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- Людмила Эдуардовна, общепризнанно, что 
Экономический Суд СНГ – уважаемый и эффек-
тивно действующий международный орган, ко-
торый осуществляет экономическое правосудие 
на пространстве Содружества Независимых Го-
сударств. Чем живет сегодня Суд? Каковы пла-
ны на будущее?

В июле 2012 года Экономический Суд Содру-
жества Независимых Государств отметил свой 
20-летний юбилей. Приятно констатировать, что 
это событие не прошло незамеченным в госу-
дарствах – членах СНГ. В рамках проведения ме-
роприятий, посвященных юбилею Суда, главами 
государств–участников СНГ, представителями 
организаций и институтов Содружества, государ-
ственных органов государств–участников СНГ 
дана положительная оценка деятельности Эконо-
мического Суда СНГ, отмечен профессионализм 
судейского корпуса.

Экономический Суд играет особую роль в укреп-
лении интеграции на постсоветском пространстве, 
внося свой вклад в эффективное экономическое и 
социальное сотрудничество стран Содружества и 
обеспечение формирования единообразной прак-
тики применения международных договоров СНГ. 
Поэтому необходимость дальнейшего укрепления 
и развития института судебного разрешения спо-
ров в рамках Содружества признается безусловной. 
Совершенствование деятельности Экономического 
Суда СНГ – это развитие Содружества в целом.

В активе Суда множество решений по различным 
вопросам, которые находят применение в практике 
национальных государственных органов и судеб-
ных инстанций государств–участников СНГ.

В настоящее время мы уделяем внимание во-
просам реализации Договора о зоне свободной тор-
говли от 18 октября 2011 года в части, касающейся 
роли Экономического Суда СНГ в механизмах раз-
решения споров, а также полномочий Председателя 
Суда при назначении экспертов и/или председателя 
комиссии экспертов. Предложения обсуждаются 
на высшем коллегиальном уровне с приглашением 
представителей Исполнительного комитета СНГ. 
Пленум Экономического Суда СНГ уже принял ряд 
постановлений по данным вопросам.

Известно, что Экономический Суд СНГ дает 
официальное толкование применению норм между-
народных договоров, принятых в рамках Содру-
жества. Государства – участники Договора о зоне 
свободной торговли от 18 октября 2011 года вправе 
обратиться в Суд с соответствующими запросами 
о толковании норм. Кстати, в Экономический Суд 
СНГ уже поступил и принят к рассмотрению запрос 

Исполнительного комитета СНГ о толковании пунк-
та 1 статьи 2 Договора о зоне свободной торговли от 
18 октября 2011 года. Основанием послужило обра-
щение Бизнес – союза предпринимателей и нанима-
телей имени профессора М.С. Кунявского.

В настоящее время идет ротация судей Экономи-
ческого Суда СНГ. Обновляется судейский корпус, 
что предоставляет Суду перспективы на будущее.

– Республика молдова подписала Договор о 
зоне свободной торговли от 18 октября 2011 
года, который предусматривает полномочия 
Экономического Суда по разрешению споров. Не 
могли бы Вы пояснить, каким образом Республи-
ка молдова может воспользоваться возможно-
стью обращения в Экономический Суд согласно 
данному Договору?

Завершение процесса становления и эффектив-
ное функционирование зоны свободной торговли, 
в соответствии с нормами и правилами Всемир-
ной торговой организации (ВТО), формирование 
предпосылок для создания общего экономического 
пространства, развитие общих рынков отдельных 
видов продукции – это приоритетные направления 
взаимодействия государств-участников Содруже-
ства Независимых Государств. Заключение Дого-
вора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 
года является, безусловно, очень важным и знако-
вым событием.

В рамках Договора существует несколько ме-
ханизмов разрешения споров: 1) посредством про-
цедур ВТО (для государств, являющихся членами 
ВТО); 2) посредством Экономического Суда СНГ 
(для государств, являющихся участниками Согла-
шения о статусе Экономического Суда СНГ от 6 
июля 1992 года); 3) посредством комиссии экспер-
тов.

Так, государства–участники Договора, являю-
щиеся одновременно членами ВТО (в частности, 
Республика Армения, Республика Молдова, Рос-
сийская Федерация и Украина, а также Республика 
Таджикистан после ратификации Договора), в тех 
случаях, когда спор возникает исключительно с 
учетом соглашений ВТО, могут обращаться непо-
средственно в Орган по разрешению споров ВТО.

Если спорящие государства являются участни-
ками Соглашения о статусе Экономического Суда 
СНГ от 6 июля 1992 года (в частности, Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Рес-
публика, Российская Федерация, Республика Тад-
жикистан и Республика Узбекистан), то спор меж-
ду ними подлежит рассмотрению Экономическим 
Судом СНГ согласно статье 19 Договора.

Для всех остальных случаев Договором преду-

Деятельность  Экономического  суДа  снг  в 
контексте  востребованности  его  решений

Для  республики  молДова
интервью Георгия АВОРНИКА,  доктора хабилитата права,

с Л. КАмеНКОВОй,  председателем Экономического Суда СНГ
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смотрен общий механизм разрешения споров спе-
циальной комиссией экспертов и затем арбитраж-
ной комиссией. Кстати, председатель Экономиче-
ского Суда СНГ уполномочен определять членов 
таких комиссий и/или председателей комиссий, 
если стороны спора по какой-либо причине затруд-
няются в выборе кандидатур.

Таким образом, Республика Молдова может ис-
пользовать два из трех возможных вариантов раз-
решения споров – обращение в Орган по разреше-
нию споров ВТО либо в специальную комиссию 
экспертов.

Кроме того, учитывая, что нормы учредительных 
документов Суда позволяют принять к рассмотре-
нию запрос о толковании тех или иных положений 
Договора о зоне свободной торговли, Республика 
Молдова может обращаться в Экономический Суд 
СНГ с запросом о толковании применения положе-
ний данного международного договора. В этом за-
ключается уникальная возможность для государств, 
не являющихся участниками Соглашения о статусе 
Экономического Суда Содружества Независимых 
Государств от 6 июля 1992 года, обращаться в Эко-
номический Суд СНГ – единственный междуна-
родный суд на пространстве Содружества, который 
вправе осуществлять толкование любого междуна-
родного соглашения, составляющего договорно-
правовую базу СНГ. При этом надо заметить, что 
своевременное обращение в Экономический Суд 
СНГ с запросом о толковании потенциально спор-
ных положений Договора способно, в принципе, 
предотвратить возникновение спора.

– Возвращаясь к деятельности Экономическо-
го Суда СНГ, расскажите, пожалуйста, были ли 
в практике Суда примеры толкования положе-
ний международных соглашений и актов органов 
Содружества, в которых участвует Республика 
молдова?

За период своей деятельности Экономическим 
Судом СНГ рассмотрен ряд дел по запросам о тол-
ковании положений 36 международно-правовых 
актов Содружества, в которых участвует Республи-
ка Молдова. В их числе – 26 международных согла-
шений и 10 актов органов СНГ.

Предметом вышеназванных международно-
правовых актов являются различные области меж-
государственного сотрудничества, в частности – 
социально-экономические права граждан, прожи-
вающих на территориях государств–участников 
Содружества; пенсионное обеспечение, образова-
ние; вопросы международных экономических пра-
воотношений, в том числе в рамках зоны свобод-
ной торговли; отношения, связанные с осущест-
влением хозяйственной деятельности, и иные. В 
их числе такие международно-правовые акты, как 
Конвенция о правовой помощи и правовых отно-
шениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам, от 22 января 1993 года, Соглашение о вза-
имном признании льгот и гарантий для участни-
ков и инвалидов Великой Отечественной войны, 
участников боевых действий на территории дру-
гих государств, семей погибших военнослужащих, 

от 15 апреля 1994 года, Соглашение о взаимном 
признании прав и регулировании отношений соб-
ственности, от 9 октября 1992 года; Соглашение о 
порядке пенсионного обеспечения военнослужа-
щих и их семей и государственного страхования 
военнослужащих государств–участников Содру-
жества Независимых Государств, от 15 мая 1992 
года; Соглашение о сотрудничестве в области ин-
вестиционной деятельности, от 24 декабря 1993 
года, и ряд других.

– Рассматривались ли Экономическим Судом 
СНГ дела, инициированные непосредственно   
Республикой молдова?

Государственные органы Республики Молдова 
трижды обращались в Экономический Суд СНГ 
(Арбитраж Республики Молдова, Правительство 
Республики Молдова, Экономический суд Респу-
блики Молдова).

Обращения государственных органов касались 
толкования отдельных положений Соглашения 
между Правительством Республики Молдова и 
Правительством Республики Беларусь о свободной 
торговле, от 16 июня 1993 года, а также официаль-
ного разъяснения по вопросу о том, существуют ли 
сроки исковой давности при разрешении межгосу-
дарственных экономических споров, возникающих 
при исполнении экономических обязательств, отне-
сенных к компетенции Экономического Суда СНГ 
статьей 3 Положения об Экономическом Суде СНГ, 
утвержденного Соглашением о статусе Экономиче-
ского Суда Содружества Независимых Государств, 
от 6 июля 1992 года.

– Насколько актуальны решения Экономиче-
ского Суда СНГ для Республики молдова?

Экономический Суд регулярно проводит мони-
торинг применения решений о толковании в госу-
дарствах Содружества, направляя соответствую-
щие обращения в профильные министерства и 
ведомства. Ответы из государственных органов  
Республики Молдова позволяют сделать вывод о 
востребованности данных решений, поскольку ор-
ганы исполнительной и судебной власти принима-
ют во внимание и применяют решения Суда в своей 
практической деятельности.

Так, по имеющимся отзывам Министерства 
обороны Республики Молдова, решения Экономи-
ческого Суда СНГ о толковании Соглашения о по-
рядке пенсионного обеспечения военнослужащих 
и их семей и государственного страхования воен-
нослужащих государств–участников Содружества 
Независимых Государств, от 15 мая 1992 года, и 
Соглашения о гарантиях прав граждан государств–
участников Содружества Независимых Государств 
в области пенсионного обеспечения, от 13 марта 
1992 года, применяются при назначении пенсии во-
еннослужащим, прибывшим на постоянное место 
жительства в их государство.

По информации Таможенной службы Республи-
ки Молдова, таможенные органы руководствуются 
Порядком предоставления режима свободной тор-
говли при поставке товаров авиационным транспор-
том через территории третьих стран, определенным 
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в пункте 1 решения Экономического Суда СНГ, от 
10 апреля 2008 года №01-1/5-07 о толковании ча-
сти второй пункта 9 Правил определения страны 
происхождения товаров, утвержденных Решением 
Совета глав правительств СНГ от 30 ноября 2000 
года. В частности, сообщалось, что в практике та-
моженных органов Республики Молдова имели 
место случаи согласования транзита путем обме-
на официальными письмами с Федеральной тамо-
женной службой Российской Федерации.

Имеются и другие примеры использования 
судебных актов Экономического Суда СНГ в 
практике деятельности государственных органов           
Республики Молдова.

– В последнее время на пространстве Содру-
жества очень популярна тема медиации. Для 
Экономического Суда СНГ она актуальна?

21 июля 2013 года под эгидой Экономическо-
го Суда СНГ состоялась Международная научно-
практическая конференция «Альтернативные 
способы разрешения споров в Содружестве Неза-
висимых Государств: от национальных к между-
народным инструментам». Соорганизаторами 
конференции были Высший хозяйственный суд 
Республики Беларусь, Межпарламентская Ассамб-
лея государств–участников СНГ, Исполнительный 
комитет СНГ, Международный союз юристов, Бе-
лорусский республиканский союз юристов, Между-
народный университет «МИТСО» и Белорусский 
государственный университет. Конференция была 
организована в целях изучения особенностей на-
циональных и международных внесудебных проце-
дур разрешения споров, а также специфики их ис-
пользования в деятельности Экономического Суда 
СНГ и Международного центра по урегулированию 
споров при Экономическом Суде СНГ. В обсужде-
нии предложенных вопросов приняли участие свы-
ше 80 делегатов. Мы сознательно подобрали состав 
участников с различными позициями и взглядами 
по данной тематике, в их числе – видных ученых в 
области права и экономики, представителей судеб-
ных органов, международных арбитражных судов, 
третейских судов, международных общественных 
объединений юристов, ученых высших учебных за-
ведений. Дискуссия получилась плодотворной и ин-
тересной, и следует отметить, что принципиальных 
возражений против института медиации в междуна-
родном судебном процессе высказано не было!

Экономический Суд СНГ считает необходимым 
взаимодействовать с национальными судебными 
системами и не может оставаться «в стороне» от 
перспективных направлений в судопроизводстве.

– Людмила Эдуардовна, известно, что Эконо-
мический Суд не рассматривает споры между 
субъектами хозяйствования. Существует ли 
в рамках СНГ структура, куда могли бы обра-
титься такие субъекты для урегулирования 
конфликта в случае его возникновения?

К полномочиям Экономического Суда СНГ 
не относится рассмотрение споров между хозяй-
ствующими субъектами. Вместе с тем существует 
возможность разрешения таких споров, возни-

кающих в процессе хозяйственной деятельности, 
третейскими судами.

Институт третейского разбирательства уже до-
статочно давно создан и успешно функционирует 
во многих государствах мира, поскольку обладает 
рядом признанных преимуществ, в том числе кон-
фиденциальностью, оперативностью, экономич-
ностью, возможностью выбора арбитров и про-
цессуальной процедуры и другими.

Изучение вопроса об обращении хозяйствую-
щих субъектов государств–участников СНГ в меж-
дународные третейские суды, например в такие, 
как Международный арбитражный суд при Меж-
дународной торговой палате в Париже, Арбитраж-
ный институт Торговой палаты Стокгольма, пока-
зывает, что это дорогостоящая процедура. В связи 
с этим хотелось бы напомнить, что на простран-
стве Содружества существует Международный 
третейский суд. Я имею в виду Международный 
центр по урегулированию споров при Экономиче-
ском Суде СНГ (МЦУС). Его учредители – между-
народные структуры: Экономический Суд СНГ, 
Международный союз юристов, Секретариат Со-
вета Межпарламентской Ассамблеи государств–
участников СНГ. Место нахождения МЦУС – г. 
Санкт-Петербург. Председатель Президиума 
МЦУС – видный ученый, заведующий кафедрой 
гражданского процесса юридического факульте-
та Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, доктор юридических наук, профессор, 
член-корреспондент Российской академии наук, 
заслуженный деятель науки Российской Федера-
ции Валерий Абрамович Мусин.

К компетенции данного Центра отнесено раз-
решение споров частноправового характера по-
средством третейского разбирательства и прими-
рительных процедур. Это споры между субъекта-
ми хозяйствования государств–участников Содру-
жества, а также споры между субъектами хозяй-
ствования государств–участников Содружества и 
между государствами–участниками СНГ. МЦУС 
состоит из постоянно действующих Третейского 
суда и Палаты посредников. Центр обладает ин-
теллектуальным потенциалом, достаточным уров-
нем материально-технического обеспечения и яв-
ляется достойной альтернативой международным 
арбитражам. В рекомендательные списки арбит-
ров и посредников включены видные юристы из 
государств Содружества.

Завершая интервью, хочется отметить, что 
Экономический Суд СНГ с большим вниманием 
и уважением относится к позиции Республики 
Молдова по вопросу повышения эффективности 
Содружества Независимых Государств и очень 
заинтересован в участии Республики Молдова в 
деятельности Экономического Суда СНГ, а также 
в том, чтобы судейский корпус был представлен и 
судьей от Республики Молдова, поскольку в таком 
случае Республика Молдова сможет принимать 
непосредственное участие в процессе отправле-
ния правосудия Экономическим Судом СНГ.

– Спасибо за интервью.
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Tratatul de la Lisabona, intrat în vigoare la 1 de-
cembrie 2009, este un tratat care amendează 

două tratate: Tratatul privind Uniunea Europeană – 
TUE (cunoscut ca Tratatul de la Maastricht) şi Tratatul 
de la Roma, redenumindu-l pe cel din urmă Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene – TFUE.

Originile Tratatului de la Lisabona se regăsesc, 
după unele opinii1, în Actul Unic European din 1986 
care a operat prima mare modificare a tratatelor origi-
nare (constitutive) ale comunităţilor economice euro-
pene. Actul Unic European a fost, la momentul intrării 
sale în vigoare la 1 iulie 1987, tot un tratat modifica-
tor. Principalele sale elemente de noutate au constat 
în reforma instituţiilor comunitare (extinderea votului 
cu majoritate calificată, recunoaşterea oficială a Consi-
liului European, consacrarea denumirii de „Parlament 
European”, asocierea acestuia din urmă la procesul 
legislativ prin introducerea procedurii de cooperare 
cu Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Europea-
nă, crearea Tribunalului de Primă Instanţă), în lărgirea 
competenţelor comunitare (în principal, în domeniul 
social) şi în codificarea dispoziţiilor privind Coopera-
rea Politică Europeană (CPE) care exista de facto din 
1970, pe baza căreia Tratatul de la Maastricht a intro-
dus Politica Externă şi de Securitate Comună (PESC).

Alţi specialişti consideră că depinde foarte mult 
cum este privită succesiunea evenimentelor care au 
vizat reforma instituţională a Uniunii Europene din 
acest deceniu: semnarea Declaraţiei de la Laeken din 
decembrie 2001, declaraţie care a lansat lucrările pen-
tru elaborarea Tratatului Constituţional, Conferinţa In-
terguvernamentală şi Convenţia Europeană din 2003-
2004, eşecul Tratatului Constituţional din 2005 prin 
votul negativ al francezilor şi olandezilor, exprimat cu 
ocazia referendumurilor organizate pentru ratificarea 
noului tratat. Sau momentul zero poate fi considerat 

chiar aniversarea a 50 de ani de existenţă a Uniunii 
Europene, respectiv, 25 martie 2007. Cu ocazia aces-
tei aniversări, s-au reluat discuţiile politice pentru a da 
un nou impuls construcţiei europene, în aceeaşi zi s-a 
semnat Declaraţia de la Berlin, ce reprezintă asumarea 
politică a acestui obiectiv. Aşadar, toate statele-mem-
bre au susţinut relansarea reformei Uniunii Europene 
şi finalizarea acestui proces înaintea alegerilor euro-
parlamentare din iunie 2009.

Așadar, eşuarea proiectului de Constituţie europea-
nă nu a însemnat şi oprirea reformei. Totuşi a fost un 
regres, de aceea în următoarea perioadă s-a încercat să 
se aducă problemele Uniunii mai aproape de cetăţeni. 
Anii 2005-2006 au reprezentat o perioadă de reflecţie: 
Planul D al Comisiei Europene a încurajat organizarea 
de dezbateri publice privind viitorul Uniunii Europe-
ne, dezbateri care au implicat cetăţenii Comunităţii. 
Mai mult, pentru o mai mare eficienţă şi transparenţă, 
Comisia Europeană a propus în 2006 în cadrul iniţiati-
vei „Agenda Cetăţenilor” ca modificările instituţionale 
şi agenda politică să se deruleze în paralel.

Referitor la Tratatul Constituţional şi Tratatul de la 
Lisabona, aparent, între cele două texte nu sunt dife-
renţe majore: Uniunea Europeană capătă personalitate 
juridică, este numit un înalt reprezentant pentru politi-
că externă (numit anterior ministru pentru afaceri ex-
terne), Carta drepturilor fundamentale este inclusă în 
legislaţia primară, se introduce opţiunea statelor-mem-
bre de a părăsi Uniunea Europeană, cetăţenii pot influ-
enţa procesul politic prin iniţiativa cetăţenilor etc.

Deşi poate părea doar o modificare formală, la soli-
citarea mai multor state-membre, printre care Olanda, 
Cehia, Marea Britanie etc., în textul noului tratat nu mai 
sunt trecute simbolurile Uniunii (steagul, imnul, mot-
to-ul) şi se renunţă la anumiţi termeni (ex. Constituţie, 
lege, ministru etc.), care ar fi putut să amintească de 
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stat care este organizată şi funcţionează pe baza drep-
tului”7.

Puterea, determinată în conţinutul şi organizarea sa 
de anumiţi factori, este instaurată, iar cei care o deţin 
au interesul de a o menţine şi a o exercita în favoarea 
lor. Se impun deci anumite reguli, a căror menire este 
de a consolida factorii care determină conţinutul pu-
terii, de a reglementa exerciţiul acestei puteri, în aşa 
fel încât ea să poată realiza în cele mai bune condiţii 
voinţa guvernanţilor ca voinţă de stat. Întreaga această 
activitate de instaurare, menţinere şi exercitare stata-
lă a puterii cuprinde relaţii sociale, iar regulile care le 
reglementează nu sunt altceva decât normele de drept 
constituţional.

Expresia „instaurarea, menţinerea şi exercitarea 
puterii” este mult mai cuprinzătoare şi mai exactă de-
cât expresia „exercitarea puterii”, care nu evocă decât 
o parte a relaţiilor sociale reglementate de dreptul con-
stituţional. Ea evocă în acelaşi timp şi elementul orga-
nizare a puterii, căci instaurându-şi puterea, poporul 
o instaurează sub forma sa organizată (puterea de stat 
neputând exista – prin definiţie – neorganizată), orga-
nizare ce se perfecţionează pe parcursul menţinerii şi 
exercitării puterii. Expresia „organizarea şi exercitarea 
puterii” este şi mai puţin evocatoare, deoarece elemen-
te de organizare se regăsesc şi în exercitarea puterii de 
stat, chiar dacă exercitarea puterii nu cuprinde întreaga 
organizare. Cât priveşte expresia  „înfăptuire a pute-
rii”, ea este sinonimă cu expresia „realizare a puterii” 
care desemnează întreaga activitate statală.

