare şi nea-
limentare” , sunt prevăzute unele cerinţe generale pri-
vind practicile comerciale neloiale.

b) Codul contravenţional al Republicii Moldova 
din 24.10.2008 menţionează sancţiunile pentru încăl-
carea regulilor de comerţ. În special art. 273, art. 399 
alin.(2).

c) Legea nr.1227 din 27.06.97 „cu privire la publi-
citate”, în mod special art.7 menţionează că principiile 
de bază ale activităţii de publicitate sunt: 

– loialitatea, onestitatea, autenticitatea şi decenţa 
publicităţii; 

utilizarea formelor, metodelor şi mijloacelor – 
care nu aduc prejudicii spirituale, morale sau psihice 
consumatorilor de publicitate; 

concurenţa onestă; – 
responsabilitatea faţă de consumatori, societate – 

şi stat. 
Iar articolul 8 al legii stabileşte cerinţele generale 

faţă de publicitate, şi anume:
(1) Publicitatea trebuie să fie loială şi onestă;
(2) Publicitatea trebuie să fie identificată, fără cu-

noştinţe speciale şi fără utilizarea de mijloace tehnice;
(3) Publicitatea nu trebuie să inducă în eroare, nici 

să prejudicieze interesele consumatorilor;
(4) Legea nr.38 din 29.02.2008 „Privind protecţia 

mărcilor” menţionează că scopul înregistrării mărcii 
nu poate fi altul decât stabilirea situaţiei de deosebire 
între produsul sau serviciul unei persoane de produsul 
sau serviciul altei persoane;

(5) Înregistrarea cu rea credinţă a mărcii produsului 
(de fabrică) poate duce la:
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– confuzia de către consumator a activităţii indus-
triale a persoanei care pretinde să devină deţinătorul 
mărcii fără a o fabrica;

confuzia de către consumator a întreprinderii – 
producătoare;

confuzia de către consumator a originii produsu-– 
lui, a locului fabricării;

– frustrarea consumatorului de dreptul la alegere.
(6) Legea nr.1103 din 30.06.2000 „Cu privire la 

protecţia concurenţei”, art. 8 stabileşte cerinţele pri-
vind cazurile care se califică ca concurenţă neloială şi 
sunt interzise agentului economic.

Problema practicilor comerciale incorecte
Analizând prevederile stabilite prin cadrul legal 

existent până în 2011 şi în special la prevederile ce ţin 
de practicile comerciale incorecte, inclusiv publicitatea 
înşelătoare, concluzionăm că reglementarea specifică 
prin Legea nr.105 din 13.03.2003 este necesară prin: 

identificarea şi interzicerea practicilor comerci-•	
ale incorecte;

clasificarea acestora în practici comerciale inco-•	
recte înşelătoare şi agresive, precum stabilirea elemen-
telor de identificare a acestora;

completarea şi dezvoltarea cadrului legal în sco-•	
pul stabilirii cerinţelor primare privind practicile co-
merciale incorecte. 

Motivul apariţiei problemei consta în faptul că cap. 
III al Legii privind protecţia consumatorilor (în vari-
anta veche) prevedea unele cerinţe pentru protecţia in-
tereselor economice ale consumatorilor. Printre aces-
tea se numărau şi protecţia consumatorilor împotriva 
practicilor comerciale incorecte, neloiale. Specificul 
activităţii comerciale în Republica Moldova în prezent 
avea mai multe aspecte. În special, este de menţionat 
faptul că în perioada de tranziţie la relaţiile economice 
de piaţă persoanele care practicau activitate de comerţ, 
în multe cazuri, nu aveau o pregătire profesională în 
acest domeniu, nu exista un cod de conduită al comer-
ciantului, astfel consumatorii fiind supuşi unor practici 
comerciale incorecte. 

Mai mult ca atât, pornind de la faptul că legislaţia 
naţională nu prevedea clar care sunt practicile comer-
ciale ce pot fi considerate ca fiind abuzive şi, în acelaşi 
timp, consumatorii nu cunoşteau că atât conduita, cât 
şi unele metode aplicate de comercianţi prin care de-
naturau comportamentul consumatorului şi influenţau 
în mod abuziv decizia acestuia de a cumpăra produse, 
erau de fapt incorecte şi ar fi trebuit să fie interzise.

Prezentăm unele subiecte ale reclamaţiilor care pot 
fi considerate ca practici comerciale neloiale:

1. Un agent economic care vinde carburanţi a dez-
voltat o campanie promoţională conform căreia la 
cumpărarea unei cartele cu o anumită cantitate de ben-
zină (100 litri) consumatorul va beneficia de un preţ 
mai redus. Un cetăţean a reclamat însă că a cumpărat 
cartela sus-numită, dar când casieriţa a telefonat la ofi-
ciul central pentru a o înregistra a fost informată că de 

acum această cartelă costă mai mult, motivul invocat 
de agentul economic a fost lichidarea stocului existent 
la acel preţ, oferindu-i consumatorului aceeaşi cartelă, 
dar la un preţ mai mare.

2. Agentul economic s-a obligat să acorde servicii 
turistice, asigurând traiul unei familii compuse din 2 
persoane mature şi 2 copii minori, în hotel cu camere 
de tip familial (2 DBL-connect room). La punctul de 
destinaţie, consumatorul a fost cazat în camere sepa-
rate, asfel încât soţii au fost nevoiţi să stea separaţi cu 
câte un copil în cameră.

3. Procurarea de către un consumator a unui produs 
cosmetic „Breast-Care Toilet Soap” în scopul creşterii 
în volum a sânilor. În urma folosirii acestui produs, 
schimbări vizibile nu au avut loc, dar, din contra, sta-
rea sănătăţii consumatorului s-a agravat (au apărut no-
duli, hemoragie internă) (an.2008). Ca rezultat al con-
trolului efectuat, faptele expuse în petiţie nu au putut 
fi stabilite, deoarece conform documentelor prezentate 
(facturi fiscale, declaraţii vamale), agentul economic 
nu a importat şi nici nu a comercializat un astfel de 
produs.

4. Reclamarea de către un consumator a faptului că 
un club de noapte solicită o sumă suplimentară pentru 
rezervarea meselor în local. Astfel, consumatorul a re-
zervat o masă şi a comandat băuturi, după care a fost 
impus să achite pe lângă produsele consumate o sumă 
mai mare, şi anume, pentru rezervarea mesei. Cazul 
dat a fost soluţionat amiabil, iar consumatorul a primit 
suma achitată suplimentar (an.2008).

5. Telefonic s-au adresat consumatori care reclamă 
anumite magazine ce comercializează încălţăminte, a 
căror marcă se aseamănă cu o marcă deja consacrată 
sau în denumire diferă doar o literă (prin această acţi-
une atrăgând cumpărătorii) sau oferind reduceri consi-
derabile (an. 2008).

6. Sloganul Campionatului Mondial de Fotbal 2010 
– „priveşte fotbalul împreună cu prietenii” – a fost in-
scripţionat sub capacul unui produs. Această inscripţie 
de pe capac a indus în eroare consumatorul, care a so-
licitat de la producător să i se achite toate cheltuielile 
ce ţin de călătoria sa şi a prietenilor săi la campionat. 
Această inscripţie nu era câştigătoare, însă agentul 
economic nu a menţionat informaţia vizată în timpul 
publicităţii (an. 2010).

7. Calitatea şi proprietăţile adaosurilor biologice 
active au fost reclamate de consumatori, precum şi 
ineficacitatea aparatului „Insunorm” – aparat pentru 
tratarea diabetului zaharat. Consumatorii au fost con-
vinşi prin diferite metode psihologice, inclusiv prin 
intermediul publicităţii, că acestea tratează mai multe 
boli şi sunt benefice organismului, dar care în realitate 
nu au avut nici un efect pozitiv (an. 2009-2010). 

8. O companie ce prestează servicii de telefonie 
mobilă a lansat un proiect. Esenţa acestui proiect 
consta în faptul că consumatorii la fiecare încărcare 
a contului primeau cadou un anumit număr de bonu-
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suri, care puteau fi preschimbate pe bunuri (obiecte 
materializate). Consumatorul s-a adresat la companie 
pentru a schimba bonusurile acumulate pe cadourile 
din ofertă, însă agentul economic a refuzat, motivând 
prin aceea că proiectul s-a finisat la sfârşitul anului, iar 
bonusurile acumulate pe parcursul anului precedent nu 
se păstrează, însă despre acest fapt consumatorii nu au 
fost informaţi (an. 2009-2010).

9. Afirmaţii şi caracteristici imprimate pe etichetă 
ce nu sunt conforme parametrilor reali ce caracterizea-
ză produsele au fost reclamate de consumatori, şi anu-
me, perne antialergice şi ţesătură de bumbac. Ca re-
zultat s-a stabilit că lotul de perne prelevat dispune de 
certificat de conformitate, însă marcarea acestora este 
necorespunzătoare (înscrierea „pernă antialergică” de 
pe eticheta de marcare a produselor nu a fost confirma-
tă prin documentele respective), ceea ce constituie în-
călcarea prevederilor art. 20 alin. (5) şi al Legii privind 
protecţia consumatorilor.

10. O companie ce prestează servicii în domeniul 
informaticii electronice la conectare la internet oferea 
consumatorilor prima lună gratuită de internet. În con-
formitate cu art. 263 Codul civil prin termenul de o 
lună se înţelege 30 de zile calendaristice, iar agentul 
economic oferea o lună din momentul conectării până 
la sfârşitul lunii, astfel încât consumatorii care se co-
nectau pe data de 15 a lunii beneficiau de servicii gra-
tuite doar până la sfârşitul lunii, adică 15 zile, şi nu 30 
de zile (an. 2010).

11. În cadrul unor campanii publicitare la radio şi 
televiziune, erau promovate unele produse, atribuin-
du-le caracter de medicamente, care pot vindeca unele 
boli şi disfuncţii, şi îndemnând consumatorii să sune la 
telefon şi să le comande în următoarele minute, deoa-
rece vor profita de ele la jumătate de preţ. Dacă consu-
matorul suna la telefonul anunţat şi după consultări nu 
procura acest produs, ulterior era contactat la telefon 
permanent chiar în fiecare zi pentru a-l convinge să 
procure produsele respective. În caz că consumatorul 
îşi procura produsul respectiv, şi după consumarea că-
ruia nu se observau anumite efecte pozitive, el era con-
vins că produsul respectiv nu corespunde acestuia şi 
deci el trebuie să cumpere un produs nou, mai perfor-
mant. În cazul unui consumator în vârstă, care a căzut 
în plasele acestei practici comerciale, a fost nevoie ca 
el să achite în total 32 mii lei. 

12. În unele sate ale Republicii Moldova deja sunt 
agenţi comercianţi care promovează din uşă în uşă 
produse (aparate) afirmând că cu ajutorul acestora se 
pot vindecă boli. Totodată, menţionând că preţul aces-
tora este de 2.400 lei, dar în cazul procurării imediate 
de către consumator preţul acestuia este de 1.200 lei. 
Şi de menţionat că cel mai des la sate sunt influenţaţi 
şi procură aceste aparate pensionarii.

După cum vedem din exemplele prezentate şi com-
parând cu clasificarea practicilor comerciale incorecte 
în orice situaţie prezentată de Directiva Parlamentului 

European şi a Consiliului 2005/29/EC, putem constata 
că în Republica Moldova, de asemenea, se utilizează 
de către comercianţi practici comerciale incorecte, şi 
anume: 

exemplele 1, 2 şi 8 corespund practicii comerci-•	
ale înşelătoare prevăzută la alin.(8) lit. e);

exemplele 3, 7 corespund practicii comerciale •	
înşelătoare prevăzută la alin.(8) lit. q);

exemplul 6 corespunde practicii comerciale în-•	
şelătoare prevăzută la alin.(8) lit. s); 

exemplele 11, 12 corespund practicii comerciale •	
agresive prevăzută la alin.(11) lit. c);

exemplul 12 corespunde practicii comerciale •	
agresive prevăzută la alin.(11) lit. c).

Deşi comparativ cu numărul petiţiilor, numărul 
sesizărilor despre o practică comercială neloială este 
mult mai mic vorbeşte despre un singur lucru, în le-
gislaţie nu sunt clar stabilite criteriile unei practici co-
merciale incorecte, lista practicilor comerciale care în 
orice situaţie se consideră incorecte, lipsa sau insufi-
cienţa de informare a consumatorilor despre existenţa 
unor astfel de practici comerciale care le pot afecta in-
teresele economice.

Trebuie să recunoaştem că prin modificarea respec-
tivă a Legii privind protecţia consumatorilor au fost 
stabilite cerinţele legale privind interzicerea practicilor 
comerciale incorecte, astfel statul având ca scop crea-
rea cadrului legal pentru protecţia intereselor economi-
ce ale consumatorilor. Legea a stabilit clar că practicile 
comerciale incorecte sunt interzise şi, totodată, modul 
de identificare a acestora. 

La momentul actual, Legea privind protecţia consu-
matorilor prevede lista practicilor comerciale conside-
rate incorecte în orice situaţie. Totodată, este de menţi-
onat că conform preambulului la directiva UE pe care 
se bazează modificarea respectivă a Legii (2005/29/
CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 
mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale în-
treprinderilor de pe piaţa internă faţă de consumatori), 
practicile comerciale care sunt considerate incorecte 
ca atare constituie o listă de circa 30 la număr.

Codul de conduită al comercianţilor sau reglemen-
tarea nivelului de diligenţă profesională, fiind introdu-
se în lege ca noţiuni, constituie un punct de referinţă 
pentru constatarea practicilor ca fiind incorecte ce în-
curajează mediul de afaceri din comerţ să elaboreze 
astfel de coduri şi cu bună credinţă să le urmeze. 

Datorită reglementării juridice a practicilor comer-
ciale incorecte, în urma intervenţiei statului, avem ase-
menea impacturi pozitive: 

Consumatorii sunt protejaţi de practicile comer-•	
ciale incorecte aplicate de comercianţi, astfel nu vor 
face procurări nejustificate ca urmare a publicităţii în-
şelătoare sau a acţiunilor agresive ale vânzătorilor.

Stabilitatea şi siguranţa conferite atât consuma-•	
torilor, cât şi comercianţilor, în urma creării unui cadru 
unic de reglementare. Astfel este consolidată încrede-
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rea consumatorilor la efectuarea tranzacţiilor pe piaţă.
În cazul în care anumite caracteristici, cum sunt •	

vârsta, infirmitatea fizică sau mintală sau credibilita-
tea, fac consumatorii deosebit de vulnerabili în faţa 
unei practici comerciale sau a produsului aferent în ca-
zul în care comportamentul economic al acestui grup 
de consumatori poate fi denaturat de această practică 
într-o modalitate pe care comerciantul o poate preve-
dea în mod rezonabil. Acest grup va fi protejat în mod 
corespunzător prin evaluarea practicii din perspectiva 
membrului grupului respectiv.

Astfel, prezenta Lege nr.105 din 13.03.2003 şi Di-
rectiva din 11 mai 2005 definesc clar practicile comer-
ciale neloiale interzise în Uniunea Europeană (UE). 
De asemenea, acestea protejează interesele economice 
ale consumatorilor care încheie tranzacţii comerciale 
direct cu comercianţii. Prin urmare, practicile comer-
ciale neloiale sunt practici care întrunesc cumulativ 
elementele ce:

nu respectă principiile diligenţei profesionale;– 
pot influenţa deciziile comerciale ale consuma-– 

torilor.
Anumite segmente de populaţie trebuie să fie pro-

tejate în mod special, dată fiind vulnerabilitatea sau 
credulitatea lor, vârsta lor (copii sau persoane în vâr-
stă) sau o infirmitate mintală sau fizică. Directiva in-
tegrează dispoziţiile directivelor privind publicitatea 
înşelătoare, contractele la distanţă şi comercializarea 
la distanţă a serviciilor financiare. Conform cadrului 
legal existent, o practică comercială este înşelătoare în 
cazul în care conţine informaţii false, mincinoase sau 
dacă aceste informaţii, chiar dacă sunt corecte în fapt, 
pot induce consumatorul în eroare. Aceste informaţii 
sunt cele care privesc în special:

existenţa sau natura produsului;– 
principalele caracteristici ale produsului (cum ar – 

fi disponibilitatea, compoziţia, data fabricaţiei, origi-
nea geografică, rezultatele aşteptate în urma utilizării 
etc.);

preţul, angajamentele comerciantului, procesul – 
de vânzare;

necesitatea unui serviciu sau a unei reparaţii;– 
comerciantul (identitatea, calificările, statutul, – 

codul de conduită ale acestuia etc.);
drepturile consumatorului în domeniul – vânzării 

de bunuri de consum.
În plus, directiva interzice activităţile de marketing 

şi de publicitate a produselor care creează o confuzie cu 
un alt produs sau cu o marcă a unui concurent. În cele 
din urmă, toate informaţiile necesare consumatorului 
trebuie să fie furnizate acestuia în mod clar şi inteli-
gibil, în momentul corespunzător, pentru a-i permite 
acestuia să ia o decizie comercială. În caz contrar, este 
vorba despre o practică înşelătoare prin omisiune.

Directiva reglementează inclusiv practicile comer-
ciale agresive, astfel încât deciziile comerciale ale 
consumatorilor trebuie să fie libere. Ele nu pot fi luate 

drept consecință a utilizării unei hărţuiri, constrângeri 
sau influenţe nejustificate.

Astfel, trebuie atât pe plan naţional, cât şi pe cel 
comunitar luate în considerare mai multe elemente 
pentru stabilirea sancţiunilor:

natura şi durata practicii agresive;– 
eventuala folosire de limbaj şi comportament – 

ameninţător;
exploatarea unei circumstanţe particulare care – 

afectează consumatorul în scopul de a influenţa deci-
zia acestuia;

condiţiile necontractuale impuse consumatorului – 
când acesta doreşte să-şi exercite drepturile contractu-
ale.

Responsabilitatea pentru utilizarea practicii co-
merciale incorecte. Orice consumator procură bunuri 
şi beneficiază de servicii pentru satisfacerea necesită-
ţilor sale personale. Iar bunurile şi serviciile trebuie să 
dispună de aşa caracteristici care să-i confere aptitu-
dinea de a satisface, conform destinaţiei, necesităţile 
explicite sau implicite, adică să fie calitative. 

Unul din drepturile fundamentale ale omului, sti-
pulat la art. 37 alin.(1) şi (2) din Constituţia RM, este 
dreptul la un mediu înconjurător sănătos, care prevede 
că „Fiecare om are dreptul la un mediu înconjurător 
neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viaţă 
şi sănătate, precum şi la produse alimentare şi obiecte 
de uz casnic inofensive. Statul garantează fiecărui om 
dreptul la accesul liber şi la răspândirea informaţiilor 
veridice privitoare la starea mediului natural, la con-
diţiile de viaţă şi de muncă, la calitatea produselor ali-
mentare şi a obiectelor de uz casnic”1. De asemenea, 
orice om este şi un consumator, iar unul din principa-
lele drepturi ale consumatorului este dreptul la „pro-
tecţie împotriva riscului de a achiziţiona un produs, 
un serviciu care ar putea să-i afecteze viaţa, sănătatea, 
ereditatea sau securitatea ori să-i prejudicieze dreptu-
rile şi interesele legitime”2. 

Iar orice drept al unei persoane devine automat 
obligaţia alteia de a-i respecta acest drept. În acest fel, 
dacă consumatorii au dreptul la protecţie împotriva 
riscului de utilizare a produselor necalitative, atunci 
„comercianţii sunt obligaţi să plaseze pe piaţă numai 
produse/servicii sigure pentru viaţa, sănătatea şi secu-
ritatea consumatorilor. Orice comerciant trebuie să se 
convingă, în baza informaţiilor obţinute de la producă-
tor/importator şi a pregătirii profesionale, că produsele 
oferite spre comercializare sunt sigure şi să informe-
ze consumatorii asupra factorilor de risc în utilizarea/
consumul acestora”3. 

Iar pentru nerespectarea acestor prevederi este spe-
cificat în Legea cu privire la comerţul interior în art.24 
alin.(2): „Comercianţii care în exerciţiul funcţiilor de 
serviciu comit încălcări sau împiedică desfăşurarea 
controlului de către persoanele abilitate sunt traşi la 
răspundere contravenţională, civilă sau penală, con-
form legislaţiei în vigoare”4. 
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La fel prevede şi Legea privind protecţia consuma-
torilor, adică pentru „încălcarea prevederilor prezentei 
legi atrage răspundere conform legislaţiei în vigoare”5. 
Adică poate surveni atât răspunderea civilă, contra-
venţională sau penală în dependenţă de prejudiciile 
cauzate consumatorilor.

Astfel, conform art.15 al legii enunţate, se prevede 
în mod special modalitatea de răspundere şi sancţio-
nare pentru utilizarea practicilor comerciale incorecte. 
Ţinând cont de toate interesele implicate şi, în special, 
de interesul public, instanţele judecătoreşti competen-
te sau Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor: 

a) dispun încetarea sau iniţierea procedurilor legale 
corespunzătoare pentru încetarea practicilor comercia-
le incorecte, conform procedurilor şi atribuţiilor stabi-
lite de Codul contravenţional; 

b) dispun interzicerea sau iniţierea procedurilor 
legale corespunzătoare pentru interzicerea practicilor 
comerciale incorecte, chiar dacă acestea nu au fost 
încă aplicate, dar acest lucru este iminent, conform 
procedurilor şi atribuţiilor stabilite de Codul contra-
venţional; 

c) solicită prezentarea de către Consiliul Coordona-
tor al Audiovizualului, în termen de 5 zile lucrătoare, a 
datelor de identificare a persoanelor fizice sau juridice 
implicate în realizarea publicităţii audiovizuale, consi-
derată a fi o practică comercială incorectă, precum şi a 
unei copii a materialului publicitar difuzat. 

În cazul în care, în vederea eliminării efectelor 
practicilor comerciale incorecte, s-a dispus încetarea, 
respectiv interzicerea acestora, iar hotărârea/decizia 
organului respectiv a rămas irevocabilă, instanţa care 
a emis hotărârea judecătorească definitivă, respectiv 
Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, poate soli-
cita comerciantului: 

a) publicarea hotărârii/deciziei, integral sau parţial, 
în forma pe care o consideră adecvată; 

b) publicarea unui comunicat suplimentar privind 
măsurile de redresare. 

Publicarea, în condiţiile alin.(2) art.15 al legii, se va 
face, în toate cazurile, într-un ziar de largă circulaţie, 
pe cheltuiala comerciantului. 

Prezenta lege nu exclude controlul pe care respon-
sabilii de codurile de conduită îl pot efectua conform 
prevederilor din codurile de conduită pe care comerci-
anţii s-au angajat să le respecte. 

Efectuarea controlului specificat la alin.(4) nu ex-
clude şi nu limitează dreptul consumatorilor, al aso-
ciaţiilor obşteşti de consumatori sau al concurenţilor 
de a sesiza responsabilul de Codul de conduită şi nici 
dreptul consumatorilor sau al asociaţiilor de a se adre-
sa Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor ori instan-
ţei judecătoreşti competente. 

Conform teoriei generale a dreptului, răspunderea 
juridică este considerată „cheia de boltă” a întregii 
răspunderi sociale, răspundere consacrată legislativ şi 
studiată prin manifestările ei particulare, în cadrul di-

feritelor ramuri de drept. Aşadar, răspunderea juridică 
este acea formă a răspunderii sociale stabilită de stat în 
urma încălcării normelor de drept printr-un fapt ilicit şi 
care determină suportarea consecinţelor corespunză-
toare de către cel vinovat, inclusiv prin utilizarea forţei 
de constrângere a statului în scopul restabilirii ordinii 
de drept astfel lezate6.

Așadar, în dependenţă de fapta comisă, survine şi 
răspunderea corespunzătoare, adică pentru cauzarea 
unui prejudiciu survine răspunderea civilă contractu-
ală sau delictuală, pentru contravenţii – răspunderea 
contravenţională, pentru infracţiuni – răspunderea pe-
nală. 

răspunderea civilă este reglementată de Codul ci-
vil, cap. XXXIV „Obligaţiile care nasc din cauzarea 
de daune”, şi în special secţiunea a 2-a „Răspunderea 
pentru prejudiciul cauzat de produse cu viciu”. În art. 
1425 „Temeiurile reparării prejudiciului cauzat de 
produse cu viciu”: Producătorul răspunde pentru pre-
judiciul cauzat de un produs cu viciu, chiar şi în lipsa 
vinovăţiei, cu excepţia cazurilor în care:

nu a pus produsul respectiv în circulaţie;a) 
se poate considera, în funcţie de împrejurări, că b) 

produsul nu avea viciul cauzator de pagube în momen-
tul în care producătorul l-a pus în circulaţie;

produsul nu este realizat nici pentru vânzare, nici c) 
pentru o altă formă de valorificare economică şi nu 
este vândut în cadrul activităţii profesionale exercitate 
de producător;

viciul constă în faptul că produsul, în momentul d) 
în care producătorul l-a pus în circulaţie, corespundea 
unor dispoziţii legale obligatorii;

viciul nu putea fi identificat din cauza nivelului e) 
ştiinţei şi tehnicii de la momentul în care producătorul 
l-a pus în circulaţie.

Obligaţia de reparare a prejudiciului de către pro-
ducătorul unei părţi componente a produsului este ex-
clusă în cazul în care viciile se datorează modului de 
asamblare (construcţie) a produsului în care este în-
corporată partea componentă ori adăugirilor şi conexi-
unilor făcute de realizatorul produsului final. Această 
prevedere se aplică în modul corespunzător şi produ-
cătorului de materie primă. Obligaţia producătorului 
de a repara prejudiciul este diminuată sau înlăturată 
dacă la producerea prejudiciului a concurat vina ce-
lui prejudiciat ori a persoanei pentru care răspunde cel 
prejudiciat. Răspunderea producătorului nu este dimi-
nuată în cazul în care prejudiciul este produs conco-
mitent de un viciu al produsului şi de acţiunea unui 
terţ”7. Iar conform art. 1431: „Răspunderea producăto-
rului pentru produsele cu viciu nu poate fi exclusă ori 
limitată printr-o clauză contractuală. Convenţiile con-
trare nu produc efect. Aplicarea dispoziţiilor prezentei 
secţiuni nu exclude posibilitatea persoanei prejudiciate 
de a pretinde despăgubiri în temeiul răspunderii con-
tractuale sau delictuale ori în conformitate cu actele 
legislative şi normative speciale din domeniu”8.
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răspunderea contravenţională este reglementată 
de Codul contravenţional şi conform art.408 Agenţia 
pentru Protecţia Consumatorilor constată şi examinea-
ză contravenţiile specificate la art.84, 971-972, 278-
281, 344-348, art.349 alin.(4).

Conform aceluiaşi articol, sunt în drept să consta-
te contravenţii şi să încheie procese-verbale directorul 
Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, adjuncţii 
lui, precum şi inspectorii principali de stat şi inspecto-
rii coordonatori de stat. De asemenea, sunt în drept să 
examineze contravenţii şi să aplice sancţiuni directorul 
Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi adjuncţii 
lui9.

Astfel, conform art.344, alin.(3) lit.d): „d) utiliza-
rea de către comerciant a practicilor comerciale inco-
recte (înşelătoare şi/sau agresive) care denaturează sau 
sunt susceptibile să denatureze în mod esenţial com-
portamentul economic al consumatorului mediu la 
care ajung sau căruia li se adresează ori al membrului 
mediu al unui grup, în cazul când practicile comerci-
ale sunt adresate unui anumit grup de consumatori, se 
sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi con-
venţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, 
cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale 
aplicată persoanei juridice, cu emiterea deciziei, în 
ambele cazuri, de încetare sau de interzicere a practicii 
comerciale incorecte.” 

răspunderea penală. Importanţa respectării drep-
turilor consumatorilor e subliniată prin prevederile 
răspunderii penale a agentului comercial pentru încăl-
carea drepturilor consumatorilor. Răspunderea penală 
constituie cea mai gravă formă de răspundere juridică 
şi constă din obligaţia agentului comercial care încalcă 
cu vinovăţie norma de drept penal de a suporta conse-
cinţele juridice ale faptei sale10. Unele din faptele ili-
cite sunt prevăzute, spre exemplu, în art. 2462 CP RM: 
„Falsificarea produselor, adică fabricarea lor în scop de 
comercializare fără documente de însoţire, provenien-
ţă, calitate şi conformitate, precum şi îndemnarea ter-
ţilor la efectuarea acestei acţiuni, săvârşite în proporţii 
mari, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1.000 
la 2.000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de 
până la 1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de 
la 3.500 la 5.000 de unităţi convenţionale cu privarea 
de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un ter-
men de la 1 la 5 ani”11 sau art. 255 CP RM – înşelarea 
clienţilor „Depăşirea preţurilor cu amănuntul stabilite, 
precum şi a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile so-
ciale şi comunale prestate populaţiei, înşelarea la soco-
teală sau altă inducere în eroare a clienţilor, săvârşite 
în proporţii mari, se pedepseşte cu amendă în mărime 
de până la 300 unităţi convenţionale sau cu muncă ne-
remunerată în folosul comunităţii de la 100 la 240 de 
ore, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul 
de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită 
activitate pe un termen de la 2 la 5 ani”12.

Concluzii şi recomandări
Protecţia drepturilor consumatorilor împotriva 

practicilor comerciale incorecte constituie o latură im-
portantă şi o componentă de bază a protecţiei sociale. 
Asigurarea drepturilor cetăţenilor de a avea acces la 
produse, care nu prezintă pericol şi risc pentru sănă-
tatea şi securitatea lor, constituie un drept garantat de 
Constituţia Republicii Moldova. În societatea noastră, 
aflată în etapa de tranziţie la economia de piaţă, pro-
tecţia intereselor economice ale consumatorilor repre-
zintă o problemă statală, care poate fi soluţionată prin 
impunerea respectării unui pachet de acte normative 
care constituie cadrul constituţional al protecţiei con-
sumatorilor.

Prin urmare, intervenţia puterii legislative în pro-
cesul de protecţie a consumatorilor împotriva practici-
lor comerciale incorecte urmează a fi conturat în două 
mari categorii de acţiuni, şi anume, de asigurare a unei 
legislaţii care să răspundă corespunzător necesităţilor 
generate de asigurarea protecţiei intereselor economi-
ce ale consumatorilor şi de organizarea unor instituţii 
de specialitate care să vegheze asupra protecţiei consu-
matorilor împotriva practicilor comerciale incorecte. 

Note:

1 Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994, publi-
cată: 18.08.1994 în Monitorul Oficial al Republicii Moldo-
va, nr.1, art.1. Data intrării în vigoare: 27.08.1994.

2 Legea nr. 105 din 13.03.03 privind protecţia consuma-
torilor, publicată 21.10.2011 în Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova, nr.176-181 art.513. Data intrarii în vigoare 
28.10.2003.

3 Legea nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul 
interior, publicată: 22.10.2010 în Monitorul Oficial al RM, 
nr.206-209 art.681.

4 Ibidem.
5 Legea nr. 105 din 13.03.03 privind protecţia consuma-

torilor, publicată 21.10.2011 în Monitorul Oficial al RM, 
nr.176-181 art.513. Data intrării în vigoare 28.10.2003.

6 Apostol C., Delimitarea răspunderii civile faţă de 
alte feluri ale răspunderii juridice, în Revista Naţională de 
Drept, 2011, nr.6-7, Ediţie specială, p.100-101.

7 Codul civil al Republicii Moldova nr.1107 din 
06.06.2002, publicat 22.06.2002, în Monitorul Oficial al 
RM, nr.82-86 art.661.

8 Ibidem.
9 Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218 

din 24.10.2008, publicat 16.01.2009 în Monitorul Oficial al 
RM, nr.3-6 art.15. Data intrarii în vigoare: 31.05.2009.

10 Moscaliciuc I, Evoluţia Codului legislativ penal pri-
vind protecţia penală a consumatorilor în Republica Mol-
dova, în Revista Naţională de Drept, 2007, nr.4, p.73-81. 

11 Codul penal al Republicii Moldova, nr.985 
din 18.04.2002, publicat 14.04.2009, în Monitorul Oficial 
al RM, nr.72-74 art.195.

12 Ibidem.
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                                                        REzuMAT
Subiectul abordat în cadrul cercetării ştiinţifice reprezintă caracteristica contractului normativ ca izvor formal al dreptului în 

Republica Moldova; ponderea contractului normativ în promovarea unui proces democratic de mediere şi creare a normelor 
juridice; sistematizarea diferitelor tipuri de contracte normative în sistemul izvoarelor de drept ale Republicii Moldova, 
având la bază diferite criterii de clasificare. 

Cuvinte-cheie: contract normativ, izvor al dreptului, caracter de reglementator, acord benevol, act normativ, normă 
juridică, relaţie socială, norme contractuale, obicei juridic.

SuMMARY
The present subject deals with the scientific research of the normative contract feature as a formal source of law in the 

Republic of Moldova; the normative contract impact promoting a democratic process of mediation and creation of legal 
norms; the classification of various normative contract types in the Republic of Moldova law source system, based on dif-
ferent criteria for classification.

Key-words: normative contract, source of law, character of regulator, voluntary agreement, normative act, legal norm, 
social relationship, contractual norms.

ultimul deceniu al secolului XX şi începutul 
noului mileniu sunt semnificative prin pro-

cesele care se derulează în Republica Moldova, întru 
consolidarea statului de drept, care, prin instituţiile 
sale democratice, are menirea să asigure exercitarea 
întocmai şi protecţia drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale ale omului, aşa cum sunt ele recunoscute şi 
adoptate de către organismele internaţionale. Aceste 
procese, care ţin să opereze schimbări fundamentale 
în societatea noastră, necesită nu doar o fundamenta-
re teoretico-ştiinţifică a problemei, dar şi o asigurare 
cu un cadru legislativ adecvat care să răspundă nece-
sităţilor societăţii. 

În acest sens, pentru a asigura evoluţia şi dez-
voltarea Republicii Moldova ca un stat de drept şi 
democratic, este important să reflectăm necesitatea 
consolidării unui sistem de norme democratice, care 
pot fi realizate doar prin prisma unui asemenea fe-
nomen juridic valoros cum este contractul normativ. 
Acest atribut însă poate fi vădit sau tacit, direct sau 
indirect. Recunoaşterea de către un stat a contrac-
tului normativ în sistemul izvoarelor dreptului se 
exprimă şi prin faptul că realizarea lui este asigura-
tă prin forţa coercitivă a statului, iar nerespectarea 
prevederilor contractului normativ atrage după sine 
răspunderea8. Totodată, contractul normativ-juridic, 
ca izvor al dreptului, constituie un mijloc universal 
de reglementare juridică a relaţiilor sociale. 

Abordarea contractului normativ în sistemul iz-
voarelor de drept ale Republicii Moldova ne va 
demonstra nu doar complexitatea acestuia ca izvor 
formal al dreptului, ci şi dificultăţile întâmpinate la 
constituirea şi promovarea sa. 