Este necesar să identificăm la nivelul Uniunii Eu-
ropene, precum şi al Tratatului de la Lisabona aceste 
relaţii specifice, care devin raporturi juridice de drept 
constituţional.

În opinia noastră, raporturile juridice de drept 
constituţional al Uniunii Europene sunt acele relaţii 
sociale care apar în procesul de apărare a valorilor 
Uniunii, valori care subliniază (conturează) specificul 
raporturilor juridice de drept constituţional. Conform 
Tratatului de la Lisabona, aceste valori sunt: demni-
tatea umană, libertatea, democraţia, egalitatea, statul 
de drept, drepturile omului, care trebuie respectate şi 
care sunt comune statelor-membre într-o societate ca-
racterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranţă, 
justiţie şi solidaritate. În procesul de apărare a acestor 
valori fundamentale, apar numai relaţii sociale specifi-
ce dreptului constituţional, tocmai datorită modului lor 
fundamental şi comun tuturor statelor-membre8.

Ca urmare, conform Tratatului de la Lisabona, sco-
pul Uniunii Europene este de a se realiza obiectivele 
Uniunii, între care figurează şi valorile fundamentale 
ale Uniunii Europene, alături de promovarea păcii şi 
a bunăstării popoarelor sale, precum şi de garantare 
a libertăţilor fundamentale ale Uniunii Europene şi a 
nediscriminării, de respectare a egalităţii dintre state-
le-membre şi a identităţii lor naţionale, autonomiei lor 

Constituţie. Cu toate acestea, valenţele constituţionale 
s-au păstrat. 

Pentru a argumenta acest punct de vedere, pornim 
de la premisa că Tratatul de la Lisabona reglementează 
raporturi juridice constituţionale şi similar oricăror ra-
porturi juridice şi cele de drept constituţional al Uniunii 
Europene sunt relaţii sociale specifice, reglementate 
de norme juridice de drept constituţional al Uniunii 
Europene.

Altfel spus, relaţiile sociale specifice dreptului con-
stituţional sunt cuprinse în Tratatul de la Lisabona, şi 
astfel se creează fundamentele de cercetare a valenţelor 
constituţionale ale tratatului.

Literatura de specialitate2 a identificat relaţiile so-
ciale reglementate de dreptul constituţional şi, în linii 
mari, aceste relaţii sociale apar în procesul instaurării, 
menţinerii şi exercitării statale a puterii.

În literartura de specialitate, deşi s-au exprimat 
puncte de vedere diferite cu privire la obiectul dreptu-
lui constituţional, în general, s-a acceptat cvasiunanim 
că obiectul dreptului constituţional îl formează organi-
zarea puterii de stat şi poziţia guvernanţilor în raport 
cu drepturile şi libertăţile cetăţenilor.

Concret, într-o opinie cu autoritate, dar exprimată 
demult, se susţine că obiectul reglementării normelor 
dreptului constituţional îl reprezintă forma statului, 
organele de guvernare şi limitele prerogativelor statu-
lui3. Cam în acelaşi timp profesorul C.Dissescu arăta 
că obiectul dreptului constituţional se referă la organi-
zarea politică a statului, constituirea suveranităţii şi a 
puterilor publice4.

Treptat, autorii au inclus şi a doua componentă – 
drepturile şi libertăţile cetăţenilor garantate şi apărate 
de stat – în obiectul de reglementare a dreptului con-
stituţional.

Această abordare este specifică doctrinei de drept 
constituţional contemporan. Exemplificăm printr-o 
opinie, ce dezvoltă mai pe larg specificul obiectului 
dreptului constituţional contemporan, indicându-se 
„relaţiile sociale ce apar în vederea creării condiţiilor 
optime pentru libera dezvoltare a personalităţii umane 
prin prisma unui regim politic liberal şi democratic, 
bazat pe principiul separaţiei puterilor în stat” 5.

Dacă achiesăm la teza potrivit căreia normele de 
drept constituţional reglementează relaţii sociale ce 
iau naştere în procesul instaurării şi exercitării puterii 
în stat, atunci este firesc să apreciem că aceste cate-
gorii de relaţii formează obiectul de reglementare al 
dreptului constituţional6.

Bineînţeles că stabilirea obiectului dreptului consti-
tuţional trebuie corelată cu fenomenul „putere de stat”, 
cu categoriile „conţinut şi formă a statului”, privite în 
complexitatea lor juridică şi politică. Sub acest aspect 
apare edificatoare întrebarea pusă deja în literatura ju-
ridică dacă nu cumva dreptul constituţional (dreptul de 
stat) este prin esenţa lui o „teorie despre puterea de 
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locale şi regionale, funcţiilor lor esenţiale, de respectare 
a dreptului Uniunii, personalitatea sa juridică şi simbo-
lurile acesteia.

Ca orice subiecți de drept şi cei ai raporturilor juridi-
ce de drept constituţional sunt oamenii, luaţi individual 
sau grupaţi, dacă li se recunoaşte această calitate la 
nivelul Uniunii Europene.

Cât priveşte subiecții reprezentând oamenii luaţi 
individual, aceștia sunt cetăţenii europeni, cetăţenii 
statelor terţe şi apatrizii.

Cetăţenii europeni apar în raporturile juridice de 
drept constituţional referitoare la: realizarea drepturilor 
şi asumarea obligaţiilor prevăzute de Constituţie, legile 
şi legile-cadru, europene; învestirea lor în anumite dem-
nităţi ori funcţii europene; organizaţi în circumscripţii 
pentru alegerile în Parlamentul European.

Cetăţenii statelor terţe şi apatrizii devin astfel de 
subiecți în raporturile de drept constituţional referitoare 
la cetăţenie, la dreptul de azil etc.

Cât priveşte subiecții reprezentând oamenii grupaţi, 
pentru ca o grupare de oameni să fie subiect de drept 
constituţional, este necesar ca un act juridic al Uniunii 
Europene să îi recunoască o astfel de calitate.

Subiecții de drept constituţional, cărora Tratatul de la 
Lisabona le recunoaşte această calitate, pot fi divizați în 
două mari categorii, în funcţie de nivelul la care aceștia 
se află (naţional sau european), astfel:

1) la nivel naţional, acești subiecți sunt: popoarele 
statelor-membre; statele-membre; autorităţile şi insti-
tuţiile publice (parlamentelor cărora li se acordă un rol 
deosebit în construcţia europeană; guvernele şi şefii 
de state; curţile supreme de justiţie; autorităţile admi-
nistraţiei publice locale şi regionale; alte autorităţi şi 
instituţii publice);

2) la nivel european: instituţiile, organele şi organis-
mele Uniunii Europene. Instituţiile Uniunii Europene 
sunt: Parlamentul European; Consiliul European; Consi-
liul de miniştri; Comisia Europeană; Curtea de Justiţie; 
Banca Centrală Europeană; Curtea de Conturi. Alături 
de acestea există şi organele consultative ale Uniunii 
Europene (Comitetul regiunilor; Comitetul economic 
şi social; Banca Europeană de Investiţii), în viitor un 
astfel de subiect ar putea fi poporul european.

Este de menţionat faptul că toți subiecții de drept 
constituţional vor avea această calitate doar dacă apar 
în raporturile juridice specifice de drept constituţional 
al Uniunii Europene, întrucât acești subiecți pot intra 
şi în raporturi juridice de altă natură, inclusiv de drept 
privat, raporturi în care vor avea o poziţie de egalitate 
cu ceilalți subiecți de drept.

Normele de drept constituţional al Uniunii Europene 
sunt acele reguli de drept care au ca obiect de reglemen-
tare relaţiile sociale specifice acestei ramuri de drept al 
Uniunii Europene.

Specificul unei astfel de norme este subliniat şi 
de faptul că ea este adoptată la nivel european şi este 

aplicată atât la nivel european, cât şi la cel naţional de 
către statele-membre.

Desigur că structura normei juridice de drept consti-
tuţional al Uniunii Europene este cea a oricărei norme 
de drept, atât cât priveşte cea tehnico-legislativă, cât şi 
cea logico-juridică.

Şi acest tip de norme juridice se pot clasifica, în 
funcţie de modalitatea de punere a lor în aplicare, în 
norme cu aplicare mijlocită (de emiterea unei alte nor-
me de drept) şi cele cu aplicare nemijlocită (cum este 
principiul egalităţii şi cel al nediscriminării pentru care 
nu mai este necesară emiterea unei alte norme de apli-
care).

Normele de drept constituţional al Uniunii Europene 
se regăsesc în izvoarele formale ale acestei ramuri de 
drept.

Izvoarele formale ale dreptului constituţional al 
Uniunii Europene sunt acele forme de exprimare a 
normelor juridice determinate de modul de adoptare a 
lor de către structurile Uniunii Europene, îndeosebi de 
instituţiile Uniunii. 

Un argument în plus referitor la valenţele consti-
tuţionale ale Tratatului de la Lisabona furnizează su-
biectul cetăţeniei europene şi a Cartei Fundamentale a 
Drepturilor. Cetăţenia europeană este distinctă de cea 
naţională, pe care conform Tratatului de la Amsterdam, 
nu o înlocuieşte, ci o completează. Tratatul de la Lisa-
bona adoptă formula: „Cetăţenia Uniunii Europene va 
fi adiţională la cetăţenia naţională”. Această prevedere 
denotă faptul că cele aproape 500 mil. de europeni din 
statele-membre ale Uniunii Europene primesc o nouă 
cetăţenie, cea europeană, separată de cea naţională. Ca 
cetăţeni, aceştia au drepturi care consolidează protec-
ţia intereselor lor.

Carta Fundamentală a Drepturilor devine act funda-
mental al Uniunii, garant al drepturilor cetăţenilor şi se 
face referire la ea în tratat, chiar dacă textul nu va fi par-
te integrantă a acestuia. De altfel, Carta a fost procla-
mată în mod solemn într-o şedință plenară a Parlamen-
tului European în 12 decembrie 2007 şi a fost publicată 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Un protocol a 
introdus măsuri specifice pentru Marea Britanie şi Po-
lonia, stabilind excepții cu privire la jurisdicția Curții 
Europene de Justiție față de curțile naționale pentru 
protecția drepturilor prevăzute în Cartă. Tratatul va 
oferi de asemenea o nouă bază legală pentru accederea 
Uniunii la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. 
Consiliul va decide în unanimitate, cu consimțământul 
Parlamentului European şi aprobarea statelor-membre. 
Problema naturii juridice a Uniunii Europene post-Li-
sabona consolidează opinia privitor la valenţele consti-
tuţionale ale Tratatului de la Lisabona.

Din punctul nostru de vedere, Uniunea Europeană 
este o construcţie de tip federal, dar o construcţie încă 
în fază de definitivare, Tratatul de la Lisabona contri-
buind din plin la acest proces. Această afirmaţie are la 
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bază caracterele unei structuri politico-juridice de tip 
federal. Astfel statul federal este format din mai mul-
te formaţiuni statale, care beneficiază de autonomie în 
materie constituţională, legislativă şi judecătorească. 
În exterior, numai statul federal are calitatea de subiect 
de drept. Se apreciază că sunt două modalităţi de con-
stituire a federaţiilor: prin integrarea mai multor state 
şi constituirea unor noi entităţi statale; prin separarea 
unor regiuni ale statului unitar şi constituirea împreună 
cu teritoriul rămas a unei federaţii. Motivele consti-
tuirii statului federal pot fi: apărarea comună împotri-
va unei ameninţări externe; preocuparea de a asigura 
(prin integrare) o ordine socială internă stabilă, dorinţa 
de a folosi mai eficient resursele naturale, economice, 
particularităţile geografice etc.

Trăsăturile caracteristice ale statului federal sunt:
unitatea pe plan internaţional. – Statele-mem-

bre ale statului federal nu au posibilitatea de a se ma-
nifesta juridic pe plan internaţional, deosebindu-se de 
confederaţia de state ale cărei componente sunt recu-
noscute pe plan internaţional. În Uniunea Europeană 
statele sunt subiecți de drept internaţional şi Uniunea 
Europeană – de asemenea.

Diversitatea constituţională – şi judiciară pe 
plan intern. Fiecare stat federal are în mod normal 
propriul său sistem constituţional, instituţiile sale gu-
vernamentale, propria legislaţie, sistemele sale de or-
ganizare judecătorească. Această varietate, specifică şi 
Uniunii Europene, generează evident o complexitate 
de raporturi juridice, dar ea este dovada autonomiei 
politice recunoscută membrilor federaţiei.

Supleţea raporturilor – între federaţie şi statele-
membre, care asigură stabilitatea şi menţinerea statu-
lui federal.

Federalismul veritabil se bazează pe două prin-
cipii complementare: principiul autonomiei şi princi-
piul participării.

Principiul autonomiei în statul federal presupune:
autonomie în domeniul legislativ;– 
autonomie în domeniul economic;– 
autonomie în domeniul jurisdicţional;– 
autonomie în domeniul administrativ.– 

 Totuşi, autonomia în aceste domenii este limitată 
prin Constituţia statului federal. De asemenea, anumi-
te atribuţii ale statelor-membre, chiar în interior, sunt 
executate de statul federal, respectiv în domeniul: ju-
risdicţional, al securităţii naţionale, poliţiei, fiscalităţii, 
serviciilor secrete etc.

În caz de conflict între autorităţile centrale şi cele 
locale, se apelează la justiţia federală care le soluţio-
nează.

Sunt folosite, de regulă, trei metode de împărţire 
a competenţelor între statele-membre şi Statul federal 
astfel:

în Constituţia Statului federal sunt prevăzute ex-•	
pres competenţele exclusiv ale acestuia;

precizarea numai a competenţelor atribuite state-•	
lor-membre rezultând astfel că toate celelalte atribuţii 
sunt conferite în principiu statului federal;

stabilirea concomitentă prin Constituţie a sfere-•	
lor de atribuţii repartizate exclusiv statului federal, cât 
şi cele ale statelor-membre.

 Principiul participării
Este de esenţa statului federal faptul că statele-

membre participă pe baze egale la elaborarea decizi-
ilor aplicabile pe teritoriul statului federal; este vorba 
de o egalitate politică şi juridică, indiferent de întinde-
rea lor, de bogăţiile naturale şi mărimea numărului po-
pulaţiei. De aici rezultă necesitatea creării unor organe 
federale, însărcinate să înfăptuiască interesele comu-
ne, inclusiv o constituţie federală.

În ultimii ani, evoluţia federalismului se caracteri-
zează atât printr-un regres al principiului autonomiei, 
cât şi printr-o alterare a principiului participării, statele 
federale întărindu-şi puterea faţă de statele-membre, 
deci o tendinţă de centralizare (Germania, de exem-
plu). Creşterea puterii federale prin subvenţii economi-
ce acordate pe plan local, multiplicarea şi penetrarea 
serviciilor publice federale şi altele au dus la creşterea 
rolului Statului federal în defavoarea statelor-membre. 
Aceste tendinţe le observăm şi la nivelul Uniunii Eu-
ropene.

Fie că vorbim despre personalitatea juridică a Uni-
unii, fie că ne referim la Carta Drepturilor Fundamen-
tale sau la creşterea influenţei instituţiilor europene şi 
a interacţiunii cu cele naţionale şi cu cetăţenii, toate 
acestea sunt nu numai progrese care vor contribui la 
creşterea eficienţei instituţiilor europene şi a procese-
lor de luare a deciziei în Uniunea Europeană, dar şi 
dovezi ale caracterului constituţional al Tratatului de 
la Lisabona. 

Note:
1 Popescu Andrei, Tratatul de la Lisabona – un tratat 

modificator şi reformator al Uniunii Europene, în Buletin de 
informare legislativă, 2008, nr.1, p. 4.

2 Deleanu Ion, Instituţii şi proceduri constituţionale, 
C.H.Beck, Bucureşti, 2006, p. 17 şi urm.; Guceac Ion, Drept 
constituţional şi instituţii politice, Chişinău, 2001, vol. I,          
p. 23; Popa Victor, Drept constituţional şi instituţii politice: 
Curs de prelegeri pentru anul universitar 2009-2010, Chişi-
nău, 2009, p. 5.

3 Esmein A., Elements de droits constitutionnel franҫais 
et comparé, Paris, 1921, vol. I, p.14.

4 Dissescu Constantin, Drept constituţional, Bucureşti, 
1915, p. 7.

5 Arseni A., Drept constituţional şi instituţii politice. Tra-
tat elementar, vol.I, CEP USM, Chişinău, 2005, p.19.

6 Muraru I., Tănăsescu, E.S., Drept constituţional şi in-
stituţii politice, Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p. 21 şi urm.; 
Cârnaţ T. Drept constituţional, Chişinău, 2010, p.13.

7 Muraru I., Tănăsescu S., op. cit. 
8 Iancu Gheorghe, Instituţii de drept constituţional al Uni-

unii Europene, Lumina Lex, Bucureşti, 2007, p.5-9. 
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RăSPuNDEREA  PENALă  PENTRu  OMORuL  
SăVâRŞIT  Cu DEOSEBITă  CRuzIME,  PRECuM  

ŞI  DIN  MOTIVE  SADICE  (lit.j) alin.(2) art.145 CP RM) 
Partea II

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

REzuMAT
În acest articol, se demonstrează că, dacă, în procesul comiterii omorului, făptuitorul doreşte să cauzeze 

victimei suferinţe deosebite, însă nu poate realiza această dorinţă din cauze independente de voinţa sa, califi-
carea se va face în baza art.27 şi lit.j) alin.(2) art.145 CP RM. Se arată că, în sensul prevederii de la lit.j) alin.
(2) art.145 CP RM, nu este neapărat ca motivele sadice, care determină săvârşirea omorului, să aibă conotaţii 
sexuale. Se relevă că omorul săvârşit cu deosebită cruzime poate avea la bază nu numai motive sadice, dar şi 
alte motive: răzbunare, gelozie, interesul material, motive huliganice etc.

Cuvinte-cheie: cruzime, cruzime deosebită, omor, ambianţa executării omorului cu deosebită cruzime, alte 
circumstanţe ale comiterii omorului cu deosebită cruzime, motive sadice.

SuMMARY
In this article it is showed that, if in the process of the perpetration of murder, the offender intends to cause 

the victim great sufferings, but cannot achieve this purpose for reasons beyond his control, the classification 
will be based on art.27 and lett.j) par.(2) art.145 PC RM. It is shown that, under the provision of lett.j) par.(2) 
art.145 PC RM, it is not necessary that sadistic reasons, the ones to determine the murder perpetration, to have 
sexual connotations. It is revealed that murder committed with extreme cruelty may be based not only on sadistic 
reasons, but also on other reasons, like vengeance, jealousy, material interests, hooligan reasons, etc.

Key-words: cruelty, extreme cruelty, murder, the environment of murder with extreme cruelty perpetration, 
other circumstances of murder with extreme cruelty perpetration, sadistic reasons.

Î ntr-o altă speţă, s-a ajuns la următoarea conclu-
zie: „Fapta femeii care a aruncat propriul co-

pil în vârstă de patru ani într-o fântână, ce s-a soldat 
cu decesul lui în urma înecului, se califică drept omor 
intenţionat săvârşit cu deosebită cruzime...”1. 

Dacă moartea victimei nu a fost imediată (dato-
rându-se impactului lovirii de baza fântânii sau pereţii 
acesteia), dacă victima a luptat pentru viaţă atât timp, 
cât i-au permis forţele, dacă victima nu a avut aptitu-
dini nici măcar elementare de înot, dacă nu a existat 
nici o posibilitate ca cineva să intervină pentru salva-
rea copilului – toate acestea vorbesc în favoarea nece-
sităţii incriminării agravantei „cu deosebită cruzime”. 
Spre deosebire de cazul precedent, nu împrejurări 
singulare, dar mai multe circumstanţe laolaltă demon-
strează manifestarea de către făptuitor a cruzimii de-
osebite. Astfel, victima nu, pur şi simplu, a fost expu-
să înecului, ea a fost aruncată într-o fântână. Așadar, 
şansele de supravieţuire au fost reduse considerabil. 
Mai mult ca sigur, victima a conştientizat, înainte de 
a fi lipsită de viaţă, că omorul e săvârşit de propria ei 
mamă. Acest lucru nu poate să nu fie luat în conside-
raţie la examinarea oportunităţii invocării agravantei 
„cu deosebită cruzime”: suferinţele morale intense 
ale victimei sunt determinate de abominaţiunea de a 
fi omorât de cea care i-a dat viaţă victimei. În plus, 
factorul întunericului, temperatura scăzută, disperarea 
de a nu-ţi fi auzite strigătele de ajutor – toate împreu-

nă, în cazul unui copil de numai patru ani, constituie 
un fond consistent în vederea imputării agravantei „cu 
deosebită cruzime”.