Contractul normativ, ca izvor ale dreptului, poate 
fi şi trebuie consolidat în Republica Moldova tocmai 
pentru a oferi oamenilor posibilitatea de a-şi exerci-
ta în deplinătate drepturile şi libertăţile cetăţeneşti. 
Trebuie să recunoaştem că multe probleme încetează 
a mai fi interpretate ca probleme interne ale statu-
lui, devenind probleme internaţionale, probleme ce 
preocupă întreaga comunitate umană. Cu toate aces-
tea, stabilirea unui asemenea instrument în condiţi-
ile Republicii Moldova este o procedură destul de 
complicată, condiţionată, în primul rând, de faptul 
că chiar ştiinţa dreptului din ţara noastră a acordat 
mai puţină atenţie studiului contractului normativ ca 
izvor al dreptului. Este evident şi faptul că avem un 
sistem de drept foarte tânăr, care mai are nevoie de 
perfecţionare.

În aceeaşi ordine de idei, lipsa unei abordări te-
oretice desluşite a fundamentului contractului nor-
mativ-juridic generează confuzii între contractele 
normative şi actele normative. Uneori este vagă co-
relaţia dintre ele, alteori sunt neclare asemănările şi 
deosebirile. Dar, să nu uităm şi că în perioada so-
vietică contractul normativ-juridic nu se prea afla în 
atenţia cercetătorilor din domeniu, deşi s-au produs 
unele încercări de abordare teoretică a problemei. 
Ca rezultat, contractul normativ ca izvor al dreptului 
practic n-a fost cercetat, iar manualele de drept din 
acea perioadă menţionau contractul normativ doar 
în sensul de izvor al dreptului internaţional. Chiar 
şi atunci când făceau referire la contractul normativ 
ca izvor al dreptului, totuşi natura lui juridică, tră-
săturile caracteristice şi alte elemente de importanţă 
deosebită nu erau abordate. 
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Însă, odată cu declararea independenţei şi suvera-
nităţii Republicii Moldova, sistemul normelor con-
tractuale apare pe arena juridică alături de normele 
stabilite în legi. 

Astfel, ţinând cont de criteriul acţiunii în spaţiu 
al contractelor normative, întâlnim contracte norma-
tive interne, care se încheie în interiorul statului şi 
contracte normative internaţionale. După forma de 
activitate, deosebim:

1. Contracte normative constituite ca rezultat al 
medierii dintre subiecţii de drept guvernamentali şi 
nonguvernamentali, acordurile de parteneriat (Acor-
dul-cadru de cooperare dintre Guvernul Republicii 
Moldova şi Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii 
(UNICEF) cu privire la ciclul de programe, semnat 
la Chişinău la 4 octombrie 1996).

3. Contracte normative din materia dreptului 
muncii şi securităţii sociale în calitate de contracte 
şi convenţii colective de muncă, care, prin conţinu-
tul lor, stabilesc reguli de conduită generale şi obli-
gatorii (spre exemplu, Convenţia colectivă la nivel 
naţional nr.1 din 03.02.2004 „Salarizarea angajaţilor 
aflaţi în relaţii de muncă în baza contractului indivi-
dual de muncă”)2.

La rândul său, în sistemul de drept internaţional 
public, contractele normative pot fi întâlnite sub for-
ma tratatelor şi acordurilor internaţionale. În confor-
mitate cu prevederile art.3 al Legii RM nr.595-XIV 
din 24.09.99 privind tratatele internaţionale ale Re-
publicii Moldova4 şi în funcţie de subiecţii partici-
panţi la raporturile juridice contractuale, distingem:

1. Tratate (contracte normative) interstatale (de 
exemplu, Convenţia dintre Republica Moldova şi 
Republica Cehă pentru evitarea dublei impuneri şi 
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele 
pe venit şi de proprietate din 14.10.2004).

2. Tratate interguvernamentale (de exemplu, Me-
morandumul de înţelegere din 04.12.2001 dintre 
Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor 
Unite ale Americii referitor la acordarea asistenţei în 
cadrul proiectului asistenţă socială şi accesul priori-
tar la energie). 

3. Tratate interdepartamentale (de exemplu, Acor-
dul dintre Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova 
şi Ministerul Bunăstării al Republicii Ungare privind 
cooperarea în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medi-
cale din 27 octombrie 1997).

Totodată, în funcţie de numărul subiecţilor parti-
cipanţi la raporturile juridice contractuale, tratatele 
internaţionale se divizează în: 

– tratate bilaterale (spre exemplu, Programul de co-
operare dintre Ministerul Culturii şi Turismului al Re-
publicii Moldova şi Ministerul Culturii şi Turismului al 
Republicii Turcia, semnat la 17 decembrie 2007);

– tratate multilaterale (de exemplu, Acordul din-
tre Comunitatea Economică Europeană şi Republi-
ca Moldova privind comerţul cu produsele textile, 
adoptat la Bruxelles la 31.01.1997)7.

După cum am subliniat supra, în ramura de drept 
al muncii şi securităţii sociale contractul normativ 
apare în calitate de contract colectiv de muncă, de-
oarece, prin conţinutul său, stabileşte reguli de con-
duită generale şi obligatorii.

În conformitate cu prevederile alin.(1) art.30 al 
Codului muncii, contractul colectiv de muncă este 
actul juridic care reglementează raporturile de mun-
că şi alte raporturi sociale în unitate, încheiat în for-
mă scrisă între salariaţi şi angajator de către repre-
zentanţii acestora1.

Spre deosebire de legislaţia anterioară, actualul 
Cod al muncii consfinţeşte şi instituţia convenţiei co-
lective. Această soluţie propusă de legiuitorul nostru 
este raţională, deoarece, potrivit unei opinii expri-
mate în doctrina română, numai convenţia colectivă 
poate avea forţa şi efectele unui act normativ6.

În conformitate cu prevederile art.35 din Codul 
muncii, prin „convenţie colectivă” înţelegem acel 
act juridic care stabileşte principiile generale de re-
glementare a raporturilor de muncă şi a raporturilor 
social-economice legate nemijlocit de acestea, care 
se încheie de către reprezentanţii împuterniciţi ai sa-
lariaţilor şi ai angajatorilor la nivel naţional, teritorial 
şi ramural în limitele competenţei lor1. De asemenea, 
este de menţionat că contractele şi convenţiile colec-
tive de muncă constituie contracte normativ-juridice 
în dependenţă de forţa de acţiune a contractului sau 
convenţiei colective.

Scopul încheierii contractelor colective de mun-
că, în calitate de contracte normativ-juridice, este 
promovarea unor relaţii de muncă echitabile, de na-
tură să asigure protecţia socială a salariaţilor, preve-
nirea sau limitarea conflictelor colective de muncă, 
ori evitarea declanşării grevelor.

Importanţa contractului colectiv de muncă ca con-
tract normativ-juridic este relevată, în primul rând, 
de influenţa sa asupra dreptului muncii. Prin înche-
ierea lor, dreptul muncii devine un drept negociat, de 
origine convenţională, creat de patroni şi salariaţi, în 
funcţie de condiţiile economice şi sociale, precum 
şi de interesele celor două părţi. Autoritatea publică 
(statul), prin intermediul legislaţiei, orientează doar 
acţiunile şi iniţiativele celor două părţi în procesul 
muncii, stabilind anumite limite-măsură de protecţie 
generală a salariaţilor3.

După cum am menţionat anterior, în dreptul inter-
naţional public, contractele normative pot fi întâlnite 
sub forma tratatelor/acordurilor internaţionale. 

Potrivit prevederilor art.2 al Legii nr.595-XIV din 
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24.09.99 privind tratatele internaţionale ale Republi-
cii Moldova, tratatul internaţional este definit ca fi-
ind „orice acord încheiat în scris de către Republica 
Moldova, destinat a produce efecte juridice şi gu-
vernat de normele dreptului internaţional, perfectat 
fie într-un instrument unic, fie în două sau mai multe 
instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa par-
ticulară (tratat, acord, convenţie, act general, pact, 
memorandum, schimb de note, protocol, declaraţie, 
statut, act final, modus vivendi, aranjament etc., toate 
având valoare juridică egală şi denumire de contrac-
te normative internaţionale)”4.

Sub influenţa procesului de transformare şi glo-
balizare a dreptului în Republica Moldova, se consti-
tuie noi reguli de conduită, caracterizate prin univer-
salitate şi înaltă precizie la reglementarea raporturi-
lor juridice. Normele dreptului naţional, intern, tot 
mai mult sunt influenţate de normele dreptului inter-
naţional. Acest fapt este condiţionat de participarea 
activă a ţării noastre la viaţa juridică a lumii. Legătu-
ra tot mai strânsă între legislaţia internă şi legislaţia 
internaţională favorizează procesul de perfecţionare, 
informare şi aplicare corectă în Republica Moldova 
a normelor dreptului internaţional. 

Potrivit unei informaţii statistice, prezentată în-
tr-un document al Ministerului Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene al Republicii Moldova, numărul 
tratatelor internaţionale a crescut considerabil odată 
cu proclamarea independenţei Republicii Moldova, 
astfel încât, până în prezent, ţara noastră a ratificat 

aproximativ 800 de tratate multilaterale şi peste 
2.000 de tratate bilaterale9.

Note:

1 Codul muncii al Republicii Moldova, adoptat prin 
Legea nr.154 din 28.03.2003, în Monitorul Oficial al Re-
publicii Moldova, nr.159-162/648 din 29.07.2003.

2 Convenţia colectivă la nivel naţional, nr.1 din 
03.02.2004, Salarizarea angajaţilor aflaţi în relaţii de 
muncă în baza contractului individual de muncă, în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.030 din 
20.02.2004, art.268.

3 Dorneanu V., Introducere în dreptul muncii. Drept 
colectiv al muncii, Editura Fundaţiei România de Mâine, 
Bucureşti, 2000. 344 p.

4 Legea Republicii Moldova nr. 595-XIV din 24.09.99 
privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova, 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 024 din 
02.03.2000.

5 Negru B., Negru A., Teoria generală a dreptului şi 
statului, Bons Offices, Chişinău, 2006. 520 p.

6 Romandaş N., Boiştean E., Dreptul colectiv şi indivi-
dual al muncii, s.n., Chişinău, 2003. 288 p.

7 Tratate internaţionale, vol.13, p.27; nr. 22/375, 1999; 
nr. 22/458, 1999.

8 Теория государства и права: Учебник для юриди-
ческих вузов, Под ред. В.Корельского, В.Перевалова, 
Норма-Инфра, Москва, 1998. 570 с.

9 http://www.mfa.gov.md/img/docs/lista_tratate_bila-
terale.pdf; http://www.mfa.gov.md/img/docs/lista_trata-
te_multilaterale.pdf.



Nr. 1, 2014REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

38

Introducere
Raporturile juridico-penale nu constituie doar un 

element al răspunderii penale. Aceste raporturi juridi-
ce nu pot exista în afara unor prescripții normative și 
a mecanismului clar determinat de aplicare a acestui 
cadru normativ. Astfel, conținutul răspunderii juridi-
co-penale se află în legătură directă cu caracterul nor-
melor de drept penal care se încalcă în urma comiterii 
infracțiunii. În acest ultim sens, se face delimitare între 
răspunderea penală și alte forme de răspundere juridi-
ce. Adică, fiecare dintre formele de răspundere juridică 
se deosebesc după conținutul lor, temeiul și ordinea de 
aplicare a acestora. 

Răspunderea penală începe din momentul săvârșirii 
infracțiunii și durează până la stingerea tuturor 
consecințelor juridice legate de această infracțiune. În 
fapt, inițierea răspunderii penale nu coincide cu mo-
mentul de inițiere a procesului de realizare a răspunde-
rii penale, acesta din urmă încadrându-se, ca posibil de 
inițiat, între momentul de început al răspunderii penale 
și cel de dispunere a unei pedepse penale. Finalizarea 
răspunderii penale însă coincide cu terminarea proce-
sului de realizare a răspunderii penale și poate fi în cel 
mai îndepărtat punct deplasat la momentul stingerii an-
tecedentelor penale. Pentru unele forme de realizare a 
răspunderii penale, începutul acestei realizări coincide 
cu finalul răspunderii penale și realizării procesului de 
răspundere penală. Aceste direcții prioritare de cerce-
tare științifică au fost expuse în literatura de speciali-
tate în mod diferit și cu nuanțe controversate, fapt care 
a determinat necesitatea studiului științific în cauză, 

în vederea identificării noțiunii răspundere penală și 
conținutului său – ca formă a răspunderii juridice.

Conținutul de bază
Realizarea ordinii de drept are loc, de regulă, după 

cum se constată în literatura de specialitate, prin confor-
mare, adică prin adoptarea benevolă, sau de teama pe-
depsei, a conduitei pretinse destinatarilor lor de normele 
dreptului penal1. Însă certă este existența și a altei forme 
de realizare a ordinii de drept (a dreptului în general), 
după cum subliniază autorii A. Borodac și M. Gherman, 
prin aplicarea normelor juridice faţă de un număr anumit 
de destinatari care nu se conformează exigenţelor legii 
şi săvârşesc diferite încălcări ale ei, inclusiv infracţiuni2. 
Deci, cu adevărat este faptul că răspunderea juridică in-
tervine în cazul încălcării normelor juridice.

Nu susținem însă ideea autorilor Gh. Alecu, I. Tănă-
sescu, C. Tănăsescu și G. Tănăsescu, care indică asupra 
faptului că răspunderea penală a făptuitorului decurge 
din săvârşirea infracţiunii ce dă dreptul statului de a 
aplica pedeapsa (dreptul statului de a restabili ordinea 
de drept prin pedepsirea infractorului) şi obligă per-
soana infractorului să execute și să suporte consecin-
ţele juridice ale faptei săvârşite (consecințele pedepsei 

1, 3. Or, nu fiecare infracțiune are ca efect realizarea răs-
punderii penale prin aplicarea pedepsei. Mai cu seamă 
că autorul Gh. Alecu nu identifică o coincidență (în 
asemenea mod, cum procedează autorii I. Tănăsescu, 
C. Tănăsescu și G. Tănăsescu4 între caracterul dreptu-
lui statului și cel al obligațiunii persoanei vinovate de 
comiterea infracțiunii, punându-se un semn de egali-
tate între pedeapsă și consecințele juridice ale faptei 

NOțIuNEA  șI  CONțINuTuL  RăSPuNDERII  
PENALE 

Carolina GArBUZ,
doctorand (USM)

                                                   REzuMAT
Politica penală este orientată, la etapa actuală, spre realizarea unui postulat general – inevitabilitatea răspunderii, ce 

presupune că persoana care a săvârșit infracțiunea este obligată să suporte, în conformitate cu legislația în vigoare, măsu-
rile de influență predeterminate și aplicate din numele statului. În același sens, statul nu are sarcina realizării răspunderii 
penale doar în forma pedepsei penale. Principiul umanismului, economiei represiunii penale și alte principii prevăzute de 
lege ori derivate din conținutul acesteia indică asupra luării în calcul a valorii adevărate a persoanei umane (în primul rând, 
acest fapt se referă la victima infracțiunii, dar și la infractor). Or, o formă ori alta de realizare a răspunderii penale prezu-
mă posibilitatea de a atinge pe cât posibil scopurile legii penale. Dar pentru a eficientiza punerea în acțiune a formelor de 
realizare a răspunderii penale, este necesară conturarea noțiunii și conținutului acestei răspunderi juridice.

Cuvinte-cheie: răspundere penală, infracțiune, raport de răspundere penală, constrângere de stat, formă de realizare a 
răspunderii penale.

SuMMARY
Criminal policy is directed, at the current stage, towards a general postulate – the inevitability of responsibility, which 

implies that the person who committed the delinquency is liable to pay, in accordance with the law in force, the measures of 
influence predetermined and applied on behalf of the state. On the same lines, the State does not have the burden to achieve 
criminal liability only in the form of criminal punishment. The principle of humanism, economic repression and other prin-
ciples of criminal law or derived from its contents indicate that it is necessary to take into account the true value of the human 
person (first of all, this refers not only to the victim of the offense, but also to the offender). However, one form or another 
of the achievement of the criminal liability presumes the possibility to reach as much as possible the goals of criminal law. 
But to streamline the implementation of embodiments of criminal liability, it is necessary to shape the concept and content 
of this liability.

Key-words: criminal liability, delinquency, criminal liability ratio, state constraint, the embodiment of criminal liability.
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săvârșite1 (aceste noțiuni sunt diferite ca esență și 
conținut). 

Atât în legislaţia penală a Republicii Moldova (deși 
nu în mod expres, dar ca urmare a interpretării ca-
drului normativ), cât şi în teoria autohtonă și străină 
a dreptului penal, noţiunile de „răspundere penală” şi 
„pedeapsă penală” sunt delimitate practic într-un mod 
strict. Autorul A. Zinoviev consideră (făcând trimitere 
la legislația penală a FR), pe bună dreptate, că legiu-
itorul nu a prevăzut în calitate de forme de liberare de 
răspundere penală lipsa faptului infracţiunii, lipsa în 
fapta comisă a semnelor componenţei de infracţiune. 
De aici şi concluzia lui A. Zinoviev – că măsurile de 
constrângere procesual-penale nu pot fi tratate ca forme 
de realizare a răspunderii penale5.

În continuarea celor relatate, stabilim o eroare apli-
cativă în următoarea speță: Instanța de fond a consta-
tat că vinovăția inculpatului este dovedită pe deplin. 
Punând în discuție problema corectitudinii calificării 
de către organele de urmărire penală a acțiunilor lui 
MV, instanța constată că ele corect au fost calificate 
conform art. 179 alin. (2) CP RM și art. 155 CP RM. 
În baza actului de expertiză medico-legală de psihia-
trie, inculpatul la momentul comiterii infracțiunii, cât 
și în momentul de față este iresponsabil suferind de o 
boală psihică incurabilă. În astfel de condiții, instanța 
constată că deși în acțiunile lui MV persistă semnele 
constitutive ale infracțiunilor imputate, el urmează 
a fi liberat de răspundere penală și aplicate față de 
el măsuri de constrângere cu caracter medical. Por-
nind de la cele expuse, ținând cont de personalitatea 
inculpatului, conform art. 496-499 CPP RM, judecata 
a dispus a-l libera pe MV de răspundere penală pen-
tru infracțiunile comise și calificate conform art. 179 
alin. (2) CP RM și art. 155 CP RM și a-i aplica mă-
suri de constrângere cu caracter medical, și anume, 
tratament prin constrângere în spitalul de psihiatrie 
cu supraveghere riguroasă. În viziunea noastră, după 
cum a constatat anterior și A. Zinoviev, lipsa semnelor 
componenței de infracțiune nu poate constitui temei al 
liberării de răspundere penală. În acest ultim caz, nu 
există nici răspundere penală, fiind posibilă punerea în 
vigoare a instituției încetării procesului penal.

V. Guțuleac, de asemenea, menționează că legea 
penală nu identifică expres delimitarea între noțiunile 
de răspundere penală și pedeapsă penală (această deli-
mitare își găsește interpretare doctrinară în următoa-
rele compartimente ale tezei de doctor)6. Deși, făcând 
deosebire între sensul larg și sensul îngust al noțiunii 
de răspundere penală, autorul echivalează răspunderea 
penală în sens restrâns cu pedeapsa penală6.

În fapt, pentru a face o delimitare clară între aceste 
două instituții, apare necesară determinarea noțiunii și 
conținutului fiecăreia dintre ele. Astfel, în continuare 
vor fi desfășurate aceste aspecte în raport cu instituția 
răspunderii juridice, în special a celei penale.

Autorii М. Juravliov şi Е. Juravliova definesc răs-
punderea penală ca o realizare a drepturilor şi obliga-
ţiunilor subiecţilor raporturilor juridico-penale7, 5. În 
opinia noastră, această definire este deosebit de gene-

rală. De asemenea, considerăm că răspunderea penală 
este determinată și în lipsa unei realizări a acestor drep-
turi și obligațiuni ale subiecților raporturilor juridico-
penale. Mai cu seamă, că noțiunea redată nu determină 
limitele drepturilor și subiectul acestor drepturi, precum 
și limitele obligațiunilor, subiectul acestor obligațiuni, 
în cazul unor raporturi juridice de drept penal.

N.А. Ogurțov și А.V. Naumov subliniază că con-
ţinutul răspunderii penale este format din măsurile 
de constrângere aplicate, din numele statului, faţă de 
persoana care a comis o infracţiune8. De aici, în opinia 
noastră, și discuţiile purtate în literatura de specialitate 
referitor la noţiunea şi conţinutul răspunderii juridice. 
Astfel, constată М. Dvorețki și B. Razghildiev, o defi-
nire incompletă a acesteia – ca „realizare a sancţiunii”, 
a apărut anume din motivul că un timp îndelungat acest 
fenomen multiaspectual (răspunderea penală) era aso-
ciat doar cu pedeapsa. Teoria dreptului penal însă a de-
monstrat viceversa în acest moment, măsurile de con-
strângere, legate de anumite restricţionări în drepturi 
şi libertăţi, realizându-se în baza legii faţă de persoana 
atrasă la răspundere până la dispunerea pedepsei faţă 
de aceasta9.

În viziunea autorilor Iu.V. Solopanov, G.G. Krivola-
pov, I.М. Vasiliev și Е.А. Hudeakov, răspunderea penală 
constituie obligația născută din săvârșirea infracțiunii 
a persoanei vinovate de a-și da seama de cele comise, 
a suporta restricțiile și limitările reieșite din ordinea 
procesual-penală, a se înfățișa în fața instanței și a 
fi supusă condamnării și pedepsei corespunzătoare10. 
Astfel, dacă М. Juravliov şi Е. Juravliova defineau răs-
punderea penală în baza unor condiții prea generale 
referitor la drepturi și obligațiuni, precum și subiecții 
acestora7, 5, atunci Iu. V. Solopanov, G.G. Krivolapov, 
I.М. Vasiliev și Е.А. Hudeakov pun accent doar pe ca-
racterul obligației persoanei care a comis infracțiunea, 
creând anumite limite restrictive ale acestei instituții. 
În același sens, se susține atribuirea pedepsei penale la 
categoria conținutului răspunderii penale, prin folosi-
rea sintagmei – obligația de a fi supusă condamnării și 
pedepsei corespunzătoare.

V.S. Еgorov susține poziția autorului Е.Ia. 
Моtоvilovker11, 12, care definește răspunderea penală ca 
fiind o situație juridică de pasibilitate de pedeapsă, care 
apare din momentul comiterii infracțiunii11.

S.V. Diakov, А.А. Ignatiev, V.V. Luneev și S.I. Ni-
kulin definesc răspunderea penală (în calitate de situație 
juridică) ca o obligație a persoanei de a da răspuns în 
fața statului în persoana organelor împuternicite pen-
tru infracțiunea comisă13.

Autorul N.I. Zagorodnikov consideră răspunderea 
penală ca fiind obligația impusă persoanei care a co-
mis o infracțiune de a accepta efectele nefaste ale faptei 
prejudiciabile săvârșite în forma executării pedepsei14.

De pe aceleași poziții științifice se lansează opinii-
le autorilor А.I. Rarog și А.S. Samoilov, care definesc 
răspunderea penală ca fiind obligațiunea persoanei, 
recunoscută vinovată de comiterea infracțiunii, de a 
suporta restricțiile impuse de lege15, precum și cele ale 
lui V.S. Egorov, care consideră răspunderea penală ca 
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o obligațiune a persoanei de a fi supusă măsurilor de 
influență negative prevăzute de lege11.

Aceeași semnificație teoretică are ideea autorilor 
М.Dvorețki și B.Razghildiev, care definesc răspun-
derea juridică ca aplicarea sancţionată de către stat 
a măsurilor prestabilite cu caracter nefavorabil, care 
realizează aprecierea juridică negativă a delicventu-
lui din partea statului şi societăţii9. Nu poate fi și nu 
trebuie, în opinia noastră, pus semnul egalității între 
instituția răspunderii penale și cea a pedepsei penale, 
semnificația și conținutul acestora fiind diferite. Și aici, 
susținem opinia autorului D. Baltag, care subliniază că 

răspunderea penală și constrângerea statală nu pot fi 
considerate noțiuni identice16.

Având la bază această ultimă premisă, invocăm opi-
nia autorilor Gh. Nistoreanu, A.Boroi, A.Moldovan și 
L.Simion, care conchid că răspunderea penală este o 
instituție juridică fundamentală a dreptului penal, care 
alături și împreună cu celelalte instituții fundamenta-
le ale acestuia, infracțiunea și sancțiunea, reprezintă 
componentele de bază ale întregului sistem de drept 
penal (Figura) 17; 18; 19. Or, după cum subliniază L. Si-
mion fără răspundere penală – ca instituție, nu poate fi 
conceput dreptul penal19.
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Într-adevăr, cele trei instituții, diferite ca conținut 
și esență, formează componentele de bază ale siste-
mului dreptului penal, însă este necesară, în opinia 
noastră, stabilirea nu numai a unei condiționări în ra-
port cu acest sistem general al dreptului penal, ci și a 
unei condiționări direcționate de la infracțiune spre 
răspundere penală și, mai apoi, spre pedeapsă penală. 
Această intercondiționare are efect și caracter pasibil, 
nu însă și obligatoriu. Nu există răspundere penală fără 
infracțiune și nu există pedeapsă penală fără infracțiune 
și în afara răspunderii penale. Însă, deși devine obli-
gatorie răspunderea penală în cazul comiterii oricărei 
infracțiuni, nu are efect obligatoriu, de fiecare dată, în 
cazul comiterii unei infracțiuni, ca răspunderea penală 
să se realizeze în forma pedepsei penale.

În cadrul acestui lanț logico-penal, А.N. Ignatov și 
Iu.A. Krasikov consideră răspunderea penală ca fiind 
principala instituție a dreptului penal, reacția juridică 
la comiterea infracțiunii, devenind forma principală a 
aplicării legii penale20. În opinia noastră, răspunderea 
penală se plasează nu ca o formă principală a aplicării 
legii penale, ci unica formă de aplicare a acestui cadru 
normativ, având diferite forme de realizare prevăzute 
de legea penală.

O definiție mai clară, referitoare la răspunderea pe-
nală, este cea propusă de M. Zolyneak. În opinia au-
torului, răspunderea penală este dreptul statului de a 
trage la răspundere penală pe infractor, de a-i aplica 
sancțiunea prevăzută de lege și a recurge la forța sa 
de constrângere în vederea executării ei, precum și 
obligația infractorului de a suporta consecințele faptei 
sale, și anume, aplicarea și executarea pedepsei, în ve-
derea asigurării respectării legii21. De aici devine însă 
clară identificarea conținutului dreptului și al obligației, 
precum și titularii acestor drepturi și obligații. Pe de o 
parte, este persoana, care a comis infracțiunea (infrac-
torul), cu o obligație de a suporta consecințele faptei 
sale, și, pe altă parte, statul, cu dreptul de a trage la răs-
pundere penală pe acest infractor. Nu suntem de acord 
însă cu enunțarea caracterului exclusiv al consecințelor 
faptei comise de infractor – aplicarea și executarea 
pedepsei, pentru că această aplicare și executare au 
caracter doar pasibil, nu obligatoriu (după cum a fost 
anunțat anterior).

А.B. Меlnicenko și S.N. Radacinski indică la răs-
punderea penală ca fiind acele consecințe nefaste inter-
venite în legătură cu condamnarea persoanei vinovate 
de comiterea infracțiunii22. De aici și premisa după care 
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în teoria dreptului penal au fost evidențiate trei poziții 
principale ale noțiunii de răspundere penală:

– răspunderea penală presupune obligațiunea per-
soanei care a comis infracțiunea de a răspunde pentru 
cele săvârșite în corespundere cu legea penală;

– răspunderea penală presupune realizarea de fapt a 
acestei obligațiuni, adică ca efect realizarea sancțiunii 
normei juridico-penale;

– în ultimii ani, răspunderea penală a început a fi 
examinată în plan pozitiv (așa-numita răspundere pe-
nală pozitivă) ca răspunderea, care stă la baza com-
portamentului corect și care constă în conștientizarea 
de către individ a obligației de a nu comite fapta preju-
diciabilă prevăzută de legea penală22.

Nu susținem aceste realități evidențiate, antre-
nând în acțiune ideea după care răspunderea penală se 
înfățișează ca o situație obiectivă, care nu poate fi, în 
primul rând, în afara infracțiunii (care constituie fapt 
juridic concret și nu abstract), iar în al doilea rând – 
deși se evidențiază prezența unei obligațiuni de a su-
porta pedeapsa penală pasibilă, totuși această pedeapsă 
poate și să nu fie dispusă. De asemenea, din contextul 
celor relatate de către autorii А.B. Меlnicenko și S.N. 
Radacinski se stabilește că există răspundere penală 
doar dacă este realizată obligațiunea persoanei de a 
suporta sancțiunea prevăzută de norma juridico-pena-
lă. Nu achiesăm la opinia invocată, susținând în con-
tinuare punctul de vedere potrivit căruia răspunderea 
penală, dacă are caracter obiectiv, nu impune pentru 
existența ei stabilirea și demonstrarea infracțiunii. 
Dacă infracțiunea – ca fapt antisocial există, există și 
răspunderea penală. Ineficiența ori imposibilitatea pro-
bării unor semne subiective, care faptic însă există, sunt 
niște probleme de ordin procesual. Cu alte cuvinte, răs-
punderea penală ori raportul penal nu este totuna cu 
tragerea efectivă la răspundere în cadrul procesului pe-
nal. În acest ultim caz, ar însemna că temeiul raportului 
penal nu-l mai constituie săvârșirea unei infracțiuni, 
ci activitatea organelor judiciare. După cum spune 
M.Basarab, dacă organele judiciare fie că nu au luat 
cunoștință de comiterea unei infracțiuni, fie că, deși au 
luat cunoștință de ea, nu pornesc procesul penal din di-
ferite motive, chiar și din rea-credință, ar însemna că nu 
există raport penal și nici răspundere penală. Aceasta, 
subliniază M. Basarab, nu poate fi adevărat, așa cum o 
demonstrează realitatea23.

Deși se pune nejustificat, în opinia noastră, un semn 
de egalitate între răspunderea penală și pedeapsa pena-
lă, la definirea de către autorul А.S. Мihlin a răspunde-
rii penale – ca fiind obligațiunea de a suporta pedeap-
sa, efectele nefaste ale comiterii infracțiunii (se reflectă 
în măsurile de constrângere juridico-penală, prevăzute 
de legea penală în legătură cu comiterea infracțiunii), 
argumentele și descrierile interpretative sunt de na-
tură a fi mai mult acceptabile, din punctul nostru de 
vedere. Astfel, se menționează că, în dependență de 
etapele de realizare a răspunderii penale, aceasta se 
bazează pe relațiile juridico-penale, procesual-penale 
și execuțional penale (în primul rând, se realizează în 
cadrul relațiilor juridico-penale). Acest sistem de relații 

sociale intervine între infractor și stat anume în mo-
mentul comiterii infracțiunii24.

Făcând referire la legătura între răspunderea penală 
și raportul juridic de drept penal, susținem pe deplin 
opinia autorilor L.L. Kruglikov, R.R. Galiakbarov, I.Ia. 
Kazacenko, Iu.А. Krasikov, V.P. Маlkov, F.R. Sundu-
rov, E.S. Tenciov, V.D. Filimonov, care menționează că 
răspunderea penală este întotdeauna concretă și în ca-
drul ei sunt clar determinate subiectele implicate: pe de 
o parte, persoana vinovată (infractorul21) de comiterea 
infracțiunii (cui îi este adresată?) și statul (cine adre-
sează?). În acest sens, autorii consideră că din punctul 
de vedere al conținutului său, răspunderea penală re-
prezintă o relație socială concretă ori un ansamblu de 
relații sociale care sunt reglementate, în primul rând, 
prin normele de drept penal25.

De altă părere este autorul român N. Giurgiu, care 
constată că, în dreptul penal, răspunderea penală are 
semnificația esențială a obligației infractorului de a 
răspunde de actele sale delictuoase și de a suferi pe-
deapsa prevăzută de lege pentru ele (reprezintă numai 
efectul și consecința juridică a săvârșirii faptei penale 
pentru infractor26, 27). În context, se menționează de au-
tor că, deși răspunderea penală se stabilește în cadrul 
soluționării raportului juridic penal de conflict, antre-
nând relații complexe (atât de drept procesual, cât și de 
drept material), care apar și se dezvoltă între subiecții 
acestui raport până la constatarea sa juridică definitivă, 
ea nu se confundă nici ca obiectiv și nici ca finalitate 
cu însuși raportul juridic penal nici în plan substanțial 
și nici în plan instrumental26, 27.

Prin același demers științific, L.Simion subliniază că 
răspunderea penală – în calitate de instituție, cuprinde 
un ansamblu de dispoziţii privitoare la realizarea prin 
constrângere a ordinii juridice penale, dispoziţii care se 
referă la condiţiile în care ia naştere raportul juridic pe-
nal de conflict, la conţinutul şi la modul de soluţionare 
ale acestui raport, la cauzele care fac ca răspunderea 
penală să fie înlocuită cu altă formă de răspundere juri-
dică19. Cu alte cuvinte, L.Simion nu echivalează esența 
și conținutul răspunderii penale cu cel al raportului ju-
ridico-penal.

А.I. Rarog și А.S. Samoilov sunt de părerea că 
esența și conținutul răspunderii penale sunt formate 
din privările aplicate față de vinovat în cazul comiterii 
de către acesta a infracțiunii. Aceste privări constituie 
consecința comiterii infracțiunii și servesc ca mijloc de 
influență asupra persoanei care a încălcat norma pena-
lă15.

Conform art. 50 CP RM „se consideră răspundere 
penală condamnarea publică, în numele legii, a faptelor 
infracţionale şi a persoanelor care le-au săvârşit, con-
damnare ce poate fi precedată de măsurile de constrân-
gere prevăzute de lege”28.

Achiesăm, din această perspectivă, la opinia auto-
rului D. Baltag, care constată că „definiția răspunderii 
penale din legea penală se referă mai mult la noțiunea 
de realizare a răspunderii penale”16. În acest sens, con-
siderăm că această definiție normativă urmează a fi ex-
clusă din legea penală.



Nr. 1, 2014REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

42

Evident, pornind de la interpretările textuale ale ter-
menului de „condamnare”, acesta presupune „obligația 
unei persoane, prin judecată, de a da, de a face sau de 
a nu face ceva; aplicare, prin judecată, a unei sancțiuni 
penale; osândă la care este supus cineva”19. Punând 
în vedere faptul că pedeapsa penală constituie doar o 
formă de realizare a răspunderii penale, stabilim că 
definiția răspunderii penale oglindită în conținutul 
art.50 CP RM nu evidențiază esența conținutului răs-
punderii penale, ci invocă doar într-un mod restrictiv 
procesul de realizare a răspunderii penale.

În opinia noastră, susținută pe deplin prin cercetările 
realizate de autorii A.Borodac și M.Gherman, răspun-
derea penală este, în primul rând, o formă a răspunderii 
juridice12 (a). Această formă de răspundere juridică este 
cea mai aspră în sistemul de drept actual (b)11. Cu ade-
vărat, răspunderea penală intervine drept consecință a 
săvârşirii unei infracțiuni (faptă prejudiciabilă interzisă 
de norma juridico-penală) (c). Considerăm, pornind in-
clusiv de la multiplele argumente înaintate de către alți 
autori (de exemplu, C.Bulai și N.Giurgiu), că răspun-
derea penală constituie o consecinţă inevitabilă a încăl-
cării normelor de drept penal şi o cale necesară pentru 
realizarea ordinii de drept penal, constând în obligația 
făptuitorului de a se supune procesului penal și a supor-
ta consecințele juridice prevăzute de legea penală (nu 
numai a consecințelor cu caracter sancționator prevă-
zute de legea penală, după cum se indică26, 27).