Nu aceeaşi concluzie poate fi desprinsă din analiza 
următorului exemplu din practica judiciară: S.L. a fost 
condamnată în baza alin.(4) art.42 şi lit.e), i) alin.(2) 
art.145, alin.(1) art.208 CP RM. La rândul său, S.A. 
a fost condamnată în baza lit.e), i) alin.(2) art.145 CP 
RM. În fapt, la 20.01.2008, aproximativ la ora 09.00, 
S.L. a instigat-o pe sora sa minoră, S.A., să omoa-
re copilul pe care urma să-l nască S.L. Imediat după 
naşterea copilului, într-o dependinţă a casei bunicilor 
săi, situată în satul Talmaza, raionul Ştefan Vodă, fo-
losind o piatră, S.A. i-a aplicat nou-născutului o lo-
vitură în cap, cauzându-i: o traumă cranio-cerebrală 
deschisă; o fractură a oaselor bolţii şi bazei craniu-
lui; o fractură a oaselor craniului facial; o fractură 
verticală a osului frontal; o fractură a oaselor tem-
porale stâng şi drept, a osului stenoidal şi occipital în 
centru, în dreapta şi stânga; o fractură pe verticală a 
maxilarelor superior şi inferior în centru; hemoragii 
în ţesuturile moi ale craniului. Ca rezultat, a survenit 
moartea copilului. După omorul acestuia, S.A. a pus 
cadavrul într-o sacoşă de polietilenă şi l-a aruncat în 
latrina din gospodăria părinţilor săi2.

Este adevărat că, în acest exemplu, iniţiativa omo-
rului aparţine mamei victimei, iar mătuşa victimei 
este cea care pune în executare respectiva iniţiativă. 
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Totuşi, de această dată, nici vârsta victimei (care este 
prea fragedă pentru a-i permite să conştientizeze, îna-
inte de a fi lipsită de viaţă, că omorul este iniţiat de 
propria ei mamă), nici alţi factori (de exemplu, apli-
carea unei singure lovituri în capul victimei, deci în-
tr-o zonă vitală a corpului acesteia) nu sunt în măsură 
să constituie un fond consistent în vederea imputării 
agravantei „cu deosebită cruzime”. În nici un caz, nu 
se poate susţine că mai multe circumstanţe laolaltă ar 
demonstra manifestarea de către făptuitoare a cruzi-
mii deosebite.

În alt context, despre săvârşirea cu deosebită cru-
zime a infracţiunii de omor intenţionat poate mărturisi 
nu doar metoda comiterii infracţiunii. În acest sens, 
unul dintre cele mai răspândite cazuri de omor săvâr-
şit cu deosebită cruzime, reieşind din ambianţa exe-
cutării sale, este omorul săvârşit în prezenţa persoane-
lor apropiate victimei.

Referindu-se la această ipoteză, S.N. Drujkov opi-
nează: ca omor săvârşit cu deosebită cruzime trebuie 
considerat, de exemplu, omorul părinţilor în prezenţa 
copiilor sau, viceversa, omorul copiilor în prezenţa 
părinţilor. În astfel de cazuri, specificul suferinţelor 
victimei este condiţionat de faptul că victima conşti-
entizează că persoanele care-i sunt apropiate asistă la 
lipsirea ei de viaţă, neavând posibilitatea să împiedice 
aceasta3.

Autorul în cauză vorbeşte doar despre omorul pă-
rinţilor în prezenţa copiilor şi omorul copiilor în pre-
zenţa părinţilor. O asemenea interpretare pare a fi una 
prea restrictivă şi, aşa cum se va putea vedea infra, nu 
întotdeauna este una întemeiată. De aceea, conside-
răm mai potrivită opinia, conform căreia, în ipoteza 
omorului săvârşit în prezenţa persoanelor apropiate 
victimei, din rândul persoanelor apropiate victimei 
fac parte, pe lângă rudele apropiate, şi alte rude – afi-
nii sau oricare alte persoane, a căror viaţă, sănătate şi 
bunăstare interesează, cu bună-ştiinţă pentru făptui-
tor, victima, în virtutea relaţiilor personale create4. Or, 
săvârşirea infracţiunii de omor intenţionat în prezenţa 
unei rude apropiate nu întotdeauna poate avea o în-
cărcătură afectivă. Contează apropierea afectivă, nu 
relaţia în plan juridic dintre victimă şi cel care asistă, 
cu concursul făptuitorului la suferinţele victimei.

După această precizare, este necesar să consemnăm 
următoarele: este posibil ca persoana apropiată, care 
asistă la suferinţele victimei, să nu înţeleagă adecvat 
(din cauza vârstei, stării de sănătate, din alte asemenea 
cauze) semnificaţia celor săvârşite în prezenţa ei, iar 
victima să conştientizeze această inaptitudine de în-
ţelegere. În ipoteza dată, nu există suficiente condiţii 
pentru a imputa făptuitorului circumstanţa agravantă 
specificată la lit.j) alin.(2) art.145 CP RM.

Nu în ultimul rând, accentuăm că, în sensul pre-
vederii de la lit.j) alin.(2) art.145 CP RM, deosebita 
cruzime se manifestă în raport cu victima infracţiunii, 

nu în raport cu persoanele care asistă la suferinţele 
victimei. Manifestarea cruzimii deosebite faţă de ase-
menea persoane nu este cuprinsă de componenţa de 
infracţiune prevăzută la lit.j) alin.(2) art.145 CP RM. 
Iată de ce, numai atunci poate fi aplicată răspunderea 
agravată în baza acestei prevederi normative, când 
victima suferă intens, prelungit şi inutil, întrucât con-
ştientizează că săvârşirea infracţiunii afectează sub-
stanţial persoanele apropiate care asistă la suferinţele 
victimei.

În această ordine de idei, împărtăşim părerea ex-
primată de N.V. Borisenkova: persoanele apropiate 
victimei nu pot fi considerate victime ale omorului să-
vârşit cu deosebită cruzime, întrucât nu ele sunt lipsi-
te de viaţă. Suferinţele persoanelor apropiate victimei 
pot influenţa doar indirect asupra calificării faptei în 
calitate de omor săvârşit cu deosebită cruzime, luând 
în consideraţie atitudinea faţă de aceste suferinţe a 
victimei propriu-zise a infracţiunii. Mai concret, dacă 
ea conştientizează că va fi lipsită de viaţă în prezenţa 
unor persoane care-i sunt apropiate – ceea ce le va 
cauza suferinţe deosebite, iar aceasta, la rândul său, 
va provoca dureri sufleteşti victimei propriu-zise a in-
fracţiunii – există temeiuri de a califica cele comise ca 
omor săvârşit cu deosebită cruzime5.

În alt registru, privitor la alte exemple de ambianţă 
care denotă manifestarea cruzimii deosebite, menţio-
năm că deosebita cruzime se poate manifesta în cre-
area de către făptuitor a unor astfel de condiţii, când 
victima este pusă în situaţia de expectativă a supunerii 
sale la suferinţe (de exemplu, fiind forţată să asiste 
la cauzarea de suferinţe altor victime). Ambianţa ce 
atestă deosebita cruzime se poate exprima şi în crearea 
de către făptuitor a unor condiţii care insuflă victimei 
inevitabilitatea de a se supune suferinţelor, precum şi 
frica, disperarea de a nu putea rezista durerii.

În afară de metoda şi ambianţa comiterii infracţi-
unii, despre săvârşirea omorului cu deosebită cruzi-
me pot mărturisi următoarele circumstanţe: particu-
larităţile victimei infracţiunii (de exemplu, prezenţa 
la ea a unor fobii, a unor alergii sau a altor afecţiuni 
specifice); particularităţile motivului infracţiunii; alte 
circumstanţe de natură obiectivă şi subiectivă care 
trebuie apreciate cumulativ.

De exemplu, în următoarele speţe din practica ju-
diciară, la concluzia asupra oportunităţii calificării 
faptei potrivit lit.j) alin.(2) art.145 CP RM a contribuit 
acea circumstanţă că victimelor li s-au cauzat suferin-
ţe deosebite deja după ce făptuitorii obţinuseră de la 
victime toţi banii pe care-i aveau în casă: 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 aplicate multiple lovituri cu pumnii şi cu 
diverse obiecte în diferite regiuni ale corpului, cerân-
du-li-se să dea banii pe care-i aveau. Nemaiputând 
suporta loviturile, R.A. le-a arătat făptuitorilor locul 
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în care erau păstraţi banii în sumă de 6.000 de euro. 
Obţinând banii în cauză, în scopul ascunderii urme-
lor infracţiunii şi al evitării răspunderii pentru cele 
comise, R.V. a strangulat-o pe R.A. cu un cablu de la 
uscătorul de păr. La rândul său, B.V. l-a strangulat 
pe R.C. cu un cablu de la fierul de călcat. Ca rezultat, 
ambele victime au decedat6; la 06.12.2009, aproxi-
mativ la ora 02.30, C.G., împreună cu alte persoa-
ne, fiind mascate şi dotate cu spray lacrimogen, bare 
metalice, cuţit şi mecanism pentru electrocutare, au 
pătruns în casa aparţinând lui S.S. şi Z.G. din satul 
Cerlina, raionul Soroca. După pătrundere, făptuito-
rii le-au legat victimelor mâinile cu bandă adezivă, 
le-au dat cu spray-ul lacrimogen, le-au aplicat lovi-
turi cu pumnii şi cu picioarele, le-au ameninţat cu in-
cendierea lor şi a casei lor. De asemenea, făptuitorii 
au aplicat asupra victimelor mecanismul de electro-
cutare, cerându-le bani în sumă de 20.000 de dolari 
SUA. După ce au obţinit bani în sumă de 3.750 lei, 
făptuitorii au stropit victimele cu alcool şi le-au in-
cendiat, părăsind locul infracţiunii. Moartea lui S.S. 
s-a produs la 10.12.2009, datorându-se insuficienţei 
cardiopulmonare şi hepatorenale, ca urmare a bron-
hopneumoniei bilaterale, a miocardiei, a hepatitei şi 
a nefritei toxice, reprezentând complicaţii ale arsuri-
lor termice prin flacără, de gradele I-II-III AB, pe o 
suprafaţă de circa 90% a tegumentelor. Moartea lui 
Z.G. a survenit la 16.12.2009, datorându-se insufici-
enţei poliorganice ca rezultat al intoxicaţiei consecu-
tive, al arsurilor termice de gradele II-III AB, pe o 
suprafaţă de 75-80% a tegumentelor7.

În altă privinţă, vorbind despre latura subiectivă a 
omorului săvârşit cu deosebită cruzime, este util să-i 
cităm pe L.A. Andreeva şi P.I. Konstantinov: „Săvâr-
şind omorul cu deosebită cruzime, făptuitorul ma-
nifestă intenţie directă sau indirectă faţă de moartea 
victimei, precum şi conştientizează că-i cauzează vic-
timei suferinţe deosebit de intense”8.

În alţi termeni, în conjunctura infracţiunii prevă-
zute la lit.j) alin.(2) art.145 CP RM, este necesar ca 
făptuitorul să conştientizeze sau, altfel spus, să-şi dea 
seama că săvârşeşte omorul cu deosebită cruzime. 
Aceasta pe lângă faptul că el trebuie să prevadă că va 
cauza cu o deosebită cruzime moartea victimei, pre-
cum şi să dorească sau să admită, în mod conştient, 
producerea acestei urmări. 

De menţionat că motivaţia săvârşirii omorului cu 
deosebită cruzime este neuniformă. Sub acest aspect, 
pot fi diferențiate următoarele tipuri de cruzime deo-
sebită:

1) cruzimea impulsivă (adică cea care presupune o 
reacţie nemijlocită în raport cu situaţia legată de iras-
cibilitatea emoţională). Cruzimea de acest tip apare 
situativ şi, într-o măsură considerabilă, este condi-
ţionată de perceperea subiectivă de către făptuitor a 
acțiunilor şi evenimentelor. În astfel de cazuri, făp-

tuitorul denotă un risc sporit de comportare agresivă 
chiar şi în legătură cu pretexte obiectiv nesemnifica-
tive, comportare care, în condiţiile unei contrareacţii 
din partea victimei, se transformă în cruzime impul-
sivă;

2) cruzimea instrumentală (implicând utilizarea 
cruzimii faţă de victimă în calitate de mijloc de atin-
gere a scopului infracţional). Cruzimea instrumenta-
lă are un suport raţional, nu unul emoţional. Se are 
în vedere aplicarea cruzimii în vederea constrângerii 
victimei să săvârşească acţiunile de care este interesat 
făptuitorul: să indice locul în care sunt ascunse bunu-
rile de valoare; să divulge numele celor care l-au de-
nunţat pe făptuitor; să renunţe la opunerea rezistenţei 
etc. Strivirea părţilor corpului, lovirea cu picioarele; 
lovirea victimei în cap cu obiecte contondente; cau-
zarea unor multiple plăgi cu instrumente tăietoare sau 
înţepătoare; răsucirea mâinilor sau a picioarelor – iată 
doar unele din cele mai frecvente procedee de realiza-
re a cruzimii instrumentale. În majoritatea cazurilor, 
actele de violenţă sunt realizate cu sânge rece şi fără 
ezitări;

3) cruzimea „forţată”, ce apare ca rezultat al supu-
nerii făptuitorului cererilor, ameninţărilor din partea 
liderului grupului infracţional, care încearcă astfel să 
creeze premisele unei răspunderi colective. Este po-
sibil să se ateste reducerea capacităţii făptuitorului 
de a-şi regla volitiv propriul comportament, deşi se 
păstrează conştientizarea faptului că acest comporta-
ment este în contradicţie flagrantă cu legea. Cauze-
le reducerii acestei capacităţi pot fi variate: în unele 
cazuri, este vorba de lipsa de voinţă, influenţabilitate 
şi sugestibilitate, ceea ce duce la manifestarea cruzi-
mii chiar şi în ipoteza unei neînsemnate presiuni din 
partea liderului grupului infracţional; în alte cazuri, 
suntem în prezenţa reducerii capacităţii făptuitorului 
de a-şi controla comportamentul, din cauza fricii sau 
altor trăiri emoţionale intense, condiţionate de carac-
terul, intensitatea şi realitatea ameninţării din partea 
liderului grupului infracţional;

4) cruzimea privită ca un rezultat al solidarităţii de 
grup, atunci când făptuitorul încearcă să-şi păstreze 
sau să-şi sporească autoritatea în cadrul grupului in-
fracţional. În această situaţie, făptuitorul se află sub 
presiunea unei ameninţări sui generis de a-şi pierde 
aprecierea din partea altor membri ai grupului infrac-
ţional, de a nu mai putea să se autorealizeze în cadrul 
grupului şi, chiar, de a fi exclus din cadrul respecti-
vului grup şi de a fi supus unei „corecţii” fizice. De 
această dată, motivul dominant, care îl ghidează pe 
făptuitor, constă în dorinţa acestuia de a urma tradiţii-
le acelui grup infracţional, de a se afirma în faţa celor-
lalţi membri ai grupului, de a se bucura de aprobarea 
din partea lor, de a-şi demonstra fermitatea etc.;

5) cruzimea ca motiv dominant ce caracterizea-
ză personalitatea făptuitorului, atunci când acesta se 
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autoafirmă prin realizarea unor asemenea calităţi ale 
personalităţii sale ca sadismul, mizantropia, agresivi-
tatea faţă de lumea înconjurătoare.

Pentru calificarea faptei în baza lit.j) alin.(2) art.145 
CP RM, nu are importanţă cărui tip aparţine cruzimea 
deosebită manifestată de făptuitor. Totuşi, sub aspec-
tul individualizării pedepsei pentru omorul săvârşit 
cu deosebită cruzime, stabilirea tipului de cruzime nu 
este deloc neglijabilă.

În contextul examinării laturii subiective a omoru-
lui săvârşit cu deosebită cruzime, este necesar să ne 
referim şi la problema erorii de fapt privind prezen-
ţa cruzimii deosebite. Se are în vedere ipoteza când 
făptuitorul doreşte să cauzeze victimei suferinţe deo-
sebite, însă nu-şi poate realiza această dorinţă din ca-
uze independente de voinţa sa (de exemplu, victima a 
decedat fie după ce i-a fost aplicată prima lovitură cu 
cuţitul, fie în urma unui şoc traumatic chiar la începu-
tul exercitării actelor de violenţă; victima nu a simţit 
dureri şi suferinţe, deoarece se afla în stare de ebrie-
tate cu grad avansat sau într-o altă stare presupunând 
insensibilitate sau toleranţă la durere etc.).

În literatura de specialitate, nu există un consens 
privind soluţia problemei date. Astfel, putem deosebi 
următoarele trei poziţii vizând varianta de calificare:

1) fapta se va califica drept omor simplu9;
2) fapta se califică drept tentativă la omorul săvâr-

şit cu deosebită cruzime10;
3) fapta se califică drept omor săvârşit cu deosebită 

cruzime în formă consumată11.
Susţinem cea de-a doua poziţie enunţată supra. 

Aceasta deoarece ea ţine cont de latura subiectivă a 
infracţiunii, element constitutiv al infracţiunii la fel de 
important ca şi celelalte trei.

De aceea, dacă, în procesul comiterii omorului, făp-
tuitorul doreşte să cauzeze victimei suferinţe deosebite, 
însă nu poate realiza această dorinţă din cauze indepen-
dente de voinţa sa, calificarea se va face în baza art.27 
şi lit.j) alin.(2) art.145 CP RM,  întrucât fapta îndreptată 
nemijlocit spre săvârşirea omorului nu oricum, dar cu 
deosebită cruzime, nu şi-a produs efectul din cauze in-
dependente de voinţa făptuitorului.

Fapta descrisă nu poate fi calificată în baza alin.(1) 
art.145 CP RM (ca omor simplu). O asemenea soluţie 
de calificare ar fi incorectă, deoarece ar neglija dorinţa 
făptuitorului de a comite omorul nu oricum, dar cu 
deosebită cruzime. Fapta descrisă nu poate fi califica-
tă nici în baza lit.j) alin.(2) art.145 CP RM (ca omor 
săvârşit cu deosebită cruzime în formă consumată). 
O asemenea soluţie de calificare ar fi incorectă, deoa-
rece ar neglija faptul că intenţia făptuitorului nu şi-a 
găsit realizarea integrală: intenţia şi-a găsit realizarea 
numai în planul producerii urmărilor prejudiciabile, şi 
anume, a decesului victimei; în acelaşi timp, intenţia 
nu şi-a găsit realizarea în planul exercitării cruzimii 
deosebite în raport cu victima infracţiunii.

2. În continuare, va fi supusă analizei cea de-a 
doua ipoteză consemnată la lit.j) alin.(2) art.145 CP 
RM, adică omorul săvârşit din motive sadice. 

Motivele sadice reprezintă imboldul generat de 
tendinţa anormală (dar în limitele responsabilităţii) 
spre cruzime, o plăcere bolnăvicioasă de a vedea pe 
cineva suferind sau de a pricinui suferinţe. Sadismul 
se exprimă prin aceea că plăcerea apare într-o situaţie 
în care victima se află sub stăpânirea făptuitorului, este 
subordonată necondiţionat acestuia, fiindu-i supusă 
într-o asemenea măsură, încât făptuitorul consideră că 
îi este permis să-i cauzeze durere şi s-o umilească. Do-
minarea asupra victimei, ca formă specifică de legă-
tură cu aceasta, îi creează făptuitorului sentimentul de 
satisfacţie. Contextul situaţiei în care, în corespunde-
re cu voinţa făptuitorului, victima suferă umilinţă sau 
durere, ceea ce confirmă controlul exercitat de făptu-
itor asupra victimei, îi provoacă acestuia excitaţie şi 
euforie, însoţite de conştientizarea puterii nelimitate 
asupra victimei aflate în dependenţă. Omorul, săvârşit 
din motive sadice, reprezintă manifestarea extremă a 
sadismului. În acest caz, plăcerea şi satisfacţia sunt 
atinse pe calea lipsirii victimei de viaţă, constituind 
expresia extremă de exercitare a autorităţii făptuitoru-
lui asupra victimei.

În literatura de specialitate, se arată că nu este ex-
clus ca manifestarea sadismului în condiţii de ilegali-
tate să presupună un aparent comportament benevol 
al persoanelor cu afecţiuni psihice sau al minorilor 
atraşi în activitatea unor secte sexual-religioase sau 
de esenţă satanistă. În astfel de cazuri, sadismul se 
exprimă în ritualuri cultice specifice, în cadrul cărora 
este posibilă nu numai violenţa sexuală rituală, dar şi 
vampirismul şi chiar sacrificarea umană12.

Nu mai este de actualitate teza, conform căreia 
sadismul se reduce la sfera relaţiilor sexuale. Acest 
fenomen depăşeşte mult limitele sexualităţii, exte-
riorizându-se în cele mai diverse domenii ale vie-
ţii sociale. Sub acest aspect, considerăm relevantă 
opinia exprimată de S.Freud cu privire la aspiraţia 
primară a persoanei spre destrucţiune: „Putem per-
cepe această aspiraţie prin prisma a două condiţii 
indispensabile: 1) aspiraţia primară a persoanei spre 
destrucţiune este secundată de autoagresiune; 2) 
această aspiraţie este însoţită de heteroagresiune. 
Ultima dintre aceste condiţii presupune dorinţa de 
îndreptare a forţei distructive spre exterior, pentru a 
evita autodestrucţia” 13. 

Cazurile de sadism lipsit de subtext sexual pot fi 
atestate, de exemplu, atunci când părinţii aplică co-
recţii corporale propriilor copii14. 

Totuşi, de cele mai dese ori, sadismul are conotaţii 
sexuale15. Ca varietate a sadismului sexual apare, de 
exemplu, dippoldismul16. Acesta constă în flagelarea 
victimei, presupunând atingerea excitaţiei sexuale şi a 
descărcării psihosexuale a făptuitorului, acesta biciu-
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ind victima, bătând-o cu nuiaua, cureaua etc., ajun-
gându-se astfel până la a o lipsi de viaţă.

O varietate aparte a sadismului sexual îl reprezintă 
sadismul compensator, exprimat în aceea că acţiunile 
sadice compensează integral necesitatea întreţinerii 
unui act sexual. Anume sadismul compensator poate, 
de cele mai dese ori, să condiţioneze săvârşirea omo-
rului din motive sadice. Este cunoscut că, de exemplu, 
ucigaşii în serie A.Cikatilo şi S.Golovkin utilizau cu-
ţitul în calitate de instrument de penetrare sexuală a 
victimelor lor.

În astfel de cazuri, nu este exclus ca scopul ur-
mărit de făptuitor să fie cel de consum alimentar al 
organelor sau ţesuturilor victimei, ceea ce presupune 
calificarea faptei în baza lit.j) şi n) alin.(2) art.145 CP 
RM. Deşi conduita unor asemenea făptuitori se poate 
caracteriza printr-o anumită ritualitate, trebuie de pre-
cizat că consumul alimentar al organelor sau ţesuturi-
lor victimei este dictat exclusiv de libidoul pervertit, 
nicidecum de credinţele strămoşilor. Într-o astfel de 
ipoteză, făptuitorul obţine satisfacţie sexuală deplină 
doar eviscerând, tranşând şi mâncând victima care 
este încă în viaţă.

În cele ce urmează, va fi abordat un subiect care 
priveşte delimitarea infracţiunii prevăzute la lit.j) alin.
(2) art.145 CP RM de infracţiunea de lipsire de viaţă 
din imprudenţă (art.149 CP RM). Deşi s-ar părea că 
nu există tangenţe vădite între cele două infracţiuni, 
analiza demonstrează contrariul.

Astfel, practicile sadomasochiste, privite de către 
unii drept joc erotic, permit ambilor parteneri să-şi 
aleagă rolul de dominator şi dominat. Cunoscute şi 
sub acronimul „BDSM”, asemenea practici presupun 
respectarea obligatorie a următoarelor trei reguli: 1) 
consensualitate; 2) siguranţă; 3) rezonabilitate. Res-
pectarea acestor reguli permite disocierea practicilor 
BDSM de violenţa sexuală.

Pentru practicile în cauză, este caracteristică sta-
bilirea prealabilă a scenariului în derularea acţiunilor 
cu caracter sexual, precum şi obţinerea unui consim-
ţământ conştientizat şi liber exprimat de acceptarea 
unor asemenea acţiuni. Regula consensualităţii presu-
pune utilizarea unor „stop-parole”, cu ajutorul căro-
ra partenerul dominat poate modifica pe parcurs sce-
nariul, avertizând partenerul dominator asupra unor 
pericole. Unele dintre aceste „stop-parole” urmăresc 
scopul încetării oricăror acţiuni, partenerul dominator 
fiind obligat să se conformeze şi să elibereze de îndată 
partenerul dominat. Cu toate acestea, nu este exclusă 
cu totul posibilitatea lipsirii de viaţă din imprudenţă în 
procesul de desfăşurare a practicilor BDSM17.

Luând în consideraţie această posibilitate, menţio-
năm că lipsirea de viaţă ca rezultat al încrederii exa-
gerate (care se califică potrivit art.149 CP RM) trebuie 
delimitată de omo rul cu deosebită cruzime, săvârşit cu 
intenţie indirectă (care se califică conform lit.j) alin.

(2) art.145 CP RM), ţinându-se cont de următoarele: 
a) în situaţia  încre de rii exagerate, făptuitorul prevede 
numai posibilitatea survenirii morţii în cazuri simi-
lare; în situaţia intenţiei indirecte, făptuitorul prevede 
nu doar posibilitatea, dar şi vero similitatea producerii 
morţii în cazul concret; b) în situaţia încrederii exage-
rate, făptuitorul speră uşuratic că moartea victimei nu 
va surveni; în situaţia intenţiei indirecte, făptuitorul, 
care nu ia nici o măsură de natură să preîntâmpine 
moartea victimei, nu doreşte, însă admite în mod con-
ştient survenirea acestei urmări prejudiciabile.

În unele cazuri, lipsirea de viaţă din neglijenţă se 
consideră, în mod neîntemeiat, ca fiind intenţionată, 
de exemplu, în cazul în care moartea victimei survine 
de la loviturile aplicate de făptuitor. În astfel de cazuri, 
conştientizarea de către făptuitor a laturii faptice a acţi-
unilor (inacţiunilor) sale este apreciată în mod eronat ca 
probă a previziunii că va surveni moartea victimei.

Pentru a verifica temeinicia afirmaţiilor făptuito-
rului că a lipsit de viaţă persoana din neglijenţă, că 
a acţionat fără intenţie, aceste afirmaţii trebuie con-
fruntate cu datele ce caracterizează: acţiunea (inac-
ţiunea) în momentul infracţiunii; ambianţa în care a 
fost săvârşită infracţiunea; relaţiile făptuitorului cu 
victima; conduita făptuitorului după lipsirea victi-
mei de viaţă etc.18

În alt context, consemnăm că nu este exclus ca omo-
rul săvârşit să vizeze ambele ipoteze nominalizate la 
lit.j) alin.(2) art.145 CP RM: 1) comiterea omorului cu 
deosebită cruzime; 2) comiterea omorului din motive 
sadice. La o astfel de situaţie se referă speţa următoare 
din practica judiciară: T.I. şi C.I. au fost condamnaţi, 
printre altele, în baza lit.j) alin.(2) art.145 CP RM. În 
fapt, la 03.12.2010, între orele 20.50-21.15, aceştia 
se aflau în satul Carabetovca, raionul Basarabeasca. 
Manifestând o deosebită cruzime, din motive sadice 
exprimate în cruzime şi bestialitate, cei doi făptuitori 
l-au acostat pe stradă pe B.M. şi i-au aplicat acestuia 
multiple lovituri cu pumnii şi cu picioarele în diferite 
părţi ale corpului. Auzind vocile unor persoane, T.I. şi 
C.I. au fost nevoiţi să părăsească locul faptei. Apro-
ximativ după 10-15 min, ei au revenit, aplicându-i 
victimei mai multe lovituri cu picioarele în diferite 
părţi ale corpului. Ulterior, cu ajutorul unei scânduri 
având pe ea cuie, smulsă dintr-un gard, făptuitorii 
i-au aplicat victimei multiple lovituri în diferite părţi 
ale corpului. Ca rezultat, aceasta a decedat19.

Totuşi, trebuie să fim de acord cu Z.O. Alieva că 
deosebita cruzime nu întotdeauna este generată de 
motive sadice20.

Omorul săvârşit cu deosebită cruzime poate avea 
la bază şi alte motive: răzbunare21; gelozie22; interesul 
material23; motivele huliganice24etc. La individualiza-
rea pedepsei, se poate lua în consideraţie că nu una, 
dar ambele ipoteze specificate la lit.j) alin.(2) art.145 
CP RM caracterizează cele săvârşite de făptuitor.
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Studiul efectuat asupra infracţiunii prevăzute la 
lit.j) alin.(2) art.145 CP RM permite formularea ur-
mătoarelor concluzii:

1) în ipoteza omorului săvârşit cu deosebită cru-
zime, este necesară luarea în consideraţie a ambelor 
accepţiuni ale noţiunii „cruzime deosebită”: 1) cru-
zimea deosebită ca trăsătură a persoanei; 2) cruzimea 
deosebită ca trăsătură a faptei;

2) în esenţă, cruzimea deosebită demonstrează in-
tenţia făptuitorului de a-i cauza victimei suferinţe – 
de ordin fizic sau psihic – care sunt intense, inutile şi 
prelungite în timp;

3) subsumându-se noţiunii de cruzime deosebită, 
cazurile particulare de manifestare a cruzimii deose-
bite, desemnate prin conceptele „torturare”, „maltra-
tare”, „molestare”, „schingiuire”, „batjocură” etc., nu 
presupun calificarea suplimentară în baza altor norme 
(de exemplu, în baza alin.(2) art.78 al Codului contra-
venţional). Cazuri particulare de manifestare a cruzimii 
deosebite pot fi considerate chiar şi tortura ori trata-
mentul inuman sau degradant în înţelesul art.1661 CP 
RM. Şi în astfel de situaţii, răspunderea se va aplica 
doar conform lit.j) alin.(2) art.145 CP RM. Nu va fi ne-
cesară calificarea suplimentară în baza art.1661 CP RM. 
În toate aceste cazuri, maltratarea (torturarea; molesta-
rea; schingiuirea; batjocura etc.) îşi amplifică progresiv 
rezultatul, astfel încât, în cele din urmă, evoluează până 
la ipostaza de omor săvârşit cu deosebită cruzime;

4) întotdeauna, în cazurile de acest gen, amplifica-
rea progresivă a rezultatului infracţional se exprimă 
în realizarea etapizată a intenţiei unice, începând cu 
primul episod al torturării, molestării, schingiuirii, 
batjocurii etc. şi continuând până la lipsirea propriu-
zisă de viaţă a victimei. Cu alte cuvinte, ne vom afla 
în prezenţa unei infracţiuni prelungite de omor săvâr-
şit cu deosebită cruzime, infracţiuni caracterizate prin 
existenţa unei intenţii unice;

5) situaţia enunţată supra trebuie deosebită de cea 
care presupune că omorul săvârşit cu deosebită cru-
zime formează concurs cu alte infracţiuni care sunt 
săvârşite cu deosebită cruzime (de exemplu, de in-
fracţiunile specificate la lit.f) alin.(2) art.171 şi lit.g) 
alin.(2) art.172 CP RM). În cazurile de acest gen, 
nu este cu putinţă ca omorul săvârşit cu deosebită 
cruzime să absoarbă respectivele infracţiuni săvâr-
şite şi ele cu deosebită cruzime. Aceasta deoarece 
atingerea, care este adusă prin astfel de infracţiuni 
anumitor valori şi relaţii sociale, depăşeşte limitele 
componenţei de infracţiune prevăzute la lit.j) alin.(2) 
art.145 CP RM;

6) dacă făptuitorul se rezumă la aceea că batjoco-
reşte un cadavru (dându-şi seama că săvârşeşte fapta 
asupra unui cadavru), nu există nici un temei să-i fie 
aplicată răspunderea potrivit lit.j) alin.(2) art.145 CP 
RM. În astfel de cazuri, eventual, poate fi aplicată răs-
punderea în conformitate cu art.222 CP RM;

7) dacă însă făptuitorul, înainte de a batjocori un 
cadavru (dându-şi seama că săvârşeşte fapta asupra 
unui cadavru), comite omorul cu deosebită cruzime, 
infracţiunea prevăzută la lit.j) alin.(2) art.145 CP RM 
va putea forma concurs cu infracţiunea specificată la 
art.222 CP RM;

8) doar în urma examinării în ansamblu a tuturor 
circumstanţelor recugerii la metodele care pot demon-
stra cruzimea deosebită, se poate confirma sau infirma 
oportunitatea aplicării răspunderii în baza lit.j) alin.
(2) art.145 CP RM;

9) ca omor săvârşit cu deosebită cruzime, consi-
derând ambianţa executării lui, trebuie considerat, 
de exemplu, omorul săvârşit în prezenţa persoanelor 
apropiate victimei. În acest caz, contează apropierea 
afectivă, nu relaţia în plan juridic, dintre victimă şi cel 
care asistă, cu concursul făptuitorului, la suferinţele 
victimei;

10) dacă, în procesul comiterii omorului, făptui-
torul doreşte să cauzeze victimei suferinţe deosebite, 
însă nu poate realiza această dorinţă din cauze inde-
pendente de voinţa sa, calificarea se va face în baza 
art.27 şi lit.j) alin.(2) art.145 CP RM;

11) în sensul prevederii de la lit.j) alin.(2) art.145 
CP RM, motivele sadice reprezintă imboldul generat 
de tendinţa anormală (dar în limitele responsabilităţii) 
spre cruzime, o plăcere bolnăvicioasă de a vedea pe 
cineva suferind sau de a pricinui suferinţe;

12) nu este neapărat ca motivele sadice, care deter-
mină săvârşirea omorului, să aibă conotaţii sexuale;

13) nu este exclus ca, în cazul omorului săvârşit 
din motive sadice, scopul urmărit de făptuitor să fie 
cel de consum alimentar al organelor sau ţesuturilor 
victimei. Aceasta presupune calificarea faptei în baza 
lit.j) şi n) alin.(2) art.145 CP RM;

14) nu este exclusă posibilitatea lipsirii de viaţă 
din imprudenţă în procesul de desfăşurare a practicilor 
sadomasochiste, cunoscute sub acronimul „BDSM”. 
În astfel de situaţii, este important ca examinarea în 
ansamblu a tuturor circumstanţelor relevante să asi-
gure delimitarea infracţiunii prevăzute la lit.j) alin.(2) 
art.145 CP RM de infracţiunea specificată la art.149 
CP RM;

15) omorul săvârşit cu deosebită cruzime poate 
avea la bază nu numai motivele sadice, dar şi alte mo-
tive: răzbunare; gelozie; interesul material; motivele 
huliganice etc.
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1 Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie 
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Identificarea marilor structuri ale executivului
Studierea organizării statale a puterii politice 

la disciplina Dreptul constituţional nu poate fi efectuată 
până în cele mai mici amănunte cât priveşte executi-
vul, acesta formând cu precădere obiectul de studiu al 
ştiinţelor administrative. Pentru Dreptul constituţional, 
este importantă identificarea marilor structuri adminis-
trative din sistemul statal şi, desigur, a raporturilor cu 
celelalte autorităţi1.

Într-o opinie, structurile executivului ar fi următoa-
rele: „a) şeful de stat; b) guvernul; c) ministerele şi ce-
lelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale; au-
torităţile administraţiei publice locale la care se adaugă 
aparatul administrativ însărcinat să pregătească şi să 
execute decizii la nivelul fiecărei structuri executive”2.

Pe de o parte, identificarea structurilor executivu-
lui nu ridică probleme teoretice deosebite, afară de cea 
privind aparatul administrativ, acesta fiind numeros şi 
necesar executivului, el nu trebuie privit în afara „pute-
rii” executive. Chiar dacă aparatul administrativ nume-
ros nu decide în principiu, el face parte din mecanismul 
administraţiei, fiind nu rare ori mai util sau mai inutil 
decât structurile de „putere administrativă”. El intere-
sează mai precumpănitor în relaţia administraţie–cetă-
ţean. Astfel, nu poate fi considerat în afară, pentru că 
l-am lipsi nu numai de eficienţă, dar şi de răspundere3. 
Pentru dreptul constituţional prezintă interes următoa-
rele structuri executive: a) şeful de stat; b) guvernul; c) 
ministerele şi celelalte organe centrale ale administra-
ţiei de stat; d) organele locale ale administraţiei de stat. 
Vom menţiona, desigur, că I.Muraru subliniază şi acel 
aparat administrativ considerabil, însărcinat să pregă-
tească şi să execute decizii, aparat distribuit la nivelul 
fiecărei structuri executive4.

Cât ne priveşte, considerăm oportun a examina, în 
cadrul acestui articol, doar următoarele structuri: a) Şe-

ful de stat – ca instituţie unipersonală; Guvernul – ca 
instituţie colectivă şi solitară. Aceasta deoarece ministe-
rele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice cen-
trale, numite şi instituţii „de domeniu” sau „de resort”, 
subordonate guvernului, precum şi autorităţile adminis-
traţiei publice locale constituie obiect de studiu al drep-
tului administrativ, şi nu al dreptului constituţional.

Şi încă o precizare. Executivul poate fi „monist” 
sau „dualist”. Executivul „monist” presupune că şe-
ful executivului este, în acelaşi timp, şi şeful statului 
(exemplu, SUA). Pe când executivul „dualist” presu-
pune existenţa separată, pe de o parte, a şefului de stat 
(Monarh sau Preşedinte) ca instituţie unipersonală, iar 
pe de altă parte, şeful de guvern, guvernul fiind o insti-
tuţie colectivă şi solitară.

Aşadar, „executivul dualist se caracterizează prin 
faptul că şeful statului şi guvernul sunt plasaţi pe pozi-
ţii diferite şi, în principiu, sunt independenţi unul faţă 
de celălalt”5 .

1. Şeful statului – capul puterii executive
Istoriceşte, instituţia şefului de stat s-a impus din 

necesitatea existenţei, aşa cum plastic se exprimă                 
A. Monchablon, „unui arbitru naţional ... însărcinat cu 
asigurarea funcţionării normale a instituţiilor care să 
aibă dreptul să recurgă la judecata poporului suveran, 
care să răspundă, în caz de pericol major, de indepen-
denţa, de onoarea, de integritatea statului” 6.

Tocmai din aceste considerente, „... statul – ca for-
mă superioară de organizare a societăţii – a cuprins (şi 
cuprinde, în viziunea noastră) în sistemul organelor 
sale instituţia şefului de stat”7. Din punct de vedere or-
ganizaţional, şeful de stat este în principiu o instituţie 
unipersonală (ca excepţie colectivă – Consiliul federal 
elveţian), indiferent de forma de guvernământ (monar-
hie sau republică) şi de tipul de regim politic (preziden-
ţial, parlamentar, semiprezidenţial).
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Iată din care considerente nu împărtăşim opiniile 
profesorilor Gh.Avornic şi B.Negru, potrivit cărora re-
publica parlamentară se caracterizează prin faptul că 
„ea nu are (adică, îi lipseşte) şeful statului, sau fie că 
el este ales de către parlament fiind responsabil în faţa 
acestuia”8, respectiv „... fie că îi lipseşte şeful statului, 
fie că el este ales de către parlament, răspunzând în faţa 
lui”9. Ce-i drept, autorii nu aduc exemple. Dacă ne re-
ferim însă la fosta URSS, apoi, într-adevăr, nu a existat 
o aşa funcţie începând de la momentul formării ei şi 
până în 1991, când M.Gorbaciov a fost ales pentru pri-
ma dată preşedinte al URSS. Însă acesta a fost unicul 
caz în istoria contemporană şi s-a caracterizat prin sis-
temul dictatorial al unicului partid – partidul comunist, 
fapt ce nu are nimic comun cu democraţia şi cu statul 
de drept.

În cadrul celor trei ramuri ale puterii de stat, institu-
ţia şefului de stat se încadrează plenar în puterea exe-
cutivă, fiind „capul” acesteia. În atare context, B.Negru 
menţionează că „... atribuţiile puterii executive sunt 
repartizate nu numai Guvernului, ci şi şefului statului 
– Preşedintelui Republicii Moldova”10.

Aşadar, locul instituţiei şefului statului este deter-
minat de funcţiile, atribuţiile cu care este învestită in-
stituţia. Literatura de specialitate nu este unanimă în ce 
priveşte clasificarea funcţiilor şefului de stat. Aşa, spre 
exemplu, I.Deleanu identifică trei funcţii, şi anume: 
„funcţia de reprezentare, funcţia de garant, funcţia de 
mediere”11. Iar I.Guceac vorbeşte despre „atribuţii ce 
ţin de organizarea şi funcţionarea unor autorităţi publi-
ce; atribuţii de natură legislativă; atribuţii în domeniul 
politicii externe; atribuţii în domeniul apărării şi asigu-
rării ordinii publice; alte atribuţii”12.

În schimb, V.Popa propune o altă viziune şi distin-
ge, în cadrul ansamblului de funcţii ce-i revin instituţiei 
şefului de stat, două mari categorii de funcţii: 1) funcţii 
cu titlu principal, unde include „funcţia de reprezentant 
şi garant” şi 2) funcţii secundare, unde include „funcţia 
guvernamentală şi funcţia de control”13.

Rezumând succinta expunere, nici pe departe com-
pletă, dar care cuprinde tendinţa generală în literatura 
de specialitate, considerăm posibilă o grupare a funcţii-
lor şefului de stat în două mari arii, şi anume: 1) funcţii 
exclusive, deoarece ele poartă un caracter constant şi 
cu care este învestită doar instituţia de şef de stat, in-
diferent de forma de guvernământ sau de tipul de re-
gim politic. Acestea fiind următoarele trei la număr: a) 
funcţia reprezentativă; b) funcţia de garant şi c) funcţia 
de mediere şi 2) funcţii complementare, unde se înca-
drează funcţiile guvernamentale, adică cele indicate de 
I.Guceac. Şi aceasta deoarece cu funcţii exclusive este 
abilitat orice şef de stat, fie el monarh sau preşedinte 
de republică şi indiferent de tipul regimului politic. 
Pe când sfera funcţiilor complementare variază atât în 
funcţie de forma de guvernământ, cât şi de tipul regi-
mului politic.

În articolul de faţă, nu ne vom opri la examinarea 
„funcţiilor complementare”, nu pe motiv că le ignorăm, 

ci doar din considerentul că ele constituie tema altei 
investigaţii teoretice.

În conformitate cu prevederile art.77 din Constitu-
ţie, Preşedintele Republicii Moldova este şeful statului 
şi „este garantul suveranităţii, independenţei naţionale, 
al unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării”. Prevederi si-
milare conţin constituţiile, practic, ale tuturor statelor. 
Aşadar, Constituţia consfinţeşte expres două funcţii ex-
clusive, şi anume: „funcţia de reprezentare” şi „funcţia 
de garant”. Iar a treia funcţie invocată de noi – „funcţia 
de mediere” – nu este stipulată expres, direct în textul 
constituţional, dar derivă din celelalte prevederi.