De aici și achiesarea la opinia autorilor Gh. Mihai 
și R. Motica (citaţi după Gh. Alecu) care consideră că 
răspunderea derivă din responsabilitate, iar răspunde-
rea juridică este o consecinţă a săvârşirii responsabile a 
unei fapte juridice. În acest sens, tragerea la răspunde-
re juridică este urmarea săvârşirii cu responsabilitate a 
unei fapte ilicite, adică a încălcării unei dispoziţii legale 
printr-un comportament acţionat concret, în cunoştinţă 
de cauză1.

Asemenea oricăror forme de răspundere juridică, 
răspunderea penală poate fi realizată doar într-un ca-
dru bine determinat. Acest cadru nu poate fi în afara 
unor relații juridico-penale. Deci, răspunderea penală 
intervine din momentul apariției raporturilor de natură 
juridico-penală (d)16.

Opiniile controversate expuse în literatura de speci-
alitate nu determină univoc care este locul răspunderii 
penale în segmentul relațiilor juridico-penale. Astfel, în 
opinia autorului A.Borodac, relaţiile juridico-penale re-
prezintă doar un element al mecanismului de realizare 
a răspunderii penale, care este format din:

1) normele juridico-penale;
2) relaţiile juridico-penale;
3) actele de aplicare a normelor juridico-penale2.
Or, după cum se evidențiază, noţiunea şi esenţa răs-

punderii penale sunt nemijlocit legate de noţiunea şi 
esenţa relaţiilor juridico-penale, însă nu coincid.

În opinia lui D.Baltag, răspunderea penală este o 
instituție juridică, care cuprinde totalitatea norme-
lor juridice, care reglementează un raport juridic de 
obligație, prin care autoritatea publică, în temeiul legii, 
impune individului suportarea de consecințe ale neres-

pectării normelor juridice penale în vederea restabili-
rii și menținerii ordinii de drept din societate16. Altfel 
spus, D.Baltag pune în vedere răspunderea penală prin 
intermediul altui element al mecanismului de realizare 
a răspunderii penale (anunțat anterior de A.Borodac) – 
normele juridico-penale.

Cu aceleași finalități științifice se învederează opi-
niile autorului L.Barac, care subliniază răspunderea 
penală în calitate de instituție juridică, ce cuprinde un 
ansamblu de norme juridice care reglementează ra-
porturile juridice născute în sfera activității de tragere 
la răspundere penală a tuturor celor care încalcă sau 
ignoră ordinea de drept, prin săvârșirea de infracțiuni, 
activitate care se desfășoară de autoritățile publice, în 
temeiul legii, guvernată de principii proprii, în scopul 
apărării valorilor sociale esențiale confirmate de ordi-
nea constituțională, în vederea menținerii și promovării 
ordinii juridice și binelui public30. C. Creangă pune ac-
cent pe apărarea drepturilor omului, a valorilor socia-
le puse sub scutul legii și ocrotirea ordinii de drept ca 
scop final al răspunderii juridice, indiferent de forma 
sa, nu ca scop al normelor juridice care formează baza 
de drept a apariției raporturilor juridico-penale31.

Pe de altă parte, un grup de autori ruși, sub conduce-
rea lui N.А. Оgurțov și А.V. Naumov, consideră că răs-
punderea penală nu constituie un element al raportului 
juridico-penal, ci o consecință (un rezultat) a acesteia8, 
o consecinţă a realizării, transformării în viaţă a relaţii-
lor juridico-penale8.

În opinia autorului V.А. Novikov, răspunderea pe-
nală constituie acea reacție a statului și societății în 
ansamblu față de săvârșirea de către o persoană con-
cretă a faptei prejudiciabile prevăzute de legea pena-
lă. Și autorul citat subliniază că esența și conținutul 
instituției răspunderii penale trebuie examinate în li-
mitele raportului juridico-penal, anume ca consecință 
a săvârșirii faptei socialmente periculoase prevăzute de 
legea penală (infracțiune). În cazul în care o asemenea 
faptă este lipsă, atunci se face lipsă și vreun oarecare 
temei pentru tragerea persoanei la răspundere penală32. 
Astfel, în calitate de definiție, V.А. Novikov conturează 
răspunderea penală ca o obligațiune realizată a persoa-
nei (participantului la raportul juridic penal) de a răs-
punde pentru faptele comise și a fi supus măsurilor de 
constrângere32.

T.A. Lesnievski-Kostareva susține că răspunderea 
penală poate fi doar dedusă prin intermediul raportului 
juridico-penal, subiecților lui, obiectului și ansamblului 
de drepturi și obligații ale subiecților. În context, răs-
punderea penală este asociată raportului juridico-penal. 
În calitate de subiecți ai răspunderii penale și, prin ra-
portare, ai raportului juridico-penal, sunt statul și per-
soana vinovată de comiterea infracțiunii, care a atins 
o anumită vârstă și este responsabilă33. Nu suntem de 
acord că raportul juridic și obiectul, subiectul, dreptu-
rile și obligațiile subiecților sunt indicatori alternativi al 
răspunderii penale. În cazul în care răspunderea pena-
lă este echivalată raportului de drept penal, acesta din 
urmă are și obiect și subiect. În acest sens, L.L. Krugli-
kov, R.R. Galiakbarov, I.Ia. Kozacenko, Iu.А. Krasikov,              
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V.P. Маlkov, F.R. Sundurov, E.S. Теnciov, V.D. Filimo-
nov susțin că obiectul relațiilor care formează răspunde-
rea penală este format din valorile cu caracter personal 
nepatrimonial ori patrimonial, de a căror privare trebuie 
să sufere persoana care a comis infracțiunea. Cu alte cu-
vinte, aceste valori reprezintă ansamblul de drepturi și 
obligații ale acestei persoane, adică statutul lui juridic. 
Astfel, se poate vorbi de statutul persoanei care a comis 
infracțiunea în calitate de obiect al relațiilor care privesc 
răspunderea penală25.

În contextul celor consemnate, stabilim că răspun-
derea juridică, după cum subliniază și M. Zolyneak, se 
poate defini pornindu-se de la două elemente (Figura):

– faptul ilicit (infracțiunea) și
– sancțiunea juridică (pedeapsa penală)21.
Răspunderea penală este legată de încălcarea ordinii 

de drept penal prin săvârșirea infracțiunii, iar această 
săvârșire determină, ca finalitate, pasibilitatea aplică-
rii unei pedepse penale. Și dacă infracțiunea intervine 
întotdeauna în calitate de temei al răspunderii juridi-
co-penale, atunci pedeapsa penală nu este consecința 
obligatorie a răspunderii penale (după cum stabilește 
M.Zolyneak21), deși cu adevărat este o reacție a societății 
față de comportamentul infracțional admis.

În opinia noastră, raporturile juridico-penale nu con-
stituie doar un element al răspunderii penale. Aceste ra-
porturi juridice nu pot exista în afara unor prescripții 
normative și a mecanismului clar determinat de aplica-
re a acestui cadru normativ.

De aici și ideea susținută de noi, afirmată, într-o for-
mă sau alta, în literatura de specialitate și de către alți 
autori (Gh.Nistoreanu, A.Boroi, Gh.Alecu, I.Tănăsescu, 
C.Tănăsescu și G.Tănăsescu17, 34, 4), precum că răspun-
derea penală constituie însuși raportul juridico-penal 
(e), care are caracter de constrângere (f). Adică, după 
cum remarcă А.B. Меlnicenko și S.N. Radacinski, răs-
punderea penală, în oricare sens, constituie un raport 
social22. Acest raport juridico-penal complex intervine 
între stat, pe de o parte, și infractor, pe de altă parte 
(g). Statul apare în cadrul acestui raport cu dreptul de 
a angaja răspunderea penală a făptuitorului în forma 
de realizare prevăzută de legea penală (h). Cealaltă 
parte a raportului juridic de drept penal – infractorul – 
are obligația de a răspunde pentru fapta infracțională 
comisă și a suporta forma de realizare a răspunderii 
penale prevăzută de legea penală (i). Nu considerăm 
necesar, așa cum se stabilește în literatura de speciali-
tate, de a nominaliza ca drept al infractorului în cadrul 
raportului juridico-penal – dreptul de a cere ca apli-
carea dispozițiilor legii să se facă în raport cu faptele 
și urmările lor, pentru restabilirea ordinii de drept și 
restaurarea autorității legii17, 35. Acest din urmă drept 
reiese din interpretarea însăși a dreptului statului de 
a angaja răspunderea penală a făptuitorului în orica-
re formă de realizare prevăzută de legea penală. Atât 
dreptul statului, cât și limitele acestui din urmă drept, 
precum și realizarea propriu-zisă a răspunderii juridi-
ce – toate trebuie să fie reieșite dintr-un cadru norma-
tiv bine conturat. După cum subliniază I. Tănăsescu,         
C. Tănăsescu și G. Tănăsescu, anume apărarea valori-

lor sociale determină crearea unui cadru juridic special 
în care se precizează drepturile și obligațiile persoanei 
care încalcă legea penală, precum și activitatea organe-
lor de represiune penală, pentru a se restabili valoarea 
relațiilor sociale ocrotite și a preveni săvârșirea pe vii-
tor a unor astfel de fapte36, 4.

Adică, susținem pe deplin opinia autorului 
M.Basarab, care constată că răspunderea penală și 
raportul de drept penal sunt noțiuni identice, aceasta 
luând naștere în momentul săvârșirii infracțiunii. Din 
acel moment, statul are dreptul și obligația să apli-
ce pedeapsa și celelalte măsuri penale (cu adevărat, 
este precizată, existența a multor forme de realizare a 
răspunderii penale), iar infractorul are obligația să le 
suporte, indiferent că fapta a fost descoperită și acesta 
este cunoscut ca persoană fizică sau nu23. De aici și ide-
ea că răspunderea penală, de altfel ca și raportul juridic 
de drept penal, au caracter obiectiv și nu contrazic prin-
cipiul prezumției nevinovăției.

Și în cadrul realizării ordinii de drept penal prin 
aplicarea normelor juridice, adică la înfăptuirea prin 
constrângere a acestei ordini, aceasta din urmă are loc 
într-un cadru juridic determinat (j). De aceea, raportul 
de drept penal, adică raportul de conflict intervine în 
calitate de raport juridic de răspundere penală (el repre-
zentând însăși răspunderea penală35. Această răspun-
dere penală se impune ca efect – în calitate de mijloc 
de realizare a ordinii de drept penal (k). Deci, nu în 
cadrul raportului juridic de constrângere are loc tra-
gerea la răspunderea penală a făptuitorului37, ci însuși 
acest raport juridic este raportul de răspundere penală. 
Pedeapsa penală este condiționată de procesul de răs-
pundere penală. Cauzele de înlăturare sau modificare a 
executării pedepsei nu afectează existența răspunderii 
penale38.

V.S. Еgorov subliniază că, potrivit conținutului său, 
răspunderea juridică constituie una dintre formele de 
răspundere socială, care își găsește reflectare în diferitele 
forme de activitate umană și de comportament uman11. 
În acest sens, se operează, sub aspectul conținutului, 
cu obligațiunea de a realiza o anumită cerință, înain-
tată față de persoană de către societate și stat11. Și aici 
intervine forma pozitivă a răspunderii (executarea de 
bună voie, conștientă a obligațiilor de către persoană) 
și sensul negativ (reacția din partea statului și societății 
și răspunsul la încălcarea normelor sociale comisă de 
către persoană anterior și constă în obligațiunea de a 
suporta constrângerea negativă predeterminată)11. La 
un mod mai concret (special), V.S. Еgorov evidențiază 
patru grupuri de măsuri de influență, aplicate față de 
persoana care a comis infracțiunea, care în totalitatea 
lor formează conținutul răspunderii penale:

– măsurile de constrângere procesual-penală;
– faptul de condamnare a persoanei din numele sta-

tului pe calea pronunțării unei sentințe de condamnare;
– aplicarea pedepsei penale față de condamnat;
– antecedentul penal11.
V.А. Novikov constată că răspunderea penală se 

materializează în sentința instanței și include:
– condamnarea;
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– dispunerea și executarea pedepsei;
– alți factori de influență constrânsă asupra persoa-

nei care a comis fapta infracțională prevăzută de legea 
penală32.

În opinia autorului V. Guțuleac, răspunderea penală 
– ca conținut – include patru elemente principale care 
se bazează pe normele legii penale și rezultă din faptul 
comiterii infracțiunii:

– obligativitatea persoanei de a răspunde pentru cele 
săvârșite în fața statului în persoana organelor împuter-
nicite de stat și de a suporta urmările aplicării măsurilor 
de constrângere statală, prevăzute de lege;

– aprecierea negativă a faptei comise și a făptuitoru-
lui, exprimată în sentința instanței de judecată;

– stabilirea pentru inculpat a pedepsei penale con-
crete sau a altei măsuri cu caracter penal, sau liberarea 
de ele;

– antecedentele penale ca consecințe specifice de 
drept ale condamnării cu ispășirea pedepsei penale6.

Т.А. Lesnievski-Коstareva consideră că răspun-
derea penală are ca conținut obligațiunea persoanei 
de a nu comite infracțiuni, iar în cazul săvârșirii lor – 
obligațiunea de a suporta măsurile de constrângere de 
stat în limitele prevăzute de legea penală. Cu această 
obligațiune a persoanei corespondează dreptul statu-
lui de a stabili interdicția juridico-penală și limitele 
corespunzătoare ale pasibilității de pedeapsă și drep-
tul de a cere de la fiecare persoană respectarea acestei 
interdicții, dreptul de a trage la răspundere persoana vi-
novată și obligațiunea de a acționa în limitele prevăzute 
pentru această răspundere în cadrul juridico-penal33.

N.А. Оgurțov și А.V. Naumov identifică conținutul 
răspunderii penale prin totalitatea măsurilor de con-
strângere din numele statului aplicate față de persoana 
care a comis o infracțiune8. V.S. Еgorov consideră că 
nu este pe deplin justificat de a atribui la conținutul răs-
punderii penale toate formele de constrângere juridico-
penală. Astfel, autorul nu este de acord cu opinia lui 
L.V. Bagrii-Sahmatov, care subliniază în calitatea aces-
tor măsuri și pe cele de constrângere contravențională, 
precum și măsurile de constrângere cu caracter medi-
cal, măsurile de constrângere cu caracter educativ39, 11.

În viziunea lui V.S. Еgorov, măsurile de constrânge-
re cu caracter contravențional sunt măsuri de răspunde-
re individuale, care au propriile temeiuri, bază juridică, 
ordine de aplicare și conținut juridic. Măsurile de con-
strângere cu caracter medical, în esență, sunt niște mă-
suri de tratament, aplicate față de persoanele care sufe-
ră de o boală psihică, tulburare psihică temporară sau 
o altă stare patologică, care, de altfel, nu este rațional 
și logic de a fi supus răspunderii penale. Măsurile de 
constrângere cu caracter educativ aplicate față de mi-
nori constituie nu un element al răspunderii penale, ci 
o alternativă a acesteia. Ele nu se realizează în ordinea 
executării, ci în locul răspunderii penale. Conținutul 
lor, ordinea de aplicare și efectele juridice, compara-
tiv cu măsurile de răspundere penală posedă, în opinia 
autorului citat, deosebiri calitative11. În opinia noastră, 
la categoria conținutului răspunderii penale, urmează 
a fi atribuită liberarea de răspundere penală a minori-

lor, realizarea acesteia fiind posibilă prin aplicarea unor 
măsuri de constrângere cu caracter educativ. În raport 
cu liberarea de răspundere penală cu atragerea la răs-
pundere contravențională, suntem de părerea că aceasta 
nu formează conținutul răspunderii penale, fiind nece-
sară excluderea acestei forme din cadrul modalităților 
normative de liberare de răspundere penală.

În aserțiunea noastră, conținutul răspunderii juridi-
co-penale se află în legătură directă cu caracterul nor-
melor de drept penal care se încalcă în urma comite-
rii infracțiunii. În acest ultim sens, se face delimitare 
între răspunderea penală și alte forme de răspundere 
juridică. Adică, fiecare dintre formele de răspundere 
juridică se deosebesc după conținutul lor, temeiul și 
ordinea de aplicare a acestora11. Conținutul și gradul 
răspunderii penale depind în mod nemijlocit, de gra-
dul prejudiciabil al infracțiunii comise, personalitatea 
infractorului, alte circumstanțe care au importanță în 
cauza respectivă11. Adică, după cum se indică de autorii                               
М.I. Leapunov și Ia.М. Brainin, la determinarea cercu-
lui de infracțiuni (faptelor prejudiciabile) legiuitorul ia 
în vedere un ansamblu de circumstanțe, care sunt legate 
de faptul, la ce se atentează prin faptă (obiect), în ce 
concret constă fapta săvârșită (latura obiectivă), care 
este persoana infractorului (subiect), de care motive s-a 
condus și care au fost scopurile săvârșirii faptei (latura 
subiectivă). Ansamblul de circumstanțe menționate 
și determină gradul prejudiciabil al infracțiunii con-
crete40, 41 și, ca efect, limitele răspunderii penale.

Acest conținut este format din dreptul statului în 
cadrul raportului de drept penal de a angaja răspunde-
rea penală a făptuitorului, în oricare formă de realizare 
prevăzută de legea penală, și obligația infractorului de 
a răspunde pentru fapta infracțională comisă și a supor-
ta oricare formă de realizare a răspunderii penale. În 
acest sens, și apare necesitatea de a reglementa cât se 
poate de detaliat cele mai nuanțate caracteristici legate 
de conținutul, precum și de ordinea procesuală de reali-
zare a răspunderii penale11.

Concluzii
1. Definiția răspunderii penale din legea penală se 

referă mai mult la noțiunea de realizare a răspunderii 
penale. Considerăm că această definiție normativă ur-
mează a fi exclusă din legea penală.

2. Cele trei instituții (infracțiunea, răspunderea pe-
nală, pedeapsa penală), diferite ca conținut și esență, 
formează componentele de bază ale sistemului drep-
tului penal, însă este necesară stabilirea nu numai a 
unei condiționări, în raport cu acest sistem general al 
dreptului penal, ci și a unei condiționări direcționate de 
la infracțiune spre răspundere penală și, mai apoi, spre 
pedeapsă penală. Această intercodiționare are efect și 
caracter pasibil, nu însă și obligatoriu. Nu există răs-
pundere penală fără infracțiune și nu există pedeapsă 
penală fără infracțiune și în afara răspunderii penale. 
Însă, deși devine obligatorie răspunderea penală în ca-
zul comiterii oricărei infracțiuni, nu are efect obligato-
riu, de fiecare dată, în cazul comiterii unei infracțiuni, 
ca răspunderea penală să se realizeze în forma pedepsei 
penale.
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3. Răspunderea penală poate fi definită ca fiind mij-
locul de realizare a ordinii de drept penal (k) în forma 
celei mai aspre (b) răspunderi juridice (a), intervenită, 
într-un cadru juridic determinat, (j) drept consecință 
a săvârşirii unei infracțiuni (c) în momentul apariției 
raporturilor de natură juridico-penală (d), adică acel 
raport juridico-penal (e) cu caracter de constrângere 
(f) între stat, pe de o parte, și infractor, pe de altă parte, 
(g) în care statul apare cu dreptul de a angaja răspun-
derea penală a făptuitorului în forma de realizare pre-
văzută de legea penală, (h) iar infractorul are obligația 
de a răspunde pentru fapta infracțională comisă și a 
suporta forma de realizare a răspunderii penale prevă-
zută de legea penală (i).
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Introducere. Multitudinea de modalităţi faptice 
raportate la infracţiunea de fabricare sau punere 

în circulaţie a cardurilor ori a altor instrumente de plată 
false determină un ansamblu de controverse teoretice, 
care pun în mişcare o calificare neuniformă a infracţiu-
nii. Aceste controverse sunt, în esenţă, legate de obiec-
tul material şi conţinutul constitutiv al infracţiunii (în 
particular, latura subiectivă a infracţiunii).

Incoerenţele au devenit iminente şi în raport cu fap-
tul incriminării infracţiunii prin norma prevăzută de art. 
237 CP RM – ca normă parţial specială a celei prevă-
zute de art. 190 CP RM (escrocheria).

Operând cu anumite elemente de drept penal com-
parat, identificăm că legislaţia penală a României pune 
accentul pe o formă specifică de incriminare a acestor 
infracţiuni, în particular, pe lângă acţiunile de fabricare 
ori punere în circulaţie a cardurilor ori a altor instru-
mente de plată false, se indică normativ şi acţiunea de 
deţinere în scopul de a le pune în circulaţie3. Or, în 
raport cu interpretările doctrinare, avem o altă poziţie 
decât unii autori români, care fac referire în cazul fa-
bricării ori punerii în circulaţie a cardurilor ori a altor 
instrumente de plată false atât la forma intenţiei directe, 
cât şi la cea a intenţiei indirecte (ca forme ale vinovă-
ţiei)3. 

Dificultatea determinării şi calificării infracţiunii 
prevăzute de art. 237 CP RM sub aspectul laturii su-
biective reiese şi din faptul că conţinutul acestui ele-
ment constitutiv al componenţei de infracţiune are ca-
racter diferit: în cazul unei variante alternative – este 

obligatorie stabilirea atât a vinovăţiei în forma intenţiei 
directe, cât şi a scopului infracţiunii; în cel de-al doilea 
caz – scopul primei acţiuni alternative devine acţiune 
infracţională, iar un scop şi mobil ca atare nu are influ-
enţă asupra calificării infracţiunii. Este importantă însă 
uneori conştientizarea anumitor situaţii premise.

Conţinutul de bază. Conform art.51 alin.(1) CP 
RM „temeiul real al răspunderii penale îl constituie fap-
ta prejudiciabilă săvârşită, iar componenţa infracţiunii, 
stipulată în legea penală, reprezintă temeiul juridic al 
răspunderii penale”1. În baza art.52 alin.(1) CP RM „se 
consideră componenţă a infracţiunii totalitatea semne-
lor obiective şi subiective (subl. ne aparţine), stabilite 
de legea penală, ce califică o faptă prejudiciabilă drept 
infracţiune concretă”1. 

În ipoteza reglementărilor anunţate, apare cert faptul 
că semnele subiective au un rol important în procesul 
de calificare a unei fapte socialmente periculoase drept 
infracţiune concretă. Or, nu trebuie subevaluat rolul la-
turii subiective în raport cu importanţa laturii obiective 
a infracţiunii. În realitate, lipsa măcar a unui semn con-
stitutiv al componenţei de infracţiune, prevăzută de le-
gea penală, indică asupra lipsei elementului preexistent 
ori constitutiv al infracţiunii, iar ca finalitate – lipsei în 
faptele comise a unei infracţiuni.

După cum subliniază autorul rus B.А. Kurinov, 
anume latura subiectivă a infracţiunii reflectă legătura 
dintre conştiinţa şi voinţa infractorului cu fapta social-
mente periculoasă comisă de către acesta14. 

Dependenţa şi intercondiţionarea laturilor subiecti-

LATuRA  SuBIECTIVă  A  INFRACŢIuNII 
DE  FABRICARE  SAu  PuNERE  îN  CIRCuLAŢIE 
A  CARDuRILOR  SAu  A  ALTOR  INSTRuMENTE 

DE  PLATă  FALSE (art. 237 CP RM)
Tudor BorŞ,

doctorand (ICJP al AŞM)

REzuMAT
Fiind un element obligatoriu al oricărei componenţe de infracţiune – latura subiectivă impune anumite particularităţi 

specifice fiecărei infracţiuni în parte. Aceste particularităţi sunt legate de evaluarea de către legiuitor a sistemului de semne 
subiective şi aprecierea unora dintre semnele facultative în calitate de semne obligatorii atât în variantă tipică (semne con-
stitutive), cât şi în variantă circumstanţială.

Luând în calcul aceste premise, prin prezentul articol ştiinţific, este analizată latura subiectivă a infracţiunii de fabricare 
sau punere în circulaţie a cardurilor sau a altor instrumente de plată false, având la bază multitudinea de opinii expuse atât 
în literatura de specialitate autohtonă, cât şi în cea străină.

Cuvinte-cheie: intenţie, intenţie directă, scop, scop material, motiv, aspect volitiv, aspect intelectiv.

SuMMARY
As a compulsory element of any corpus delicti – the subjective side requires some specific features for each separate crime. 

These features are related to the evaluation made by the legislator of the system of subjective signs and the appreciation of 
some of the optional signs as compulsory signs in both typical form (constitutive signs) and the circumstantial variant.

Taking into account these assumptions in this scientific article is analyzed the subjective side of the offense of manufac-
turing or releasing cards or other instruments of false payment, having as a base the multitude of opinions expressed both 
in domestic specialized literature and the foreign one.
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ve şi obiective ale componenţei de infracţiune favori-
zează procesul de cercetare a infracţiunii, în special, de 
a stabili, în baza semnelor obiective, conţinutul laturii 
subiective a infracţiunii, pe de o parte, iar, de pe altă 
parte, de a interpreta corect însuşi conţinutul semnelor 
obiective ale infracţiunii17.

În opinia unor autori români (V.Dongoroz, S.Kahane, 
I.Oancea, Gh.Alecu, Gh.Nistoreanu, A.Boroi), latura 
subiectivă a conţinutului fiecărei infracţiuni constă în 
totalitatea condiţiilor cerute de lege cu privire la atitu-
dinea psihică a făptuitorului sub raportul conştiinţei şi 
voinţei sale faţă de materialitatea faptei săvârşite – ac-
ţiune, inacţiune, raport de cauzalitate, rezultat – pentru 
ca acea faptă să constituie infracţiune2,3,4. 

În continuare, Gh. Nistoreanu, A. Boroi subliniază 
că latura subiectivă a infracţiunii constă dintr-o anumi-
tă atitudine psihică, alcătuită din elemente intelective, 
volitive şi afective, care determină şi însoţesc actul fizic 
de executare4.

L.Barac defineşte latura subiectivă ca ansamblul 
condiţiilor referitoare la atitudinea psihică a făptuito-
rului în raport cu actul de conduită săvârşit şi urmările 
sale, fără de care infracţiunea nu ar exista5. 

С. Bulai defineşte latura subiectivă a conţinutului 
constitutiv al infracţiunii ca cuprinzând totalitatea con-
diţiilor privitoare la atitudinea psihică a făptuitorului 
faţă de obiectivitatea propriului său act de conduită, 
condiţiile cerute de lege pentru ca acest act să consti-
tuie infracţiune18. 

Unii autori ruşi nu pun accentul pe o definire anume 
a laturii subiective a infracţiunii, operând în context cu 
noţiunea de vinovăţie, noţiunea motivului şi scopului 
infracţiunii, eroarea de drept şi eroarea de fapt în cazul 
faptei socialmente periculoase6. 

Legislaţia penală a Republicii Moldova nu indică 
nemijlocit asupra existenţei unor elemente ale compo-
nenţei de infracţiune, ci a necesității determinării unor 
semne subiective şi obiective ale infracţiunii. Unele 
dintre aceste semne au caracter obiectiv, altele – carac-
ter subiectiv. Repartizarea acestor semne după anumite 
categorii (elemente) este necesară pentru însuşirea şi 
evaluarea mai adecvată a acestora, semnele compo-
nenţei de infracţiune obţinând – în final – o anumită 
clasificare.

În acest context, în opinia noastră, latura subiectivă 
a infracţiunii constituie un sistem de semne interne ca-
racterizând infracţiunea şi reflectând atitudinea psihică 
a făptuitorului faţă de actul de executare în ansamblul 
său. În aspect structural, latura subiectivă a infracţiunii 
este descrisă de următoarele semne: vinovăţia (inten-
ţie sau imprudenţă), motivul şi scopul infracţiunii11,7. 
Unele dintre aceste semne poartă un caracter obligato-
riu (adică sunt importante tuturor faptelor socialmente 
periculoase pentru a fi calificate drept infracţiuni con-
crete) şi facultative (secundare) – care devin obligato-
rii doar în unele cazuri. În acest ultim sens, L.Barac 
subliniază că uneori legiuitorul condiţionează existenţa 

laturii subiective a unor anumite infracţiuni de existen-
ţa unui mobil sau scop, ce se alătură intenţiei; alteori, 
deşi se poate identifica un mobil ori scop avut în vede-
re ori urmărit de făptuitor, nici mobilul, nici scopul nu 
importă din punct de vedere juridic, întrucât legea nu a 
condiţionat existenţa infracţiunii, în latura sa subiecti-
vă, de existenţa unui scop sau mobil5. 

Pornind de la conţinutul legislaţiei penale a Repu-
blicii Moldova în vigoare, stabilim că acest cadru nor-
mativ pune în valoare o incriminare obiectiv-subiecti-
vă. Legislaţia penală a Federaţiei Ruse se poziţionează 
sub aspectul incriminării subiective7. 

În conţinutul articolului ştiinţific, am anunţat ca 
scop identificarea semnelor laturii subiective a infracţi-
unii prevăzute de art. 237 CP RM. Or, după cum menţi-
onează autorul M. Neţoiu, în contextul unor cerinţe ale 
unei economii de piaţă, în cadrul specializării plăţilor 
fără numerar, s-a materializat o opţiune tehnologică: 
instrumentul multifuncţional de economisire, plată şi 
credit – cardul15. În atare sens, este vădită şi reală ne-
cesitatea protecţiei acestui obiect material şi a relaţi-
ilor formate în raport cu el potrivit cadrului normativ 
în vigoare, inclusiv sub aspect juridico-penal. Conform 
normei invocate, varianta tipică a infracţiunii constă în 
fabricarea în scopul punerii în circulaţie sau punerea 
în circulaţie a cardurilor sau a altor instrumente de 
plată false, care nu reprezintă semne băneşti sau titluri 
de valoare, dar care confirmă, stabilesc sau acordă 
drepturi sau obligaţii patrimoniale1. Varianta calificată 
a infracţiunii pune accent pe comiterea infracţiunii de 
un funcţionar ori alt salariat în exerciţiul funcţiunii, de 
un grup criminal organizat sau de o organizaţie crimi-
nală, în proporţii deosebit de mari1.

În aspect general, vinovăţia penală poate fi definită 
ca fiind atitudinea psihică a făptuitorului faţă de fapta 
socialmente periculoasă săvârşită şi faţă de consecin-
ţele prejudiciabile survenite (apelând la noţiunea de 
vinovăţie – ca semn al infracţiunii). În mod particular 
însă, fiecare formă de vinovăţie, pentru a întregi conţi-
nutul constitutiv al infracţiunii concrete şi a deveni un 
semn al laturii subiective, trebuie să se reflecte într-o 
anumită formă cerută de lege4. De aici şi completarea 
noţiunii anterior anunţate a vinovăţiei – ca semn al la-
turii subiective a infracţiunii – cu sintagma „atitudine 
ce se exprimă în forma de vinovăţie prevăzută de lege 
pentru ca acel tip de faptă să constituie infracţiune” 3. 

Potrivit conţinutului art.17-18 CP RM, identificăm 
existenţa a două forme ale vinovăţiei – intenţie şi im-
prudenţă. Iar după art. 17 CP RM „se consideră că in-
fracţiunea a fost săvârşită cu intenţie, dacă persoana 
care a săvârşit-o îşi dădea seama de caracterul prejudi-
ciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, a prevăzut urmările 
ei prejudiciabile, le-a dorit sau admitea, în mod conşti-
ent, survenirea acestor urmări”; art.18 CP RM preve-
de că „se consideră că infracţiunea a fost săvârşită din 
imprudenţă dacă persoana care a săvârşit-o îşi dădea 
seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţi-
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unii sale, a prevăzut urmările ei prejudiciabile, dar con-
sidera, în mod uşuratic, că ele vor putea fi evitate, ori nu 
îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii 
sau inacţiunii sale, nu a prevăzut posibilitatea survenirii 
urmărilor ei prejudiciabile, deşi trebuia şi putea să le 
prevadă” 1. 

Din definiţiile normative ale formei de vinovăţie 
(intenţie şi imprudenţă) se face delimitare între sub-
formele acestora: intenţie – intenţie directă şi intenţie 
indirectă; imprudenţă – sineîncrederea exagerată şi ne-
glijenţa infracţională.

După cum subliniază V.Stati, latura subiectivă a in-
fracţiunii de fabricare sau punere în circulaţie a carduri-
lor sau a altor instrumente de plată false se exprimă, în 
primul rând, în vinovăţie sub formă de intenţie directă 
(subl. ne aparţine). Interpretarea autorului vizavi de 
aceste constatări, în lumina dispoziţiei art.17 CP RM, 
este următoarea: făptuitorul îşi dădea seama de caracte-
rul prejudiciabil al fabricării sau punerii în circulaţie a 
cardurilor sau a altor instrumente de plată false şi dorea 
săvârşirea acestei fapte8. 

Acelaşi lucru reiese şi din opinia autorilor V. Berli-
ba, R. Cojocaru, N.А. Lolașenko, V.G. Baiahcev, care 
menţionează că latura subiectivă a infracţiunii în cau-
ză se exprimă prin vinovăţie în forma intenţiei direc-
te9,12,13.

V.Dongoroz, S.Kahane, I.Oancea ş.a. subliniază că 
acţiunea de falsificare a unei valori nu este relevantă 
penal decât dacă este săvârşită cu vinovăţie, adică cu 
voinţă şi intenţie10. Or, subliniază autorii citaţi, latura 
subiectivă este alcătuită din voinţa făptuitorului de a 
efectua acţiunea de falsificare şi intenţia acestuia de a 
realiza prin acea acţiune o valoare care aparent să co-
respundă unei valori adevărate10. 

În opinia noastră, operând cu descrierea dispoziţiei 
art.237 alin. (1) CP RM (fabricarea în scopul punerii 
în circulaţie (subl. ne aparţine) sau punerea în circula-
ţie a cardurilor sau a altor instrumente de plată false 
(subl. ne aparţine)), identificăm latura subiectivă a in-
fracţiunii prevăzute de art. 237 CP RM prin următoa-
rele semne:

 – vinovăţia, în forma intenţiei directe şi
– pentru o modalitate a infracţiunii, caracterizată 

prin fabricarea cardurilor sau a altor instrumente de 
plată false, care nu reprezintă semne băneşti sau titluri 
de valoare, dar care confirmă, stabilesc sau acordă 
drepturi sau obligaţii patrimoniale1 este obligatoriu 
scopul infracţiunii – scopul de a le pune în circulaţie9. 

Deci, apelând la norma art.17 CP RM, detaliem ur-
mătoarea situaţie în raport cu infracţiunea prevăzută de 
art.237 CP RM – persoana îşi dădea seama de caracte-
rul prejudiciabil al acţiunii de fabricare sau punere în 
circulaţie a cardurilor ori a altor instrumente de plată 
false, a prevăzut că prin aceste acţiuni se cauzează da-
une sistemului de relaţii sociale din cadrul sistemului 
financiar-bancar cu privire la emisia şi circuitul car-
durilor şi a altor instrumente de plată, care nu consti-
tuie valută sau titluri de valoare, stabilesc sau acordă 

drepturi sau obligaţii patrimoniale, şi dorea săvârşirea 
acestor acţiuni. Or, prin conţinutul oricărei infracţiuni 
se cauzează ori se creează pericolul cauzării unor daune 
relaţiilor sociale apărate prin legea penală, însă în unele 
cazuri aceste urmări au importanţă pentru calificarea 
infracţiunii concrete, în alte cazuri ele sunt luate în ve-
dere doar la individualizarea pedepsei penale. 