Aşadar, să expunem succint esenţa fiecărei funcţii.
A. „Funcţia de reprezentare”, în viziunea prof. 

V.Popa, „... nu poate fi îndeplinită de altă autoritate 
publică, fiind inerentă Şefului Statului”14. În acelaşi 
context, prof. B.Negru menţionează că „Preşedintele 
Republicii reprezintă statul atât pe plan intern, cât şi pe 
plan internaţional şi nici o altă autoritate publică nu-şi 
poate aroga această funcţie”15.

Aşadar, cu funcţia de reprezentare este abilitat, în 
mod exclusiv, doar şeful de stat. Esenţa acestei funcţii 
constă în aceea că „... juridiceşte vorbind, el este împu-
ternicitul statului – şi, prin aceasta, al societăţii (s.n.) 
– să-l reprezinte şi să acţioneze în numele lui. El este 
titularul unui „mandat legal”, al cărui conţinut este pre-
stabilit prin Constituţie ... El este un mandat de drept 
constituţional şi în baza acestuia Preşedintele îşi înde-
plineşte funcţia de reprezentare”16.

Această funcţie de reprezentare a statului are suportul 
constituţional în art.10 alin.(1) al Constituţiei Republicii 
Moldova, potrivit căruia „Statul are ca fundament unita-
tea poporului Republicii Moldova. Republica Moldova 
este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor 
săi”. În alţi termeni, Preşedintele Republicii Moldova, 
în calitatea sa de şef de stat, reprezintă întreg poporul, şi 
nu doar o parte a lui stabilită în funcţie de anumite crite-
rii (fie etnice, de orientare politică, religioasă etc.).

Funcţia de reprezentare se exprimă prin câteva atri-
buţii. Aşa, pe plan extern, Preşedintele încheie tratate 
internaţionale în numele Republicii Moldova, acredi-
tează şi recheamă reprezentanţii diplomatici ai Repu-
blicii Moldova şi aprobă înfiinţarea, desfiinţarea sau 
schimbarea regimului misiunilor diplomatice; primeşte 
scrisorile de acreditare şi de rechemare ale reprezen-
tanţilor diplomatici ai altor state în Republica Moldova 
(art.86). Pe plan intern, Preşedintele participă la exer-
citarea suveranităţii naţionale, cumulându-şi, totodată, 
răspunderea pentru independenţa, unitatea şi integrita-
tea teritorială a ţării.

B. „Funcţia de garant” rezultă din art.77 alin.(2) 
din Constituţie, potrivit căruia Preşedintele Republicii 
Moldova „... este garantul suveranităţii, independenţei 
naţionale, al unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării”. 
Această funcţie se „realizează într-o dublă direcţie: ga-
rant al statului şi garant al Constituţiei”17.

În calitatea sa de garant al statului, Preşedintele îşi 
asumă răspunderea pentru independenţa, unitatea şi in-
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tegritatea teritorială a ţării. Întru realizarea acestei func-
ţii, Preşedintele dispune de prerogative direct prevăzute 
în Constituţie, şi anume: a) el este comandantul suprem 
al forţelor armate; b) poate declara mobilizarea parţială 
sau generală; c) în caz de agresiune armată împotriva 
ţării, ia măsuri de respingere a agresiunii (art.87).

În calitatea sa de garant al Constituţiei, Preşedintele 
veghează la respectarea acesteia. Ca mijloace practi-
ce de acţiune în realizarea acestei funcţii, Preşedintele 
poate: a) refuza promulgarea legii, dacă ea contravine 
prevederilor şi principiilor constituţionale (art.93); b) 
sesiza Curtea Constituţională privind neconstituţionali-
tatea legii (art.25 din Legea nr.317-XIII)18.

C. „Funcţia de mediere”. Pentru început, vom 
menţiona că această funcţie nu este expres formulată în 
textul Constituţiei, ca în alte ţări, dar, analizând conţi-
nutul funcţiei, vom vedea că ea se regăseşte într-un şir 
de prevederi constituţionale.

În fond, „funcţia de mediere” presupune că „Preşe-
dintele nu este un «magistrat suprem», ci ... o «simplă 
magistratură de influenţă», un factor al «bunelor ofi-
cii», iar atunci când se impune pe baza prerogativelor 
conferite prin Constituţie şi în limitele ei, el este un 
«factor reglator» (s.n.) în mecanismul statal, precum 
şi în raporturile dintre stat şi societate”19. Şi în acest 
scop, Preşedintele „veghează (s.n.) la buna funcţionare 
a autorităţilor publice, iar pe de altă parte, el înlesneşte 
colaborarea autorităţilor publice, aplanează sau previne 
relaţiile tensionate dintre acestea ori dintre ele şi soci-
etate”20.

„Funcţia de mediere” cuprinde următoarele prero-
gative: a) dreptul de a convoca sesiuni extraordinare 
sau speciale (art.67 alin.(2)); b) de a adresa Parlamen-
tului mesaje (art.84 alin.(2)); c) de a promulga legile 
(art.93); d) de a dizolva Parlamentul (art.85); e) de a 
desemna candidatura la funcţia de prim-ministru, după 
consultarea fracţiunilor parlamentare (art.98); f) de a 
numi în funcţie judecătorii, la propunerea Consiliului 
Superior al Magistraturii (art.116), precum şi alte atri-
buţii (art.88).

Observăm astfel că Preşedintelui îi mai revine şi ro-
lul de „mediator între puterile statului, puteri politice, 
prin natura lor”21.

2. Guvernul – pilonul principal al puterii execu-
tive

Preliminarii. Specialiştii în domeniu (dreptul con-
stituţional şi dreptul administrativ) includ Guvernul în 
categoria „autorităţi publice”. Într-o opinie „autorităţile 
publice” sunt privite ca „forme organizaţionale care 
exercită funcţiile guvernării, fiecare potrivit compe-
tenţei stabilite de Constituţie, ceea ce le conferă legi-
timitate şi durabilitate. Ele sunt integrate unui sistem 
înzestrat cu forţa publică de constrângere. Natura lor 
este diferită, putând fi determinată după funcţia pe care 
o realizează prioritar sau cu titlu principal”22.

Într-o altă opinie, mai sumară „autoritatea publică” 
„înfăptuieşte funcţiile şi sarcinile puterii executive în 
cadrul statului”23.

Aşadar, pentru ca o instituţie statală să se integreze 
în categoria „autoritate publică”, urmează ca ea să în-
trunească următoarele elemente: a) să execute funcţii 
de guvernare; b) competenţele să fie stabilite de Con-
stituţie; c) să fie integrate unui sistem înzestrat cu for-
ţa de constrângere; d) determinarea clară a funcţiilor 
prioritare sau cu titlu principal. Toate aceste elemente 
le găsim în art.96 din Constituţia Republicii Moldova 
privitor la Guvern.

Terminologii. În funcţie de sistemul constituţional al 
statului, „Guvernul” îmbracă denumiri diferite, cum ar 
fi: Cabinet, Guvern, Consiliu de Miniştri. Guvernul (ter-
men general) are două componente: a) Şeful Guvernu-
lui; b) Miniştrii şi alţi membri stabiliţi prin lege organică 
(ex.: art.101 şi 97 din Constituţia Republicii Moldova).

Cât priveşte noţiunea „şeful guvernului”, iarăşi, în 
funcţie de sistemul constituţional, ea apare sub denu-
miri diferite ca: Prim-ministrul Guvernului; Preşedin-
tele Consiliului de Miniştri; Preşedintele Cabinetului 
de Miniştri.

Examinând instituţia „Guvernul”, doctrina juridică 
abordează următoarele subiecte: 1. Definirea noţiunii 
de „Guvern”; 2. Rolul Guvernului; 3. Locul Guvernu-
lui în sistemul autorităţilor publice; 4. Structura Guver-
nului; 5. Modul de învestire a Guvernului; 6. Atribu-
ţiile (funcţiile) Guvernului; 7. Organizarea activităţii 
Guvernului; 8. Actele Guvernului; 9. Responsabilitatea 
Guvernului şi 10. Relaţiile dintre Guvern şi Parlament.

În articolul de faţă, ne propunem să analizăm doar 
subiectele: 1) Definirea noţiunii de „Guvern”; 2) Ro-
lul şi locul Guvernului în sistemul autorităţilor publi-
ce; 3) Structura Guvernului; 4) Funcţiile Guvernului; 
5) Responsabilitatea Guvernului şi 6) Relaţiile dintre 
Guvern şi Parlament.

2.1. Definirea noţiunii de „guvern”
Vom menţiona că doctrina constituţională aproape 

că nu reflectă acest subiect, detectându-se doar unele 
încercări în acest domeniu. Aşa, spre exemplu, Ge-
noveva Vrabie subliniază că „Guvernul este un organ 
colegial care formează puterea executivă – dar nu nu-
mai – alături de şeful statului – preşedinte sau monarh, 
după caz”24. Din definiţie rezultă că „Guvernul” este un 
organ de stat, colegial, care împreună cu şeful statului 
formează „puterea executivă”. 

Considerăm că definiţia dată conţine prea puţine ca-
racteristici, pentru a defini noţiunea de „Guvern”.

La rândul său, Teo Cârnaţ defineşte noţiunea „Gu-
vern” ca „fiind autoritatea centrală care organizează şi 
coordonează întreaga activitate a puterii executive, care 
funcţionează în baza votului de încredere acordat de 
Parlament”25. În definiţia dată, un singur aspect trezeşte 
bănuieli, şi anume, cum Guvernul, element integrant 
al puterii executive poate „organiza şi coordona acti-
vitatea Şefului de stat, o instituţie autonomă şi element 
integrator al «Puterii executive?»”.

Într-un mod deosebit tratează acest subiect Victor 
Popa, definind „puterea executivă” în integralitatea sa 
ca „o activitate de organizare a îndeplinirii legilor ma-
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terializată în acte administrative cu caracter normativ 
sau nenormativ, obligatorii pentru toţi subiecţii rapor-
turilor de drept în scopul executării legilor”26. În cazul 
dat, mai degrabă este identificată activitatea inclusiv a 
Guvernului, şi nu definirea propriu-zisă a instituţiei.

Potrivit opiniei administrativiştilor, Guvernul prin 
natura sa „este expresia puterii executive a statului, fi-
ind cea mai importantă autoritate publică prin interme-
diul căreia se asigură legătura dintre diferite autorităţi 
ale administraţiei publice care formează sistemul admi-
nistraţiei publice”27.

Finalizând această succintă analiză, putem conclu-
ziona că „Guvernul” este o instituţie politică colecti-
vă autonomă în cadrul puterii executive, legitimitatea 
constituţională a cărei activitate de asigurare a politi-
cii interne şi externe a statului şi exercitării conducerii 
generale a administraţiei publice este confirmată prin 
votul de încredere acordat de Parlament.

2.2. rolul guvernului în cadrul activităţilor sta-
tale

Potrivit art.96 alin.(1) din Constituţia Republicii 
Moldova şi art.1 din Legea cu privire la Guvern”28, 
Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe 
a statului şi exercită conducerea generală a administra-
ţiei publice.

Iar, în conformitate cu art.101 din Constituţia Ro-
mâniei „Guvernul potrivit programului său de guver-
nare acceptat de Parlament, asigură realizarea politicii 
interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală 
a administraţiei publice”29.

Din aceste prevederi constituţionale, savanta dedu-
ce „dublul rol al Guvernului, cel politic şi cel de condu-
cere, la nivel «suprem», a activităţii administrative”30.

„Rolul Guvernului, atât pe plan juridic, cât şi pe plan 
administrativ, se realizează, …potrivit programului său 
de guvernare acceptat de Parlament” aşa cum prevede 
art.101 alin.(1) din Constituţia României, precum şi art. 
96 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova.

Pe bună dreptate, „Acceptarea aceasta nu înseam-
nă cu transfer de responsabilitate. Acordarea încrede-
rii Guvernului şi acceptarea programului său de gu-
vernare au drept consecinţă obligativitatea realizării 
«programului» de către Guvern. Răspunderea pentru 
îndeplinirea lui îi aparţine exclusiv”31.

Prin urmare, „Parlamentul, prin votul acordat, şi-a 
exprimat doar încrederea în acest program, încredere 
pe care oricând o poate retrage, prin adoptarea unei 
moţiuni de cenzură, dacă motivele pentru care ea a fost 
acordată la învestitură au dispărut ulterior”32.

Deci Guvernul este „dependent” de parlament şi 
el este în realitate „o putere”, doar dacă este sprijinit 
de o largă majoritate parlamentară. Iar prin funcţia de 
control Parlamentul, ca organ reprezentativ suprem al 
naţiunii, este avantajat.

Pe când în interiorul sistemului „putere executivă” 
Guvernul, alături de Preşedintele Republicii Moldova 
asigură echilibrul dintre puterea executivă şi cea legis-
lativă.

Ca „şef al administraţiei publice”, Guvernul are de 
rezolvat complexe şi complicate probleme de organiza-
re a executării legilor, de punere în acţiune a acestora, 
sarcină realizată prin intermediul miniştrilor şi al ce-
lorlalte organe de specialitate a administraţiei de stat33. 
Anume această stare de lucru face ca Guvernul să apară 
ca „organ suprem”, având în competenţa sa coordona-
rea şi controlul activităţii lor34, de unde şi prevederea 
constituţională: Guvernul exercită conducerea generală 
a administraţiei publice.

În virtutea funcţiei de conducere generală a admi-
nistraţiei publice, „guvernul desfăşoară o activitate ex-
clusiv executivă, principalul său atribut fiind organiza-
rea şi asigurarea executării legilor de către autorităţile 
administraţiei publice centrale de specialitate”35.

Misiunea principală a Guvernului este aceea de a 
guverna, ceea ce, în opinia prof. Tudor Drăganu, în-
seamnă a „veghea asupra observării constituţiei, asupra 
funcţionării marilor puteri publice, a asigura raporturile 
guvernului cu puterile publice”36.

Mai mult ca atât, menţionează Ion Guceac, rolul 
Guvernului se mai manifestă şi prin activitatea „… nor-
mativă, apărută în baza delegării legislative acordate de 
parlament în temeiul art.1062 (din Constituţie – a.n.) 
sau prin executarea dreptului de iniţiativă legislativă 
prevăzută de articolul 73 din Constituţie”37. Dat fiind 
că „activitatea normativă” cuprinde etapele de la elabo-
rarea proiectului şi adoptarea lui, considerăm că doar 
„delegarea legislativă” poate fi atribuită Guvernului şi 
nu şi iniţiativa legislativă, care presupune doar iniţie-
rea proiectului de lege şi transmiterea lui Parlamentului 
spre adoptare.

2.3. Structura guvernului
În principiu, acest subiect nu trezeşte discuţii între 

doctrinari, practic fiind unanim acceptată atât în teorie, 
cât şi în reglementarea legală (constituţională şi Legea 
specială). Aşa, potrivit art.97 din Constituţia Republi-
cii Moldova, Guvernul este alcătuit din Prim-ministru 
(vezi şi art.101) prim-viceprim-ministru, viceprim-mi-
nistru, miniştri şi alţi membri stabiliţi prin lege organi-
că. Rezultă deci că expresia corectă este: Prim-miniştrii 
Guvernului Republicii Moldova, şi nu Prim-miniştrii 
Republicii Moldova.

2.4. Funcţii, atribuţii ale guvernului
În general, „activităţile guvernului penetrează toate 

sferele vieţii economice şi sociale, atribuind toate ori 
aproape toate aspectele vieţii individuale”38.

Literatura de specialitate clasifică atribuţiile guver-
nului în atribuţii „principale şi auxiliare”39. Pe când 
Legea cu privire la Guvern (titlul II) dă următoarea 
clasificare – atribuţii „generale şi în diverse domenii 
sociale”.

La rândul său, Victor Popa dă această clasificare 
a funcţiilor Guvernului: 1) Funcţii cu titlul principal, 
între care a) funcţia guvernamentală; b) funcţia de ad-
ministrare40; 2) Funcţii secundare – funcţia de control 
printre care: a) control de ordin general; b) control spe-
cializat41.
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2.5. responsabilitatea guvernului şi a membri-
lor săi

Încă de la începutul sec.XX, în doctrina juridică ro-
mână „responsabilitatea” era definită drept „obligaţia 
de a justifica actul pe care l-ai făcut act de libertate, 
dacă credeţi în libertate şi liberul arbitru; act al fatalis-
mului care te-a impus, sau mai puţin decât atât, act al 
determinismului”42.

Guvernul, în ansamblu, rămâne responsabil în faţa 
Parlamentului pentru activitatea sa, aceasta constituind 
fundamentul regimului politic parlamentar. Spre exem-
plu, moţiunea de cenzură.

Guvernul R.Moldova – dări de seamă, răspuns la 
întrebări şi interpelări.

Responsabilitatea este solidară. Aşa potrivit art.101 
alin.(3) din Constituţie, în cazul în care demisionează 
Prim-ministrul, demisionează întregul Guvern.

La fel Guvernul demisionează in corpore în caz de 
exprimare a neîncrederii de către Parlament (art.106) 
şi este demis în cazul adoptării moţiunii de cenzură 
(art.106).

Responsabilitatea Guvernului şi a miniştrilor poate 
fi politică.

În unele ţări, ea este şi juridică, şi civilă.
Necesitatea adoptării Legii cu privire la responsabi-

litatea ministerială dat fiind că Guvernul în ansamblu, 
în structura sa constituţională, conform art.96 alin.(1) 
din Constituţie, asigură realizarea politicii interne şi 
externe a statului şi exercită conducerea generală a ad-
ministraţiei publice. Or, acestea sunt veritabile obligaţii 
constituţionale pe care le are doar „Guvernul” – institu-
ţie politică determinativă a puterii executive. Mai mult 
ca atât, art.15 din Constituţia Republicii Moldova sta-
bileşte legătura organică dintre drepturile şi libertăţile 
fundamentale cu obligaţiile constituţionale.

2.6. relaţia dintre guvern şi Parlament
Într-o opinie doctrinară, republica parlamentară ca 

regim politic este definită ca „formă a democraţiei con-
stituţionale în care autoritatea executivă decurge din şi 
este responsabilă faţă de autoritatea legislativă”43.

De menţionat „lupta” permanentă pentru dominaţie 
dintre „legislativ” şi „executiv” chiar până la fuziunea 
lor. În acest context, doctrinarul K.G. Wheare menţio-
nează că „fuziunea puterilor legislativă şi executivă şi 
dominaţia guvernului poate fi descrisă cel mai bine nu 
ca o separare a puterilor, nu ca o menţinere a guver-
nului în afara legislativului, ci ca o ţinere la distanţă a 
guvernului în legislativ”. Cu alte cuvinte, putem vorbi 
de un neformal „dualism constituţional, care acceptă 
interdependenţa legislativului şi executivului”44.

Doctrina franceză detestă creşterea rolului Guver-
nului în sistemul politic, dat fiind că Guvernului „ele-
ment motor şi dinamic al întregului sistem politic”45 nu 
numai al puterii executive, i s-a „rezervat posibilitatea 
luării marilor decizii politice, care se traduc prin mă-
suri executive, legiuitorul rezervându-şi rolul de reflec-
ţie şi de control al guvernului”46.

În concluzie, putem spune că actualmente Guver-

nul îndeplineşte rolul decisiv atât în cadrul puterii 
executive, cât şi în ansamblu în societate. De unde se 
impune o sporită cerinţă faţă de persoanele antrenate 
în acest proces.

Note:
1 Muraru I., Drept constituţional şi instituţii politice, Gramar, 

Bucureşti, 1996, p. 69.
2 Iancu Gh., Drept constituţional şi instituţii politice, Lumina 

Lex, Bucureşti, 2007, p.511.
3 Muraru I., op.cit., p.123.
4 Iancu Gh., op.cit., p.511.
5 Ionescu Cristian, Tratat de drept constituţional contemporan, 

All Beck, Bucureşti, 2003, p.217.
6 Monchablon A., Cartea cetăţeanului, Humanitas, Bucureşti, 

1991, p. 73.
7 Guceac I., Curs elementar de drept constituţional, vol. 2, Chi-

şinău, 2004, p. 374.
8 Avornic Gh., Teoria generală a dreptului şi statului, Chişinău, 

2004, p. 96.
9 Negru B., Negru A., Teoria generală a dreptului şi statului, 

Bons Offices, Chişinău, 2006, p. 129.
10 Ibidem, p. 163.
11 Deleanu I., Drept constituţional şi instituţii politice: Tratat, 

vol. 2, Europa Nova, Bucureşti, p. 332.
12 Guceac I., op. cit., p. 389-391.
13 Popa V., Dreptul public, Chişinău, 1998, p. 340-344.
14 Ibidem, p. 341.
15 Negru B., Negru A., op. cit., p. 165.
16 Deleanu I., op. cit., p. 332.
17 Ibidem, p. 333.
18 Legea cu privire la Curtea Constituţională, în Monitorul Ofi-

cial al Republicii Moldova, 1995, nr.8, art.86
19 Deleanu I., op. cit., p. 334.
20 Ibidem.
21 Vrabie G., Organizarea politică-etatică a României, vol. 2: 

Drept constituţional şi instituţii politice, Cugetarea, Iaşi, 1999, 
p. 225.

22 Ibidem, p.57.
23 Cobăneanu S., Bobeica E., Rusu V., Drept administrativ, Chi-

şinău, 2012, p.38.
24 Vrabie Genoveva, op.cit., p.283.
25 Cârnaţ Teo, op.cit., p.439.
26 Popa V., op.cit., p.346.
27 Cobăneanu S.; Bobeica E., Rusu V., op. cit., p. 324.
28 Legea cu privire la Guvern, nr.64 din 31.05.90, în Monito-

rul Oficial al Republicii Moldova, nr.131-133 din 26.09.2002, art. 
nr.1018.

29 Constituţia României, în Monitorul Oficial al României, Par-
tea 1, nr.233, din 21 noiembrie 1991.

30 Vrabie Genoveva, op.cit., p.285.
31 Ibidem, p.286.
32 Constantinescu Mihai, Deleanu Ion, Iorgovan Andonie, Mu-

raru Ioan, Vasilescu Florin şi Vida Ioan, Constituţia României – co-
mentată şi adnotată, în Monitorul Oficial, Bucureşti, 1992, p.226.

33 Vrabie Genoveva, op.cit., p.287.
34 Ibidem.
35 Guceac I., op.cit., p.395.
36 Drăganu Tudor, Introducere în teoria şi practica statului de 

drept (După Guceac I., op.cit., p.395).
37 Guceac I., op.cit., p.395.
38 Ibidem, p.403.
39 Ibidem.
40 Popa V., op.cit., p.347.
41 Ibidem, p.348.
42 Disescu C.G., Puterea şi responsabilitatea guvernamentală 

în Constituţia din 1923 în dezbaterea contemporanilor.
43 Epstein Leon D., Parlamentary Guvernment, în Internatio-

nal Enciclopedia of the Social Sciences, David L.Sills (New York: 
Macmillan and Free Press, 1968), p.419.

44 Wheare K.G., Legislatures, Oxford University Press, New 
York, 1963, p.97.

45 Pactet Pierre, Institution politiques. Droit constitutionnel, 
Massou, Paris, 1991, p.185.

46 Muraru Ioan, Tănăsescu Simina, Drept constituţional şi insti-
tuţii politice, All Beck, Bucureşti, 2003, p.203.



21

Nr. 10, 2013 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

Oceanele, mările și zonele de coastă reprezintă 
peste 70% din suprafața Pământului. Acestea 

sunt un motor decisiv al ciclului hidrologic și sistemu-
lui climatic al Pământului important pentru viața uma-
nă, flora și fauna planetei, pentru comerț și transportul 
național și internațional, turism și o sursă de resurse 
biologice marine importante din punct de vedere eco-
nomic, de minerale cum sunt hidrocarburile, precum și 
de compuși farmaceutici noi. 

Mediul marin oferă habitatele esențiale pentru mii 
de resurse biologice marine care, la rândul lor, contri-
buie în mod semnificativ la siguranța alimentară1, ocu-
parea forței de muncă2 și comerțul3 la nivel mondial. 
În ansamblu, contribuția mării la bunăstarea umană, în 
termeni de resurse comerciale și necomerciale, a fost 
estimată la 21 mil. de dolari SUA/an (Constanța, 2000). 
Cu toate acestea, în ciuda importanței tărâmului oceanic 
pentru umanitate, există o tendință în creștere, potrivit 
căreia impactul uman destabilizează acest sistem4.

Pentru a-și proteja interesele sale economice 
naționale, fiind preocupați de conservarea și ocro-
tirea resurselor biologice, ca și pentru desfășurarea 

activităților de pescuit cu luare în considerare a intere-
selor proprii, statele riverane au militat – în cadrul mai 
multor dezbateri internaționale – pentru elaborarea 
unui statut juridic specific asupra spațiilor maritime 
adiacente mării teritoriale, pe o întindere de până la 
200 de mile de la linia de bază a mării teritoriale. 

Dreptul contemporan al mării a recunoscut plato-
ul continental ca fiind prelungirea dincolo de marea 
teritorială și ca aparținând ipso jure statului de coastă 
și conferindu-i acestuia dreptul de a pretinde o Zonă 
Economică Exclusivă întinsă până la 200 de mile. 

Profesorul Rene-Jean Dupuy afirmă că platoul con-
tinental este descoperit de juriști, pe când noțiunea de 
Zonă Economică Exclusivă prin opoziție este inventa-
tă de acesta5.

Cu siguranță, codificarea acestei zone, realizată 
târziu prin noul drept al mării, reprezintă una dintre 
cele mai marcante reușite ale Convenției de la Mon-
tego Bay.

Conceptul inedit de Zonă Economică Exclusivă 
are o istorie scurtă, dar furtunoasă: această mare bă-
tălie diplomatică este exemplară, deoarece ea traduce 
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decembrie 1982. Sunt cercetate principalele drepturi suverane și obligații ale statelor riverane, precum drep-
turile, obligațiile și libertățile de care se bucură în ZEE statele neriverane sau fără litoral. Analiza se face prin 
comparație a normelor Convenției ONU 1982, precum și a normelor naționale din dreptul maritim al României 
și al Federației Ruse. Totodată, se demonstrează că dreptul maritim este în Federația Rusă o ramură de sine stă-
toare de drept național, ramură sistematizată și codificată.

Cuvinte-cheie: Zonă Economică Exclusivă, stat riveran, stat fără litoral, ape teritoriale, lățimea ZEE, drep-
turile suverane ale statului riveran în Zona Economică Exclusivă, jurisdicția statului riveran în Zona Economică 
Exclusivă, drepturile, obligațiile și drepturile statelor riverane, neriverane și fără litoral în Zona Economică 
Exclusivă a altor state.

SuMMARY
In this article there is analyzed the Exclusive Economic Zone (EEZ) Institution as an institution established for 

the first time by the only one United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), adopted at Montego 
Bay (Jamaica) on December 10, 1982. 

There are researched the main sovereign rights and obligations of coastal States and the rights, duties and 
freedoms enjoyed by EEZ non-coastal or landlocked states. The analysis is drafted by comparing the 1982 UN 
Convention provisions and national rules of maritime law of Romania and the Russian Federation. Also it demon-
strates that in the Russian Federation the maritime law is an independent branch of the national law, systematized 
division and codified.

Key-words: Exclusive Economic Zone, coastal State, landlocked State, territorial waters, EEZ width, sovereign 
rights of the coastal State in the exclusive economic zone, coastal State jurisdiction in the exclusive economic zone, 
rights, obligations and rights of the coastal states, landlocked and non-coastal in the EEZ of other countries.
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toate tensiunile societății interstatale moderne, toate 
ambiguitățile unei structuri internaționale perfectibile 
și ale unei ordini economice mai juste.

Ideea privind legalitatea extinderii jurisdicției sta-
tului riveran asupra spațiilor maritime dincolo de limi-
ta apelor teritoriale a fost lansată după cel de al II-lea 
Război Mondial, de președintele SUA G.Truman în 
Declarația privind extinderea jurisdicției SUA asupra 
platoului continental și pescuitul de coastă din 1945. 
Următoarea fază – Declarațile solemne de la Santiago 
de Chile din 1947 (ale statelor Chile și Peru) și cele din 
1952 (Chile, Peru și Ecuador), prin care aceste state 
latino-americane anunțau decizia lor de a lărgi limitele 
mării teritoriale la 200 de mile de la limitele de bază. 
Acestei revendicări s-au alăturat statele africane, dar li 
s-au opus în prima etapă marile puteri maritime (SUA, 
URSS, Marea Britanie, Franța) 6.

Marile puteri maritime, dispunând de flote maritime 
piscicole puternice și având posibilitatea de a pescui 
în orice zonă a oceanului mondial, preferau principiul 
unei mări teritoriale mai puțin întinse. În a doua etapă, 
alte state, fără a-și extinde limitele mării teritoriale, și-
au creat propriile zone întinse de pescuit, dincolo de 
limitele apelor teritoriale. În paralel cu procesul de in-
trare în vigoare a dreptului de la Geneva, în 1964 a fost 
semnată o convenție internațională între 13 state din 
Europa de Vest care extindea la 12 m… drepturile ex-
clusive de pescuit ale statelor riverane într-un moment 
în care mările teritoriale consacrate ale acestor state nu 
depășeau limita de 3 mile marine. În completare, sta-
tele recent decolonizate în a doua jumătate a secolului 
XX, în dezvoltare și dependente de resursele naturale 
ale oceanului, au impus limitele drepturilor economice 
dincolo de limita europeană acceptată de 12 mile7. 

În Hotărârile sale din 25 iulie 1974, CIJ a recu-
noscut Islandei dreptul de a rezerva cetățenilor săi o 
zonă exclusivă de pescuit până la 12 mile marine de 
la liniile de bază, dar fără a condamna ideea unei zone 
preferențiale în favoarea statelor care se găsesc „într-o 
situație de dependență specială în ceea ce privește pes-
căriile de coastă” 8.

Conceptul clasic al „mării patrimoniale” este aban-
donat după 1974 în favoarea de Zonă Economică Ex-
clusivă.

Încă de la primele dezbateri de fond – care au avut 
loc la sesiunea de la Caracas a Conferinței ONU asu-
pra dreptului mării, în 1974 – s-a accentuat necesita-
tea stabilirii unei zone economice exclusive de 200 de 
mile marine, în care statele riverane să aibă drepturi 
suverane asupra resurselor biologice.

Fără nici o îndoială, conceptul de Zonă Economică 
Exclusivă dobândește în această perioadă, prin practi-
ca unilaterală a multor state, o valoare cutumiară. El a 
fost rapid generalizat și, în principiu, nu suscita multe 
obiecții. După practica islandeză, mai multe state, deși 
reticente, la început și-au întins zonele de pescuit ex-

clusiv la 200 de mile marine. Așadar, Zona Economică 
Exclusivă, ca o instituție nouă în domeniul dreptului 
mării, își are geneza în măsurile adoptate unilateral 
de mai multe state9. Adunarea Generală ONU, prin 
Rezoluția 2750 C (XXV) din 17.12.1970 a hotărât să 
convoace în 1973 o nouă conferință ONU asupra drep-
tului mării.

În a doua jumătate a anilor 70 sec. XX, în plină 
desfășurare a lucrărilor celei de-a III-a Conferințe 
ONU pentru Dreptul Mării, conferință unică prin nu-
mărul statelor și altor entități participante, toate mari-
le puteri maritime au adoptat măsuri unilaterale prin 
care au stabilit Zona Economică Exclusivă. Asemenea 
măsuri au fost adoptate de către țările Pieței comune, 
SUA, Canada, Mexic. La 10.12.1976 URSS a adoptat 
măsuri provizorii pentru conservarea și protecția re-
surselor biologice într-o zonă cu întindere de 200 de 
mile marine10.

În fața celei de-a treia Conferințe ONU asupra 
Dreptului Mării s-a aflat, așadar o sarcină din cele 
mai dificile și un volum uriaș de documente emanând 
fie de la statele participante, fie de la organizațiile 
internaționale, fie rapoartele Secretarului General 
ONU și a comitetelor și comisiilor de specialitate ela-
borate în perioada 1968-1973 și 1973-1982.

A III-a Conferință ONU din 1973-1982 asupra 
Dreptului Mării poate fi și este apreciată ca un eve-
niment deosebit în viața organizației ca și în doctri-
na dreptului internațional, precum și în codificarea 
dreptului internațional public în general și a dreptului 
internațional maritim contemporan în special11.

În 10 decembrie 1982, după 10 ani de negocieri 
în Montego Bay (Jamaica), 157 de state au adoptat 
și semnat Convenția Unică a Națiunilor Unite asu-
pra Dreptului Mării și aderarea la Acordul referitor la 
aplicarea părții a XI-a a Convenției asupra Dreptului 
Mării12.

Convenția ONU asupra Dreptului Mării a intrat în 
vigoare în 16.11.1994. La 01.01.2013 a fost ratificată 
de 163 de state suverane13.

Republica Moldova (a aderat la Convenție din – 
1982 prin Legea pentru aderarea Republicii Moldova 
la Convenţia Naţiunilor Unite asupra Dreptului Mă-
rii şi la Acordul referitor la aplicarea părţii a XI-a a 
Convenţiei Naţiunilor Unite asupra Dreptului Mării nr. 
395-XVI din 14.12.200, publicată în Monitorul Oficial 
nr.203-206/977 din 31.12.2006) cu următoarea decla-
raţie: „Ca ţară fără litoral şi geografic dezavantaja-
tă, având ieşire la o mare săracă în resurse piscico-
le, Republica Moldova afirmă necesitatea dezvoltării 
cooperării internaţionale în domeniul valorificării re-
surselor piscicole din zonele economice, pe baza unor 
acorduri juste şi echitabile, care să asigure accesul 
ţărilor din această categorie la resursele piscicole şi 
la alte resurse naturale din zonele economice ale altor 
regiuni sau subregiuni.”
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România a ratificat prin Legea nr.110 din 1996, – 
publicată în Monitorul Oficial al României, nr.300, 
partea 1, din 21.11.1996.

Federația Rusă – ratifică Convenția prin Legea – 
Federală nr.30-FZ din 26.02.97 (adoptată de către Duma 
de Stat în 22 ianuarie 1997, aprobată de către Consiliul 
Federației în 12 februarie 1997).

Convenția din 1982 reglementează un șir de instituții, 
noțiuni noi stabilite, spații maritime, anterior necunos-
cute în dreptul internațional maritim, „Zonă Economică 
Exclusivă” fiind una din cele mai importante instituții 
noi ale dreptului internațional maritim.

Zona Economică Exclusivă este reglementată în 
partea a V-a a Convenției art.55-75, fiind parte a pa-
chetului de compromis (engl. „package of compromi-
ses”), acceptarea căruia de către state a făcut posibilă 
semnarea Convenției în general.

Avem peste 25 de ani de experiență cu regimul ZEE. 
Peste o sută de state de coastă au înființat ZEE oferind 
o oportunitate variată pentru o analiză retrospectivă. În 
prezentul articol, vom evalua impactul și performanța 
ZEE în trei state suverane: Republica Moldova, Ro-
mânia, Federația Rusă și reglementarea ZEE la nivel 
național prin actele normative naționale.

Zona Economică Exclusivă este o zonă situată din-
colo de marea teritorială și adiacentă acesteia, supu-
să regimului juridic special stabilit, în virtutea căruia 
se exercită „drepturile și jurisdicția statului riveran și 
drepturile și libertățile celorlalte state” (art.55).

Deci dreptul la ZEE au numai statele riverane. Re-
publica Moldova nu este stat riveran și nu poate avea 
o Zonă Economică Exclusivă, deși are ieșire la mare 
și se poate bucura de anumite drepturi și libertăți în 
ZEE a altor state în baza art.58 din Convenție sau/și în 
baza unor acorduri bilaterale interguvernamentale cu 
alte state. În caz că Moldova va avea o ZEE, statutul 
ei juridic va fi reglementat prin lege organică conform 
pct. h) din art.72 din Constituția Republicii Moldova.

La lucrările Conferinței ONU, privind dreptul 
mării, care a adoptat Convenția, au participat activ și 
delegațiile României și a fostei URSS (succesorul de 
drept – Federația Rusă).

Ambele state după ratificare și implementarea 
Convenției în dreptul național prin legile de ratificare 
au elaborat propriul cadru juridic în materia dreptului 
maritim, în general, și în instituția Zonei Economice 
Exclusive, în special. 

În România cadrul juridic în materia ZEE este for-
mat din: 

Legea nr.110 din 10.10.1996 privind ratificarea 1. 
Convenției Națiunilor Unite asupra Dreptului Mării, 
adoptată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 
1982, şi aderarea la Acordul referitor la aplicarea părţii 
a XI-a a Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului 
mării, adoptat la New York la 28 iulie 1994.

Decret pentru promulgarea Legii nr.110.2. 

Legea nr. 17/1990 privind regimul apelor mari-3. 
time interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și 
al Zonei Economice Exclusive ale României – modi-
ficată și completată prin Legea nr.36 din 16.01.2002, 
republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, 
nr.77 din 31.01.2002.

Ordonanța de urgență nr.130/2007 pentru modifi-4. 
carea și completarea Legii nr.17/1990, privind regimul 
juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, 
al zonei contigue și al Zonei Economice Exclusive ale 
României, în Monitorul Oficial al României, nr.780, din 
16 noiembrie 2007.

Prin ultimul act normativ, România ca stat-membru al 
UE a transpus în legislația națională prevederile Directi-
vei Parlamentului European și a Consiliului nr.2005/35/
CE, pentru îndeplinirea obligațiilor României rezultate 
din Tratatul de aderare și din prevederile Tratatului 
instituțional privind Comunitatea Europeană.

În România, după cum vedem, regimul juridic 
al diferitelor categorii al apelor maritime, inclusiv 
ZEE, este reglementat printr-o singură Lege din 1990 
cu modificările ulterioare. Cap. III al acestei Legi 
(art.9-16) este consacrat ZEE în Marea Neagră. ZEE 
a României este instituită în spațiul marin al țărmului 
românesc la Marea Neagră, situat dincolo de limita 
apelor teritoriale și adiacent acestora, în care România 
își exercită drepturile suverane și jurisdicția asupra 
resurselor naturale ale fundului mării, subsolului 
acestuia și coloana de apă de deasupra, precum și în 
ceea ce privește diferitele activități legate de explo-
rarea, exploatarea, protecția, conservarea mediului și 
gestionarea acestora (art.9).

Întinderea ZEE a României se stabilește prin deli-
mitarea, pe bază de acord încheiat cu statele vecine ale 
căror țărmuri sunt limitrofe sau situate față în față cu 
litoralul românesc al Mării Negre, ținându-se seama de 
faptul că lățimea maximă a ZEE poate fi de 200 de mile 
marine (pct.2 art.9).

Conform art.10 în ZEE România exercită: 
drepturi suverane de explorare și exploatare, a) 

protecție, conservare și gestionare a tuturor resurselor 
naturale biologice și/sau nebiologice și a altor resurse 
care se află la fundul mării, în subsolul acestuia, în co-
loana de apă, în spațiul aerian de deasupra acesteia;

drepturi suverane privind alte activități legate b) 
de explorarea și exploatarea zonei în scopuri econo-
mice, cum sunt producerea energiei cu ajutorul apei, al 
curenților și al vânturilor;

drepturi excesive privind explorarea și folosirea c) 
de insule artificiale, de instalații și lucrări destinate cer-
cetării științifice, explorării și exploatării resurselor na-
turale din această zonă sau în alte scopuri economice;

jurisdicția privind:d) 
amplasarea și folosirea de insule artificiale, de – 

instalații și lucrări;
cercetarea științifică marină;– 
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protecția și conservarea mediului marin și a – 
faunei marine;

alte drepturi prevăzute în prezenta lege sau alte e) 
acte normative ale României și de normele unanim 
recunoscute ale dreptului internațional.

România poate coopera în ZEE cu celelalte state 
riverane la Marea Neagră (art.11). În ZEE a Români-
ei, toate statele riverane sau fără litoral se bucură de 
libertățile de navigație, survol și a instala cabluri și 
conducte submarine, precum și de a utiliza marea în alte 
scopuri licite pe plan internațional (cercetări științifice, 
de exemplu), legate de exercitarea acestor libertăți în 
condițiile respectării legislației române (art.12). Orga-
nele competente române pot permite pescuitul navelor 
de pescuit ale altor state în ZEE a României, pe bază de 
acorduri și în condiții de reciprocitate (art.15). În ZEE, 
România își păstrează jurisdicția exclusivă asupra insu-
lelor artificiale, instalațiilor și lucrărilor, inclusiv dreptul 
de a exercita controlul pentru prevenirea infracțiunilor 
și a altor încălcări privind legile și reglementările sale 
în domeniul vamal, fiscal, sanitar și al migrației, pre-
cum și în legătură cu legile și reglementările privind 
securitatea (art.16).

Acestea sunt principalele reglementări ale Legii 
17/1990 în materia ZEE a României. Deși modeste, ele 
sunt în strictă conformitate cu prevederile Convenției 
ONU din 1982 Montego Bay.

Anume Convenția ONU din 1982, legislația 
națională, principiile și normele unanim recunoscute 
ale dreptului internațional public și public maritim au 
făcut posibilă Hotărârea Curții Internaționale de Justiție 
a ONU din 3 februarie 2009 nr.132 prin care se pune 
punct unei dispute bilaterale complexe, care a durat mai 
mult de 42 de ani, inițial România – URSS, după 1991 
România – Ucraina, privind cauza delimitării maritime 
a platoului continental și ZEE în Marea Neagră, între 
România și Ucraina.

Hotărârea CIJ recunoaște jurisdicția suverană și 
drepturile suverane ale României, în principal, de 
exploatare a resurselor pentru suprafața de 9.700 km2 
de platou continental și ZEE, adică 79,3% din zona de 
peste 12.000 km2, aflată în dispută cu Ucraina și pentru 
aproximativ 70% din resursele de hidrocarburi estimate 
a fi prezente în zonă14.

În trecut URSS, și, în perioada actuală succesorul ei 
Federația Rusă, au jucat și joacă un rol important ca una 
din marile puteri maritime de pe glob, care a contribuit 
și contribuie esențial la dezvoltarea progresivă și codi-
ficarea dreptului internațional maritim prin Convenția 
ONU din 1982 Montego Bay. Federația Rusă are propria 
ramură de drept național, dreptul maritim al Federației 
Ruse. Actele de codificare a acestei importante ramuri 
de drept național al Rusiei sunt:

Codul navigației maritime comerciale a Federației 1. 
Ruse, adoptat prin Legea Federală nr. 81 din 31 aprilie 
1999.