Punând accent pe modalităţile normative prevăzu-
te în formă de agravare a infracţiunii – de un funcţio-
nar ori alt salariat în exerciţiul funcţiunii, de un grup 
criminal organizat sau de o organizaţie criminală, în 
proporţii deosebit de mari1 – stabilim că acestea, sub 
aspect subiectiv, depind, în măsură deplină, de latura 
subiectivă a infracţiunilor în varianta tip. Or, varian-
ta agravantă a infracţiunii nu semnifică altceva decât 
varianta-tip a infracţiunii, la care se adaugă un semn 
circumstanţial agravant. Şi, deoarece legislaţia penală 
prin art.237 alin. (2) CP RM nu pune în evidenţă o de-
osebire a laturii subiective în raport cu art.237 alin. (1) 
CP RM, acesta nu se modifică. Important este ca per-
soana care comite infracţiunea în proporţii deosebit de 
mari să conştientizeze anume acest fapt. Dacă persoana 
a dorit confecţionarea ori punerea în circulaţie a cardu-
rilor ori a altor instrumente de plată false în proporţii 
deosebit de mari, însă din motive independente de vo-
inţa sa a comis o faptă de asemenea gen în proporţii mai 
mici, atunci acţiunea săvârşită trebuie calificată în baza 
regulilor tentative infracţionale (art. 27, 237 alin.(2) CP 
RM). Acţiunea de deţinere propriu-zisă a cardurilor ori 
a altor instrumente de plată false, în scopul de a le pune 
în circulaţie, trebuie calificată ca pregătire de infracţiu-
ne (art. 26, 237 CP)

În baza unor reguli generale de calificare a infrac-
ţiunilor, B.A. Kurinov menţionează că în cazul în care 
scopul şi motivul infracţiunii apar în calitate de semne 
necesare ale laturii subiective a infracţiunii concrete, 
această faptă infracţională a fost atribuită de către le-
giuitor la categoria infracţiunilor intenţionate14. De ase-
menea, structura laturii subiective a infracţiunilor pre-
văzute de CP RM ne oferă temei de a accentua că dacă 
scopul devine un semn obligatoriu pentru componenţa 
de infracţiune, atunci intenţia poate fi doar directă.

De aici şi faptul că suntem promotorii ideii include-
rii unei reguli generale în CP RM, prin care s-ar preve-
dea (asemenea legislaţiei României18) că infracţiunile 
se manifestă, sub aspect subiectiv, prin vinovăţie sub 
forma imprudenţei, doar în cazurile în care acest lucru 
este prevăzut expres de articolele părţii speciale a CP 
RM.

Cele două modalităţi normative ale infracţiunii în 
varianta-tip prevăzută de art.237 CP RM sunt descrise, 
sub aspectul laturii subiective, puţin diferit: după cum 
am anunţat anterior – în cazul uneia dintre ele (fabrica-
rea) se alocă un caracter obligatoriu nu numai pentru 
determinarea vinovăţiei în forma intenţiei directe, ci şi 
scopului infracţiunii; în cel de-al doilea caz – punerea 
în circulaţie – importanţă calificativă are doar determi-
narea vinovăţiei în forma intenţiei directe.
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Practica judiciară se confruntă cu multiple dificul-
tăţi la stabilirea scopului punerii în circulaţie în cazul 
faptei de fabricare a cardurilor sau a altor instrumente 
de plată false, care nu constituie valută sau titluri de va-
loare, dar care confirmă, stabilesc sau acordă drepturi 
sau obligaţii patrimoniale. Aceste dificultăţi sunt lega-
te, în principiu, de imposibilitatea de probare a acestui 
scop în cazul în care numărul de carduri este redus şi 
nu a fost pus în circulaţie niciun card până la momen-
tul descoperirii faptei de confecţionare a acestor valori 
false. De asemenea, de multe ori în practica judiciară 
este identificată fapta de deţinere a cardurilor ori a altor 
instrumente de plată false şi, în cazul în care se constată 
că făptuitorul a avut scopul de a le pune în circulaţie, 
fapta poate fi incriminată doar ca pregătire a infracţiu-
nii prevăzute de art.237 CP RM. În acest context, este 
necesară, în viziunea noastră, completarea normei pre-
văzute de art.237 CP RM cu o acţiune alternativă – de-
ţinerea în scopul punerii în circulaţie a cardurilor ori a 
altor instrumente de plată false.

Scopul infracţiunii (finalitatea urmărită prin săvârşi-
rea faptei ce constituie elementul material al infracţiunii, 
obiectivul propus şi reprezentat de făptuitor ca rezultat 
al acţiunii sau inacţiunii sale18) devine obligatoriu doar 
în cazul probării unei variante alternative a infracţiunii 
prevăzute de art. 237 CP RM – fabricarea în scopul pu-
nerii în circulaţie (subl. ne aparţine) a cardurilor sau 
a altor instrumente de plată false, care nu reprezintă 
semne băneşti sau titluri de valoare, dar care confir-
mă, stabilesc sau acordă drepturi sau obligaţii patri-
moniale1. Pe bună dreptate, subliniază autorii V.Stati, 
V.G. Baiahcev, lipsa scopului de punere în circulaţie 
a acestor obiecte materiale determină excluderea răs-
punderii penale în baza normei prevăzute de art.237 CP 
RM. Or, un scop, care ar exclude răspunderea penală 
potrivit dispoziţiei normative invocate ar fi, spre exem-
plu, completarea prin unicul exemplar fabricat în pro-
pria colecţie de carduri, demonstrarea calităţilor sale la 
confecţionarea acestor obiecte etc.8,13 

N. Potapenko menţionează că identificarea corectă 
a faptelor socialmente periculoase, reieşite din cadrul 
normativ în vigoare, cuprinse de intenţia făptuitorului 
şi scopul săvârşirii acestor acţiuni apar în calitate de 
legităţi necesare pentru alegerea normei juridico-pena-
le potrivite pentru calificarea infracţiunii în domeniul 
emiterii şi circulaţiei cardurilor şi a altor instrumente 
de plată false16. În acest ultim context, autorul rus citat 
face delimitare, pe bună dreptate, luând în calcul scopul 
final al faptelor socialmente periculoase comise, între:

– fapte săvârşite pentru a obţine venit din punerea 
în circulaţie a cardurilor ori a altor instrumente de pla-
tă false;

– fapte comise pentru sustragerea mijloacelor fi-
nanciare de pe conturile bancare ce nu le aparţin16. 

Adică, făptuitorul poate comite o fabricare de car-
duri ori alte instrumente de plată false pentru: 1) a le fo-
losi personal întru sustragerea mijloacelor financiare de 
pe conturi; 2) a le transmite (cu titlu oneros ori gratuit) 

altor persoane pentru a le folosi conform destinaţiei.
Aceste două particularităţi specifice întregesc scopul 

de punere în circulaţie în cazul infracţiunii prevăzute 
de art.237 CP RM, manifestate în forma alternativă a 
fabricării cardurilor sau a altor instrumente de plată 
false, care nu reprezintă semne băneşti sau titluri de 
valoare, dar care confirmă, stabilesc sau acordă drep-
turi sau obligaţii patrimoniale.

În varianta alternativă – punerea în circulaţie a 
cardurilor sau a altor instrumente de plată false, care 
nu reprezintă semne băneşti sau titluri de valoare, dar 
care confirmă, stabilesc sau acordă drepturi sau obli-
gaţii patrimoniale (în particular, este vorba de materia-
lizarea scopului din cadrul acţiunii anterior menţionate 
într-o faptă alternativă, adică aceeaşi premisă apare ca 
scop într-un caz, şi ca acţiune – în cel de-al doilea caz), 
scopul este, de regulă, unul material. În esenţă, acesta 
nu are importanţă la calificarea faptei infracţionale, ci 
doar la individualizarea pedepsei penale.

Nu suntem de acord cu opinia lansată de către au-
torii ruşi V.G. Baiahcev, Iu.I Skuratov, V.M. Lebedev,  
V.I. Radcenko, A.S. Mihlin, precum că infracţiunea în 
cauză (textul normativ prevăzut de legislaţia penală a 
Federaţiei Ruse, practic, coincide la acest comparti-
ment cu textul incriminator adoptat de legiuitorul Re-
publicii Moldova – n.a.), fiind caracterizată prin for-
ma intenţionată a vinovăţiei (intenţie directă) impune 
obligativitatea stabilirii în toate cazurile a scopului de a 
pune în circulaţie cardurile ori alte instrumente de pla-
tă false13,20,21. Considerăm, după cum am menţionat an-
terior, că acest scop se cere stabilit în mod obligatoriu 
doar în cazul acţiunii de fabricare a cardurilor ori a altor 
instrumente de plată false. În varianta punerii în circu-
laţie a cardurilor ori a altor instrumente de plată false 
este necesară doar stabilirea momentului de conştien-
tizare de către persoana care nu fabrică faptul falsului 
acestor obiecte12. Cu alte cuvinte, după cum subliniază 
Gh. Alecu, în cazul în care autorul infracţiunii derivate 
este o altă persoană decât cel care a afectat falsificarea, 
trebuie să se dovedească că acesta a avut reprezentarea 
că pune în circulaţie valorile falsificate3. 

Prin mobil sau motiv al infracţiunii, după cum sus-
ţine C.Bulai, se înţelege impulsul intern al făptuitorului 
la săvârşirea infracţiunii, adică acea dorinţă, tendinţă, 
pasiune, acel sentiment ce a făcut să se nască în min-
tea făptuitorului ideea săvârşirii unei anumite activităţi 
conştient orientată într-o anumită direcţie în vederea 
satisfacerii acelei dorinţe, tendinţe, pasiuni etc.18.

A.Borodac subliniază că motivul influenţează asu-
pra conştiinţei omului, îi orientează voinţa, condiţio-
nează caracterul acţiunilor, determinând prin aceasta, 
în mod esenţial, conţinutul vinovăţiei, dar care nu-şi 
pierde totodată independenţa11. 

Susţinem pe deplin aserţiunea autorului Gh.Alecu, 
precum că la nici o infracţiune intenţionată nu poate 
lipsi mobilul, întrucât nu poate exista acţiune conştien-
tă a persoanei fizice la baza căreia să nu stea un anumit 
mobil19. 
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În opinia lui V. Stati, motivul infracţiunii prevă-
zute de art.237 CP RM, în cele mai frecvente cazuri, 
este format din interesul material. Însă, menţionează 
autorul, nu sunt excluse şi alte motive: năzuinţa de a 
demonstra altora abilităţile de imitare a cardurilor sau 
a altor instrumente de plată autentice; năzuinţa de a 
testa vigilenţa celor care verifică autenticitatea cardu-
rilor sau a altor instrumente de plată; teribilismul etc. 
Acestea din urmă însă nu influenţează procesul califi-
cării infracţiunii de fabricare sau punere în circulaţie a 
cardurilor sau a altor instrumente de plată false8. 

Evident, infracţiunea de fabricare ori punere în 
circulaţie a cardurilor ori a altor instrumente de plată 
false este o infracţiune, care se comite, în ansamblu, 
din anumite interese materiale. În acest sens, consta-
tăm un scop imediat – scopul de a pune în circulaţie 
(în cazul acţiunii de fabricare a cardurilor ori a altor 
instrumente de plată false), şi un scop final – este, de 
regulă, de a se îmbogăţi. Mobilul (motivul) infracţiu-
nii nu întotdeauna influenţează calificarea infracţiunii 
de fabricare ori punere în circulaţie a cardurilor ori 
a altor instrumente de plată false şi acesta are, de re-
gulă, conţinutul unor motive materiale, deşi nu sunt 
excluse şi alte motive.

Concluzii:
1. Latura subiectivă a infracţiunii constituie un sis-

tem de semne interne care caracterizează infracţiunea 
şi reflectă atitudinea psihică a făptuitorului faţă de ac-
tul de executare în ansamblul său.

2. Operând cu descrierea dispoziţiei art.237 alin. 
(1) CP RM, se identifică latura subiectivă a infracţi-
unii prin următoarele semne: vinovăţia, în forma in-
tenţiei directe, şi – pentru o modalitate a infracţiunii 
– scopul de a le pune în circulaţie.

3. Este necesară modificarea conţinutului normei 
prevăzute de art.237 CP RM, având în vedere faptul 
că, de multe ori, se identifică în practica judiciară sco-
pul de a pune în circulaţie obiectul material al infrac-
ţiunii, însă nu poate fi corelat cu conţinutul obiectiv 
prevăzut de legea penală.

4. Scopul infracţiunii prevăzut de art.237 CP RM 
în varianta alternativă – fabricarea cardurilor ori a al-
tor instrumente de plată false – este obligatoriu pentru 
calificarea infracţiunii. Acest scop este de a pune în 
circulaţie falsurile vizate. 

5. Punerea în circulaţie – în calitate de scop, poate 
lua forma atât a transmiterii altor persoane, pentru ca 
acestea din urmă să le utilizeze conform destinaţiei, 
ori în forma utilizării personale a lor de către făptu-
itor.

6. În cazul variantei agravante – săvârşirea infrac-
ţiunii în proporţii deosebit de mari – aceasta se carac-
terizează prin vinovăţie în forma intenţiei directe.

Recenzent: 
Viorel  BERLIBA, 

doctor în drept, conferenţiar universitar 
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Introducere
Legislația penală în vigoare pune accentul pe anu-

mite principii generale de diferențiere a pedepsei pe-
nale în baza circumstanțelor agravante și atenuante, 
precum și pe anumite limite ale individualizării pe-
depsei în baza stabilirii prezenței de fapt a acestor stări 
agravante ori atenuante. Și dacă la faza inițială legiu-
itorul propune un anumit mecanism de diferențiere a 
pedepsei penale în cazul în care se prezumă existența 
unor circumstanțe agravante, circumstanțe atenuan-
te ori concursul acestora, atunci problematica amplă 
la nivelul individualizării pedepsei penale este foar-
te complexă, complexitatea datorându-se nu doar 
conținutului principiilor puse în seama diferențierii și 
individualizării pedepsei penale, dar și fiind raportate 
la întreg sistemul pedepselor prevăzute de legea pena-
lă pentru fiecare infracțiune aparte.

Pedeapsa penală este diferențiată nu doar în raport 
cu infracțiunea prevăzută de partea specială a Codu-
lui penal, ci și prin intermediul unui ansamblu de alte 
situații juridice, printre ele figurând circumstanțele 
agravante și atenuante. Și dacă la nivel teoretic posi-
bilitatea de diferențiere apare certă, în baza unei for-
me ideale de prevedere a unei singure pedepse penale, 
atunci individualizarea ține seama de clarificarea unor 
nuanțe legate de diferitele sancțiuni prevăzute pentru 
infracțiunile săvârșite.

Considerând cele subliniate anterior, am stabilit că 
dacă ar fi prevăzută de legea penală ca sancțiune doar 
o singură pedeapsă pentru o infracțiune (de exemplu, 
ca în cazul omorului fără circumstanțe agravante – 
art.145 alin.(1) CP RM – se prevede doar pedeapsa în-
chisorii), atunci limitele diferențierii ar fi fost reduse, 
așa cum este la moment prevăzut de legea penală. Însă 
sancțiunile penale sunt diverse (se prevăd pedepse al-
ternative, se prevede pe lângă o pedeapsă de bază una 
complementară etc.), fapt care impune și o diferențiere 
mai amplă a acestor pedepse în baza circumstanțelor 
agravante ori atenuante. Or, cu cât aceste reguli gene-
rale de diferențiere vor fi mai amănunțit descrise, cu 
atât posibilitatea de a realiza eficient individualizarea 
pedepsei penale va fi mai mare, și invers.

Prin conținutul articolului științific elaborat, se 
scot în evidență anumite necesități de modificare a ca-
drului normativ în materie de diferențiere a pedepsei 
penale sub forma închisorii în baza circumstanțelor 
atenuante și crearea unor premise de aplicare eficientă 
a individualizării pedepsei în această formă prin pris-
ma stărilor atenuante.

Conținutul de bază
Operând cu definiția generală a politicii penale, 

expusă în literatura de specialitate, în particular că 
aceasta reprezintă un ansamblu de mijloace și metode, 
propuse legiuitorului sau efectiv folosite de către stat, 
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la o etapă anumită a dezvoltării sale și pe un anumit te-
ritoriu, pentru a preveni și a combate infracționalitatea1, 
identificăm elemente care-i conturează conținutul său 
din anumite aspecte specifice. Astfel, se face delimi-
tare între categoriile juridico-penale de criminalizare/
decriminalizare, penalizare/depenalizare, diferențiere/
individualizare a răspunderii penale, diferențiere/indi-
vidualizare a pedepsei penale.

Susținem pe deplin acest ultim punct de vedere, 
conturând premisa după care criminalizarea/decrimina-
lizarea constituie o prerogativă exclusivă a legiuitoru-
lui, care invocă diferența dintre procesul de criminali-
zare/decriminalizare și cel de penalizare/ depenalizare3. 
După cum indică autorul rus Т.А. Lesnievski-Kostare-
va, procesul de diferențiere a răspunderii penale și pe-
depsei penale acționează în sfera penalizării și depe-
nalizării, realizată de către legiuitor. Or, penalizarea și 
depenalizarea nu sunt reduse la procesul de diferențiere 
a răspunderii penale și a pedepsei penale3. 

Alți autori pun accentul pe categoria generală de in-
dividualizare, oferindu-i anumite particularități specifi-
ce (în dependență de etapa la care se face individualiza-
rea și subiectul care realizează această individualizare – 
n.a.). De aici și delimitarea individualizării legale, indi-
vidualizării judiciare, individualizării administrative2. 

Pornind de la ideea precum că o anumită pedeap-
să este aptă de a-și îndeplini funcțiile și realiza scopul 
numai dacă (atât în faza judecății, cât și în faza execu-
tării) este perfect individualizată1, identificăm faptul că 
individualizarea pedepsei intervine ca parte inerentă a 
activității de aplicare a legii penale. După cum subli-
niază autorii români Ș.Daneș, V.Papadopol, legiuitorul 
nu poate adapta el însuși pedeapsa fiecărui caz concret, 
fixând, în schimb, anumite coordonate în cadrul cărora 
urmează a se realiza, de către judecători, operația de 
stabilire și aplicare a pedepsei concrete. Aceste coordo-
nate alcătuiesc, împreună, cadrul legal al individualiză-
rii judiciare1 (limitele diferențierii).

Pe bună dreptate menționează L. Barac – pedeapsa 

trebuie să fie susceptibilă de o diviziune elastică încât 
să permită adaptarea ei concretă la gradul de pericol 
social al faptei și al făptuitorului2. După cum sublini-
ază M.Basarab, „pedeapsa, pentru a fi eficace, trebuie 
să fie adaptabilă, adică să se poată proporționaliza în 
funcție de pericolul concret al faptei, al făptuitorului și 
de împrejurările atenuante sau agravante în care s-a co-
mis (potrivit principiului individualizării pedepsei)”4. 
Această adaptare – ca finalitate – este asociată noțiunii 
de individualizare a pedepsei penale.

Pentru a favoriza aplicarea eficientă a legislației pe-
nale în vigoare, apelând la opiniile științifice ale auto-
rului Т.А. Lesnievski-Kostareva, se impune delimitarea 
diferențierii răspunderii penale și pedepsei penale de 
individualizarea răspunderii penale și pedepsei penale3. 
După cum subliniază autorul citat, cu cât este mai mare 
sfera de diferențiere, cu atât mai mică este sfera de in-
dividualizare și libertate a persoanei care aplică norma 
penală de a acționa după propria viziune (și invers – 
n.a.); or, arta politicii penale constă în faptul garantării 
corelației între elementele nominalizate3.

Această ultimă constatare reiese și din conținutul 
cadrului normativ în materie penală al Republicii Mol-
dova, care, prin art.7 CP RM descrie principiul indi-
vidualizării răspunderii penale şi pedepsei penale. 
Astfel, se indică că „la aplicarea legii penale” (subl. ne 
aparține) „se ţine cont de caracterul şi gradul prejudici-
abil al infracţiunii săvârşite, de persoana celui vinovat 
şi de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravea-
ză răspunderea penală”5.

Răspunderea penală și pedeapsa penală – ca instituții 
ale dreptului penal – sunt strâns legate între ele, dar 
comportă semne caracteristice proprii, care angajează 
delimitarea acestora. De aici și necesitatea identificării 
separate a procesului de individualizare a răspunde-
rii penale și procesului de individualizare a pedepsei 
penale. Însă aceste procese se identifică doar la etapa 
aplicării normativului juridico-penal, nu și la cea de 
elaborare a cadrului normativ în acest domeniu.
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În viziunea noastră, politica penală, în baza ca-
tegoriilor enunțate, poate contura o anumită struc-
tură (Reprezentările nr. 1 și nr.2). Individualizarea 
răspunderii penale și pedepsei penale se identifică la 
etapa aplicării normei juridico-penale, fiind delimi-
tată de diferențierea răspunderii penale și pedepsei 
penale prin subiect. Diferențierea este realizată de 
către legiuitor, iar individualizarea de către persoana 

și a altor instituții ale dreptului penal asupra pedepsei 
închisorii.

Având la bază principiul legalității, care trebuie 
respectat și în raport cu procesul de individualizare a 
pedepsei penale, stabilim că acesta impune realizarea 
individualizării nu numai în limitele unui cadru norma-
tiv adoptat, ci și pe baza unor premise ale diferențierii 
de asemenea stabilite prin lege. Aceste premise sunt 
identificate de către Ș.Daneș, V.Papadopol ca fiind 
mijloace de individualizare. Autorii citați menționează 
că „mijloacele de individualizare constau în diferite 
posibilități acordate, prin lege, judecătorilor, în vede-
rea stabilirii acelei pedepse care – prin gen, cuantum 
și regim de executare – se învederează a fi cea mai 
adecvată fiecărui caz concret; fiecare mijloc are, deci, 
funcțional, valoarea unei facultăți de apreciere confe-
rită de lege judecătorilor”1. 

Conform art.78 alin.(1) CP RM, „în cazul în care 
instanţa de judecată constată circumstanţe atenuante 
la săvârşirea infracţiunii, pedeapsa principală se redu-
ce sau se schimbă după cum urmează:

a) dacă minimul pedepsei cu închisoare prevăzut 
la articolul corespunzător din Partea specială a pre-
zentului cod este mai mic de 10 ani, pedeapsa poate fi 
redusă până la acest minim;

b) dacă se aplică amenda, aceasta se poate coborî 
până la limita de jos;

c) dacă pentru infracţiunea săvârşită se prevede 
detenţiune pe viaţă, aceasta se înlocuieşte cu închi-
soare de la 15 la 25 de ani”5.

Se identifică faptul că legiuitorul a specificat doar 
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care aplică norma juridico-penală. Oricum, procesul 
de diferențiere a răspunderii penale nu trebuie ex-
tins pe toate limitele penalizării ori depenalizării, iar 
extrapolarea asupra procesului de criminalizare ori 
decriminalizare fiind inadmisibilă3. În context, im-
plicarea efectelor circumstanțelor atenuante ori agra-
vante are loc doar la etapa individualizării pedepsei 
penale.

Având la bază premisa după care pedeapsa penală 
se înscrie printre cele mai semnificative instituții ale 
dreptului penal și ocupă locul cel mai important în ca-
drul politicii penale, aceasta capătă un rol tot mai în-
semnat, subliniază Ș.Daneș, V.Papadopol, dacă la ela-
borarea și aplicarea ei se acționează în mod diferențiat, 
prevăzându-se limite minime și maxime proporționale 
cu pericolul social al infracțiunilor și dacă pedepsele 
concrete aplicate de către instanțele de judecată re-
prezintă echivalentul real al gravității faptei săvârșite 
și vinovăției făptuitorului1. Or, pedeapsa concretă, re-
zultat al operației de individualizare, trebuie să fie o 
expresie echilibrată a constrângerii și reeducării1. 

Cunoscând anumite elemente ce identifică indi-
vidualizarea pedepsei penale (cadrul general al pe-
depselor; felul pedepselor prevăzute de lege pentru 
fiecare infracțiune în parte, efectele circumstanțelor 
cu caracter atenuant și agravant1) în sarcina unei 
analize curente au fost puse anumite repere ce de-
termină problematica amplă a identificării efectelor 
circumstanțelor atenuante asupra pedepsei închisorii 
potrivit legislației penale a Republicii Moldova.

În acest sens, deducem posibilitatea de identifi-
care a următoarelor situații de influență a efectelor 
circumstanțelor nominalizate asupra pedepsei închi-
sorii:

1) efectele circumstanțelor atenuante asupra pe-
depsei închisorii;

2) efectele coexistenței circumstanțelor atenuante 
și agravante asupra pedepsei închisorii;

3) efectele coexistenței circumstanțelor atenuante 
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un mijloc de diferențiere a pedepsei închisorii în baza 
prezenței circumstanțelor atenuante (atât legale, cât 
și judiciare). Acest mijloc este determinat de o limi-
tă minimă a pedepsei relativ determinată a închisorii, 
care nu este în corelare cu vreo categorie a infracțiunii. 
Limita minimă a pedepsei închisorii urmează a fi ex-
clusivă, reieșind din utilizarea în context normativ a 
sintagmei „mai mic de 10 ani”.

Astfel, asemenea posibilități sunt puse la dispoziție 
de legislația în vigoare în o mare majoritate a cazurilor: 
în cazul infracțiunilor contra păcii și securității ome-
nirii, infracțiuni de război – 27 de posibilități din 37 de 
cazuri; infracțiunilor contra vieții și sănătății persoa-
nei – 21 de posibilități din 29 de cazuri; infracțiunilor 
contra libertății, cinstei și demnității persoanei – 16 
posibilități din 18 cazuri; infracțiunilor privind viața 
sexuală – 8 posibilități din 10 cazuri; infracțiunilor 
contra drepturilor politice, de muncă și altor drep-
turi constituționale ale cetățenilor – 17 posibilități 
din 40 de cazuri; infracțiunilor contra patrimoniului 
– 34 de posibilități din 50 de cazuri; infracțiunilor 
contra familiei și minorilor – 18 posibilități din 20 
de cazuri; infracțiunilor contra sănătății publice 
și conviețuirii sociale – 41 de posibilități din 46 de 
cazuri; infracțiunilor ecologice – 20 de posibilități 
din 20 de cazuri; infracțiunilor economice – 49 de 
posibilități din 62 de cazuri; infracțiunilor informa-
tice și infracțiunilor în domeniul telecomunicațiilor 
– 15 posibilități din 15 cazuri; infracțiunilor în do-
meniul transporturilor – 23 de posibilități din 27 de 
cazuri; infracțiunilor contra securității publice și a 
ordinii publice – 59 de posibilități din 75 de cazuri; 
infracțiunilor contra justiției – 30 de posibilități din 
35 de cazuri; infracțiunilor contra bunei desfășurări 
a activității în sfera publică – 20 de posibilități din 21 
de cazuri; infracțiunilor de corupție în sectorul privat 
– 10 posibilități din 10 cazuri; infracțiunilor contra 
autorităților publice și a securității de stat – 28 de 
posibilități din 42 de cazuri; infracțiunilor militare – 
52 de posibilități din 60 de cazuri.

În ansamblu, legislația penală în vigoare oferă 488 
de posibilități de a aplica efectele circumstanțelor ate-
nuante prevăzute în cazul în care pedeapsa penală a 
închisorii prevede o limită minimă mai mică de 10 
ani, din ansamblul de 617 cazuri (79,1%). Doar în 56 
de cazuri (9,1%) este prevăzută o pedeapsă sub forma 
închisorii cu minimul special de 10 ani și mai mult.

Potrivit art.79 alin.(1), (3) CP RM, „ținând cont 
de circumstanţele excepţionale ale cauzei, legate de 
scopul şi motivele faptei, de rolul vinovatului în să-
vârşirea infracţiunii, de comportarea lui în timpul şi 
după consumarea infracţiunii, de alte circumstanţe 
care micşorează esenţial gravitatea faptei şi a con-
secinţelor ei, precum şi de contribuirea activă a 
participantului unei infracţiuni săvârşite în grup la 
descoperirea acesteia, instanţa de judecată poate 

aplica o pedeapsă sub limita minimă, prevăzută de 
legea penală pentru infracţiunea respectivă, sau una 
mai blândă, de altă categorie, ori poate să nu apli-
ce pedeapsa complementară obligatorie. Minoratul 
persoanei care a săvârşit infracţiunea se consideră 
circumstanţă excepţională”. „În cazul condamnării 
persoanelor adulte pentru comiterea infracţiunilor 
deosebit de grave, instanţa de judecată poate apli-
ca o pedeapsă sub limita minimă prevăzută de le-
gea penală, dar constituind cel puţin două treimi din 
minimul pedepsei prevăzute de prezentul cod pentru 
infracţiunea săvârşită”5. 

Din start se observă faptul că, deși legiuitorul face 
o delimitare, după efect, între anumite circumstanțe 
atenuante și circumstanțe excepționale (or, după ca-
racterul acestora, circumstanțele excepționale com-
portă o natură de atenuare a pedepsei penale), nu le 
precizează semnele delimitării. Astfel, art.79 alin.(1) 
CP RM indică că „minoratul persoanei care a săvârșit 
infracțiunea se consideră circumstanță excepțională”, 
iar în baza art.76 alin.(1) lit. b) CP RM „la stabili-
rea pedepsei se consideră circumstanță atenuantă 
săvârșirea infracțiunii de către un minor”. De aseme-
nea, în baza art.79 alin.(1) CP RM „circumstanţele 
excepţionale ale cauzei sunt legate şi de contribuirea 
activă a participantului unei infracţiuni săvârşite în 
grup la descoperirea acesteia”, iar operând cu art.76 
alin.(1) lit. f) CP RM – ca circumstanță atenuantă apa-
re „… contribuirea activă la descoperirea infracţiunii 
sau la identificarea infractorilor…”5. 

Lipsa unei eficiente diferențieri a pedepsei penale, 
în particular sub aspectul criteriilor de diferențiere, 
determină și anumite dificultăți de individualizare a 
pedepsei penale și posibilitatea aplicării neuniforme a 
efectelor circumstanțelor atenuante și excepționale.

Indicând, în cazul circumstanțelor atenuante nu-
mai criteriul categorial de diferențiere – minimul 
special al pedepsei închisorii sub 10 ani – și efectul 
circumstanțelor atenuante – reducerea pedepsei închi-
sorii până la acest minim, legiuitorul creează premise 
pentru o individualizare a pedepsei penale, uneori nu 
prea eficientă. Or, după cum se subliniază în literatu-
ra de specialitate, circumstanțele atenuante trebuie să 
producă efecte reale1. 

În viziunea noastră, această diferențiere normativă, 
pusă la baza individualizării pedepsei penale, trebuie 
să conțină anumite reguli, reieșite, în principiu, din 
clasificarea infracțiunilor. Se observă că legiuitorul 
clasifică infracțiunile în dependență de pedeapsa apli-
cată drept urmare a prezumției unui grad și caracter 
prejudiciabil al acesteia (art.16 CP RM)5.

Ineficiența, pe alocuri, a cadrului normativ în 
materia diferențierii pedepsei penale pune în seamă 
faptul că pentru unele infracțiuni deosebit de grave 
(infracţiunile săvârşite cu intenţie pentru care legea 
penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un 
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termen ce depăşeşte 12 ani) – când limitele minime și 
maxime se focusează între 10 ani și mai mult de 12 ani 
– și unele infracțiuni grave (faptele pentru care legea 
penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un 
termen de până la 12 ani inclusiv) – limitele minime 
și maxime sunt prevăzute între 10 și 12 ani inclusiv 
(de exemplu, art.189 alin.(5) CP RM) nu este posi-
bilă aplicarea efectelor circumstanțelor atenuante în 
raport cu pedeapsa închisorii. Or, pentru infracțiunile 
excepțional de grave, diferențierea pedepsei penale pe 
bază de împrejurări atenuante este admisă, legiuitorul 
specificând în art.78 alin.(1) CP RM că „dacă pentru 
infracţiunea săvârşită se prevede detenţiune pe viaţă, 
aceasta se înlocuieşte cu închisoare de la 15 la 25 de 
ani”. Deși comportă o serie de incoerențe și coliziuni 
atât în diferențiere normativă a pedepsei penale, cât și 
în proces de individualizare a pedepsei penale, aceas-
tă ultimă ipoteză nu formează obiectul acestui articol 
științific (o descriere detaliată urmează a se desfășura 
în contextul conținutului altei cercetări de asemenea 
gen – n.a.).

Pentru a nu pune în dificultate procesul de indi-
vidualizare a pedepsei penale, diferențierea acestei 
pedepse trebuie să urmeze o anumită logică, rezul-
tată din reglementările normative în vigoare. Astfel, 
la descrierea principiului individualizării răspunderii 
penale și pedepsei penale (art.7 alin.(1) CP RM), le-
giuitorul pune accent pe „circumstanțele cauzei care 
atenuează răspunderea penală”, la indicarea criteriilor 
generale de individualizare a pedepsei penale (art.75 
alin.(1) CP RM) – pe circumstanţele cauzei care 
atenuează răspunderea penală. Deși din reprezentă-
rile grafice anterior detaliate reiese clar că efectele 
circumstanțelor atenuante se înscriu doar în procesul 
de individualizare a pedepsei penale, constatăm că 
legiuitorul urmează a modifica art.7 alin.(1) și art.75 
alin.(1) CP RM, indicând asupra „circumstanțelor 
care atenuează pedeapsa penală”.

Din cele consemnate, se constată că legiuitorul nu 
face nici o delimitare între circumstanțe atenuante și 
anumite circumstanțe excepționale, de altfel de ase-
menea cu caracter atenuant. În opinia noastră, această 
delimitare este de prisos pentru legislația penală în vi-
goare. Doar numai caracterul circumstanțelor atenuan-
te, precum și prezența unui ansamblu de circumstanțe 
atenuante, pot determina posibilitatea considerării 
unor circumstanțe atenuante excepționale6. 

Susținem pe deplin opinia autorilor Ș.Daneș, 
V.Papadopol, precum că împrejurările susceptibile de 
a constitui circumstanțe atenuante sunt realități obiec-
tive care, atunci când există, nu pot fi ignorate; dar, 
constatându-le, instanța nu este obligată să le recu-
noască în mod automat caracter ușurător. Instanța de 
judecată poate să recunoască sau nu caracterul atenuant 
al unor anumite stări, situații, atitudini etc., în funcție 
de evaluarea globală pe care o face asupra gradului de 

pericol social al infracțiunii și al periculozității făptu-
itorului1. 