Legea Federală a Federației Ruse din 30.11.1995, 2. 
nr.187 cu privire la platoul continental al Federației 
Ruse.

 Legea Federală a Federației Ruse din 31.07.1998 3. 
cu privire la apele maritime interne, mare teritorială și 
zonă contiguă a Federației Ruse.

Legea Federală a Federației Ruse din 17.12.1998 4. 
cu privire la Zona Economică Exclusivă a Federației 
Ruse cu modificările de până la 21.11.1011, nr.331-
LF.

Legea Federală a Federației Ruse din 08.11.2007 5. 
nr.26 cu privire la porturile maritime din Federația 
Rusă și pentru unele acte legislative ale Federației 
Ruse.

În afară de aceste acte legislative, în Rusia 
funcționează „Doctrina maritimă a Federației 
Ruse până la anul 2020”, aprobată de Președintele 
Federației Ruse prin decretul nr.1387 din 27.07.2001 
și Programul Guvernamental special „Oceanul Mon-
dial” aprobat prin Hotărârea Guvernului Federației 
Ruse în 10.08.1998. 

Există și o serie de acte normative privind activitatea 
maritimă strategică în Antarctica, Arctica a Federației 
Ruse până în 2030. Pentru a coordona aceste activități 
în cadrul Guvernului Federației Ruse, prin Hotărârea 
Guvernului Federației Ruse din 01.09.2001 nr.662 este 
creat Colegiul Marin al Guvernului Federației Ruse.

Așadar, Federația Rusă are o vastă ramură de drept 
maritim bine sistematizată și codificată. În materia 
Zonei Economice Exclusive în Federația Rusă, după 
cum am arătat, a fost elaborată și adoptată o Lege 
specială federală, și anume, Legea nr. 191-LF cu pri-
vire la Zona Economică Exclusivă a Federației Ruse, 
adoptată de Duma de Stat în 18.11.1998 și aprobată 
de Consiliul Federaţiei în 02.11.1998. Legea a fost 
ulterior modificată, ultima modificare fiind făcută în 
21.11.2011 prin LF nr. 331.

Legea este structurată în 7 capitole care cuprind 44 
de articole. În fond, această lege este un cod al ZEE a 
Federaţiei Ruse. Acest fapt este larg acceptat de speci-
aliştii ruşi şi străini în materia Dreptului Internaţional 
maritim15. Suntem absolut de acord privind aşa o apre-
ciere a Legii Federale nr. 191- LF din 18.11.1998.

În perioada actuală, Federaţia Rusă are ZEE sta-
bilite în bază de acorduri internaţionale bilaterale cu 
statele limitrofe în bazinul Oceanului Pacific; Marea 
Caspică; Marea Neagră; Marea Azov; Marea Barenţ16. 
Conform art.1 din Legea Federală, Zona Economică 
Exclusivă a Federației Ruse este un raion al oceanului 
mondial situat dincolo de limitele apelor teritoriale ale 
Federației Ruse şi adiacente acestuia, supusă unui re-
gim juridic special stabilit prin prezenta lege, tratatele 
internaţionale şi normele dreptului internaţional.

Chiar în art.1 din Legea Federală a Federației Ruse 
întâlnim o importantă novaţie – regimul juridic al ZEE 
se stabilește prin 3 categorii de acte:
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 Legea Federală.1. 
 Tratatele internaţionale încheiate de Federația 2. 

Rusă (precizăm nu limita de 200 de mile marine, ci 
anume regimul juridic special al ZEE) şi

 Normele dreptului internaţional.3. 
O a doua, şi foarte importantă precizare, din Le-

gea Federală constă în aceea că definiţia de Zonă Eco-
nomică Exclusivă se aplică şi pentru toate insulele 
Federației Ruse, cu excepţia stâncilor marine care nu 
sunt bune pentru viaţa umană şi realizarea unei activi-
tăţi socioeconomice şi gospodărești de sine stătătoare 
(art.1, pct.1, alin.(2)).

Şi ultima novaţie importantă a Legii Federaţiei 
privind Zonă Economică Exclusivă a Federaţiei Ruse 
constă, în opinia noastră, în aceea că Legea conţine 
atât norme materiale de fond, cât şi norme procesuale, 
inclusiv norme care reglementează sistemul, funcţiile, 
competenţele şi atribuţiile organelor abilitate cu func-
ţia de protecţie şi pază a ZEE şi a funcţionarilor acestor 
organe (cap. VII, art.35-40), precum şi procedura de 
soluţionare a diferendelor (litigiilor) dintre cetăţeni, 
persoane juridice, care se soluţionează de instanţele de 
judecată ale Federației Ruse (art.41, pct.1)). Soluţio-
narea diferendelor dintre Federaţia Rusă şi alte state 
cu privire la realizarea drepturilor şi obligaţiilor lor în 
Zonă Economică Exclusivă a Federației Ruse se solu-
ţionează pe cale paşnică, în conformitate cu tratatele 
internaţionale ale Federaţiei Ruse şi normele de drept 
internaţional (art.41, pct.2)).

În final, în baza analizei succinte a regimului juri-
dic al Zonei Economice Exclusive la nivel naţional în 
România şi Federaţia Rusă, dar şi a art.55-75 din Con-
venţia ONU din 1982 de la Montego Bay, ne permitem 
să tragem următoarele concluzii:

 Zona Economică Exclusivă reprezintă un spaţiu 1. 
maritim adiacent mării teritoriale, supus unor reglemen-
tări specifice, în virtutea cărora se exercită drepturile şi 
jurisdicţia statului riveran, obligaţiile statului riveran şi 
natura acestora; drepturile şi obligaţiile celorlalte state.

 Zona Economică Exclusivă nu se poate extinde 2. 
dincolo de 200 de mile marine de la liniile de bază de 
la care se măsoară lățimea mării teritoriale.

În Zona Economică Exclusivă, statul riveran 3. 
are drepturi suverane în scopul explorării, conservării 
și gestionării resurselor naturale, biologice și/sau ne-
biologice, ale fundului mării, ale subsolului acestuia 
și ale apelor de deasupra, ca și cu privire la celelalte 
activități de explorare și exploatare a zonei în scopuri 
economice, cum ar fi: producția de energie cu ajutorul 
apei, al curenților și vântului, amplasarea și folosirea de 
insule artificiale, instalații și lucrări, cercetarea științifică 
marină, protecția și conservarea mediului marin.

În exercitarea drepturilor și obligațiilor pe care 4. 
le are în Zona Economică Exclusivă, statul riveran tre-
buie să țină seama în mod corespunzător de drepturile, 
libertățile și obligațiile celorlalte state.

Toate statele fie că sunt riverane, sau fără litoral, 5. 
în Zona Economică Exclusivă se bucură de libertatea 
de navigație și survol; de libertatea de a instala cabluri 
și conducte submarine; de libertatea de a folosi marea 
în alte scopuri licite pe plan internațional, cu deosebire 
în cadrul exploatării navelor, aeronavelor și cablurilor 
și conductelor subterane.

Note:
1 Peștele furnizează principala sursă de proteină pentru 

aproximativ 25% din populația globului (FAO, 2002).
2 Aproximativ 35-40 mil. de persoane sunt angajate în 

activități de pescuit la nivel mondial, 95% în țările în curs de 
dezvoltare, în special Asia (Dommen, 1999, FAO, 2002).

3 Comerțul internațional cu produse de pește a crescut la 
un nivel record de 55,2 mld. dolari SUA și conform estimă-
rilor FAO doar 25% din stocurile de pește marin sunt consi-
derate moderat exploatate, în timp ce restul sunt exploatate 
complet (47%), sau în exces (18%) , sau epuizate (10%). 
(FAO,2002). 

4 A See Change The Exclusive Economic Zone and Gove-
rance instutițions for living Marine Resurces, Coat. Edited 
By syma A.Ebbin, Alf Hakon Hoel,Are K. Sydnes, Sprin-
ger, 2005, Croton, Connecticut si Tromso, Norvegia, p. 5.

5 Rene-Jean Dupuy, L’Ocean partage, Col. Pedone, 
1979, p. 105.

6 Carroz G.E., The living resources of The sea. In the 
management of humanitg s resources. The Law of The Sea. 
Workshop 1981 organized by Nhe Hague , Martinus Hijko-
ff, p. 193-207.

7 În 1970, 9 state din America Latină și-au revendicat 
prin Proclamația de la Montevideo, zone de exploatare de 
200 de mile marine. Doi ani mai târziu, 15 state din regi-
unea Caraibilor au proclamat, prin Declarația de la Saint-
Dominique, instituirea unei zone de exploatare exclusivă a 
resurselor mării de 200 de mile marine (Zeng Zhang H., La 
mer adiacente, în Droit International, Bilans et perspecti-
ves, vol.2, Pedone, 1991, p. 923.

8 Afacerea privind competența în materie de pescuit (RF 
Germană, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 
contra Islanda). CIJ, Recuel, 1974, p. 24.

9 Mazilu Dumitru, Dreptul Mării. Concepție și instituții 
consacrate de Convenția de la Montego-Bay, Lumina Lex, 
București, 2002,p. 79-95; Скаридов А.С., Морское право: 
Учебник для магистров, 2-ое издание, переработанное и 
дополненное, ЮРАЙТ, Москва, 2012, с. 92-95.

10 Скрыпник А.М., Международное публичное 
морское право, Ростов-на-Дону, 2012, с. 43.

11 Ibidem, p. 44.
12 Textul Convenției vezi: Comandor jurist (rtr) Con-

stantin Manea, jurist Elena Manea, Dreptul mării și fluvial-
internațional și intern, vol.1: Dreptul mării (Drept maritim 
internațional public), Ed. Centrul tehnic editorial al Arma-
tei, București, 2012, p. 60-233.

13 URL: www.un.org
14 Comandor jurist (rtr) Constantin Manea, jurist Elena 

Manea, op.cit., p. 258-311.
15 Скрипник A.M., oр.cit. p. 50-52.
16 National Strategies for ZEZ implemantation, sec.II, 

cap.4. Geir Honnevald, p.1.springer 2005.
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G eneralităţi. În statul de drept, trebuie să 
existe un echilibru între drepturile şi obli-

gaţiile persoanelor, realizat prin intermediul norme-
lor juridice. Dacă drepturile recunoscute de ordinea 
juridică sunt încălcate, intervine procedura judiciară, 
acţionând pentru restabilirea situaţiei. În cazul în care 
o asemenea procedură nu există sau nu este accesibilă 
cetăţenilor, drept rezultat se produce un dezechilibru 
între scopul urmărit de legiuitor şi realitate. 

În vederea soluţionării litigiului apărut, intervine 
puterea judiciară prin afirmarea accesului cetăţeanului 
la justiţie. Conform art.20 din Constituţia R.Moldova, 
„Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din 
partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva 
actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele 
sale legitime. Nici o lege nu poate îngrădi accesul la 
justiţie”1. Accesul la justiţie este deci garantat oricărei 
persoane fizice sau juridice, cetăţean al R.Moldova, 
cetăţean străin sau apatrid şi implicit consumatorului, 
fiind o condiţie sine qua non a efectivităţii drepturilor 
şi libertăţilor sale2.

Accesul consumatorului la justiţie este garantat şi 
de art.6 lit.(a) al Legii privind protecţia consumatori-
lor nr.105/20033, care stipulează că orice consumator 
are dreptul la protecţia drepturilor sale de către stat, 
inclusiv prin intermediul instanţelor de judecată, ce 
constituie puterea judiciară a statului de drept. Con-
form dispoziţiei art.114 din Constituţia R.Moldova, 
„justiţia se înfăptuieşte în numele legii numai de in-
stanţele judecătoreşti”.

Informaţia de bază necesară consumatorului mol-
dovean, în vederea protejării drepturilor sale pe calea 

înaintării unei acţiuni judiciare, o conţin trei acte nor-
mative care pot servi drept ghid în faza judiciară, şi 
anume, în: Codul de procedură civilă al R.Moldova 
nr.225/20034; Legea privind protecţia consumatori-
lor nr.105/2003; Legea contenciosului administrativ 
nr.793/20005.

Procedura de soluţionare a litigiilor de consum. 
În situaţia încălcării drepturilor sale, consumatorul are 
două opţiuni: de a se adresa instituţiilor abilitate cu 
protecţia drepturilor consumatorilor (procedura admi-
nistrativă), sau de a înainta o acţiune directă în jude-
cată (procedura judecătorească). În acest context, Le-
gea nr.105/2003 prevede că acţiunile privind protecţia 
drepturilor consumatorilor pot fi depuse la instanţa 
judecătorească de către consumatorii înşişi, de repre-
zentanţii lor legali, de către autorităţile administraţiei 
publice abilitate sau de către asociaţiile obşteşti de 
consumatori (art.31 alin.(1)). La fel, Hotărârea Guver-
nului nr.1465/2003 cu privire la aprobarea Regulilor 
de înlocuire a produselor nealimentare şi a termenelor 
de garanţie6 conferă consumatorului dreptul de a se-
siza, în mod direct, instanţele judecătoreşti (pct.21)), 
nefiind obligatorie parcurgerea etapei administrative 
a acestei proceduri (care este mai îndelungată). Într-o 
situaţie de speţă Colegiul civil şi de contencios admi-
nistrativ al Curţii Supreme de Justiţie a R.Moldova 
s-a expus că „Argumentul instanţelor judecătoreşti 
privind respingerea acţiunii din motiv că reclaman-
ţii nu au respectat calea prealabilă de soluţionare a 
litigiului nu poate fi luat în consideraţie, deoarece 
Legea privind protecţia consumatorilor nr.105/2003 
nu prevede procedura prealabilă extrajudiciară obli-
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gatorie de soluţionare a cerinţelor consumatorilor” 7. 
Cu părere de rău, practica judiciară cunoaşte situaţii 
când agenţii economici lasă notificările consumatoru-
lui fără de răspuns. Astfel, într-o situaţie de speţă s-a 
constatat că reclamantul a procurat din incinta unui 
supermarket din capitală tortă cu cremă, iar în urma 
consumului, doi copii minori au fost internaţi în spital 
cu intoxicare alimentară gravă. Rezultatele de exper-
tiză (Institutul Naţional de Standardizare şi Metrolo-
gie) au stabilit excesul de bacterii în produsul alimen-
tar. Întru soluţionarea litigiului pe cale extrajudiciară, 
reclamantul a înaintat pârâtului notificare, solicitând 
întemeiat repararea prejudiciului, însă pârâtul a lăsat 
notificarea fără răspuns. Judecătoria Centru, mun. 
Chişinău, a dispus achitarea în favoarea reclamantu-
lui a unor despăgubiri în sumă de 5.250 lei cu titlu de 
prejudiciu material (cheltuieli de tratament) şi suma 
de 30.000 lei în calitate de prejudiciu moral8. 

Problema care se pune, în acest context, este ace-
ea a raportului dintre accesul liber la justiţie şi chel-
tuielile exercitării acestui drept9. Deşi justiţia este ga-
rantată tuturor, procesul civil presupune numeroase 
costuri, pornind de la taxa de stat, taxele de timbru 
(poştale), onorariile experţilor, cheltuielile de admi-
nistrare a probelor şi finisând cu onorariile avocaţilor 
care, în funcţie de serviciile acordate, ating sume ex-
orbitante. Majoritatea cheltuielilor urmează a fi făcu-
te în mod anticipat, iar în legătură cu aceasta apare 
întrebarea: „există cu adevărat un acces liber la jus-
tiţie în scopul apărării drepturilor consumatorului?”. 
Or, realitatea denotă faptul că pentru consumatorul 
lipsit de mijloace financiare, apelul la forţa de con-
strângere a statului apare ca un adevărat lux, astfel 
încât consumatorul fie apelează la ajutorul unei aso-
ciaţii de consumatori, fie înaintează o acţiune indivi-
duală împotriva agentului economic şi suportă toate 
cheltuielile aferente. 

Până în anul 2012, pentru a se adresa cu acţiune 
în judecată, reclamantul urma să achite taxa de stat 
în mărime de 3% din valoarea acţiunii sau din suma 
încasată, dar nu mai puţin de 150 lei şi nu mai mult de 
25.000 lei (art.4 alin.(1) lit.(a) din Legea taxei de stat 
nr.1216/1992 (în redacţie veche))10. Sesizând proble-
ma respectivă, legiuitorul a modificat Legea taxei de 
stat nr.1216/1992, iar consumatorii şi asociaţiile de 
consumatori au fost scutiţi la plata taxelor de stat. În 
mod suplimentar, a fost instituită asistenţa juridică 
gratuită din partea Agenţiei pentru Protecţia Consu-
matorilor pentru consumatorii cu venituri mici, astfel 
încât costurile ridicate ale procesului să nu-i descura-
jeze pe consumatori să acţioneze în apărarea dreptu-
rilor lor. Modificarea respectivă a fost introdusă prin 
Legea nr.140 din 28 iulie 2011 cu aplicare începând 
cu 01 ianuarie 2012. 

Deoarece în sistemul de drept al R.Moldova asis-
tenţa juridică în procesele civile nu este obligatorie, 

reducerea cheltuielilor procesului este posibilă şi prin 
renunţarea la serviciile avocaţilor. Consumatorii pot 
să-şi susţină cauza şi singuri, fără a apela la asisten-
ţa juridică plătită sau fără a adera la o asociaţie ob-
ştească. Desigur, în aşa context, şansele lor de reuşită 
scad, pe când ale agenţilor economici, care se bucură 
de putere economică şi juridică, în sensul că pot be-
neficia de asistenţă juridică calificată, sporesc. 

În scopul unei protecţii adecvate a drepturilor 
consumatorului, se pune întrebarea: dacă nu ar fi 
mai avantajos cons tituirea unor instanţe specializate 
care să asigure o procedură rapidă, eficace şi ieftină 
în soluţionarea litigiilor de consum. În ţările Uniunii 
Europene, o astfel de soluţie a fost deja înaintată, dar 
punerea ei în practică a fost împiedicată de obstacole, 
precum: costuri sporite de întreţinere, probleme de 
organizare şi administrare a justiţiei, riscul conflic-
telor de competenţă etc.11. S-a menţionat şi faptul că 
toate facilităţile pe care le-ar presupune o asemenea 
jurisdicţie specială pot fi atinse în cadrul instanţelor 
de drept comun, doar că pentru aceasta este necesară 
o legislaţie adecvată, în plan material şi procesual, 
astfel încât instanţele să poată soluţiona cu uşurinţă 
cauzele introduse de consumatorii prejudiciaţi.

După cum s-a menţionat mai sus, adresarea în ju-
decată se poate face şi direct, fără a fi necesare de-
mersuri la instituţiile abilitate şi a aştepta răspunsuri-
le acestora. Doar că înaintarea de către consumator a 
unei acţiuni directe în instanţă are şi un dezavantaj: se 
poate întâmpla ca modul de soluţionare a problemei 
să nu fie cel aşteptat de consumator. Codul de proce-
dură civilă al R.Moldova indică regula principală de 
intentare a acţiunii civile (această regulă este valabilă 
şi pentru litigiile de consum12) şi prevede că acţiunea 
civilă se intentează la instanţa de la sediul organului 
de administraţie al pârâtului (art.38). În continuare, 
pentru stabilirea competenţei instanţelor de judeca-
tă, Codul de procedură civilă mai conţine şi cazuri 
de competenţă alternativă (la alegerea reclamantului) 
(art.39). Astfel, reclamantul (consumatorul prejudici-
at) este pus în faţa următoarelor opţiuni: 

a) Acţiunea împotriva pârâtului al cărui domi-
ciliu nu este cunoscut, sau care nu are domiciliu în 
R.Moldova, poate fi intentată în instanţa de la locul 
de aflare a bunurilor acestuia sau în instanţa de la 
ultimul lui domiciliu din R.Moldova. De exemplu, 
în cazul unui consumator străin care a procurat din 
R.Moldova o maşină agricolă cu defecte şi cunoaşte 
denumirea firmei producătoare şi adresa unde a fost 
asamblată, însă lipseşte informaţia cu privire la adre-
sa aflării firmei ca atare, consumatorul prejudiciat va 
înainta acţiunea la instanţa locului asamblării. 

b) Acţiunea împotriva unei persoane juridice sau 
a unei alte organizaţii poate fi intentată şi în instanţa 
de la locul de aflare a bunurilor acestora. 

c) Acţiunea care izvorăşte din activitatea unei fili-
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ale sau reprezentanţe a unei persoane juridice, sau a 
unei alte organizaţii poate fi intentată şi în instanţa de 
la locul unde filiala sau reprezentanţa îşi are sediul. 

d) Acţiunile în reparare a prejudiciului cauzat prin 
vătămare a integrităţii corporale ori prin altă vătă-
mare a sănătăţii sau prin deces pot fi intentate şi în 
instanţa de la domiciliul reclamantului ori în instanţa 
de la locul prejudiciului13. 

e) Acţiunile în reparaţia daunei cauzate bunurilor 
unei persoane fizice sau ale unei organizaţii pot fi in-
tentate şi în instanţa de la locul daunei. 

f) Acţiunea în apărare a drepturilor consumatoru-
lui poate fi intentată şi în instanţa de la domiciliul 
reclamantului sau în instanţa de la locul încheierii sau 
executării contractului. 

g) Acţiunea născută din contractul în care se indi-
că locul executării lui poate fi intentată şi în instanţa 
din acel loc. 

h) Acţiunea împotriva pârâtului care este o orga-
nizaţie sau un cetăţean al R.Moldova cu sediul ori cu 
domiciliul pe teritoriul unui alt stat poate fi intentată 
şi în instanţa de la sediul ori domiciliul reclamantului 
sau în instanţa de la locul de aflare a bunurilor pârâ-
tului pe teritoriul R.Moldova. 

i) Acţiunile în materie de asigurare se pot depune 
în instanţa de la domiciliul asiguratului, de la locul 
aflării bunurilor sau de la locul accidentului. 