Existența mai multor circumstanțe atenuante nu 
poate determina tot atâtea reduceri de pedeapsă. Con-
siderate în complexul lor, toate circumstanțele atenu-
ante reținute vor determina reducerea o singură dată 
a pedepsei, între noile limite speciale, dar prezența 
unei multiplicități de asemenea circumstanțe poate fi 
de natură a atrage o ușurare mai accentuată a pedep-
sei penale1. Pedeapsa penală se aplică în limitele pre-
văzute de cadrul sancționator al părții speciale a CP 
RM pentru infracțiunea concretă săvârșită. De aici, 
în raport cu pedeapsa închisorii, se identifică anumite 
situații specifice:

a) posibilitatea aplicării pedepsei închisorii în mod 
singular (de exemplu, art.1351 alin.(1) CP RM);

b) posibilitatea aplicării închisorii în mod alterna-
tiv cu una sau mai multe pedepse penale (de exemplu, 
art.135, 157 CP RM);

c) posibilitatea aplicării pedepsei închisorii în mod 
cumulativ cu una sau mai multe pedepse complemen-
tare (de exemplu, art.137 alin.(2), 1401 alin.(4) CP 
RM);

d) posibilitatea aplicării pedepsei închisorii în 
mod alternativ cu una sau mai multe pedepse penale, 
ambele în cumul cu o pedeapsă complementară (de 
exemplu, art.140 CP RM).

Este evident faptul că în cazul în care pedeapsa 
închisorii este prevăzută în mod singular ori cumu-
lativ cu una sau mai multe pedepse complementare, 
prezența circumstanțelor atenuante focusează efectele 
sale spre această pedeapsă. Din esența art.78 alin.(1) 
lit. a) CP RM stabilim că în cazul mai multor cate-
gorii de infracțiuni (grave ori deosebit de grave), cu 
aceleași limite minime de sancționare, dar diferențiate 
în baza limitelor maxime, individualizarea pedepsei 
penale poate avea aceeași finalitate. De exemplu, 
art.190 alin.(4) CP RM prevede ca pedeapsă închi-
soarea de la 7 la 10 ani cu privarea de dreptul de a 
ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită ac-
tivitate pe un termen de până la 5 ani; art.186 alin.
(5) CP RM – închisoare de la 7 la 12 ani; art.189 alin.
(4) CP RM – închisoare de la 7 la 13 ani; art.142 alin.
(2) CP RM – închisoare de la 7 la 15 ani. Apelând la 
mijlocul de individualizare (criteriul de diferențiere) a 
pedepsei penale în acest caz – dacă minimul pedepsei 
cu închisoare prevăzut la articolul corespunzător din 
partea specială a prezentului cod este mai mic de 10 
ani, pedeapsa poate fi redusă până la acest minim – 
stabilim că în toate aceste cazuri pedeapsa închisorii 
individualizată ca efect al circumstanțelor atenuante 
poate fi de 7 ani. Și aceasta, indiferent de maximul 
prevăzut și categoria infracțiunii stabilite (gravă ori 
deosebit de gravă).

Ineficiența mecanismului de individualizare a pe-
depsei închisorii prin prisma efectelor circumstanțelor 
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atenuante este vădită și considerând din alt exemplu, 
când maximul pedepsei este mai mare de 10 ani în-
chisoare, iar minimul este diferit, dar mai mic de 10 
ani. În acest caz, deși este catalogată ca o unică ca-
tegorie a infracțiunii (infracțiunea gravă), efectele 
circumstanțelor atenuante pot fi diferite în procesul 
individualizării. Astfel, de exemplu art.2891 alin.(1) 
CP RM prevede închisoarea de 3 la 12 ani; art.325 
alin.(3) CP RM – închisoare de la 6 la 12 ani cu amen-
dă în mărime de la 1.000 la 3.000 unităţi convenţi-
onale. Prin esența efectelor circumstanțelor atenuan-
te, pedeapsa închisorii în aceste cazuri (deși este o 
infracțiune gravă în ambele situații descrise) va avea 
posibilitatea de a fi individualizată diferit. Susținem 
aceste efecte de individualizare diferită, însă trebuie 
cunoscut și evaluat corect întreg sistemul de mijloace 
de diferențiere care să justifice posibilitatea aplicării 
unor mecanisme eficiente de individualizare a pedep-
sei penale în forma închisorii.

De asemenea, în unele cazuri particulare, pedeapsa 
penală a închisorii poate fi mai mică decât minimul 
prevăzut de norma de incriminare (de exemplu, în ca-
zul comiterii unei infracțiuni de pregătire a omorului 
intenționat – pedeapsa pentru pregătire poate fi mai 
mică decât minimul prevăzut de art.145 alin.(1), (2) 
CP RM). În cazul art.145 alin.(1) CP RM, deși ar pu-
tea fi puse în acțiune efectele circumstanțelor atenu-
ante asupra pedepsei închisorii conform conținutului 
art.78 alin.(1) lit. a) CP RM, interpretările sistematice 
denotă o lipsă de asemenea posibilitate.

În sensul descris anterior, considerăm necesară ma-
jorarea limitelor descrierii procesului de diferențiere 
a pedepsei penale sub forma închisorii prin interme-
diul efectelor circumstanțelor atenuante și oferirea 
unor soluții clare de individualizare a acestei pedep-
se. Astfel, efectele circumstanțelor atenuante asupra 
pedepsei închisorii trebuie să fie, în viziunea noastră, 
următoarele:

1. Efectele circumstanțelor atenuante asupra pe-
depsei închisorii:

a) închisoarea este prevăzută ca pedeapsă unică 
în conținutul sancțiunii penale:

– În cazul comiterii infracțiunii ușoare, prezența 
circumstanțelor atenuante ar determina individualiza-
rea pedepsei închisorii după cum urmează: pedeapsa 
închisorii este înlocuită cu o altă pedeapsă mai blân-
dă decât aceasta.

– În cazul comiterii infracțiunii mai puțin grave: 
limitele minime și maxime ale închisorii se reduc pe 
jumătate. În cazul în care limita minimă a închisorii 
obținută drept urmare a reducerii este mai mică decât 
6 luni, instanța poate decide aplicarea unei pedepse 
penale mai blânde decât închisoarea. 

– În cazul comiterii infracțiunii grave: limitele mi-
nime și maxime ale închisorii se reduc cu o treime.

– În cazul comiterii infracțiunii deosebit de grave: 

limitele minime și maxime ale închisorii se reduc cu 
o pătrime.

b) închisoarea este prevăzută ca pedeapsă al-
ternativă uneia sau mai multor pedepse penale mai 
blânde:

– În cazul comiterii infracțiunii ușoare prezența 
circumstanțelor atenuante ar determina excluderea 
posibilității de aplicare a pedepsei închisorii, fiind 
aplicate alte pedepse alternative prevăzute de norma 
incriminatoare.

– Dacă se comite o infracțiune mai puțin gravă: 
limitele minime și maxime ale închisorii se reduc pe 
jumătate. În cazul în care limita minimă a închisorii 
obținută drept urmare a reducerii este mai mică decât 
6 luni, instanța decide aplicarea obligatorie a unei 
pedepse penale alternative închisorii prevăzute de 
norma incriminatoare. 

– În cazul comiterii infracțiunilor grave și deosebit 
de grave, urmează a se prevedea doar pedeapsa în-
chisorii în formă singulară ori în cumul cu o altă pe-
deapsă, dar nu poate fi admisă o sancțiune cu caracter 
alternativ. Din aceste raționamente, cele expuse la lit. 
a) trebuie să fie eficiente și în aceste cazuri. Legislația 
penală însă nu oferă doar un asemenea tablou, prevă-
zând pentru infracțiuni grave și o alternativă pedep-
sei închisorii (de exemplu, art.40 alin.(1) CP RM). 
În acest sens, este necesară modificarea limitelor de 
sancționare, pentru a nu se oferi o posibilitatea prea 
amplă de individualizare a pedepsei penale.

c) închisoarea este prevăzută ca pedeapsă de 
bază, iar în calitate de pedeapsă complementară 
pedepsei închisorii intervenind o altă pedeapsă pe-
nală (mai multe pedepse penale):

– În cazul comiterii infracțiunii ușoare sau mai 
puțin grave prezența circumstanțelor atenuante ar de-
termina individualizarea pedepsei închisorii după cum 
urmează: pedeapsa închisorii se individualizează în 
baza celor expuse anterior, pedeapsa complementară 
fiind exclusă de fiecare dată.

– În cazul comiterii infracțiunii grave: limitele mi-
nime și maxime ale închisorii se reduc cu o pătrime, 
iar pedeapsa complementară nu se aplică. 

– În cazul comiterii infracțiunii deosebit de grave: 
limitele minime și maxime ale închisorii nu se modifi-
că, pedeapsa complementară însă nu se aplică.

2. Efectele coexistenței circumstanțelor atenuante 
și agravante asupra pedepsei închisorii:

a) închisoarea este prevăzută ca pedeapsă uni-
că în conținutul sancțiunii penale: în cazul comiterii 
infracțiunii s-ar determina individualizarea pedepsei 
închisorii după cum urmează – pedeapsa închisorii nu 
se aplică la limita maximă ori minimă, fiind dedusă 
în limitele minime cu adăugarea a 6 luni și limitele 
maxime din care se exclude acest termen.

b) închisoarea este prevăzută ca pedeapsă al-
ternativă uneia sau mai multor pedepse penale mai 
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blânde: în cazul comiterii infracțiunii ușoare sau mai 
puțin grave – pedeapsa închisorii se individualizează 
în limitele minimului pedepsei închisorii și cel mult o 
jumătate din maximul acestei pedepse. Pedepsele al-
ternative pedepsei închisorii nu pot fi aplicate.

c) închisoarea este prevăzută ca pedeapsă de 
bază, iar în calitate de pedeapsă complementară 
pedepsei închisorii intervenind o altă pedeapsă pe-
nală (mai multe pedepse penale) – în cazul comiterii 
infracțiunii în asemenea formă, pedeapsa complemen-
tară închisorii nu se aplică, iar individualizarea se face 
în dependență de categoria de infracțiune:

– infracțiunea ușoară și mai puțin gravă – minimul 
pedepsei închisorii, la care se adaugă 6 luni și maxi-
mul pedepsei închisorii;

– infracțiunea gravă – minimul pedepsei închisorii, 
la care se adaugă o pătrime din acest minim și maxi-
mul închisorii prevăzut de norma de incriminare;

– infracțiunea deosebit de gravă – minimul pe-
depsei închisorii, la care se adaugă o treime din acest 
minim și maximul închisorii prevăzut de norma de 
incriminare.

3. Efectele coexistenței circumstanțelor atenuante 
și a altor instituții ale dreptului penal asupra pedepsei 
închisorii:

În cazul unor instituții de drept penal, care au efect 
de diferențiere și individualizare a pedepsei penale – 
pregătirea de infracțiune și tentativa de infracțiune, 
acordul de recunoaștere a vinovăției, recidiva de 
infracțiuni etc., cadrul normativ urmează a pune la ve-
dere anumite mijloace eficiente de aplicare a fiecăruia 
dintre acestea. De exemplu, dacă este vorba despre o 
pregătire de infracțiune – această formă atipică de co-
mitere a infracțiunii de acum presupune posibilitatea 
diferențierii pedepsei penale, iar ca urmare a identifi-
cării circumstanțelor atenuante – trebuie să se inițieze 
procesul de diferențiere și individualizare anume de la 
acest ultim moment. De altfel, după cum am consta-
tat anterior, în unele cazuri, circumstanțele atenuante 
nu vor putea avea efect de diferențiere și individua-
lizare a pedepsei penale. Toate cele nuanțate sunt de 
natură a modifica, în viziunea noastră, atât limitele 
diferențierii și individualizării pedepsei penale, cât și 
a majora eficiența aplicativă a acestor instituții.

Concluzii
1. Legislația penală în vigoare scoate în evidență 

anumite principii generale de diferențiere a pedepsei 
penale în baza circumstanțelor agravante și atenuante, 
precum și anumite limite ale individualizării pedepsei 
în baza stabilirii prezenței de fapt a acestor stări agra-
vante ori atenuante.

2. Cu cât regulile generale de diferențiere vor fi 
mai amănunțit descrise, cu atât posibilitatea de a rea-
liza eficient individualizarea pedepsei penale va fi mai 
mare, și invers.

3. Este necesară identificarea separată a procesului 
de individualizare a răspunderii penale și a procesu-
lui de individualizare a pedepsei penale. Aceste pro-
cese se identifică doar la etapa aplicării normativului 
juridico-penal, nu și la cea de elaborare a cadrului 
normativ în acest domeniu.

4. Diferențierea este realizată de către legiuitor, iar 
individualizarea de către persoana care aplică norma 
juridico-penală. Oricum, procesul de diferențiere a 
răspunderii penale nu trebuie extins pe toate limitele 
penalizării ori depenalizării, iar extrapolarea asupra 
procesului de criminalizare ori decriminalizare fiind 
inadmisibilă. Implicarea efectelor circumstanțelor 
atenuante ori agravante are loc doar la etapa individu-
alizării pedepsei penale.

5. În ansamblu, legislația penală în vigoare oferă 
488 posibilități de a aplica efectele circumstanțelor 
atenuante prevăzute în cazul în care pedeapsa penală 
a închisorii prevede o limită minimă mai mică de 10 
ani, din ansamblul de 617 cazuri (79,1%). Doar în 56 
de cazuri (9,1%) este prevăzută o pedeapsă sub forma 
închisorii cu minimul special de 10 ani și mai mult.

6. Se deduce posibilitatea de identificare a urmă-
toarelor situații de influență a efectelor circumstanțelor 
nominalizate asupra pedepsei închisorii: efectele 
circumstanțelor atenuante asupra pedepsei închisorii; 
efectele coexistenței circumstanțelor atenuante și agra-
vante asupra pedepsei închisorii; efectele coexistenței 
circumstanțelor atenuante și a altor instituții ale drep-
tului penal asupra pedepsei închisorii.

7. Se consideră necesară majorarea limitelor de-
scrierii procesului de diferențiere a pedepsei pena-
le sub forma închisorii prin intermediul efectelor 
circumstanțelor atenuante și oferirea unor soluții clare 
de individualizare a acestei pedepse.

Recenzent:
Viorel V. BERLIBA,

doctor în drept,  conferențiar universitar 
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Exercitarea dreptului subiectiv civil de către ti-
tularul acestuia presupune respectarea unui 

comportament impus de normele legii și de condițiile 
actului constitutiv, pe de o parte, impunând, totodată, 
o anumită conduită și altor membri ai societății. În ca-
zul drepturilor reale, suntem în prezența unui model, în 
care titularul dreptului urmează regulile impuse de lege 
pentru a nu depăși limitele de exercitare a dreptului său 
subiectiv și, respectiv, a nu admite un abuz de drept, 
iar terții, un cerc nedeterminat de persoane, trebuie să 
respecte o asemenea conduită, care să nu stingherească 
exercițiul dreptului real de către titularul acestuia.

Servituțile personale, dreptul de uzufruct, uz și 
abitație, sunt exercitate de către titularii săi după formu-
la determinată de lege, adesea rectificată, nuanțată sau 
completată de actul constitutiv. În situația în care exerci-
tarea acestor drepturi subiective este deranjată și încăl-
cată de alți subiecți de drept, intervine instituția ocrotirii 
dreptului subiectiv civil.

Drepturile uzufructuarului depăşesc cadrul unei 
simple folosinţe şi culegerii de fructe, uzufructuarul 
este echivalent cu un administrator al proprietăţii, 
care are dreptul de a percepe şi a plasa capitalurile, 
de a urmări debitorii, de a formula acţiuni în vede-
rea protecţiei bunului primit în uzufruct1. Altfel spus, 
uzufructul conferă uzufructuarului nu doar dreptul de 
a folosi bunul şi de a-i culege fructele, dar, în virtutea 
acestora, îndreptăţeşte titularul său de a săvârşi acte 
de administrare a bunului, care nu întotdeauna cores-
pund cu cele de folosinţă şi exploatare a lui. La acest 
capitol, trebuie indicat despre dreptul uzufructuarului 
de a face îmbunătăţiri bunului, dreptul de a schimba 
modul de administrare, fără a modifica destinaţia bu-
nului etc. Tot la această categorie, se statuează dreptul 
uzufructuarului de a înainta acţiuni în instanţa de ju-
decată pentru a proteja exercitarea dreptului său.

În literatura de specialitate, protecția dreptului de 
uzufruct, uz și abitație este discutată doar sub aspectul 
procesual, cea mai mare parte a cercetătorilor limitân-

du-se doar la examinarea tipurilor de acțiuni civile la 
care poate recurge titularul dreptului pentru protecția 
dreptului său încălcat. În acest context, de exemplu, s-a 
menționat că „mijloacele de drept civil prin care se apă-
ră dreptul de proprietate sau alt drept real principal con-
stau în totalitatea acţiunilor în justiţie prin care titularul 
dreptului solicită instanţelor de judecată să pronunţe ho-
tărâri în scopul de a înlătura orice atingere sau încălcare 
a dreptului său”2.

Cu toate acestea, protecția dreptului subiectiv civil 
nu se rezumă doar la prerogativa titularului său de a ape-
la la forța coercitivă a statului, prin intermediul formulă-
rii unei acțiuni în instanța de judecată. În opinia noastră 
însă, această problemă are linii de demarcație mult mai 
extinse.

În momentul  în care legislația civilă recunoaște unei 
persoane aptitudinea de a fi titular al unui drept subiec-
tiv civil, în mod evident ea îi oferă și prerogativa de a-și 
proteja drepturile de care dispune. „Dreptul subiectiv, 
oferit titularului, dar neasigurat împotriva încălcării lui 
prin modalități necesare de protecție, este doar un drept 
declarativ. Deși el este prevăzut de lege, fără măsuri-
le de protecție garantate de stat, el poate pretinde doar 
la respectarea benevolă din partea membrilor societății 
și în temeiul acestui fapt dobândește caracterul unui 
drept asigurat moral, întemeiat pe conștiința membrilor 
societății”3. 

Apărarea drepturilor subiective civile se realizează 
prin diverse mijloace, care, în literatura de specialitate, 
au fost grupate în două categorii, unele fiind atribuite la 
forma judiciară de apărare a dreptului subiectiv, realiza-
tă prin intermediul autorităților competente ale statului, 
iar altele la forma extrajudiciară care se întreprind ne-
mijlocit de către subiectul de drept cu respectarea limi-
telor și procedurii impuse de lege.

Dreptul la apărare, după conținutul său juridico-ma-
terial, cuprinde: în primul rând, posibilitatea persoanei 
împuternicite de a utiliza măsurile legale permise de 
influență personală asupra celui ce încalcă legea, de a 
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proteja dreptul său prin acțiuni proprii (autoapărare); în 
al doilea rând, posibilitatea aplicării de către persoana 
împuternicită a măsurilor operative de influență asupra 
celui ce încalcă legea, numite greșit și sancțiuni opera-
tive … Ele reprezintă garanții juridice pentru asigurarea 
executării corespunzătoare a obligațiilor prin oferirea 
părții autorizate a dreptului de a influența contractantul 
4; în al treilea rând, posibilitatea persoanei autorizate de 
a se adresa autorităților statale cu cerere de a obliga per-
soana responsabilă la un anumit comportament5.

Art. 11 al CC RM stabilește mijloacele legale prin 
care se poate realiza protecția juridică a dreptului su-
biectiv, metodele prin care titularul acestui drept va 
stopa încălcarea sau abuzul comis de un alt subiect de 
drept în privința dreptului său subiectiv sau interesului 
legitim. Majoritatea metodelor enumerate la art. 11 CC 
sunt aplicabile în privința drepturilor subiective reale, 
inclusiv a celui de uzufruct uz și abitație (recunoașterea 
dreptului, recunoașterea nulității actului juridic, repara-
rea prejudiciului, restabilirea situației anterioare încăl-
cării dreptului etc.), protecția acestora fiind realizată 
prin intermediul instanțelor de judecată. 

Totodată, în cazul exercitării drepturilor subiective 
reale, nu este exclus că titularul acestor drepturi va 
întreprinde acțiuni proprii pentru a proteja interesele 
sale legitime împotriva abuzurilor. Dispozițiile art.13 
CC, stabilesc că, în scopul autoapărării, nu sunt con-
siderate ilicite acţiunile persoanei care ia, sustrage, 
distruge sau deteriorează un bun sau reţine persoana 
obligată care ar putea să se ascundă, sau înlătură re-
zistenţa celui obligat la acţiunea pe care acesta trebuie 
s-o tolereze, dacă nu se poate obţine asistenţa organe-
lor competente şi, fără o intervenţie imediată, există 
pericolul că realizarea dreptului va deveni imposibilă 
sau substanţial îngreunat.

Privită prin prisma drepturilor de uzufruct, uz și 
abitație, autoapărarea poate fi întreprinsă de către titula-
rii acestor drepturi în cazul exercitării posesiei, folosinței 
sau culegerii fructelor bunului, care face obiect material 
al dreptului său. Astfel, în situația în care este deposedat 
de bun, uzufructuarul sau uzuarul îl poate recupera, în 
condițiile prescrise de art.13 CC, dacă nu se poate obţi-
ne asistenţa organelor competente şi, fără o intervenţie 
imediată, există pericolul că realizarea dreptului va de-
veni imposibilă sau substanţial îngreuiată. Mai mult de-
cât atât, autoapărarea nu trebuie să depăşească limitele 
necesare înlăturării pericolului.  

„Autoapărarea presupune săvârșirea de către per-
sona împuternicită a acțiunilor permise de lege, în-
dreptate pentru protecția drepturilor și intereselor sale 
personale sau patrimoniale. Dreptul proprietarului 
sau al persoanei ce posedă patrimoniul în baza altor 
temeiuri, de a întreprinde măsurile necesare ocrotirii 
patrimoniului, nu este expres indicat în legislația civi-
lă, însă el poate fi dedus din anumite norme ale drep-
tului civil. Deoarece în societate  persistă asemenea 
fenomene ca furtul, jaful, sustragerea, este evident că, 
recunoscând persoanei fizice și organizației dreptul la 
proprietate, dreptul de administrare operativă, dreptul 
de folosință, dreptul la gaj sau un alt drept patrimoni-
al, legea de asemenea va recunoaște în privința sa și 
dreptul de a întreprinde măsuri pentru protecția aces-
tui patrimoniu”6.

O altă formă extrajudiciară despre care se indică în 
literatura de specialitate, pentru apărarea dreptului su-
biectiv civil, este cea a negocierii părților în vederea 
soluționării conflictului existent referitor la dreptul pre-
tins. De obicei, forma dată este specifică pentru rapor-
turile juridice obligaționale, însă în anumite situații ea 
nu se exclude și este impusă relațiilor juridice al căror 
obiect este un drept real. Ca măsură operativă pentru 
protecția dreptului nudului proprietar în cazul neexerci-
tării corespunzătoare de către uzufructuar al obligațiilor 
sale (de exemplu, păstrarea substanței bunului, efectu-
area reparațiilor curente), este cauțiunea pe care nudul 
proprietar o primește de la uzufructuar și o poate reține. 
Uzufructuarul, conform legii, nu dispune de o asemenea 
modalitate de influență asupra nudului proprietar, însă 
nu este exclusă situația în care acesta poate cere nudului 
proprietar garanții suplimentare.

Indiferent de forma pe care o îmbracă exercitarea 
dreptului la apărare, titularul dreptului subiectiv pre-
tinde ca rezultat înlăturarea încălcării dreptului său și 
aplicarea sancțiunilor față de subiectul vinovat, astfel 
măsura de protecție urmează să fie nu doar legală, dar și 
eficientă. „Dreptul la apărare, în sens juridico-material, 
ca o prerogativă a titularului dreptului subiectiv civil, 
reprezintă posibilitatea aplicării față de cel ce încalcă 
legea măsurilor coercitive”7.

„Totuși principalul mijloc de apărare a drepturilor 
subiective civile este acțiunea în justiție”8. „În cazul 
încălcării unui drept subiectiv civil, titularul poate să 
cheme în judecată persoana răspunzătore de nesocotirea 
dreptului respectiv, în vederea restabilirii acestuia”9. 

Dreptul la acțiune este expres reglementat de art. 10 
alin. (1) CC, care stipulează că apărarea drepturilor civi-
le încălcate se face pe cale judiciară, și de art.5 alin. (1) 
CPC conform căruia  orice persoană interesată este în 
drept să se adreseze în instanţa judecătorească, în modul 
stabilit de lege, pentru a-şi apăra drepturile încălcate sau 
contestate, libertăţile şi interesele legitime. De regulă, 
mijlocul de ocrotire a drepturilor subiective îl reprezin-
tă procesul civil, care este reglementat, în principal, de 
normele procesuale civile. 

Legislația străină diferă atât în privința modalităților 
de protecție a dreptului de proprietate, cât și în privința 
formelor de apărare a drepturilor de uzufruct, uz și 
abitație. 

În dreptul roman, uzufructul, similar oricărui drept 
recunoscut de legislația romană, trebuia să găseas-
că ajutor și protecție în dreptul civil și pretorian, ori 
un drept pierde baza sa esențială, când  este lipsit de 
sancțiune10. Interesele și prerogativele uzufructuarului 
erau protejate multilateral: el dispunea de mijloace de 
apărare atât pentru dobândirea și protecția, cât și pentru 
restabilirea drepturilor sale. Raportul juridic absolut, in-
stituit de lege, presupune protecția uzufructuarului față 
de terți, inclusiv  proprietar. Pentru aceasta el dispunea 
de un sistem întreg de acțiuni, inclusiv acțiunea confe-
sorie (actio confessoria), care poartă un caracter real 
(D.8,5,2,3,17)11. Uzufructul se proteja prin intermediul 
unei acțiuni reale speciale (vindicatio usufructus), prin 
care reclamantul trebuia să probeze dreptul său asupra 
bunului altuia12. 

În dreptul francez, referitor la protecția intereselor 
legitime ale titularilor drepturilor asupra bunurilor al-
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tuia, s-a pornit de la concepția că aceste drepturi nu pot 
fi încălcate nici de proprietar, nici de terți, fapt care de 
exemplu în cazul uzufructuarului rezultă din dispozițiile 
art.599 C.civ. francez. Literatura juridică franceză a 
menționat că „uzufructuarul are la dispoziția sa o acțiune 
reală, numită confesorie, care este aceeași acțiune, atri-
buită proprietarului ce dispune de un drept de servitute 
asupra fondului vecin, deoarece, în consecință, uzufruc-
tul este el însuși o specie de servitute, care diferă de cele 
astfel numite,  în prezent, doar prin faptul că sunt insti-
tuite în favoarea unei persoane. În ambele cazuri, bunul 
este afectat de un drept și, în consecință, această acțiune 
este valabil intentată împotriva tuturor detentorilor bu-
nurilor asupra cărora se răsfrânge uzufructul”13. Totoda-
tă, uzufructuarul are posibilitatea de a utiliza mijloace 
juridice de protecție a posesiei nemijlocite a bunului, 
prin intermediul acțiunii posesorii, care reprezintă mij-
loace simplificate de a ajunge la același rezultat. Doc-
trina precizează că „acțiunea posesorie este analogică 
acțiunii în revendicare a proprietarului, ce rezultă din 
încălcarea condițiilor de exercitare a posesiei. Acțiunile 
posesorii pot fi înaintate doar cu condiția respectării 
cerințelor formulate de legislația procesuală. Acțiunile 
date au două caractere importante, cel real – ele se for-
mulează în legătură cu bunul, dar nu datorită legăturii 
juridice personale dintre reclamant și pârât, și caracterul 
petitoriu – care presupune nu discutarea faptului posesi-
ei dar dreptul asupra bunului”14. 

Legislația civilă germană reglementează expres 
dreptul de apărare a uzufructuarului în cazul încălcă-
rii prerogativelor pe care i le-a oferit legea. La § 1065 
C.civ. german este indicat că în situația încălcării drep-
turilor uzufructuarului, sunt aplicate corespunzător pre-
vederile despre pretențiile bazate pe dreptul de propri-
etate15. Astfel uzufructuarul poate înainta o acțiune în 
revendicare în temeiul § 985 C.civ.german, o cerere de 
înlăturare a încălcărilor ce nu sunt legate de deposedare, 
adică acțiunea negatorie prevăzută de § 1004 Cod civ. 
german. Cercetătorii în domeniu au menționat că „din 
posesia nemijlocită a uzufructuarului rezultă acțiunile 
posesorie și petitorie, conform § 858, 869, 1007 C.civ. 
german, inclusiv și față de proprietar… De asemenea, 
uzufructuarul are, în temeiul unui act juridic cauzal, 
acțiunea referitoare la stabilirea uzufructului, precum și 
acțiunea de transmitere sau similară transmisiunii. 

Codul civil al Louisianei, deși în cea mai mare 
parte repetă reglementările civile franceze, la art. 556 
stabilește că  uzufructuarul poate susține toate acțiunile 
împotriva proprietarului și terțelor persoane, care sunt 
necesare pentru a-i garanta posesia, folosința și conser-
varea dreptului său. „Această normă a fost adăugată în 
1825 la revizuirea C.civ. al Louisianei, redactorii codu-
lui argumentând că uzufructuarul dispune de acțiunile 
posesorului pentru a garanta posesia sa, rezultată din 
dreptul de uzufruct și pentru a determina el însuși să fie 
repus în drept, în cazul în care este evacuat”16. Concomi-
tent, în legislația civilă a Louisianei „dreptul de uzufruct 
instituit asupra proprietăților imobiliare, fiind conside-
rat el însuși un imobil, este protejat de o serie de acțiuni 
reale nenumite, precum și de trei acțiuni reale concrete: 
acțiunea petitorie, acțiunea  posesorie, și acțiunea de de-
limitare”17. Acțiunile petitorii și posesorii au același scop 
și se exercită în același mod ca și în dreptul francez. 

Conform doctrinei juridice române, drepturile 
uzufructuarului sunt apărate prin intermediul acțiunii 
confesorii și acțiunilor posesorii. Noul C.civ. al Ro-
mâniei conține prevederi concrete referitor la exerci-
tarea acțiunii confesorii de uzufruct. Conform art. 705, 
dispozițiile art.696 alin. (l) se aplică uzufructului în mod 
corespunzător. Astfel, în temeiul normei menționate, 
împotriva oricărei persoane care împiedică exercitarea 
dreptului de superficie, chiar și a proprietarului terenu-
lui, poate fi intentată acțiunea confesorie de superficie.  
„Indiferent de modul său de constituire, dreptul de uzu-
fruct permite titularului său să dobândească sau să redo-
bândească stăpânirea materială a bunului specifică aces-
tui dezmembrământ prin intermediul unei acţiuni reale, 
denumite acţiunea confesorie…În mod indirect, dreptul 
de uzufruct este apărat prin protecţia juridică acordată 
posesiei ca stare de fapt corespunzătoare acestui dez-
membrământ. Uzufructuarul poate să utilizeze acţiunile 
posesorii pentru a redobândi stăpânirea materială a bu-
nului”18.

Apărarea drepturilor subiective de uzufruct, uz și 
abitație, conform reglementărilor legislației Republi-
cii Moldova, se realizează prin intermediul acțiunilor 
specifice posesiei, prevăzute de art. 308-309 C.civ. 
Datorită faptului că instituția posesiei a fost introdusă 
în legislația noastră civilă după modelul german, rea-
lizarea protecției se înfăptuiește prin procedee juridice 
de apărare proprii posesiunii, acțiunile posesorii în cele 
două variante ale sale: de reintegrare și în complânge-
re. „Importanța practică a construcției dublei posesiuni 
constă în faptul că persoanele enumerate la art. 304 alin. 
(2) C.civ., – uzufructuarul, creditorul gajist, arendașul, 
chiriașul, depozitarul – au posibilitatea de a recurge la 
mijloacele specifice de apărare a posesiunii”19. 

În situația descrisă, nu putem fi de acord cu cerce-
tătorii autohtoni care au menționat că dreptul subiectiv 
de uzufruct „reieșind din dispozițiile art. 395 alin. (1) 
C.civ., poate fi apărat de uzufructuar «întocmai ca pro-
prietarul», adică prin mijloace de apărare a dreptului de 
proprietate (art. 374 și art. 376 C.civ). Astfel, în cazul 
în care uzufructuarul este lipsit de posesia bunului dat 
în uzufruct, în urma cărui fapt el nu-și poate exercita 
dreptul de proprietate, acesta poate intenta o acțiune în 
revendicare (374 C.civ.) Iar dacă o terță persoană îi cre-
ează uzufructuarului obstacole în calea exercitării drep-
tului subiectiv ce îi revine, acesta poate înainta o acțiune 
negatorie conform art. 376 C. civ.”20. 

În literatura de specialitate, acțiunea în revendica-
re este definită ca acea acțiune reală și petitorie prin care 
proprietarul neposesor cere recunoașterea dreptului său 
de proprietate și restituirea bunului său de la posesorul 
neproprietar.

C.civ la art. 374 alin. (1) indică despre faptul că re-
vendicarea bunurilor aflate în posesiunea nelegitimă a 
altuia poate fi cerută de către proprietar, fără a menționa 
și alți subiecți de drept cărora le aparține acest drept. 
Deși, normele Codului civil la acest capitol sunt simi-
lare celor din legislația germană (§ 985 C.civ. german), 
spre deosebire de acestea, legiuitorul autohton nu a re-
glementat expres dreptul uzufructuarului de a utiliza 
mijloacele de protecție specifice dreptului de proprieta-
te, așa cum este stipulat în Codul civil german (§ 1065). 
De aceea, „dreptul de a înainta acțiune în revendicare o  
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are doar proprietarul… Pentru a afirma că dreptul de a 
înainta acțiune în revendicare îl au și alte persoane care 
dețin bunul în posesiune în temeiul legii sau în bază de 
contract, este necesar ca legiuitorul să atribuie expres 
acest drept posesorilor care nu sunt proprietari”21. Si-
milară este și situația acțiunii negatorii, care, potrivit 
dispozițiilor art. 376 C.civ., poate fi formulată doar de 
către proprietarul bunului, atunci când dreptul său este 
încălcat în alt mod decât prin uzurpare sau prin privare 
ilicită de posesie.

În situația în care uzufructuarul, uzuarul sau titularul 
dreptului de abitație a fost deposedat de bunul ce face 
obiect material al dreptului său, el poate cere apărarea 
dreptului încălcat prin formularea, în justiție, a unei 
acțiuni posesorii de reintegrare în temeiul art. 308 Cod 
civil, care prevede că  „în cazul în care este deposedat, 
posesorul de bună-credinţă poate să ceară noului pose-
sor, în decursul a 3 ani, restituirea bunului. Această re-
gulă nu se aplică în cazul în care noul posesor are drep-
tul preferenţial de posesiune. Revendicarea posesiunii 
poate fi aplicată şi în raport cu persoana care are drept 
preferenţial de posesiune dacă ea a dobândit bunul prin 
violenţă sau dol”.

Deși legiuitorul, în norma citată face referire la 
noțiunea de „revendicare a posesiei”, în literatura de 
specialitate se utilizează conceptul de acțiune în rein-
tegrare. „Acţiunea posesorie specială sau în reintegrare 
poate fi utilizată pentru apărarea posesiei numai atunci 
când tulburarea sau deposedarea are loc prin violenţă. 
Faptele care justifică introducerea acţiunii în reintegrare 
sunt: acte de ocupare a unui imobil, fără permisiunea 
posesorului; acte de obstrucţie, prin care o persoană îl 
împiedică pe posesor să stăpânească imobilul; acte de 
distrugere”22.

Atunci când posesia uzufructuarului, uzuarului sau a 
titularului dreptului de abitație este tulburată altfel decât 
prin deposedare, el va putea solicita instanței de judeca-
tă înlăturarea încălcărilor prin intermediul acțiunii po-
sesorilor în complângere, formulată în temeiul art. 309 
C.civ.

Totodată, reglementările actuale nu acoperă situația 
pentru care titularul unei servituți personale ar putea    
să-și apere dreptul său dacă bunul, ce face obiect mate-
rial al dreptului de uzufruct, uz sau abitație, refuză să fie 
transmis de către nudul proprietar sau altă persoană, în 
posesia căruia se află, în momentul instituirii dreptului 
de uzufruct și dacă aceste persoane refuză recunoașterea 
dreptului său. Așa cum s-a menționat anterior, legislația 
franceză și cele care au reglementări asemănătoare, ofe-
ră titularului unui dezmembrământ al dreptului de pro-
prietate posibilitatea formulării unei acțiuni reale numită 
confesorie, „prin care uzufructuarul cere recunoașterea 
dreptului său de uzufruct și predarea bunului ce-l deține 
fără drept o terță persoană sau chiar nudul proprietar”23. 
În dreptul german, dispozițiile § 1065 ale C.civ., expres 
menționează dreptul uzufructuarului de a recurge la 
mijloacele de apărare specifice dreptului de proprietate, 
acțiunea în revendicare și cea negatorie.

Drept consecință a lipsei unor reglementări similare 
dreptului francez și german, în legislația actuală a Repu-
blicii Moldova s-a format un gol, care poate fi înlăturat 
prin  introducerea modificărilor și suplimentărilor ne-
cesare. Totodată, titularul unei servituți personale poate 
formula o acțiune în judecată în temeiul dispozițiilor 

art. 11 din C.civ. și art. 5 alin. (2) CPC, norme generale 
care asigură apărarea drepturilor civile, chiar și în caz de 
inexistenţă,   imperfecţiune, coliziune sau obscuritate a 
legislaţiei în vigoare. 

Suplimentar acțiunilor legate de restabilirea posesiu-
nii, uzufructuarul dispune de posibilitatea utilizării mij-
loacelor indirecte sau nespecifice de apărare, care includ 
acţiunile în justiţie întemeiate pe drepturile de creanţă, 
acţiunile în executarea contractelor, în răspundere con-
tractuală, în restituirea plăţii nedatorate, răspundere de-
lictuală. De exemplu, uzufructuarul poate cere repararea 
prejudiciului cauzat prin deposedare (art.308 C.civ.), 
prejudiciul cauzat de nudul proprietar care prin fapta sa 
a micșorat valoarea uzufructului (art. 417 C.civ.) sau în-
casarea plăților pentru reparațiile capitale (art. 412 alin. 
(6) C.civ., acțiunea în vederea rectificării înscrierilor din 
registrul bunurilor imobile (art. 504 C.civ.) numită în li-
teratura de specialitate „acţiunea în prestaţie tabulară”. 
În plus, „uzufructuarul va putea pretinde compensarea 
cheltuielilor după regulile gestiunii de afaceri (art. 1382 
C.civ.)”24.

Recenzent: 
Victor VOLCINSCHI, 

doctor în drept, profesor universitar
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1. Integrarea europeană
Ideea europeană ține de o tradiție îndelungată şi la-

borioasă, ea dăinuind încă din cele mai vechi timpuri 
în mintea unor gânditori luminaţi, a unor promotori ai 
progresului şi vizionari ai viitorului, chiar în epoci în-
depărtate, brăzdate de războaie şi conflicte3. 

Ideea europeană este expresia unui imaginar inte-
lectual şi politic, care s-a exprimat atât prin textele lite-
rare şi filosofice, cât şi prin proiecte de unitate politică, 
de confederare sau federalizare.

Problema frontierelor europene rămâne până în zi-
lele noastre un subiect incitant, atât pentru politologi şi 
geopoliticieni, ce măsoară puterea într-un teritoriu de-
limitat de o suveranitate acceptată juridic, cât şi pentru 
istorici şi antropologi preocupaţi de civilizaţiile contu-
rate în anumite limite geografice. Conform lui Michel 
Foucher, „spaţiul european este format din unităţi re-
duse, fragmentate, conturate de istorie şi aspiraţiile de 
suveranitate chiar pentru entităţile cu viabilitate incer-
tă”. Acelaşi autor, consideră că trebuie făcută distincţia 
între o „Europă politico-culturală” cu frontiere mişcă-
toare, traversând istoria, şi o „Europă instituită” , „un 
fel de asociaţie politică voluntară de state democratice, 
mărginite şi perfect convinse să fixeze perimetrul lor 
în funcţie de interese”. Noţiunea de „frontieră europea-
nă”, afirma profesorul francez, „amestecă, deopotrivă, 
–reprezentări colective de europenitate – influenţă a 
hărţilor mentale, a importanţei solidarităţilor istorice 
şi a vecinătăţilor familiare, a rolului minorităţilor imi-
grate naturalizate – consideraţiile morale – sentimentul 
de datorie faţă de ţările care fuseseră supuse comunis-
mului sovietic, a remuşcărilor faţă de popoarele din 

Balcani care se destrămară în lipsa asumării propriului 
trecut – ambiţiei politice – de a proteja democraţia la 
graniţele Uniunii – a intereselor geopolitice locale sau 
mai regionale – efectul de domino al unei securităţi mai 
bine asigurate dacă vecinul imediat are unele perspec-
tive de aderare”.

Chestiunea limitelor Europei pune în evidenţă dife-
renţa dintre dimensiunea geografică şi cea geopolitică. 
Ca şi originea sa, geografia Europei este incertă. Ber-
nard Voyenne afirma că Europa nu este un continent, 
nici prin dimensiunile sale, nici prin structura sa, nici 
prin populaţia sa, ci mai degrabă o regiune comparabilă 
cu China şi India. Înaintea sa, Paul Valery considera 
Europa drept un „cap” sau „un apendice al Asiei”8.

2. Drumul european al Republicii Moldova
Unul dintre obiectivele Republicii Moldova, imedi-

at după obţinerea independenţei, a fost şi este integra-
rea în Uniunea Europeană (UE). Situaţia economică şi 
politică în continuă schimbare impune mecanisme de 
adaptare la noile realităţi. În prezent, se pot constata 
două tendinţe principale în Uniunea Europeană – ten-
dinţa de aprofundare a integrării în cadrul UE şi tendin-
ţa de lărgire a UE, în special spre Est, eveniment încă 
neînregistrat, dar confirmat de UE, aceste două tendin-
ţe fiind determinate de noile necesităţi şi probleme ale 
Europei9. 

În acest sens, Uniunea Europeană a iniţiat o serie de 
instrumente politice şi economice prin care pregăteşte 
terenul pentru o viitoare integrare. Dificultăţile pe care 
unele ţări care au devenit membre ale Uniunii le întâm-
pină îi determină pe oficialii europeni să fie mai pre-
cauţi în ceea ce priveşte avansarea unei date concrete 
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pentru aderare. În acelaşi timp, continuarea extinderii 
este absolut necesară. Astfel, Uniunea a instituit Politi-
ca de Vecinătate. 

 UE a finalizat în anul 2011 revizuirea aprofundată a 
politicii europene de vecinătate (PEV), lansată în 2004 
ca răspuns la multiple provocări, cum ar fi: necesitatea 
de a sprijini procesul de democratizare care are loc în 
toate ţările din vecinătatea sudică a sa, aspiraţiile euro-
pene ale unora dintre partenerii est-europeni şi necesi-
tatea de a aprofunda Parteneriatul Estic (PaE), precum 
şi noile oportunităţi oferite de intrarea în vigoare a Tra-
tatului de la Lisabona. În acest sens, Catherine Ashton 
declara în 2011: „Având în vedere că majoritatea veci-
nilor noştri trec printr-un proces de schimbare demo-
cratică, revizuirea politicii europene de vecinătate este 
mai importantă ca niciodată. Este vital ca UE să facă 
o ofertă cuprinzătoare vecinilor noştri şi să dezvolte 
parteneriate pe termen lung în vecinătatea sa”.

Obiectivele noii politici europene de vecinătate, aşa 
cum au fost ele formulate în comunicarea din 2011, in-
titulată Un răspuns nou în contextul schimbărilor din 
ţările vecine, sunt următoarele: 

susţinerea cu prioritate a partenerilor care se an-•	
gajează să construiască democraţii durabile şi veritabi-
le, garantând respectarea drepturilor omului; 

susţinerea dezvoltării unei economii solidare •	
pentru ca vecinii UE să poată să desfăşoare activităţi 
comerciale, să investească şi să se dezvolte în mod du-
rabil, reducând inegalităţile sociale şi regionale, creând 
locuri de muncă şi îmbunătăţind nivelul de viaţă al po-
pulaţiilor lor; 

întărirea dimensiunilor regionale ale politicii eu-•	
ropene de vecinătate, în special Parteneriatul Estic şi 
Uniunea pentru Mediterana, elaborând iniţiative regi-
onale coerente în domenii, precum comerţul, energia, 
transportul, migraţia sau mobilitatea, pentru a completa 
şi a intensifica cooperarea bilaterală cu partenerii ve-
cini; 

furnizarea de mecanisme şi de instrumente adec-•	
vate pentru atingerea acestor obiective. 

Parteneriatul Estic, un alt instrument european, se 
bazează pe realizările Politicii Europene de Vecinăta-
te. PaE reprezintă o dimensiune specifică de est a PEV 
pentru menţinerea relaţiilor cu Armenia, Azerbaidjan, 
Belarus, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina. 

În luna mai 2009, la Praga, a fost lansat Parteneriatul 
Estic, în scopul ambiţios de a pune în aplicare o asocie-
re politică şi integrare economică între UE şi partenerii 
săi răsăriteni. Acest lucru ar presupune noi acorduri de 
asociere, inclusiv zonele profunde şi cuprinzătoare de 
liber schimb şi integrarea progresivă în economia UE. 
Aceasta ar permite, de asemenea, facilitarea călătoriilor 
în UE, prin liberalizarea treptată a vizelor, însoţită de 
măsuri de combatere a migraţiei ilegale.

Obiectivele Parteneriatului Estic sunt:
Politic şi economic, să apropie ţările partenere de 1. 

UE.

Promovarea securității, stabilității şi a bunei gu-2. 
vernări.

Facilitarea parteneriatului între organizaţiile so-3. 
cietăţii civile cu guvernele partenere.

Încurajarea contactelor între oameni prin libera-4. 
lizarea regimului de vize pe termen lung, pe bază indi-
viduală şi în condiţiile stabilite.

Îmbunătăţirea securităţii energetice.5. 
Promovarea reformelor în diverse sectoare şi de 6. 

protecţie a mediului ambiant.
Deşi fiecare ţară, în parte, are o relaţie cu UE, sub 

auspiciile PaE, Uniunea Europeană şi partenerii săi s-au 
angajat ca, în viitor, să dezvolte dimensiunea multilate-
rală – implicând astfel toate statele membre ale UE şi 
toate ţările partenere – în scopul întăririi şi completării 
dialogului bilateral şi al facilitării dezvoltării de poziţii 
şi activităţi comune7. 

PaE merge dincolo de prevederile conţinute de PEV, 
deoarece întăreşte cooperarea bilaterală şi introduce 
noi mecanisme de cooperare regională. Printre obiec-
tive7 se numără relaţiile contractuale încheiate sub for-
ma unor Acorduri de Asociere (incluzând, acolo unde 
este cazul, Zone de Liber Schimb), mobilitatea cetăţe-
nilor şi liberalizarea vizelor într-un mediu securizat şi 
eficient gestionat, îmbunătăţirea cooperării sectoriale şi 
facilitarea participării statelor partenere la programele 
UE. Până în prezent, un singur Summit UE – cel de 
la Varşovia, din 2011 – a oferit o evaluare preliminară 
asupra percepţiei şi rolului PaE. 

În ceea ce priveşte Republica Moldova, trebuie de 
spus că în paralel cu reluarea negocierilor oficiale 5+2, 
în vederea soluţionării conflictului transnistrian în Re-
publica Moldova, s-a intensificat cooperarea cu guver-
nul Republicii Moldova, s-au lansat ample măsuri la 
nivelul UE de consolidare a încrederii, iar sancţiunile 
impuse de către UE Transnistriei au fost revizuite pro-
gresiv. De asemenea, au fost lansate negocieri privind 
un acord de asociere. S-au făcut progrese în ceea ce 
priveşte integrarea economică (aşa-numitele zone de 
liber schimb complex şi cuprinzător, care fac parte in-
tegrantă din acordurile de asociere). 

În contextul Summit-ului de la Vilnius, miza prin-
cipală pentru Republica Moldova este parafarea inte-
grală a Acordului de Asociere şi a Acordului de Liber 
Schimb cu UE. În 2014, prioritatea este semnarea cât 
mai rapidă a acordurilor, astfel încât să fie posibil ca 
şi Parlamentul de la Chişinău să poată ratifica acordul 
de asociere şi cel de liber schimb. În felul acesta, an-
corarea Republicii Moldova în parcursul european este 
ireversibilă2.

Spre deosebire de regimul comercial actual, care 
este un regim unilateral, acordat de UE pe un termen 
limitat, Acordul de Liber Schimb va fi un acord mul-
tilateral, încheiat pe o perioadă nelimitată, oferind 
beneficii la export mult mai mari şi o previzibilitate 
pe termen lung pentru afaceri. Un element important 
în cadrul negocierilor privind crearea Zonei de Liber 
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Schimb Aprofundat şi Cuprinzător o constituie prezen-
ţa la negocieri a reprezentanţilor autorităţilor din regiu-
nea transnistriană în calitate de observatori.

3. Aspecte de ordin constituţional ale integrării 
Republicii Moldova în uniunea Europeană 

O primă problemă de ordin constituţional, ce se 
pune în momentul obţinerii statutului de membru al 
Uniunii Europene, este raportul în suveranitatea naţio-
nală şi suveranitatea dreptului european.

Principiul suveranităţii ocupă un loc dintre cele mai 
importante în gândirea de drept constituţional şi de 
drept internaţional. El a contribuit la formarea statelor 
naţionale şi la edificarea unui sistem al relaţiilor dintre 
state bazat pe un număr de principii fundamentale, în 
rândul cărora suveranitatea ocupă un loc central3. După 
cum s-a arătat în literatura de specialitate, „suverani-
tatea constituie mijlocul principal prin care puterea de 
stat îşi realizează obiectivele în privinţa organizării şi 
dezvoltării relaţiilor sociale interne şi temelia stabilirii 
şi desfăşurării relaţiilor sale pe plan extern. Prin aceste 
trăsături, suveranitatea este, din punct de vedere juridic, 
o instituţie centrală în diferite ramuri ale dreptului”6.

Procesul integrării europene a constituit – şi con-
stituie – un important punct de reper pentru autorii de 
specialitate, dar şi pentru oamenii politici, atunci când 
examinează noile valenţe ale suveranităţii în lumea de 
azi. Într-o lucrare de referinţă consacrată aspectelor 
noi ale suveranităţii, Bogdan Aurescu constată, de pil-
dă, că „dacă Europa noastră ar continua să funcţioneze 
fără să ia în considerare suveranităţile naţionale, adi-
că fundamentul suveranităţii sale politice, ne vom în-
drepta spre extinderea revendicărilor particularismelor 
care vor ruina cetăţenia şi apartenenţa naţională. Aici 
ne aflăm într-o situaţie aberantă, pentru că o atare sta-
re de fapt ar provoca o creştere paralelă a drepturilor 
individuale şi a insecurităţii”. Pe de altă parte, acelaşi 
autor opinează că „suveranitatea se poate adapta mai 
degrabă decât să se urmărească obiective intangibile 
generatoare de frustrări şi deci de revendicări distructi-
ve pentru raporturile sociale, a se vedea violente”1.

Prof. Genoveva Vrabie face o interesantă demar-
caţie între suvera nitatea populară, suveranitatea naţi-
onală şi suveranitatea de stat. Ea consideră că nu se 
poate vorbi despre limitarea suveranităţii şi nici de a 
se înţelege prin aceasta limitarea puterii poporului. 
Eventualele limitări ale suveranităţii nu apar cu privire 
la suveranitatea poporului, ci la competenţele privind 
conducerea acestuia, compe tenţele tradiţionale etatice, 
care pot fi exercitate de stat în noile condiţii, să fie de-
legate de acesta pe seama structurilor comunitare sau 
să fie exercitate în comun la două nivele – respectiv al 
statului şi al Uniunii Europene3. 

Referindu-se la Uniunea Europeană, autoarea con-
sideră că o eventuală restrângere a prerogativelor eta-
tice se realizează ca o consecinţă a unor manifestări 
suverane de voinţă a statelor ce alcătuiesc Uniunea 
Europeană. Nu se poate accepta ideea că s-ar produce 

o partajare a suveranităţii sau o limitare a ei, ci numai 
că tot ce s-a realizat şi urmează a fi perfectat pe planul 
integrării europene presupune exercitarea în comun a 
atributelor suveranităţii de stat şi exercitarea unor ast-
fel de atribute de către instituţiile Uniunii Europene, ca 
o urmare a delegării lor de către statele naţionale. „În 
felul acesta, afirmăm un adevăr: naţiunile integrate ră-
mân suverane; ele vor decide dacă vor înainta pe dru-
mul integrării până la federalizare sau dacă vor acţiona 
în alt sens. «Suveranitatea» este un drept natural. Este 
un drept imprescriptibil şi inalienabil. Acest drept poa-
te fi «confiscat» temporar, dar titularul poate oricând 
să-1 revendice”5. 

Obligaţiile care îi revin unui stat membru al Uni-
unii Europene sunt obligaţii asumate, dar, în acelaşi 
timp, sunt obligaţii la care noul stat poate renunţa, aşa 
cum enunţa Tratatul de la Lisabona în clauza de retra-
gere din Uniune. 

Cea mai mare parte a relaţiilor juridice de ordin 
constituţional este deja modificată în momentul în care 
un stat obţine statutul de membru. Întreaga procedură 
tehnică a procesului de aderare are în vedere tocmai 
armonizarea şi conectarea realităţilor juridice, econo-
mice şi politice dintre noul membru şi Uniune. 

În momentul obţinerii statutului de stat membru al 
Uniunii Europene, Republica Moldova devine parte 
integrantă a sistemului politico-instituţional european. 
De la data aderării, dispoziţiile Tratatului CEEA şi ac-
tele adoptate de instituţii înainte de aderare sunt obli-
gatorii şi se aplică în condiţiile stabilite prin Consti-
tuţie, prin Tratatul CEEA şi prin protocol.

Prin tratatul de aderare, Moldova va adera la decizi-
ile şi acordurile adoptate de reprezentanţii guvernelor 
statelor membre întruniţi în cadrul Consiliului şi se va 
afla în aceeaşi situaţie ca şi statele membre în ceea ce 
priveşte declaraţiile, rezoluţiile sau alte luări de poziţie 
ale Consiliului European sau ale Consiliului, precum 
şi în ceea ce priveşte cele referitoare la Uniune, care 
sunt adoptate de comun acord de către statele membre; 
prin urmare, ele respectă principiile şi orientările care 
rezultă din aceste declaraţii, rezoluţii sau alte luări de 
poziţie şi vor lua măsurile care se pot dovedi necesare 
pentru a asigura punerea în aplicare a acestora10.

Acordurile sau convenţiile încheiate sau aplicate 
provizoriu de către Uniune cu unul sau mai multe state 
terţe, cu o organizaţie inter naţională sau cu un resorti-
sant al unui stat terţ vor fi obligatorii pentru Moldova 
în condiţiile stabilite prin Constituţie, aceasta trebuind 
să adere la acordurile sau convenţiile încheiate sau 
semnate de Uniune şi de statele membre.

De exemplu, va trebui să adere la Acordul de parte-
neriat între membrii grupului statelor din Africa, Cara-
ibi şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană 
şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat 
la Cotonou la 23 iunie 2000, să adere la Acordul pri-
vind Spaţiul Economic European, în conformitate cu 
art. 128 din acest acord.
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Din momentul obţinerii statutului de membru, Re-
publica Moldova va fi obligată să aplice acordurile şi 
înţe legerile bilaterale în materie de produse textile în-
cheiate de Uniune cu ţări terţe, iar restricţiile cantitati-
ve aplicate de Uniune importurilor de produse textile 
şi de îmbrăcăminte se vor adapta pentru a ţine seama 
de aderarea Moldovei la Uniune. În acest sens, modifi-
cările acordurilor şi înţelegerilor bilaterale, menţionate 
supra, pot fi negociate de Uniune cu ţările terţe respec-
tive înainte de data aderării.

Restricţiile cantitative, aplicate de Uniune impor-
turilor de oţel şi produse siderurgice, se adaptează în 
funcţie de importurile de pro duse siderurgice prove-
nind din ţările furnizoare în cauză.

Cu efect de la data aderării, RM va trebui să se re-
tragă din orice acord de liber schimb încheiat cu ţări 
terţe, inclusiv din Acordul Central European de Co-
merţ Liber. În măsura în care acordurile încheiate între 
RM, pe de o parte, şi una sau mai multe ţări terţe, pe de 
altă parte, nu sunt compatibile cu obligaţiile care de-
curg din protocolul la tratatul de aderare, RM trebuie 
să ia toate măsurile necesare pentru a elimina incom-
patibilităţile constatate.

De asemenea, Republica Moldova va trebui să ia 
măsurile necesare pentru a-şi adapta, dacă este cazul, 
poziţia faţă de organizaţiile internaţionale şi faţă de 
acordurile internaţionale la care Uniunea sau la care 
alte state membre sunt, de asemenea, parte la drepturi-
le şi obligaţiile care decurg din aderarea la Uniune. 

4. Concluzii
Procesul de aderare şi procesul de integrare presu-

pun transformări structurale în Republica Moldova. 
Transformările, aşa cum am precizat vizează ansam-
blul relaţiilor sociale, juridice, economice şi politice. 

Normele de drept constituţional sunt cele care sufe-
ră cele mai profunde transformări, însă aceste transfor-
mări au un caracter calitativ şi mai puţin cantitativ.

Transformările constituţionale vizează atât pre-
empţiunea normei de drept europene în faţa normei de 
drept naţionale, dar şi raporturile prin care o parte a su-
veranităţii naţionale este fie delegată către instituţiile 
şi organismele europene, fie este exercitată în comun 
– la două nivele – respectiv al statului și al Uniunii 
Europene. 

Deşi această cedare de suveranitate poate părea „un 
preţ” prea mare, avantajele integrării într-un spaţiu al 
libertăţii şi democraţiei sunt incomensurabil mai mari. 

În ceea ce priveşte Summit-ul de la Vilnius, se esti-
mează că, deşi neconcludent în privinţa adoptării unor 
decizii strategice, va fi considerat un succes diploma-
tic. Republica Moldova va fi povestea unei reuşite, Ar-
menia, dimpotrivă. Belarusul va face paşi mici care nu 
vor avea prea mare importanţă. Azerbaidjanul va trata 
toată această poveste cu dispreţ (ştie, doar că petro-
lul şi gazul sunt atuuri mai valoroase decât chestiu-
nea drepturilor omului, a testat acest lucru cu succes la 
Consiliul Europei, de ce ar sta lucrurile diferit în cazul 

Uniunii Europene?). Georgia este indecisă, guvernul 
ei combină angajamentul retoric în favoarea valorilor 
europene cu răzbunarea faţă de oponenţii politici. Ma-
rele semn de întrebare este, desigur, Ucraina, mai mare 
decât toate celelalte ţări la un loc şi mai puţin impre-
sionabilă la presiunile venite de la Bruxelles sau Mos-
cova. Dacă nu va semna acordul de asociere la UE, 
atunci întreg procesul va trebui regândit. Însă şi dacă 
va accepta să intre în acest joc, actuala formulă nu mai 
poate continua4.

Un personaj al unui sitcom englezesc, Sir Hump-
hrey Appleby, spunea, înţelept dar şi cinic pesimist, 
că diplomaţia înseamnă să supravieţuieşti până în se-
colul următor, în timp ce politica înseamnă să supra-
vieţuieşti până vineri după-amiază. La Vilnius, vom 
vedea până când va supravieţui Parteneriatul Estic al 
Uniunii Europene10.

Recenzent:
Elena ARAMă,

doctor habilitat în drept, profesor universitar (USM)

Note:

*  Maria POPESCU este lector universitar în cadrul Uni-
versităţii „Spiru Haret”, Facultatea de Drept şi Administra-
ţie Publică. De asemenea, este doctorandă a Universităţii Li-
bere Internaţionale din Moldova. Domeniile de interes sunt 
dreptul constituţional, sistemele politice comparate, dreptul 
european.
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Contravenţie vamală înseamnă încălcarea re-
glementărilor vamale, săvârşită prin acţiuni 

sau inacţiune, care atrag răspunderi stabilite în Codul 
contravenţional al Republicii Moldova şi în Codul va-
mal. 

Fapta contravenţională este un fenomen al realităţii 
înconjurătoare, iar conţinutul ei îl constituie construc-
ţia logică şi noţiunea juridică a acestei fapte, care ex-
primă însuşirile şi caracteristicile esenţiale ale acestui 
fenomen real şi care poate fi privit ca raport antisocial. 
Legiuitorul nu inventează trăsături caracteristice fap-
tei ilicite, ele există în realitate, iar el nu face altceva 
decât să le selecteze pe cele mai importante dintre ele, 
pentru a da expresie conţinutului contravenţiei. Con-

strucţia logică a contravenţiei este fixată în normele 
de drept, devenind astfel sancţionabilă. Elementele 
care se referă la condiţiile de existenţă a contravenţiei 
la nivelul laturilor sale fundamentale alcătuiesc con-
ţinutul contravenţiei. Conţinutul reprezintă ansamblul 
caracteristicilor specifice, elementelor constitutive ale 
contravenţiei arătate în ipoteza normei de contraven-
ţionalizare.

Codul contravenţional, în art.10, prevede: consti-
tuie contravenţie fapta – acţiunea sau inacţiunea – 
ilicită, cu un grad de pericol social mai redus decât 
infracţiunea, săvârşită cu vinovăţie, care atentează 
la valorile sociale ocrotite de lege, este prevăzută de 
prezentul cod şi este pasibilă de sancţiune contraven-

ANALIzA  juRIDICO-VAMALă  A  CONTRAVENŢIILOR, 
INFRACŢIuNILOR  VAMALE  COMISE  PE  TERITORIuL

 VAMAL  AL  REPuBLICII  MOLDOVA  îN  CONFORMITATE  
Cu  CODuL  VAMAL  DIN 2000

octavian PASAT, 
doctorand (USM), România (Galați) 

REzuMAT
Dezvoltarea economică şi socială a comunităţilor umane a impus, încă din vremuri străvechi, necesitatea circulaţiei 

bunurilor. Odată cu evoluţia diferitelor forme statale a apărut şi s-a dezvoltat activitatea vamală, au fost înfiinţate vămi şi 
au fost instituite norme pe baza cărora acestea şi-au desfăşurat activitatea.

Reprezentând o latură cu un specific aparte a vieţii sociale, era necesar să existe un complex de norme care să aibă 
ca obiect relaţiile dintre autoritatea statală şi persoana fizică sau juridică, care tranzitează graniţa vamală a Republicii 
Moldova cu mărfuri ori alte bunuri, modul de formare, modificarea, transmiterea şi stingerea raportului juridic specific, în 
fapt, un domeniu juridic distinct care constituie obiectul de studiu al dreptului vamal. Analizând specificitatea domeniului 
de cercetare, trebuie arătat că dreptul vamal are ca obiect studiul totalităţii normelor juridice, prevăzute de legislaţia în 
vigoare, relative la procedura de vămuire, normele aplicabile plasării mărfurilor sub diferite regimuri vamale, subiecţii de 
drept vamal, statutul vamal al mărfurilor; formarea, debitorii şi stingerea datoriei vamale etc. 

Dreptul vamal, aşa cum se observă, este un drept prescriptiv, normele sale prescriind o conduită, la care subiecţii ra-
portului juridic trebuie să se conformeze, putându-se vorbi de un regim juridic vamal. Ilicitul vamal, în fapt, încălcarea 
normelor printr-o conduită neconformă, constituie, după caz, în funcţie de gravitatea lezării – infracţiuni sau contravenţii 
– obiectul dreptului penal, contravenţional sau vamal.

Cuvinte-cheie: contravenţie, infracţiune, contrabandă, răspundere contravenţională. 

SuMMARY
The economic and social development of human communities of human communities has imposed, from time imme-

morial, the necessity of circulation of goods. With the evolution of different state forms there has appeared and developed 
the customs activity, custom offices have been set up, and there have been established customs houses and basic norms 
have been set up, on the basis of which they have deployed their activity.  

Representing an aspect specific for the social life it was necessary that a complex of norms should exist and have as 
an object the relations between the state authority and the physical or juridical person, who is crossing the customs house 
of the Republic of Moldova with wares of other goods, the mode of formation, modification, transmitting and quashing 
a specific  juridical report, actually, a distinct juridical domain which constitutes  the object of study of the customs law. 
Analyzing the specificity of the field of research, it should be demonstrated that the customs law has as an object the study 
of the totality of juridical norms, foreseen by the legislation in force, relative in the procedure of clearing customs, the 
applicable norms of placing the goods under different customs regimes, subjects of the customs law, the customs statute 
of the  of the  goods; formation, debtors and the paying off of a customs debt, etc. 

The customs law, as we see it, is a prescriptive law, its norms prescribing a behavior, for the subjects of the juridical 
report to comply with, thus, we could speak of a customs juridical regime. The customs illicit, that is, the infringement 
of the norms by misbehavior, constitute, depending on the case, in function the gravity of infringement – infractions or 
contraventions – the object of the penal, contravention or customs law.

Key-words: contravention, infraction, smuggling, contravention responsibility. 
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ţională3. Contravenţia joacă un rol foarte important, 
deoarece ea reprezintă obiectul, fapta antisocială ge-
neratore de răspundere.

Răspunderea contravenţională este reglementată de 
Codul contravenţional al Republicii Moldova. Cadrul 
legal al răspunderii este alcătuit din prevederile capi-
tolului doi, partea generală a CC RM, şi are sarcina 
de a ocroti valorile sociale, personalitatea, drepturile 
şi interesele legitime ale persoanelor fizice şi juridi-
ce, proprietatea, orânduirea de stat şi ordinea publică, 
precum şi de a depista, preveni şi lichida contraven-
ţiile administrative şi consecinţele lor, de a contribui 
la educarea cetăţenilor în spiritul îndeplinirii întocmai 
a legilor. Răspunderea contravenţională este o formă 
juridică de pedepsire a persoanelor care au săvârşit 
o faptă ilicită numită contravenţie şi sunt obligate să 
suporte măsurile de asigurare şi sancţiunea contraven-
ţională stabilită de organe competente. Răspunderea 
pentru faptele sale este calea de respectare a normelor 
juridice şi de micşorare a contravenţiilor, a infracţiu-
nilor, a abaterilor disciplinare şi altor fapte ilicite6.

Elementele contravenţiei care îi sunt specifice şi o 
caracterizează: caracterul antisocial al faptei; carac-
terul ilicit al ei; culpabilitatea faptei (vinovăţia); pre-
vederea de către legislaţie a răspunderii pentru fapta 
respectivă. Asfel în lipsa oricărui din aceste elemente 
nu există contravenţie.

1. Caracterul antisocial al faptei reprezintă temeiul 
răspunderii contravenţionale care este o faptă social-
periculoasă. Fapta antisocială poate fi realizată sub 
două forme – acţiune şi inacţiune. Fapta săvârşită sub 
formă de acţiune este atunci când a fost încălcată o 
normă juridică prohibitivă care interzice o acţiune oa-
recare, spre exemplu: procurarea şi păstrarea ilegală a 
substanţelor narcotice sau psihotrope în cantităţi mici 
ori consumarea lor fără prescripţia medicului, prevă-
zut în art. 85 CC RM. A doua formă este inacţiunea 
care constă într-o comportare pasivă, prin care nu se 
îndeplineşte o obligaţiune impusă de lege. Caracterul 
antisocial este unul din elementele cele mai importan-
te, deoarece doar prin caracter se arată gradul de peri-
col social al faptei ilicite. Profesorul român M.Preda 
menţioneză că: „pericolul social constituie un criteriu 
calitativ, reprezentând situaţia socialmente periculoa-
să creată prin săvârşirea unei fapte interzise de lege, 
iar gradul de pericol social este un criteriu cantitativ, 
constând în măsura în care fapta ilicită săvârşită aduce 
atingere unei valori sociale ocrotită printr-un act nor-
mativ”4. Gradul de pericol social al unei fapte ilicite 
este determinat de importanţa valorilor sociale ce cad 
sub acest pericol de unde şi se poate diferenţia contra-
venţia de abatere administrativă, abatere disciplinară, 
infracţiune.

2. Ilicitul este o altă trăsătură a contravenţiei care 
constă în faptul că orice faptă ilicită aduce daune so-
cietăţii, astfel ele sunt interzise prin lege contravenţi-
onală. Legea nu creează caracterul antisocial şi gradul 

pericolului social al faptei, ci le recunoaşte. Prevede-
rea faptelor ilicite prin trăsăturile sale în legea contra-
venţională drept contravenţii apare numai atunci când 
pericolul social este mai înalt ca abaterea disciplina-
ră şi abaterea administrativă şi puţin mai mic decât 
infracţiunea. Astfel, în funcţie de aceste trăsături, se 
stabilesc sancţiunile corespunzătoare faptelor ilicite, 
căci este logic că dacă va fi încălcată o normă admi-
nistrativă, sancţiunea nu va fi severă, faţă de sancţiu-
nea stabilită pentru o infracţiune.

3. O altă trăsătură a contravenţiei care are un rol 
important la stabilirea sancţiunii este culpabilitatea 
sau vinovăţia. Pentru a fi numită o faptă ilicită con-
travenţie, nu este suficient doar a fi depistată, adică 
depistarea obiectului ei de constituire, ci este nevoie 
şi de subiect, latura subiectivă, latură obiectivă. Astfel 
legutorul a stabilit această trăsătură pentru a înţele-
ge logica contravenientului, ce îl impune să încalce 
normele juridice. Încălcarea legislaţiei contravenţi-
onale a Republicii Moldova se bazează pe culpabi-
litatea contravenţiei. Această trăsătură este de două 
tipuri – culpabilitate premeditată şi din imprudenţă. 
Contravenţia se consideră săvârşită din imprudenţă, 
atunci când persoana prevede urmările şi consecinţele 
ei, dar credea că ele vor fi evitate în mod uşor, sau nu 
şi-a dat seama şi nu a prevăzut posibilitatea survenirii 
urmărilor prejudiciabile. O contravenţie intenţionată 
este atunci când persoana care a săvârşit-o îşi dădea 
seama de consecinţele prejudiciabile şi le-a prevăzut 
dorind în mod conştient survenirea lor3. După părerea 
autorului M. Preda, trebuie admis faptul că în situa-
ţia în care actele normative prevăd că premeditarea 
este un element al contravenţiei, atunci săvârşirea din 
imprudenţă a unei fapte ilicite nu poate fi calificată 
contravenţie4. 

Unele trăsături definesc sau caracterizează contra-
venţia, altele au ca obiect numai stabilirea gravităţii 
ei, fiind denumite elementele ei agravante. În prezen-
ţa lor, fapta ilicită va fi sancţionată printr-o pedeapsă 
distinctă, mai aspră (asemenea trăsături pot fi recidiva, 
săvârşirea faptei de o persoană cu funcţii de răspunde-
re etc.). Astfel contravenţiile diferă după structură şi 
după trăsăturile ce le conţin. După structură se deose-
besc contravenţii materiale şi formale. Cele materiale 
presupun consecinţe negative care decurg din trans-
formări în lumea materială cu descrierea obligatorie a 
acţiunii, iar cele formale nu presupun asemenea con-
secinţe materiale negative.

Trăsăturile reprezintă caracteristicile de bază ale 
contravenţiei ce îi permit a fi diferenţiată de alte fapte 
ilicite.

Conform Codului vamal, sunt considerate încăl-
care a reglementărilor vamale, pasibile de răspundere 
materială, următoarele contravenţii vamale1: 

trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor cu 1. 
eludarea controlului vamal (trecerea prin alte locuri 
decât cel de amplasare al organului vamal sau în afara 
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orelor de program ale acestuia), sau tăinuindu-le de el 
(cu folosirea ascunzişurilor sau prin alte metode care 
împiedică descoperirea mărfurilor), în lipsa elemente-
lor constitutive ale infracţiunii de contrabandă sau ale 
altor infracţiuni; 

trecerea de mărfuri peste frontiera vamală cu 2. 
documente falsificate, nevalabile sau dobândite pe căi 
ilegale, în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii 
de contrabandă sau ale altor infracţiuni; 

nedeclararea, în termenele stabilite, a mărfurilor 3. 
la import; 

transportul, depozitarea, procurarea mărfurilor, 4. 
introduse pe teritoriul vamal cu eludarea controlului 
vamal ori tăinuite de el, ori cu utilizarea de documen-
te sau mijloace de identificare false, nedeclarate sau 
declarate neautentic, precum şi transportul, depozita-
rea, procurarea mărfurilor pentru care sunt prevăzute 
facilităţi la plata drepturilor de import sau de export, la 
utilizarea sau înstrăinarea lor în alte scopuri decât cele 
pentru care au fost acordate facilităţile şi fără autorizaţia 
organului vamal; 

nerespectarea de către titularul regimului vamal 5. 
suspensiv (cu excepţia regimului de tranzit) a termene-
lor, obligaţiilor şi condiţiilor stabilite pentru derularea 
şi încheierea acestui regim; 

depunerea declaraţiei vamale sau a documentelor 6. 
însoţitoare ce conţin date eronate despre regimul va-
mal, valoarea facturată, valoarea în vamă, tipul, codul, 
cantitatea sau originea mărfurilor transportate, dacă 
acest fapt conduce la exonerarea totală sau parţială de 
drepturi de import; 

prezentarea către organul vamal a documentelor 7. 
care conţin date neautentice despre recunoaşterea 
dreptului la restituirea drepturilor de import sau de 
export încasate, primirea unor sume şi compensaţii, 
nerestituirea sau restituirea lor parţială nemotivată, în 
lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii; 

neachitarea drepturilor de import sau de export 8. 
în termenele stabilite, în lipsa elementelor constitutive 
ale infracţiunii; 

punerea în circulaţie a mărfurilor fără permisi-9. 
unea organului vamal, pierderea mărfurilor şi mijloa-
celor de transport aflate sub supraveghere vamală sau 
netransportarea lor la locul indicat de organul vamal; 

pierderea sau nepredarea către organul vamal 10. 
a documentelor la mărfurile aflate sub supraveghere 
vamală; 

neîndeplinirea obligaţiei de a declara organului 11. 
vamal modificarea destinaţiei mărfurilor faţă de scopul 
declarat la plasarea mărfurilor sub o anumită destinaţie 
vamală; 

nerespectarea cerinţelor şi condiţiilor de distru-12. 
gere a mărfurilor şi/sau a deşeurilor; 

efectuarea de operaţiuni cu mărfurile, transfor-13. 
marea, utilizarea lor şi dispunerea de ele cu încălcarea 
regimului vamal în care au fost plasate, cu excepţia 
cazurilor prevăzute de Codul vamal; 

nerespectarea măsurilor de politică economică 14. 
şi altor restricţii prevăzute la trecerea mărfurilor peste 
frontiera vamală, cu excepţia cazurilor prevăzute de 
Codul vamal, în lipsa elementelor constitutive ale 
infracţiunii; 

trecerea peste frontiera vamală de mărfuri 15. 
destinate comerţului sau producţiei sub categoria de 
mărfuri nedestinate comerţului sau producţiei, în lipsa 
elementelor constitutive ale infracţiunii; 

neasigurarea integrităţii mărfurilor şi mijloace-16. 
lor de transport, în caz de avarie sau de forţă majoră, 
neinformarea imediată despre condiţiile survenite, 
neasigurarea transportării mărfurilor la postul vamal 
proxim, ori neasigurarea deplasării colaboratorului 
vamal la locul de aflare a mărfurilor şi mijloacelor de 
transport; 

nerespectarea obligaţiei: 17. 
de a scoate de pe teritoriul vamal mărfurile şi a. 

mijloacele de transport introduse anterior pe teritoriul 
vamal, dacă scoaterea lor este obligatorie; 

de a returna pe teritoriul vamal mărfurile şi b. 
mijloacele de transport scoase anterior de pe teritoriul 
vamal, dacă returnarea lor este obligatorie; 

prezentarea către organul vamal, în calitate de 18. 
confirmare a scoaterii sau introducerii mărfurilor şi 
mijloacelor de transport pe teritoriul vamal, a unor 
acte neautentice privind scoaterea sau introducerea lor, 
privind imposibilitatea efectuării acestor operaţiuni din 
cauza nimicirii sau pierderii mărfurilor şi mijloacelor 
de transport în urma unei avarii sau forţe majore, 
din cauza uzurii sau pierderilor suportate ca urmare 
a transportului sau păstrării lor, în lipsa elementelor 
constitutive ale infracţiunii; 

înstrăinarea sub orice formă a bunurilor aflate 19. 
sub regimul vamal de tranzit; 

neasigurarea condiţiilor de eliberare sau de re-20. 
cepţie, în conformitate cu regimul vamal, a mărfurilor 
şi mijloacelor de transport al căror termen de păstrare 
în depozit a expirat; 

comercializarea cu ridicata şi mica ridicată a 21. 
mărfurilor, inclusiv din încăperile auxiliare şi depozitele 
magazinelor duty-free, sau comercializarea cu amănun-
tul în magazinele duty-free a mărfurilor interzise pentru 
a fi introduse sau scoase pentru vânzare de pe teritoriul 
vamal al Republicii Moldova, precum şi a altor mărfuri 
a căror listă se stabileşte în condiţiile legii; 

utilizarea şi prezentarea informaţiei false despre 22. 
produsele cu destinaţie dublă, eschivarea de la prezen-
tarea autorizaţiei pentru importul, exportul, reexportul 
sau tranzitul produselor cu destinaţie dublă, în cazurile 
în care prezentarea acesteia este obligatorie, precum 
şi prezentarea autorizaţiilor anulate sau cu termen 
expirat; 

nerespectarea procedurii de tranzit, care nu a 23. 
adus la dispariţia bunurilor aflate în tranzit; 

exercitarea activităţii de broker vamal, fără 24. 
deţinerea licenţei corespunzătoare.
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După expresia unor autori, regimul juridic vamal 
constituie un dat pentru intervenţia dreptului penal în 
vederea sancţionării contrabandei. Inexistenţa unui 
asemenea regim juridic ar face inutilă orice discuţie 
în legătură cu infracţiunea de care ne ocupăm. Fără in-
stituirea unor reguli la trecerea mărfurilor peste fron-
tiere, contrabanda, ca acţiune de înfrângere a legii nu 
ar fi existat niciodată.

Esenţa noţiunii de contrabandă este sustragerea de 
la plata obligaţiilor vamale (taxe – în general), eluda-
rea lor. Căutând să stăvilească asemenea fapte dau-
nătoare intereselor economice ale statului, legiuitorii 
au inclus în textele de incriminare toate acţiunile prin 
care s-ar fi putut realiza această fraudă. Însă condiţiile 
care influenţează făurirea legilor se modifică de la o 
etapă la alta, ceea ce antrenează, desigur, schimbări în 
domeniul reglementărilor incriminatorii.

Contravenţia vamală atrage răspundere adminis-
trativă sau materială în conformitate cu prevederile 
Codului contravenţional al Republicii Moldova şi cu 
cele ale Codului vamal. În cazul comiterii unor con-
travenţii vamale, se poate aplica sancţiunea comple-
mentară de retragere sau suspendare a autorizaţiei. 
Persoanele fizice sunt pasibile de răspundere pentru 
contravenţii vamale, dacă la data comiterii lor au îm-
pliniţi 16 ani6. 

La adoptarea legii organice vamale a Republicii 
Moldova, legiuitorul a definit noţiunea de „contraban-
dă”, care este recunoscută ca infracţiune, şi care este 
sancţionată, de regulă, în mod penal, şi a inclus-o în-
tr-o normă de drept separată în art.224 Cod vamal al 
Republicii Moldova. Astfel, conform normei de drept 
nominalizate, stabilim că infracţiunea de contrabandă 
este considerată „trecerea peste frontiera vamală de 
mărfuri, eludându-se controlul vamal sau tăinuindu-le 
de el, săvârşită în proporţii mari sau deosebit de mari:

în mod repetat,– 
de un grup de persoane care s-au organizat pentru – 

activitate de contrabandă,
de o persoană cu funcţie de răspundere care face – 

uz de situaţia de serviciu, 
prin folosirea frauduloasă de documente vamale – 

şi de alte documente, 
însoţită de nedeclararea sau de declararea lor ne-– 

autentică în documentele vamale sau în alte documente 
de substanţe narcotice, psihotrope, cu efecte puternice, 
toxice, otrăvitoare, radioactive şi explozive, de deşeuri 
nocive, de armament, de dispozitive de explodare, 
de arme de foc şi de muniţii, cu excepţia armelor de 
vânătoare cu ţeava lisă şi a cartuşelor la ele, de valori 
culturale, precum şi nereturnarea pe teritoriul vamal a 
valorilor culturale din ţară în cazul în care returnarea 
lor este obligatorie”1.

Nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii 
Moldova a valorilor culturale scoase din ţară, în cazul 
în care întoarcerea acestora este obligatorie (al doilea 
indice calificativ din alin. (4) art. 248 CP), constituie 

componenţă de infracţiune2. Fapta de contrabandă 
presupune că valorile culturale menţionate se află de 
acum peste frontiera vamală a Republicii Moldova. 
Ele puteau fi scoase de pe teritoriul vamal al ţării în 
mod legal (de exemplu, ca decor, podoabă ce se poartă 
individual sau colecţie de valori culturale). Scoaterea 
valorilor culturale peste hotarele Republicii Moldo-
va este interzisă. Excepţii se admit în cazul bunurilor 
imobile cu avizul Parlamentului, în baza propunerilor 
Ministerului Culturii şi în cazul bunurilor mobile – cu 
avizul Guvernului.

Scoaterea temporară a obiectelor culturale peste 
hotarele ţării, în scopul de a întreţine relaţii interna-
ţionale în domeniul culturii, se admite în condiţiile 
stabilite de organele de stat pentru ocrotirea mo-
numentelor în conformitate cu legislaţia în vigoa-
re. Monumentele ce se află în proprietatea statelor 
străine, organizaţiilor obşteşti şi cetăţenilor străini 
şi aduse temporar în republică sunt protejate de stat 
prin condiţiile Legii privind ocrotirea monumentelor 
şi a contractelor respective şi pot fi scoase din ea la 
dorinţa proprietarului în baza certificatului care ates-
tă aducerea lor. Monumente se consideră obiecte ori 
ansambluri de obiecte cu valoare istorică, artistică 
sau ştiinţifică, care reprezintă mărturii ale evoluţiei 
civilizaţiilor de pe teritoriul republicii, precum şi ale 
dezvoltării spirituale, politice, economice şi sociale 
şi care sunt înscrise în Registrul monumentelor Re-
publicii Moldova ocrotite de stat.

Valori culturale se consideră valorile cu caracter 
religios sau laic pe care fiecare stat le consideră ca 
prezentând interes pentru arheologie, perioada pre-
istorică, istorie, literatură, artă şi ştiinţă şi care sunt 
raportate la categoriile următoare:

colecţii rare şi mostre ale florei şi faunei, mi-1) 
neralogiei, anatomiei şi obiecte care prezintă interes 
pentru paleontologie;

valori ce se referă la istorie, inclusiv la istoria 2) 
ştiinţei şi tehnicii, istoria războaielor şi societăţilor, 
precum şi cele referitoare la viaţa personalităţilor na-
ţionale de vază, oamenilor de cultură, savanţilor şi ar-
tiştilor şi la evenimentele naţionale remarcabile;

comorile arheologice (inclusiv obişnuite şi se-3) 
crete) şi descoperirile arheologice;

părţile componente demontate ale monumente-4) 
lor de artă şi istorie şi locurilor arheologice;

obiectele cu o vechime de peste 100 de ani, cum 5) 
ar fi inscripţiile, monedele şi ştampilele imprimate;

materialele etnologice;6) 
valorile de artă:7) 
pânze, tablouri şi desene complet lucrate de a) 

mână pe orice bază şi din orice materiale (cu excep-
ţia desenelor şi produselor industriale ornamentate cu 
mâna);

opere originale de artă sculpturală din orice ma-b) 
teriale;

opere originale de gravură, stampă şi litografie;c) 
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colecţii originale de artă şi ansambluri din orice d) 
materiale;

incunabule şi manuscrise rare, cărţi, documente 8) 
străvechi şi publicaţii, care prezintă un interes deose-
bit (istoric, artistic, ştiinţific, literar etc.), separat sau 
în colecţii;

timbrele poştale, timbre de impozitare şi analo-9) 
gice, separat sau în colecţii;

arhive, inclusiv arhive de fonograme, de cine-10) 
ma şi de fotografii;

mobilă cu o vechime de peste 100 de ani şi 11) 
instrumente muzicale străvechi.

Scoaterea valorilor culturale de pe teritoriul Re-
publicii Moldova de către persoanele fizice este in-
terzisă. Răspunderea penală a persoanei vinovate de 
contrabandă cu valori culturale, prevăzută în Codul 
penal, survine, indiferent de prezenţa sau lipsa indici-
ilor de calificare.

Obiectele contrabandei excluse din circuitul civil 
(substanţele narcotice şi psihotrope sau analoagele, 
armele, muniţiile, substanţele explozive etc.) se trans-
mit pentru păstrare sau nimicire organelor de poliţie.

În cazul în care funcţionarii vamali depistează o 
trecere ilegală a mărfurilor, obiectelor, valorilor pes-
te frontiera vamală a statului în funcţie de proporţiile 
ei, sau a scoaterii la iveală a încălcării mecanismului 
de păstrare şi respectare a prohibiţiilor şi restricţiilor 
stabilite de legiuitor la trecere peste frontiera vamală 
a statului, fapta ilegală urmează a fi recunoscută ca 
infracţiune, calificându-se în conformitate cu legisla-
ţia penală prevăzută de Codul penal al statului. Codul 
penal al Republicii Moldova recunoaşte şi califică ac-
ţiunea de contrabandă conform unei norme de drept 
penal separată – art.248 CP RM, inclusă în partea spe-
cială a Codului penal2.

Astfel, conform normei de drept penal, stabilite în 
art. 248 Cod penal, constatăm că în calitate de contra-
bandă urmează a fi considerate:

trecerea peste frontiera vamală a Republicii Mol-1) 
dova a mărfurilor, obiectelor şi a altor valori în proporţii 
mari, eludându-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, 
prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în 
acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor 
sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nede-
clarare sau declarare neautentică în documentele vamale 
sau în alte documente de trecere a frontierei;

trecerea peste frontiera vamală a Republicii 2) 
Moldova a substanţelor narcotice, psihotrope, cu efecte 
puternice, toxice, otrăvitoare, radioactive şi explozive, 
precum şi a deşeurilor nocive şi a produselor cu desti-
naţie dublă, eludându-se controlul vamal ori tăinuindu-
le de el, prin ascundere în locuri special pregătite sau 
adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a 
documentelor sau a mijloacelor de identificare vama-
lă, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în 
documentele vamale sau în alte documente de trecere 
a frontierei;

trecerea peste frontiera vamală a Republicii 3) 
Moldova a armamentului, a dispozitivelor explozive, 
a muniţiilor, eludându-se controlul vamal ori tăinuin-
du-le de el, prin ascundere în locuri special pregătite 
ori adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă 
a documentelor sau a mijloacelor de identificare va-
mală, ori prin nececlarare sau declarare neautentică în 
documentele vamale sau în alte documente de trecere 
a frontierei;

trecerea peste frontiera vamală a Republicii 4) 
Moldova a valorilor culturale, eludându-se controlul 
vamal ori tăinuindu-le de el prin ascundere în locuri 
special pregătite sau adaptate în acest scop, precum şi 
nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova 
a valorilor culturale scoase din ţară, în cazul în care 
întoarcerea lor este obligatorie;

acţiunile prevăzute la alin.(1), (2), (3) sau (4) 5) 
săvârşite:

a) de două sau mai multe persoane;
b) de o persoană cu funcţii de răspundere, cu folo-

sirea situaţiei de serviciu;
c) în proporţii deosebit de mari”2.
Din norma de drept vamală, stabilită în art. 224 Cod 

vamal, conform căreia la etapa iniţială de depistare a 
infracţiunii de contrabandă se conduc funcţionarii va-
mali, stabilim că legiuitorul în calitate de obiect ma-
terial al infracţiunii de contrabandă recunoaşte doar 
mărfurile care sunt trecute peste frontiera vamală a 
statului prin eludare de la controlul vamal sau tăinu-
indu-le de el, ceea ce, în opinia noastră, nu este corect 
şi adecvat realităţii efectuării activităţii vamale pe te-
ritoriul Republicii Moldova atât din punct de vedere 
juridic, cât şi din punct de vedere practico-aplicativ. 
Activitatea practică a instituţiilor vamale din Repu-
blica Moldova, în special a celor amplasate la linia 
frontierei vamale externe a statului, denotă cu certitu-
dine că peste frontiera vamală a statului se deplasează 
nu numai mărfuri, ci şi obiecte, bunuri, valori, obiecte 
de valoare culturală, unităţi şi mijloace de transport, 
care nu pot fi încadrate în poziţia tarifară a mărfurilor 
la momentul trecerii, plasării acestora peste frontiera 
vamală a statului. În cazul trecerii ilegale peste fron-
tiera vamală a statului, fie prin eludare de la controlul 
vamal, fie prin tăinuire de el, sau prin aplicarea altor 
modalităţi ilegale de a le trece peste frontiera vamală, 
aceste bunuri nu sunt fixate ca mărfuri propriu-zise, 
după cum este indicat în art. 224 Cod vamal, ci ca 
obiecte, care de fapt şi formează obiectul material al 
infracţiunii în plan final5.

În partea dispozitivă a art.248 alin.(1) CP RM, în 
calitate de obiect material al infracţiunii de contraban-
dă sunt considerate şi cuprinse nu numai mărfurile, 
cum este stipulat în art.224 Cod vamal, ci şi obiectele 
şi alte valori în cazul trecerii ilegale a acestora pes-
te frontiera vamală a statului, normă care, în opinia 
noastră, este mult mai largă ca norma de drept vama-
lă, ceea ce este corect şi adecvat acţiunilor comise la 
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frontiera vamală a Republicii Moldova. La formula-
rea normei de drept vamale, stipulate în art.224 Cod 
vamal – contrabanda, legiuitorul în calitate de obiect 
material al acestei infracţiuni, alături de alte obiecte 
care atentează la securitatea publică a statului, sănă-
tatea cetăţenilor, a prevăzut şi „armamentul, armele 
de foc, muniţiile aferente, cu excepţia armelor de vâ-
nătoare cu ţeava lisă şi a cartuşelor la ele”, ceea ce, 
în opinia noastră, cuprinde practic toate genurile de 
armament, arme de foc, muniţiile aferente necesare 
acestora pentru a fi puse în aplicaţie, trecerea ilega-
lă peste frontiera vamală a statului care poate afecta 
substanţial atât ordinea publică a statului, securitatea 
publică, cât şi sănătatea cetăţenilor aflaţi pe teritoriul 
Moldovei1. La adoptarea normei de drept penal însă în 
art.248 Cod penal, în conformitate cu care se efectu-
ează calificarea infracţiunii de contrabandă, după ac-
ţiunile concrete prevăzute de legea penală, legiuitorul 
în partea dispozitivă a alin.(3) art.248 CP RM a inclus 
doar noţiunea de „armament”, fără a include nici no-
ţiunea de arme de foc, nici noţiunea de muniţii4, ceea 
ce noi considerăm că este o gravă greşeală juridică, 
fapt care induce în eroare funcţionarii din organele 
de drept la documentarea infracţiunii de contrabandă 
în cazul depistării acestei infracţiuni, având ca obiect 
material atât armele de foc, cât şi muniţiile aferente.

Practica vamală internaţională, în special a Ucrai-
nei, a Federaţiei Ruse şi a Republicii Moldova, denotă 
mai multe cazuri de comitere a contrabandei la trece-
rea peste frontiera vamală externă a statului, care, în 
opinia noastră, urmează a fi divizate şi apreciate sub 
următoarele metode de:

spargere a frontierei vamale externe a Republicii •	
Moldova;

aplicare a măsurilor violente asupra funcţionaru-•	
lui vamal care îşi îndeplineşte funcţiile obligaţionale 
la linia de control vamal.

Practica activităţii organelor de drept din Republi-
ca Moldova, în special a celor vamale, arată că aşa-
numita modalitate de contrabandă comisă prin spar-
gerea frontierei vamale externe a statului poate să aibă 
loc nu numai în afara punctelor de control şi trecere 
a frontierei, ci şi prin zonele de control de frontieră 
de stat, control de frontieră vamală, care sunt stabili-
te de acordurile bilaterale internaţionale încheiate cu 
statele limitrofe Republicii Moldova. Documentele de 
procedură vamală întocmite de funcţionarii vamali, 
documentele informative întocmite de funcţionarii 
altor organe de drept din ţară denotă că contrabanda 
poate fi comisă şi prin zonele de control vamal, însă 
cu aplicarea măsurilor violente asupra funcţionarilor 
vamali care îşi îndeplinesc funcţiile obligaţionale la 
linia de control vamal, fie că au atribuţii nemijlocite 
la controlul vamal, fie că sunt persoane cu funcţii de 
răspundere care sunt factori decizionali la efectuarea 
controlului vamal şi decid trecerea mărfurilor, încăr-
căturilor peste frontiera vamală a statului.

Concluzii
Obiectul contravenţiei se deosebeşte de cel al in-

fracţiunii prin aceea că valorile, relaţiile sociale, bu-
nurile sau interesele legitime, apărate prin normele 
de drept contravenţional, au o importanţă socială mai 
redusă, ele fiind legate de activitatea organelor ce re-
alizează administraţia publică în anumite domenii de 
activitate sau interpretează unele raporturi sociale de 
o rezonanţă mai redusă, pe când obiectul infracţiunii 
vizează valorile fundamentale ale statului. 

Cazurile din activitatea practică a organelor vama-
le din Republica Moldova ne dezvăluie cu certitudine 
săvârşirea acelor modalităţi de contrabandă care nu 
sunt cuprinse nici de norma de drept vamală, stipulată 
în art.224 Cod vamal, nici de norma de drept penală 
cuprinsă de art.248 Cod penal, care stă la baza califi-
cării contrabandei, prevăzută şi sancţionată de legis-
laţia penală a Republicii Moldova. Lipsa modalităţilor 
de contrabandă în norma de drept vamală, precum şi 
în norma de drept penală nominalizată contribuie bi-
neînţeles la neputinţa şi imposibilitatea de atragere la 
răspundere penală a făptuitorilor contrabandei, con-
form acţiunilor comise, şi ca rezultat, de multe ori, 
nesancţionarea făptuitorilor pentru prejudiciul cauzat 
statului.

În scopul elucidării divergenţelor apărute atât la 
aprecierea, cât şi la calificarea contrabandei, ar fi bine 
venit ca norma de drept vamală stipulată în art.224 
Cod vamal – contrabanda, în baza căreia funcţionarii 
vamali apreciază această infracţiune, să fie adusă în 
deplină concordanţă cu art. 248 Cod penal, în confor-
mitate cu care ofiţerii de urmărire penală efectuează 
calificarea şi urmărirea penală a infracţiunii de con-
trabandă.

În opinia noastră, ar fi necesar ca printr-o lege or-
ganică separată, într-un punct separat al art. 248 Cod 
penal să fie incluse modalităţile agravante ale infrac-
ţiunii de contrabandă, care se deosebesc după nive-
lul lor de comitere şi pericolul social sporit pe care 
îl prezintă, de semnele calificative ale infracţiunii de 
contrabandă, stipulate şi încadrate în prezent în alin. 
(5) art. 248 Cod penal.

Recenzent: 
Sava MAIMESCu, 

doctor în drept, conferențiar universitar (USM)

Note:
1 Codul vamal nr.1149 din 20.07.2000, în Monitorul 
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2 Codul penal al Republicii Moldova.
3 Codul contravenţional al Republicii Moldova.
4 Preda M., Drept administrativ – partea generală, Lu-

mina Lex, Bucureşti, 2000.
5 Ţiclea A., Reglementarea contravenţiilor, Lumina 

Lex, Bucureşti, 2003.
6 Furdui S., Dreptul contravenţional, Cartier juridic, 

2005. 
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Toată istoria demonstrează că în procesul de 
utilizare a Oceanului Mondial, statele care 

au ieșire la mare, statele riverane, în primul rând, 
au întreprins și întreprind eforturi majore la nivel 
național și internațional, pentru a-și proteja intere-
sele lor naționale – militare, economice, sanitare sau 
de orice altă natură. Sunt bine cunoscute încercările 
de a-și extinde chiar suveranitatea asupra oceanului 
mondial, cum nu o singură dată au încercat să o facă 
englezii, spaniolii, danezii în perioada medievală1.

Delimitările spațiilor maritime și stabilirea statu-
tului și regimului lor juridic și-au găsit soluționarea 
lor definitivă abia la sfârșitul sec. XX, când după 10 
ani de negocieri și lucrări intense și-a încheiat lucră-
rile cea de-a III-a Conferință a ONU pentru Dreptul 
Mării.

Pe data de 10 decembrie 1982, în Montego Bay 
(Jamaica) statele participante au adoptat Convenția 
Unică a Națiunilor Unite asupra Dreptului Mării2.

Convenția Unică ONU asupra Dreptului Mării, 
împreună cu Acordul referitor la aplicarea părții a 
XI-a Convenției asupra Dreptului Mării, încheiat la 

New York la 28.07.1984, reprezintă prin sine cea 
mai reușită codificare din toată istoria dreptului 
internațional public și o adevărată „Constituție” a 
dreptului maritim internațional public.

În toate încercările reușite sau nu, oficiale sau ne-
oficiale, de a codifica Dreptul Mării, statele, într-o 
măsură mai mare sau mai mică, au ținut cont nu nu-
mai de interesele statelor maritime, dar și de intere-
sele tuturor statelor de pe glob, indiferent de poziția 
lor geografică față de Oceanul Mondial. 

O armonizare reușită din toate punctele de vedere 
a drepturilor, libertăților și obligațiilor tuturor sta-
telor în Oceanul Mondial a fost făcută pentru prima 
dată prin Convenția Unică a ONU asupra Dreptului 
Mării.

 Deja în preambulul Convenției este stipulat că 
statele părți la Convenție adoptă Convenția, animate 
de dorința de a reglementa într-un spirit de înțelegere 
și cooperare reciprocă toate problemele privind Drep-
tul Mării, conștiente că problemele spațiilor marine 
sunt strâns legate între ele și că ele trebuie privite 
în ansamblu, ținându-se seama în mod cuvenit de 
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„… suveranitatea tuturor statelor”, „de interesele și 
nevoile întregii unanimități” și, în mod deosebit, de 
„interesele și nevoile specifice ale țărilor în curs de 
dezvoltare”, fie că ele sunt riverane sau fără litoral3.

Trebuie să menționăm că Convenția ONU din 
1982, precum și Acordul încheiat la New York în 
1984 operează cu noțiunea a trei categorii de state, 
în funcție de poziția lor geografică față de Oceanul 
Mondial; state maritime riverane Oceanului Mon-
dial, state cu ieșire la mare, dar fără litoral (cazul 
Republicii Moldova) neriverane și state internconti-
nentale, fără ieșire la mare.

Una dintre cele mai complexe probleme în pro-
cesul de negociere și adoptare a Convenției Unice 
ONU asupra Dreptului Mării a fost negocierea părții 
a V-a a Convenției „Zona Economică Exclusivă”. 
Complexitatea și controversele privind reglementă-
rile acestei zone au determinat statele părți la nego-
cieri să includă prevederile stipulate în partea a V-a 
ca parte componentă a „pachetului de compromis” 
(„package of compromises”) care și a făcut posibilă 
adoptarea Convenției4.

Importanța majoră pe care o au ZEE în dreptul 
maritim internațional public se explică prin rolul și 
locul acestor zone pentru economia mondială, în ge-
neral, și pentru economiile naționale, în primul rând, 
ale statelor riverane.

Zonele Economice Exclusive sunt o instituție 
nouă, dar deja unanim recunoscută, acceptate și im-
plementate în legislația statelor maritime. 

Codificarea acestei instituții este făcută prin par-
tea a V-a a Convenției din 1982 „Zona Economică 
Exclusivă”, și cuprinde 21 de articole prin care este 
reglementat regimul juridic al acestei zone.

Conform art.55 din Convenție „Zona Economi-
că Exclusivă este o zonă situată dincolo de marea 
teritorială și adiacentă acesteia, supusă regimului ju-
ridic special stabilit, în virtutea căruia drepturile și 
jurisdicția statului riveran și drepturile și libertățile 
celorlalte state sunt guvernate de dispozițiile perti-
nente ale prezentei Convenții”.

Așadar, art.55 expres prevede două categorii de 
drepturi pentru două categorii de state:

Drepturi și jurisdicția statului riveran;– 
Drepturile și libertățile celorlalte state.– 

Drepturile, jurisdicția și obligațiile statului rive-
ran în ZEE sunt reglementate prin art.56 conform 
căruia statul riveran în ZEE are: 

a) drepturi suverane în scopul explorării şi ex-
ploatării, conservării şi gestiunii resurselor natura-
le, biologice sau nebiologice, ale fundului mării, ale 
subsolului acestuia şi ale apelor de deasupra, ca şi cu 
privire la celelalte activităţi de explorare şi exploa-
tare a zonei în scopuri economice, cum ar fi produ-

cerea de energie cu ajutorul apei, a curenţilor şi a 
vântului; 

b) (I) amplasarea şi folosirea de insule artificiale, 
instalaţii şi lucrări:

 (II) cercetarea ştiinţifică marină;
 (III) protecţia şi conservarea mediului marin;
c) celelalte drepturi şi obligaţii prevăzute de Con-

venţie.
Drepturile, jurisdicția și obligațiile statului rive-

ran sunt suverane și funcționale, au un caracter eco-
nomic și urmăresc scopuri economice.

În exercitarea drepturilor și în îndeplinirea 
obligațiilor pe care le are, conform Convenției, în 
Zona Economică Exclusivă, statul riveran este obli-
gat să țină seama în mod corespunzător de drepturile 
și de obligațiile celorlalte state și va acționa într-un 
mod compatibil cu Convenția (pct.(2) art.56).

Așadar, art.56 nu numai recunoaște că și alte state 
pot avea și au anumite drepturi și obligații în ZEE, 
dar și obligă statul riveran să țină seama și să respec-
te aceste drepturi ale altor state. 

În următoarele articole și în special în pct.(1) art. 
58 „Drepturi și obligații ale celorlalte state în Zona 
Economică Exclusivă” este specificat că prin cele-
lalte state se înțeleg toate statele, fie că sunt riverane 
sau fără litoral.

Conform articolului 58, aceste state se bucură, în 
condițiile pertinente ale Convenției, de libertățile de 
navigație și de survol și de a pune cabluri și conduc-
te submarine, menționate la art. 87 din Convenție, 
precum și de libertatea de a folosi marea în alte sco-
puri licite pe plan internațional, legate de exercitarea 
acestor libertăți și compatibile cu celelalte prevederi 
ale Convenției, îndeosebi în cadrul exploatării na-
velor, aeronavelor și cablurilor și conductelor sub-
marine.

Totodată, art.87 prevede cu anumite rezerve 
restricții și alte libertăți pentru alte state în ZEE pre-
cum: d) libertatea de a construi insule artificiale şi 
alte instalaţii autorizate de dreptul internaţional, sub 
rezerva părţii a VI-a din Convenție. Partea a VI-a a 
Convenției reglementează regimul juridic al platou-
lui continental, drepturile suverane ale statelor rive-
rane asupra platoului continental în scopul explorării 
resurselor naturale (art.77), precum și condițiile în 
care alte state pot desfășura activități în această zonă 
(art.78-82).

Statele neriverane în ZEE pot să se bucure și 
de libertățile pescuitului, sub rezerva condițiilor 
enunțate la secțiunea a 2-a din Convenție (Partea a 
XI „Zona”, secțiunea a 2-a „Principiile care regle-
mentează zona” în art.136 prevede că „Zona și re-
sursele sale sunt patrimoniu comun al umanității”, 
iar art.137-149 prevăd reglementări concrete privind 
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celor dezavantajate din punct de vedere geografic 
într-un domeniu foarte specific, și anume: participa-
rea pe baze echitabile la exploatarea unei părți co-
respunzătoare din excedentul resurselor biologice al 
Zonelor Economice Exclusive ale statelor riverane 
din aceeași regiune sau subregiune, ținând seama 
de factorii și caracteristicile economice și geografi-
ce pertinente ale tuturor statelor interesate și care în 
conformitate cu art.61 și 62 prevăd și reglementează 
principiile, normele și regulile de exploatare și con-
servare a resurselor biologice, care sunt stabilite de 
statul riveran. Condițiile și modalitățile participării 
statelor fără litoral la exploatarea anumitei părți din 
excedentul resurselor biologice ale ZEE ale unui stat 
riveran se stabilesc de statele interesate prin acorduri 
bilaterale, subregionale sau regionale, ținând seama, 
îndeosebi, de: a) necesitatea evitării oricăror efecte 
care ar aduce prejudicii comunităților de pescari sau 
industriei de pescuit a statelor riverane; b) măsura în 
care statul fără litoral participă sau are dreptul de a 
participa, în virtutea acordurilor menționate existen-
te, la exploatarea resurselor biologice ale ZEE ale 
altor state; c) măsura în care alte state fără litoral sau 
state dezavantajate, din punct de vedere geografic, 
participă deja la exploatarea resurselor biologice ale 
ZEE a statului riveran şi necesitatea evitării de a im-
pune acelui stat riveran sau unei regiuni din acel stat 
o povară deosebit de grea; d) nevoile alimentare ale 
populaţiei din statele respective (pct.2) art.69).

Aceleași condiții și modalități se impun și statelor 
dezavantajate din punct de vedere geografic (pct.3) 
art.70), prin care prin expresia „state dezavantajate” 
se înțeleg statele riverane, inclusiv statele riverane 
la o mare închisă sau semiînchisă, pe care situația 
lor geografică le face să depindă de exploatarea re-
surselor biologice ale ZEE ale altor state din regiune 
sau subregiune, pentru o aprovizionare suficientă cu 
pește destinată nevoilor alimentare ale populației lor 
sau ale unei părți din populație, precum și statele ri-
verane care nu pot pretinde o ZEE proprie. 

Este necesar de menționat că Convenția stabilește 
anumite interdicții și limite, pentru unele state, în ma-
teria analizată. Așa, statele dezvoltate fără litoral nu 
au dreptul să participe la exploatarea resurselor biolo-
gice decât în ZEE ale statelor riverane dezvoltate din 
aceeași regiune sau subregiune și fără a aduce preju-
dicii comunităților de pescari sau economiei statelor 
ai căror cetățeni practică în mod obișnuit pescuitul 
în zonă (pct.4) din art.69). Aceleași interdicții sunt 
prevăzute și pentru statele dezvoltate dezavantajate 
din punct de vedere geografic (pct.5) din art.70).

Atât art. 69 (pct.3)), cât și art. 70 (pct.4)) obligă 
statele riverane în situații, când capacitatea de pes-
cuit se apropie de nivelul care i-ar permite să ex-

activitățile tuturor statelor, inclusiv neriverane, fără 
litoral și interncontinentale.

Concretizăm că conform pct.1) art.1 (1) din 
Convenție prin zonă se înțelege fundurile mărilor 
și ale oceanelor și subsolul lor dincolo de limitele 
jurisdicționale naționale.

În sfârșit, statele neriverane pot să se bucure în 
ZEE de libertate de cercetare științifică, sub rezerva 
părților a VI-a din Convenție „Platoul continental” 
care este analizat supra și Părții a XIII-a „cercetarea 
științifică marină”. Art. 238 prevede că toate statele, 
„oricare ar fi situația lor … au dreptul de a efectua 
cercetări științifice marine sub rezerva drepturilor 
și obligațiilor altor state, așa cum sunt ele definite 
în convenție”. Principiile generale care guvernea-
ză desfășurarea cercetării științifice marine, fiind 
stipulate în art.240, important este că „cercetarea 
științifică marină nu poate fi recunoscută și nu con-
stituie fundament, temei juridic pentru nici o reven-
dicare asupra vreunei părți oarecare a mediului ma-
rin sau a resurselor sale (art.241).

Așadar, art.58 din Convenție stabilește că în ZEE 
toate statele se bucură de libertățile mării deschise 
prevăzute în art. 87, concretizând, totodată, că pre-
vederile art.88-115, că și celelalte reguli pertinente 
ale dreptului internațional, se aplică în ZEE în măsu-
ra în care nu sunt incompatibile cu statutul juridic al 
ZEE reglementat prin partea a X-a „Zona Economi-
că Exclusivă”, art.55-75 din Convenție.

Având și îndeplinind anumite obligații ce le re-
vin, potrivit Convenției, în ZEE, statele sunt obliga-
te să țină seama în mod corespunzător de drepturile 
și obligațiile statului riveran și vor respecta legile 
și regulamentele adoptate de acesta în conformitate 
cu dispozițiile convenției și în măsura în care ele nu 
sunt incompatibile cu regimul juridic al ZEE stabi-
lit de Convenție, dar și de celelalte reguli de drept 
internațional (pct.3) art. 58).

Mai mult decât atât, conform pct.2) art. 87, fie-
care stat care exercită libertățile mării deschise, in-
clusiv în ZEE, trebuie să țină seama, în mod cores-
punzător, de interesul pe care exercitarea libertății 
mării libere îl prezintă pentru toate celelalte state, 
ca și drepturile recunoscute de convenție în ceea ce 
privește activitățile desfășurate în zonă.

 Așadar, observăm o armonizare și o corelație strân-
să a drepturilor și obligațiilor altor state în ZEE cu 
cele ale statului riveran, precum și o interdependență 
și o influență în exercitarea acestora.

Drepturile analizare mai sus, și obligațiile care 
decurg din ele, le putem califica, și ca drepturi și 
obligații generale ale altor state în ZEE. Temei pentru 
o așa calificare ne oferă art. 69 și 70 din Convenție, 
care reglementează dreptul statelor fără litoral și 
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ploateze întregul volum al capturilor autorizate ale 
resurselor biologice din Zona Economică Exclusivă, 
să coopereze cu celelalte state interesate în vede-
rea încheierii de aranjamente echitabile, bilaterale, 
subregionale sau regionale, care să permită statelor 
în curs de dezvoltare fără litoral, sau dezavantajate 
geografic să participe la exploatarea resurselor bio-
logice din ZEE ale statelor riverane din regiune sau 
subregiune, după cum va fi cazul ținând seama de 
împrejurări și în condiții satisfăcătoare pentru toate 
părțile.

Așadar, articolele analizate prevăd expres obligații 
imperative pentru toate statele riverane care au ZEE 
și pentru toate celelalte state, cu precădere pentru 
statele fără litoral și dezavantajate geografic, să-și 
armonizeze drepturile și obligațiile lor în activitățile 
desfășurate în ZEE, pentru a crea un sistem echili-
brat de activitate în ZEE.

Având în vedere importanța exploatării resurse-
lor biologice, convenția prin pct.1) art.72 stabilește 
restricții la transferuri de drepturi. Astfel, drepturi-
le de exploatare a resurselor biologice, prevăzute și 
analizate mai sus (art.69 și 70), nu pot fi transfera-
te în mod direct unor state, sau cetățenilor acestora, 
nici prin arendare sau concesionare, nici prin creare 
de întreprinderi mixte, cu excepția în care statele 
interesate convin altfel. Însă prevederea de mai sus 
nu interzice statelor interesate să obțină de la statele 
terțe sau de la organizațiile internaționale o asistență 
tehnică sau finanțare destinată să faciliteze exercita-
rea drepturilor de către statele fără litoral și statele 
dezavantajate din punct de vedere geografic.

O situație aparte este prevăzută de art.71 din 
Convenție în care este stipulat că „Prevederile art.69 
și 70 prin care sunt favorizate statele fără litoral și 
cele dezavantajate, din punct de vedere geografic, nu 
se aplică statelor riverane, a căror economie este în 
mod covârșitor dependentă de exploatarea resurselor 
biologice din Zona lor Economică Exclusivă.

În exercitarea drepturilor sale suverane de explo-

rare, exploatare, conservare și gestionare a resurse-
lor biologice din ZEE, statul riveran (art.73) poate 
lua orice măsuri, inclusiv abordarea, inspectarea, se-
chestrarea și urmărirea juridică, după cum va fi ne-
cesar pentru asigurarea respectării legilor și a regu-
lamentelor pe care le-a adoptat potrivit Convenției și 
care sunt obligatorii pentru toate statele, persoanele 
juridice și fizice care desfășoară activități legale în 
ZEE a unui stat riveran.

Concluzionând asupra celor prezentate cu privire 
la drepturile, libertățile de care se bucură toate ce-
lelalte state în ZEE, precum și a obligațiilor ce le 
revin, reiterăm importanța și utilitatea acestei zone 
maritime nu numai pentru dezvoltarea economică a 
unui stat riveran, ci și pentru exploatarea echilibrată 
a oceanului mondial și în beneficiul tuturor statelor, 
inclusiv celor fără litoral și celor dezavantajate din 
punct de vedere geografic.
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Generalităţi. Relaţiile survenite în mediul so-
ciojuridic între profesionişti şi consumatori 

prezintă valenţe specifice, cauzate în special de deze-
chilibrul raportului civil, în care una dintre părţi este 
într-o poziţie inferioară, având dreptul la garanţii su-
plimentare din partea statului. Chiar dacă, de regulă, 
soluţionarea litigiilor de consum este prerogativa in-
stanţelor de drept comun, actualmente, atât în context 
naţional, dar şi în dreptul comparat, căile extrajudiciare 
de reglementare a diferendelor, cum ar fi: arbitrajul, 
medierea, concilierea îşi extind competenţa inclusiv 
asupra relaţiilor de consum. 

Arbitrajul este o cale alternativă de soluţionare a li-
tigiilor cu implicarea unei/unor terţe persoane neutre, 
independente şi imparţiale, alese de părţile în litigiu, 
care au autoritatea de a emite o hotărâre obligatorie 
pentru părţi. Spre diferenţă de mediere şi conciliere, re-
zultatul cărora este executat consensual şi voluntar de 
părţi, arbitrajul este o metodă de adjudecare, hotărârea 
arbitrală are putere de lucru judecat şi este executorie, 
iar căile de atac sunt excluse, fie limitate, ceea ce con-
feră arbitrajului un caracter jurisdicţional. 

În cazul litigiilor de consum, arbitrajul este supus 
unor rigori specifice, care au scopul de a proteja intere-
sele consumatorilor, de a le oferi un proces echitabil, şi 
de a garanta eficacitatea convenţiilor şi a hotărârilor de 
arbitraj. Aceste aspecte constituie obiectul de cerceta-
re al prezentului articol, incluzând caracterul arbitrabil 
al cauzelor de consum, condiţii de regularitate pentru 
convenţia de arbitraj, reguli speciale de procedură ar-
bitrală şi cerinţe de eficacitate pentru hotărârile arbitra-
le, conform legislaţiei Republicii Moldova şi dreptului 
comparat. 

Cadrul legal naţional specific arbitrajului este consti-
tuit din legi speciale: Legea cu privire la arbitraj nr.23-
XVI din 22.02.2008, legea-cadru, aplicabilă cu precă-
dere arbitrajului intern, şi Legea cu privire la arbitrajul 
comercial internaţional nr.24-XVI din 22.02.2008, care 

reglementează arbitrajul comercial internaţional; legi 
generale: Codul de procedură civilă, Codul civil şi alte 
legi care au incidenţă asupra arbitrajului, în dependență 
de categoria de rapoarte juridice sau de subiecții 
implicați în litigiul supus arbitrajului, de exemplu, în 
cazul relaţiilor de consum, Legea privind protecţia con-
sumatorilor nr.105-XV din 13.03.2003. De asemenea, 
Republica Moldova a aderat la Convenţia de la New 
York cu privire la recunoaşterea şi executarea sentin-
ţelor arbitrale străine din 1958 şi Convenţia Europeană 
cu privire la arbitrajul comercial internaţional din 1961, 
alte tratate bilaterale în domeniul arbitrajului.

În conformitate cu art.1 alin.(2) din Legea cu privire 
la arbitraj, „arbitrajul poate decide asupra unui litigiu 
care a apărut din raporturile de drept civil în sens larg 
dintre părţile cu capacitate deplină de exerciţiu, dacă 
litigiul a fost trimis, cu acordul părţilor, spre soluţio-
nare în arbitraj, cu excepţia litigiilor în materii în care 
legea nu permite soluţionarea lor pe calea arbitrajului”. 
Astfel, se pune problema determinării dacă litigiile de 
consum sunt arbitrabile. 

Arbitrabilitatea este un concept juridic complex, 
utilizat pentru a defini aptitudinea unor cauze de a fi 
supuse arbitrajului (arbitrabilitate obiectivă) şi capaci-
tatea unui subiect de a încheia convenţii arbitrale şi de a 
compărea în arbitraj (arbitrabilitate subiectivă)1. Legea 
cu privire la arbitraj nu specifică criterii rationae per-
sonae, limitând la maxim conceptul de arbitrabilitate 
subiectivă, ceea ce corespunde teoriei moniste din doc-
trină, care susţine că conceptul de arbitrabilitate este 
redus exclusiv la arbitrabilitatea obiectivă2. 

În această privinţă, art. 3 al Legii cu privire la ar-
bitraj nr.23-XVI din 22.02.2008 stipulează că: „poate 
face obiectul unei convenţii arbitrale orice drept pa-
trimonial. O convenţie arbitrală cu privire la drepturi 
nepatrimoniale poate avea efecte juridice în măsura în 
care părţile sunt îndreptăţite să încheie o tranzacţie cu 
privire la obiectul acelui litigiu”. Totodată, la alin.(2) al 
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aceluiaşi articol, legea introduce o excepţie expresă de 
nonarbitrabilitate pentru unele litigii cu privire la locu-
inţe, iar la art.3 lasă în domeniul legilor speciale stipu-
larea unor alte excepţii de arbitrabilitate. Astfel, nici în 
legea cu privire la arbitraj, nici în legea specială privind 
protecţia consuma torilor nu există prevederi referitoare 
la excluderea litigiilor de consum de la reglementare 
pe calea arbitrajului. În condiţiile legislaţiei naţionale, 
rezultă că în cazul prejudiciilor patrimoniale, consuma-
torii pot încheia convenţii de arbitraj cu agenţii econo-
mici responsabili, litigiile de consum fiind arbitrabile.

Convenţia de arbitraj reprezintă „un acord în a că-
rui bază părţile remit spre soluţionare în arbitraj toate 
litigiile sau o parte din litigii, care au apărut sau care 
ar putea să apară între ele ca rezultat al unui raport ju-
ridic contractual sau necontractual”. Atât doctrina, cât 
şi legislaţia din domeniul arbitrajului prevăd două for-
me ale convenţiei arbitrale: clauza compromisorie, sau 
clauză arbitrală şi compromisul. Delimitarea acestor 
două forme prezintă importanţă datorită momentului 
în care a fost încheiată convenţia de arbitraj: până la 
apariția litigiului, în cazul clauzei compromisorii, sau 
după apariţia acestuia, în cazul compromisului. În ca-
zul raporturilor de consum, această clasificare capătă o 
însemnătate deosebită, afectând eficacitatea convenţiei 
arbitrale. Or, în domeniul dreptului consumatorilor, Le-
gea nr.256/2011 cu privire la clauzele abuzive în con-
tractele încheiate cu consumatorii, stipulează la art.5 
alin.(5) lit.q) că o clauză care are ca obiect sau ca efect: 
„excluderea sau obstrucţionarea dreptului consumato-
rului de a intenta acţiune în instanţa judecătorească sau 
de a exercita orice alt drept prevăzut de lege, în speci-
al prin obligarea consumatorului de a soluţiona orice 
litigiu exclusiv prin arbitraj, care nu este reglementat 
de dispoziţiile legale, restricționând în mod nejustificat 
dovezile aflate la dispoziţia consumatorului sau impu-
nându-i sarcina probei care, în conformitate cu legisla-
ţia aplicabilă, trebuie să îi revină altei părţi la contract” 
se califică ca şi abuzivă. Clasificarea legală în această 
categorie aduce atingeri eficacităţii convenţiei de arbi-
traj, efectele căreia sunt limitate în cazul încheierii până 
la apariţia litigiului.

Aceste standarde juridice privind clauzele abuzive 
sunt proprii majorităţii legislaţiilor statelor membre ale 
Uniunii Europene, regim armonizat la nivel comuni-
tar prin Directiva Consiliului Comunităţilor Europene 
93/13/CEE din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive 
în contractele încheiate cu consumatorii, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE), nr. 95 
din 21 aprilie 1993, transpusă şi în Republica Moldova 
prin Legea nr. 256/2011 cu privire la clauzele abuzive 
în contractele încheiate cu consumatorii. 

Calificarea ca şi clauze abuzive a convenţiilor de ar-
bitraj a marcat introducerea în legile privind arbitrajul 
a condiţiei de validitate pentru convenţiile de arbitraj în 
cazul relaţiilor de consum de a fi încheiate după apariţia 
litigiului. Astfel, în Suedia, o clauză arbitrală încheia-
tă până la apariția litigiului nu va putea fi invocată3; 
în Danemarca „convenţia de arbitraj încheiată până la 
apariţia litigiului nu va fi obligatorie pentru consuma-
tor”4; în Lituania, arbitrajele nu pot soluţiona disputele 
apărute din contracte de consum, „cu excepţia cazurilor 
când convenţia de arbitraj a fost încheiată după apariţia 
litigiului”5; în Marea Britanie, clauzele arbitrale pri-

vind litigii de consum de o valoare mai mică de 5.000 
lire sterline sunt prezumate abuzive6; iar în alte state, au 
fost prevăzute condiţii suplimentare pentru convenţiile 
de arbitraj în domeniul litigiilor de consum, de exem-
plu în Republica Cehă, unde convenţia de arbitraj între 
un antreprenor şi un consumator trebuie să fie încheiate 
ca şi acte separate de contractul principal şi să conţină, 
sub rezerva nulităţii, o listă de informaţii obligatorii, 
printre care: date privind arbitrii şi tribunalele arbitra-
le, ce pot fi organizate doar pe lângă instituţiile per-
manente de arbitraj, privind procedura arbitrală, taxele 
şi cheltuielile arbitrale, sediul arbitrajului, date privind 
executarea hotărârilor arbitrale etc.7. Totodată, prin 
Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alter-
nativă a litigiilor în materie de consum, se stabileşte 
că „un acord între un consumator și un comerciant de 
a prezenta reclamații unei entități de soluţionare alter-
nativă a litigiilor nu ar trebui să fie obligatoriu pentru 
consumator, dacă a fost încheiat înainte de apariția li-
tigiului și dacă are drept efect privarea consumatorului 
de dreptul său de a introduce o acțiune în instanță în 
vederea soluționării litigiului”, această reglementare 
confirmând la nivel comunitar un standard unic privind 
convenţia arbitrală în relaţii de consum.

Această situaţie poate suscita dificultăţi, aşa încât, 
conform teoriei competenz-competenz, un tribunal arbi-
tral constituit conform unei convenţii arbitrale are drep-
tul de a se expune asupra propriei competenţe, inclusiv 
să se expună în privinţa validităţii convenţiei de arbitraj 
care îi conferă competenţă jurisdicţională pentru litigiul 
sesizat. Or, în cazul inserării unei clauze compromiso-
rii într-un contract cu consumatorii, una dintre părţi, în 
special profesionistul, ar putea recurge la arbitraj, care 
s-ar putea declara competent şi va soluţiona cauza cu 
emiterea unei hotărâri arbitrale. Această situaţie ipote-
tică suscită interesul de analiză la ce moment statul va 
putea corecta dezechilibrul produs în defavoarea părţii 
slabe şi să-i acorde protecţia cuvenită.

Procedura de soluţionare a litigiilor de consum pe 
calea de arbitraj. Conform procedurii arbitrale, con-
sumatorul, în calitatea sa de pârât, poate ridica obiecţia 
privind competența tribunalului arbitral şi privind inva-
liditatea clauzei de arbitraj până la momentul prezen-
tării obiecţiilor la acţiune9, fie concomitent cu hotărâ-
rea finală asupra fondului litigiului10. În consecinţă, în 
cele mai dese cazuri, validitatea clauzei compromisorii 
încheiate înainte de apariția litigiului de consum va fi 
verificată la momentul depunerii cererii de desfiinţare a 
hotărârii arbitrale, la sediul arbitrajului, ori la momen-
tul executării silite a hotărârii arbitrale, fie hotărâre ar-
bitrală naţională sau hotărâre arbitrală străină.

În acest sens, este elocventă jurisprudenţa Cur-
ţii Europene de Justiţie (CEJ), care, chiar dacă nu are 
competenţa de a reglementa procedura civilă a statelor 
membre ale Uniunii Europene, a statuat în privinţa com-
petenţei instanţelor naţionale de a se expune ex officio 
privind caracterul abuziv al clauzelor compromisorii în 
raporturile de consum. În speţa Pénzügyi Lízing, CEJ a 
conchis că, pornind de la obiectivul de a asigura o pro-
tecţie eficientă a consumatorului în exerciţiul atribuţii-
lor sale, în temeiul prevederilor Directivei 93/13/CEE, 
instanţa naţională trebuie să examineze dacă termenii 
contractului de consum nu cad sub incidenţa acesteia, 
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fiind obligată să se expună din oficiu privind caracterul 
abuziv al clauzelor contractuale, în special al clauze-
lor standard11. Această poziţie a CEJ a fost susţinută 
într-un un şir de hotărâri în cazurile: Oceano Grupo, 
Mostaza Claro, Asturcom şi Panon emise în perioada 
anilor 2000-201012, în care Înalta Curte a apreciat na-
tura şi importanţa interesului public pe care se înteme-
iază protecţia consumatorilor, asigurată de Directiva 
93/13/CEE, ceea ce necesită a fi considerată „normă 
de rangul normelor de ordine publică internă”13. De 
asemenea, CEJ stabileşte că normele Directivei 93/13/
CEE pornesc de la temeiul situaţiei de inferioritate în 
care se găseşte consumatorul faţă de un furnizor, atât 
privind puterea lui de negociere, cât şi ceea ce ţine de 
capacitatea sa de informare, provocate de contractele 
de adeziune. De aceea, instanţele naţionale trebuie să 
înlocuiască „echilibrul formal” stabilit de contract cu 
un „echilibru real”, de natură să readucă egalitatea între 
aceştia din urmă. În consecinţă, chiar şi la etapa pune-
rii în executare silită a unei hotărâri care are putere de 
lucru judecat, instanţa de exequatur trebuie să asigure 
această protecţie absolută14.

Conform legii Republicii Moldova nr.256/2011 cla-
uza care: (i) nu este negociată în mod individual cu con-
sumatorul, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi 
din contract, creează, în detrimentul consumatorului, 
contrar cerinţelor de bună-credinţă, un dezechilibru 
semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor care 
decurg din contract şi (ii) exclude sau obstrucţionează 
dreptul consumatorului de a intenta acţiune în instanţa 
judecătorească sau de a exercita orice alt drept prevăzut 
de lege, în special prin obligarea consumatorului de a 
soluţiona orice litigiu exclusiv prin arbitraj, care nu este 
reglementat de dispoziţiile legale, restricționând în mod 
nejustificat dovezile aflate la dispoziţia consumatorului 
sau impunându-i sarcina probei care, în conformitate 
cu legislaţia aplicabilă, trebuie să îi revină altei părţi la 
contract21 va fi considerată abuzivă şi considerată nulă 
din momentul încheierii ei. Totuşi, comerciantul care 
pretinde că o clauză standard a fost negociată indivi-
dual, poate să se opună acestei calificări, revenindu-i 
sarcina probei. O clauză compromisorie, încheiată ca 
un acord separat de către comerciant şi consumator, 
ar putea fi astfel calificată ca un acord negociat şi deci 
să producă efecte juridice. În acest context, în scop de 
protejare a intereselor consumatorilor şi pentru precizie 
legislativă, se propune de lege ferenda a modifica legea 
cu privire la arbitraj şi completarea art.8 cu un nou ali-
neat, care să prevadă: „Convenţia arbitrală cu privire 
la pretenţii izvorâte din contractele cu consumatorii nu 
produce efecte juridice pentru consumator, dacă aceas-
ta a fost încheiată până la ivirea litigiului”. Această 
precizare normativă va exclude cazurile când o clauză 
arbitrală încheiată individual până la ivirea litigiului 
ar putea obliga consumatorul să se adreseze exclusiv 
în arbitraj. Practica judecătorească urmează să creeze 
o interpretare şi aplicare uniformă a regulilor privind 
protecţia consumatorului faţă de clauzele abuzive şi să 
vegheze ca acestuia să nu-i fie îngrădit accesul la justi-
ţie şi dreptul la un proces echitabil.

Soluţionarea litigiilor de consum pe cale extrajudi-
ciară, în speţă pe cale arbitrală, va fi supusă, pe lângă 
regimul juridic reglementat pentru procedura arbitrală, 
unor garanţii suplimentare, pornind de la caracterul spe-

cific şi dezechilibrul de forţe într-un raport de consum. 
Avantajele reglementării disputelor pe cale arbitrală 
sunt recunoscute şi apreciate, acestea însă trebuie echi-
librate cu interesul public de a asigura protecţie şi garan-
ţii pentru consumatori. Acest deziderat este consfinţit 
într-un şir de documente de politici şi reglementări ale 
Uniunii Europene, printre care: Recomandarea 98/257/
CE a Consiliului din 30 martie 1998 privind principiile 
aplicabile organismelor responsabile pentru rezolvarea 
extrajudiciară a litigiilor consumatorilor, Recomandarea 
2001/310/CE a Comisiei din 4 aprilie 2001 privind prin-
cipiile aplicabile organismelor extrajudiciare însărcina-
te cu soluţionarea consensuală a disputelor consumato-
rilor, Rezoluţia Parlamentului European din 25.10.2011 
cu privire la soluţionarea alternativă a litigiilor în ma-
terie civilă, comercială şi familială, nr.2011/2117 (Re-
zoluţia PE privind SAL), şi recent, Directiva 2013/11/
UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 
mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în 
materie de consum și de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Direc-
tiva privind SAL în materie de consum). La recoman-
darea Parlamentului European, au fost consacrate un 
set de standarde comune pentru metodele alternative de 
soluţionare a litigiilor, inclusiv pentru arbitraj, în baza 
cărora Directiva privind SAL în materie de consum a 
dezvoltat reguli specifice ce urmează a fi implementate 
în legislaţia statelor membre, şi anume:

Independenţa, expertiza şi imparţialitatea or-(i) 
ganului SAL: potrivit căruia arbitrajul trebuie să fie in-
dependent de comerciantul implicat în litigiu, şi să fie 
o instituţie permanentă, or arbitrajele ad-hoc nu sunt 
asimilate organelor SAL, conform definiţiei Directivei 
2013/11/UE. Arbitrajele trebuie să ofere suficiente ga-
ranţii şi proceduri pentru a evita posibila apariţie a con-
flictelor de interese, mandatul arbitrilor este permanent 
şi nu depinde de vreuna dintre părţi. Pentru o prezumţie 
de imparţialitate, se instituie principiul participării pari-
tare a reprezentanţilor asociaţiilor de consumatori şi ai 
asociaţiilor de întreprinderi din domeniu într-un organ 
colegial ce dirijează activitatea instituţiei arbitrale. Ar-
bitrii implicaţi în soluţionarea litigiilor de consum tre-
buie să aibă capacitatea, instruirea, expertiza necesară 
exercitării misiunii respective.

Transparenţa(ii) : în scopul furnizării consumato-
rului a tuturor informaţiilor necesare atât de ordin ge-
neral privind competenţa arbitrajului, cât şi a regulilor 
specifice de procedură. De asemenea, fiecare instituţie 
arbitrală este obligată de a publica informaţii de con-
tact, reguli de procedură, costuri, privind corespunderea 
cerinţelor specifice pentru soluţionarea litigiilor de con-
sum, precum şi rapoarte ce ţin de activitatea de SAL.

Echitatea(iii)  sau contradictorialitatea: presupune 
asigurarea unui proces echitabil pentru ambele părţi, 
să dispună de mijloace egale de a-şi expune şi apăra 
poziţiile, de a produce probe şi introduce acţiuni pro-
cesuale. 

Eficacitatea şi rapiditatea(iv) : instituţiile de ar-
bitraj trebuie să dispună de suficiente resurse pentru a 
soluţiona litigiul de consum în termen de cel mult 90 
de zile de la data primirii dosarului complet. Accesul la 
procedura arbitrală trebuie să fie gratuit, sau disponibil 
la un tarif simbolic pentru consumatori. 

Libertatea şi legalitatea(v) : prevede că o conven-
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ţie de arbitraj între un consumator şi comerciant nu va 
fi obligatorie pentru primul dacă a fost încheiată până 
la apariţia litigiului. Consumatorul trebuie informat în 
prealabil privind caracterul obligatoriu al hotărârii ar-
bitrale şi să-şi expună acordul formal în acest sens. În 
cazul unui conflict de legi, protecţia consumatorului nu 
poate fi mai limitată decât regimul juridic asigurat de 
statul unde îşi are reşedinţa obişnuită.

Problema procedurii de arbitraj. În lumina prin-
cipiilor evocate în Directiva privind SAL în materie 
de consum, se conturează unele caractere specifice 
ale procedurii arbitrale în scopul soluţionării litigiilor 
de consum. Respectarea acestor principii directorii 
va conduce inevitabil la detaşarea de unele din acele 
trăsături specifice arbitrajului ca mod extrajudiciar de 
soluţionare a disputelor, care constituie, pentru alte ma-
terii, avantaje ale acestuia, comparativ cu procedurile 
judecătoreşti.

Astfel, litigiile de consum vor trebui soluţionate 
pe cale arbitrală într-un termen restrâns, previzibil şi 
garantat, pentru a asigura consumatorului o repunere 
efectivă şi promptă în drepturi. Această celeritate, chiar 
dacă specifică inclusiv arbitrajului comercial, este to-
tuşi limitată de alte aspecte de procedură arbitrală, cum 
ar fi: procedurile de citare, dezbaterile în fond, prezen-
tarea poziţiei consumatorului, localizarea tribunalului 
arbitral, pronunţarea hotărârii arbitrale, un eventual re-
curs contra hotărârii arbitrale, acestea trebuind să ţină 
cont de calitatea specifică a uneia dintre părţi, prezuma-
tă într-o poziţie de inferioritate. Pentru acestea, tribuna-
lul arbitral va prevedea garanţii şi grijă suplimentară. În 
afară de rapiditate, procedura arbitrală trebuie să fie su-
ficient de simplă, cu excluderea formalismului care nu 
ar fi pe înţelesul consumatorului, a aplicării unor uzanţe 
şi cutume, favorizând procedurile scrise, tipizate şi in-
stituţionalizate. Costurile procedurii arbitrale vor fi mi-
nime, sau plafonate sub girul de contravenţie de ordine 
publică, cu intervenţia inclusiv a fondurilor atrase din 
bugetele publice, situaţie neordinară pentru arbitrajul 
comercial clasic. În acest sens, funcționarea arbitraje-
lor specializate în litigii de consum pe lângă asociaţii 
profesioniste, de ramură etc., este o împrejurare care 
afectează organizarea procedurii arbitrale conform re-
gulilor proprii arbitrajului comun.

Atenţia sporită faţă de componenţa nominală a tri-
bunalului arbitral, faţă de competenţele acestora con-
stituie un alt aspect care conferă procedurii arbitrale în 
litigii de consum caracteristici sui generis. Or, arbitrul 
este supus unor condiţii riguroase, atât privind compe-
tenţele profesionale, cât şi comportamentul acestuia 
opozabil părţilor. Deseori, din raţionamente de costuri, 
dar şi ca rezultat al controlului asupra tribunalului, în 
practica arbitrală este favorizată numirea unui singur 
arbitru decât constituirea unui tribunal arbitral tripartit.

Una dintre cele mai importante devieri de la specifi-
citatea procedurii arbitrale o constituie limitarea carac-
terului de confidenţialitate a procedurii arbitrale în ma-
terie de consum, or, unele informaţii proprii unui litigiu 
concret pot fi de importanţă publică pentru o anumită 
clasă de consumatori, în scopul protejării intereselor 
acestora. În atare sens, în practica arbitrală a altor state 
a fost învederată publicarea hotărârilor arbitrale con-
tra unor profesionişti de rea-credinţă, ori cei care nu le 
execută benevol.

Concluzii şi recomandări
Sistemul reglementărilor pertinente ale Uniunii Eu-

ropene în materie de soluţionare extrajudiciară a litigii-
lor de consum, practica arbitrală şi dreptul comparat al 
statelor dezvoltate, dar şi experienţele legislative recen-
te ale Republicii Moldova denotă un interes ascendent 
faţă de oportunităţile oferite de metodele alternative 
de soluţionare a litigiilor, inclusiv instituţia arbitrajul, 
menite să servească atât intereselor consumatorilor, ale 
comercianţilor, cât şi ale statelor.

În baza celor expuse supra, putem concluziona că 
funcţionarea eficientă a unui sistem de proceduri SAL 
în materie de consum este necesară pentru a consolida 
încrederea consumatorilor în piaţa internă, dar şi pen-
tru a valorifica potenţialul comerţului transfrontalier. În 
condiţiile evoluţiilor moderne, acest interes este susţi-
nut în special de creşterea intensă a relaţiilor de consum 
în mediul on-line, care conduce la soluţionarea conflic-
telor apărute, de asemenea, în mediul on-line. Aceste 
evoluţii ar trebui să se bazeze pe proceduri SAL care 
funcționează cu respectarea unor standarde minime în 
scopul de a asigura cetățenii de respectarea dreptului 
lor la un proces echitabil, într-un termen rezonabil. 
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Este unanim recunoscut că deținătorul suveranității – poporul, 
exercită suveranitatea națională în mod direct (referendum, 

alegerile parlamentare) și prin reprezentanții săi aleși după proceduri 
legale, prin sufragiu.

Această formă a demonstrației reprezentative, cristalizată în lumea 
democratică în a doua jumătate a sec.XX, a devenit parte integrantă a 
sistemului politic și în Republica Moldova. Tocmai din aceste consi-
derente, interes deosebit prezintă abordarea problemei ce ține de iden-
tificarea științifică a conceptului de suveranitate: suveranitatea popo-
rului și suveranitatea națională. Autorul menționează că „suveranita-
tea națională”, exercitată prin reprezentare, constituie criteriul de bază 
al identificării statului de drept și democratic. Iar „reprezentanții” care 
nu sunt alții decât deputații în Parlamentul Republicii Moldova, au un 
mandat al cărui conținut este strict determinat de Constituție și de alte 
legi, pentru realizarea acestuia deputații având și un statut juridic spe-
cific, precum și responsabilități întru îndeplinirea lor. În același timp, 

mandatul parlamentar este emanația voinței libere a corpului electoral în calitatea sa de exponent 
juridico-politic al suveranității naționale.

Totodată, semnalăm și importanța abordării de către autor a „continuității reflecției voinței cor-
pului electoral” în structura politică a parlamentului ca organ reprezentativ suprem al poporului.

Asemenea abordare scoate în evidență locul, importanța și rolul fracțiunilor parlamentare – ca 
reflecție politico-juridică a principiului pluralismului politic.

Evident că, în aceste condiții, nu este trecut cu vederea raportul dintre „majoritate” și „minori-
tate” (opoziție), grupări formate în urma exprimării voinței libere a corpului electoral.

Monografia este structurată în două părți, care, la rândul lor, sunt compartimentate în capitole.
Astfel, în prima parte intitulată „Instituționalizarea suveranității naționale și democratice re-

prezentativă” sunt cuprinse următoarele capitole: 1) Organele și consolidarea teoriei suveranității 
naționale; 2) Mandatul parlamentar – o împuternicire politico-juridică întru exercitarea suveranității 
naționale; 3) Conținutul mandatului parlamentar; 4) Corpul electoral – exponentul juridico-politic 
al suveranității naționale.

Iar în partea a doua intitulată „Structura politică a Parlamentului” sunt examinate capitolele:      
1) Configurația politică a Parlamentului; 2) Structura politico-juridică a Parlamentului și rolul ei în 
organizarea activității organelor statale; 3) Studiu comparat privind statutul fracțiunilor și opoziției 
parlamentare.

Prezenta monografie, prin materia expusă, poate fi utilă:
deputaților în parlament, în scopul exercitării efective a suveranității naționale prin repre-– 

zentare;
cadrelor didactice universitare, doctoranzilor și masteranzilor;– 
studenților de la facultățile de drept, în scopul aprofundării cunoștințelor în domeniul Drep-– 

tului constituțional;
tuturor celor interesați de problemele actuale ale suveranității naționale și de activitatea Par-– 

lamentului ca organ reprezentativ suprem al poporului.
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