În Legea cu privire la protecţia consumatorului 
nr.105/2003 există câteva reglementări ce fac refe-
rire la adresarea în instanţă, şi anume, unele vizează 
repararea prejudiciului moral (art.20), iar altele, mo-
dul de acţionare în judecată (art.31). Astfel, repararea 
prejudiciului moral cauzat consumatorului de către 
producător, vânzător, prestator prin încălcarea drep-
turilor prevăzute de prezenta lege se repară în mări-
mea stabilită de instanţa judecătorească. Prejudiciul 
moral se repară indiferent de repararea prejudiciului 
material cauzat consumatorului.

În situaţia în care la încheierea unui contract de 
consum au fost inserate clauze abuzive, un astfel de 
contract poate aduce consumatorului mai multe ti-
puri de prejudicii. De exemplu, în cazul introducerii 
în contractul de consum de către agentul economic a 
clauzei de nonresponsabilitate pentru vicii ascunse, 
acesta poate crea următoarele rezultate: a) produsul 
achiziţionat poate fi defectuos, de exemplu maşina de 
spălat haine nu spală conform indicaţiei de la progra-
marea manuală; b) produsul defectuos poate cauza 
prejudicii proprietăţii consumatorului, de exemplu 
maşina de spălat rufe determină un scurtcircuit la in-
stalaţia electrică din locuinţa consumatorului, drept 
rezultat producându-se un incendiu; c) poate fi preju-
diciată sănătatea, integritatea corporală sau chiar via-
ţa consumatorului; de exemplu, în urma incendiului 
cauzat de maşina de spălat rufe, consumatorul suferă 
arsuri de gradele II şi III. 

Atunci când este vorba de prejudicii din prima ca-
tegorie (a), daunele se dovedesc a fi nesemnificative, 
aşa încât consumatorul, de regulă, nu apelează la jus-
tiţie pentru a i se face dreptate. Timpul şi banii irosiţi 
într-un proces nu justifică rezultatul urmărit. De ace-
ea, consumatorul fie rămâne în pasivitate, fie acţio-
nează pe o altă cale, şi anume, se adresează agentului 
economic răspunzător ori sesizează organul abilitat 
(Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor). Dacă au 
fost puse în pericol viaţa, sănătatea sau proprietăţi-
le consumatorului, altele decât produsul defectuos 
însuşi (prejudicii de tipul (b) şi (c)), daunele cresc 
în importanţă şi soluţionarea litigiilor individuale pe 
cale amiabilă sau prin intermediul Agenţiei pentru 
Protecţia Consumatorilor este greu de realizat. Astfel, 
calea de urmat este acţiunea în justiţie sau contractul 
de tranzacţie, dacă agentul economic şi consumatorul 
au ajuns la o înţelegere de împăcare. 

Legea privind protecţia consumatorilor stabileşte 
că în litigiile de consum calitatea procesuală activă o 
poate avea fie consumatorul individual, fie o asociaţie 
a consumatorilor, care acţionează în numele membri-
lor ei (art.30 alin.(2) lit.(a)). Consumatorul individual 
acţionează în justiţie pe cel care i-a cauzat un preju-
diciu, ca orice cetăţean, fără a beneficia de dispoziţi-
ile legale speciale. Din nefericire însă, consumatorul 
moldovean nu este suficient de bine informat cu pri-
vire la drepturile sale, are o situaţie financiară precară 
şi deseori se găseşte într-o stare de inferioritate eco-
nomică şi juridică faţă de profesionist. La dificultăţile 
sus-menţionate, se adaugă principiile fundamentale 
ale dreptului procesual, care nu au fost adaptate pro-
tecţiei consumatorilor. Ca exemplu, avem principiul 
disponibilităţii, potrivit căruia actele procedurale sunt 
efectuate la iniţiativa părţilor. Se cunoaşte faptul că în 
lipsa unei asistenţe juridice calificate consumatorul 
cu greu îşi poate apăra drepturile încălcate. Cel mai 
frecvent consumatorul întâmpină dificultăţi legate de 
mijloacele de probă, mai ales când este necesară o 
expertiză tehnică sau merceologică a produsului sau 
a serviciului necorespunzător, iar agentul economic 
nu îşi onorează obligaţia de efectuare a expertizei din 
contul său, precum prevede art.13 alin.(2) din Legea 
privind protecţia consumatorilor. 

În cazul în care agentul economic şi-a executat 
obligaţiunea necorespunzător sau tardiv, consuma-
torul este în drept să ceară despăgubiri (art.602 din 
Codul civil). La judecarea litigiilor privind repararea 
prejudiciului cauzat de produsele sau serviciile ne-
corespunzătoare, se aplică prevederile speciale din 
Legea privind protecţia consumatorilor sau, în cazul 
în care legea specială în materie nu prevede altfel, se 
aplică prevederile art.602, 609, 617, 624 şi 630 din 
Codul civil. Penalitatea pentru încălcarea condiţiilor 
contractului se calculează şi se încasează în valoa-
re procentuală din suma restanţei pentru fiecare zi 
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de întârziere, inclusiv pentru zilele nelucrătoare (de 
odihnă). 

În situaţia în care vânzătorul sau prestatorul au 
încălcat termenul de 14 zile stabilit în art.18 alin.(1) 
din Legea nr.105/2003, pentru satisfacerea reclamaţiei 
consumatorului, ei sunt obligaţi să achite consumato-
rului pentru fiecare zi (oră, dacă termenul a fost stabilit 
în ore) depăşită o penalitate în mărime de 5% din pre-
ţul produsului (serviciului) la data examinării reclama-
ţiei. În cazul încălcării termenelor privind începerea 
şi finalizarea prestării serviciului (executării lucrării) 
prestatorul (executantul) va achita consumatorului 
pentru fiecare zi (oră, dacă termenul a fost stabilit în 
ore) depăşită o penalitate în mărime de 10% din preţul 
serviciului (lucrării). Repararea prejudiciului cauzat 
nu-l degrevează pe prestator de executarea serviciu-
lui în natură, cu excepţia cazurilor când, datorită unor 
circumstanţe obiective, consumatorul pierde interesul 
pentru executare sau când executarea serviciului în na-
tură este imposibilă (art.608 din Codul civil). 

În temeiul prevederilor art.950 şi 951 din Codul 
civil, coroborate cu dispoziţiile art.23 alin.(8) din Le-
gea privind protecţia consumatorilor, în cazul în care 
consumatorul, în pofida faptului că a fost informat 
despre imposibilitatea utilizării adecvate a materia-
lelor sale de către antreprenor, nu le-a înlocuit sau 
nu a schimbat indicaţiile privind modul de executare 
a lucrării, antreprenorul dispune de două posibili-
tăţi alternative: execută contractul, fiind degrevat de 
răspundere pentru efectele utilizării materialului ne-
adecvat sau reziliază contractul şi solicită repararea 
prejudiciului. În cazul în care executorul nu l-a infor-
mat pe consumator despre existenţa a cel puţin unei 
situaţii din cele stipulate la art.950 alin.(1) din Codul 
civil, cel din urmă are dreptul să solicite repararea 
prejudiciului cauzat. 

Despăgubirea consumatorului prejudiciat poate 
fi realizată şi prin achitarea clauzei penale (penali-
tate). Clauza penală poate fi legală sau contractua-
lă (art.624 şi 629 din Codul civil; art.27 din Legea 
privind protecţia consumatorilor). În conformitate 
cu Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
nr.07/200614, prin contractul de prestare a serviciului 
(executare a lucrării) nu poate fi stabilită o penalitate 
mai mică decât cea legală, clauza contrară fiind lovi-
tă de nulitate. Părţile dispun însă de dreptul de a fixa 
o penalitate mai mare în interesul consumatorului. În 
cazuri excepţionale, instanţa judecătorească, luând în 
consideraţie toate împrejurările (cuantumul extrem 
de mare al penalităţii, în comparaţie cu prejudiciile 
consumatorilor, gradul de executare a obligaţiunii, 
starea materială a pârâtului, alte interese ce merită 
atenţie), poate dispune reducerea cuantumului pena-
lităţii convenţionale, dar nu şi al celei legale. Mări-
mea penalităţii convenţionale poate fi redusă până la 
mărimea clauzei penale legale (pct.25). 

Problema clauzelor abuzive. Alături de lacunele 
de ordin procedural, în cadrul examinării litigiilor de 
consum, există şi deficienţe de substanţă. Este vor-
ba mai exact de inexistenţa unui drept al instanţei de 
judecată de a se sesiza din oficiu în vederea determi-
nării caracterului abuziv al unei clauze contractua-
le15, deficienţă care declanşează o mai slabă protecţie 
a intereselor consumatorilor16. Dreptul instanţei de a 
se sesiza din oficiu, cu privire la determinarea abu-
zivităţii unei clauze contractuale, nu îşi găseşte o re-
glementare expresă nici în textul Directivei nr.93/13/
CEE din 05.04.1993 privind clauzele abuzive în 
contractele încheiate cu consumatorii17, care, însă, 
în mod implicit, prin instituirea în sarcina statelor-
membre a obligaţiei de implementare a unor măsuri 
adecvate şi efective, în scopul înlăturării stipulaţii-
lor abuzive din cuprinsul contractelor încheiate între 
profesionişti şi consumatori, conferă acestui drept un 
fundament legal.

Premisa de la care se pleacă, în scopul inserării 
în favoarea instanţelor judecătoreşti a unui drept de 
apreciere din oficiu a caracterului abuziv al unei cla-
uze contractuale, este reprezentată de situaţia de in-
ferioritate a consumatorului, atât în planul puterii de 
negociere, cât şi la nivel informaţional, situaţie care, 
de cele mai multe ori, nu-i permite consumatorului 
constatarea unei anumite abuzivităţi care rezultă din 
textul contractului la care a aderat. De asemenea, 
în sprijinul acestei orientări, a fost adus argumentul 
conform căruia, în vederea înlăturării situaţiei de in-
egalitate dintre consumator şi profesionist, este ne-
cesară o intervenţie pozitivă, exterioară părţilor, care 
pare a converti abuzul de putere economică căruia 
i-a căzut victimă consumatorul într-un veritabil drept 
în favoarea acestuia, în sensul că acest abuz, în mod 
indirect, prin sesizarea din oficiu a instanţei cu pri-
vire la caracterul abuziv al unei clauze contractuale, 
este anihilat şi transformat într-un avantaj de partea 
consumatorului. Astfel, într-o decizie de speţă s-a 
constatat că antreprenorul a inserat în contractele de 
investiţie în construcţii, încheiate cu consumatorii, o 
clauză abuzivă prin care acestora li se interzicea de a 
înainta pretenţii cu referire la viciile vizibile depis-
tate după semnarea actului de recepţionare. În scurt 
timp după recepţionare, consumatorii au constatat 
că suprafaţa apartamentelor era mai mică decât cea 
indicată în contract, iar la pretenţiile de restituire a 
diferenţei de preţ, antreprenorul nu oferea răspuns. 
Instanţa de judecată a decis că „Clauza dată din con-
tract este una abuzivă şi nulă prin efectul legii, deoa-
rece vine în contradicţie cu prevederile art.716 alin.
(1) al Codului civil şi art.4 alin.(2) al Legii privind 
protecţia consumatorului” şi „Se declară nul pct.2.2 
din contractul de investiţie în construcţii nr.241/2007, 
pe motiv că clauza respectivă este abuzivă şi contra-
vine normelor imperative, şi anume, prin faptul că 
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abuzive din contractele de consum, lipsesc normele 
juridice cu caracter special, iar judecătorii sunt nevo-
iţi să recurgă la interpretarea normelor juridice sau la 
aplicarea legii prin analogie. În consecinţă, sunt puse 
în pericol viaţa, sănătatea, integrita tea corporală şi 
interesele economice ale consumatorilor. 

Până la adoptarea ultimelor modificări la Legea 
taxei de stat nr.1216/1992, consumatorii nu erau 
încurajaţi să acţioneze individual în instanţa de ju-
decată în vederea eliminării unei clauze cu caracter 
abuziv din simplu motiv că nu-şi permiteau să achite 
cheltuielile de judecată. Soluţia propusă de legiui-
tor de a include în art.4 al Legii nr.1216/1992 norma 
ce-i exceptează pe consumatori de la achitarea taxei 
de stat, îi încurajează pe consumatori să devină mai 
activi, fiind motivaţi de a se adresa în mod individual 
în instanţa de judecată. Cu toate acestea, suntem de 
părerea că modificarea sus-menţionată nu este sufi-
cientă. Nu poate exista accesul real la justiţie şi nici 
deplina egalitate în faţa legii, atât timp cât judecarea 
unei cauze depinde de starea materială a reclaman-
tului, de faptul dacă el îşi permite sau nu să suporte 
cheltuielile de angajare a unui avocat, de administra-
re a probelor, de expertizare etc. 

În acest context, recomandăm legiuitorului naţi-
onal câteva mijloace juridice detaşate din cercetarea 
efectuată, şi anume:

a) Gruparea într-un proces unic a apărării intere-
selor convergente ale mai multor consumatori. O ac-
ţiune colectivă este mult mai eficientă, deoarece, pe 
de o parte, poate înlătura însăşi cauza generatoare de 
daune şi nemulţumiri, iar pe de altă parte, sistemul 
de repartizare a cheltuielilor uşurează sarcina finan-
ciară a fiecărui consumator prejudiciat. 

b) Crearea unor tribunale specializate pe proble-
mele protecţiei consumatorilor, după modelul tribu-
nalelor comerciale existente în unele ţări europene, 
cum ar fi în Franţa, spre exemplu. Pentru realizarea 
misiunilor ce le revin, tribuna lele de consum din 
Franţa controlează în permanenţă activitatea comer-
cială, fiind respectate toate clauzele şi condiţiile pro-
mise de ofertant în procesul de vânzare a produselor 
către consumator. Orice nerespectare a unor aseme-
nea clauze sau condiţii este discutată cu societatea 
comercială care primeşte astfel un prim avertisment. 
Dacă problema nu se rezolvă, tribunalul poate inter-
zice producătorilor sau comercianţilor practicarea 
metodelor în cauză sau a clauzelor abuzive. Măsurile 
respective sunt însoţite de sancţiuni sau de amenzi. 

c) În vederea facilitării procedurii judiciare de 
soluţionare a litigiilor de consum, fie la înaintarea 
acţiunii individuale a unui consumator, fie la cererea 
unei asociaţii de consumatori (acţiuni colective), se 
propune legiuitorului de a elabora un Cod de consum 
(după exemplul francez sau român), care ar unifica 

limitează dreptul intimatului de a cere de la recurent 
respectarea clauzelor contractuale formulate în mod 
clar şi precis”18. 

La întrebarea dacă instanţele naţionale, oda-
tă sesizate cu soluţionarea unui litigiu, pot aprecia 
din oficiu caracterul abuziv al clauzelor litigioase, 
răspunsul Curţii de Justiţie a Comunităţii Europe-
ne (în continuare – CJCE) a fost unul afirmativ, un 
astfel de drept fiind recunoscut instanţelor în vede-
rea atingerii scopului instituit de Directiva nr.93/13/
CEE19. În acest context, ţinem să facem trimitere la 
un precedent judiciar comunitar renumit, şi anume, 
la Decizia CJCE din 27.06.2000 (dosarul Juzgado de 
Primera Barcelona împotriva Spaniei). CJCE a fost 
sesizată pentru a se expune dacă judecătorul poate 
din oficiu să declare abuzivă o clauză conţinută în 
contractul încheiat între un profesionist şi un consu-
mator. Curtea a considerat că „Protecţia pe care Di-
rectiva 93/13/CEE din 05.04.1993 privind clauzele 
abuzive în contractele încheiate cu consumatorii o 
asigură acestora, indică asupra faptului că judecă-
torul naţional ar putea aprecia din oficiu caracterul 
abuziv al unei clauze din contractul care îi este îna-
intat, atunci când examinează admisibilitatea unei 
cereri introduse în faţă jurisdicţiilor naţionale”20. Se 
menţionează şi faptul că „obiectivul urmărit de arti-
colul 6 al directivei, care obligă Statele membre de a 
prevedea că clauzele abuzive nu leagă consumatorii 
de contract, nu poate fi atins dacă cei din urmă ar 
avea în obligaţie de a înlătura ei înşişi caracterul 
abuziv a anumitor clauze”21. Consecinţa practică, în 
esenţă, este că din moment ce o clauză este abuzivă, 
judecătorii trebuie să o declare din oficiu, chiar şi 
dacă consumatorul nu a înaintat o astfel de cerere22.

Se înţelege astfel că recunoaşterea în favoarea 
instanţei judecătoreşti a unui drept de învestire din 
oficiu în privinţa sancţionării abuzivităţii unei cla-
uze contractuale reprezintă o condiţie sine qua non 
în vederea restabilirii echilibrului dintre drepturile şi 
obligaţiile părţilor contractante. Suntem de părerea 
că norma respectivă ar trebui inclusă şi în Codul de 
procedură civilă al R.Moldova şi aplicată cu succes 
în procesul examinării cauzelor de către instanţele 
judecătoreşti naţionale. 

Concluzii şi recomandări
Generalizând cele expuse, subliniem faptul că 

soluţionarea litigiilor de consum în Republica Mol-
dova ţine de competenţa instanţelor de drept comun. 
Această procedură de soluţiona re însă prezintă anu-
mite inconveniente pentru consumatori, constând în 
lipsa celerităţii în desfăşurarea procesului, procedura 
costisitoare şi caracterul anevoios de administrare a 
probelor. Practica de zi cu zi denotă faptul că jude-
cătorii nu sunt familiarizaţi cu specificul reglemen-
tării litigiilor de consum. Mai mult chiar, în cel mai 
important domeniu al răs punderii, cum sunt clauzele 
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ansamblul normelor ce privesc interesul consuma-
torului, inclusiv procedura de eliminare a clauzelor 
abuzive inserate în contractele de consum.
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Introducere. În prezent, justiţiei i-a revenit sar-
cina de a fi un factor esenţial de echilibru şi sta-

bilitate socială în statul de drept. Realizarea acestui 
deziderat nu este posibilă, fără asigurarea caracterului 
unitar al practicii judecătoreşti, altfel spus, fără asigu-
rarea aplicării uniforme a legislaţiei de către instanţe 
(deficienţă cu care se mai confruntă sistemul naţional 
judecătoresc27). 

Pe de altă parte, trebuie precizat că obligaţia cea 
mai importantă a statului, care îi determină sensul 
existenţei sale şi rolul pentru societate, constă în re-
cunoaşterea, respectarea şi protecţia drepturilor şi 
libertăţilor omului. Realizarea acestei obligaţii însă 
este posibilă doar în condiţiile interpretării şi aplică-
rii uniforme a legilor pe întreg teritoriul statului. În 
acest sens, caracterul unitar al practicii judiciare de-
vine garanţia de bază a principiului egalităţii tuturor 
în faţa legii şi a justiţiei34, al respectării securităţii ra-
porturilor juridice, care impune ca soluţia dată în mod 
irevocabil cu privire la un litigiu să nu mai fie repusă 
în discuţie16. Aceste principii sunt grav afectate, dacă 
în aplicarea uneia şi aceleiaşi legi soluţiile instanţelor 
judecătoreşti sunt diferite sau chiar contradictorii. 

Astfel, se poate susţine că nivelul de asigurare a 
drepturilor şi libertăţilor omului depinde, în mare mă-
sură, nu atât de numărul şi „calitatea” legilor, cât de 
obligativitatea legilor şi de practica de aplicare uni-
formă a lor de către instanţe22. 

Sub acest aspect, este important că hotărârile jude-
cătoreşti au drept scop primordial nu numai soluţio-
narea unui anumit litigiu asigurându-le părţilor secu-
ritatea juridică, dar şi stabilirea jurisprudenţei pentru 
a evita apariţia altor litigii şi a asigura stabilitatea so-
cială.

Scopul articolului constă în dezvăluirea semnifi-
caţiei deosebite a aplicării uniforme a legii de către 
instanţe pentru asigurarea legalităţii în cadrul statului 
şi aprecierii rolului precedentului judiciar ca izvor de 
drept în sistemul nostru de drept.

Rezultate obţinute şi discuţii. Privită într-un sens 
larg, interpretarea şi aplicarea uniformă a legilor de 
către toate organele statului, funcţionari publici şi ce-
tăţeni constituie o condiţie necesară pentru menţine-
rea regimului legalităţii34. 

Aplicarea uniformă a legilor conferă practicii judi-
ciare un caracter uniform (unitar), fiind astfel o garan-
ţie principală a asigurării egalităţii şi apărării drepturi-
lor şi libertăţilor constituţionale ale omului.

În literatura de specialitate, prin practică judicia-
ră uniformă se înţelege starea practicii de aplicare a 
dreptului, caracterizată prin abordarea unitară a inter-
pretării şi aplicării de către instanţele judecătoreşti a 
normelor de drept. Orice încălcare a legii (materiale 
sau procesuale) atentează la unitatea practicii judici-
are34. Într-o altă viziune, caracterul unitar al practicii 
judiciare presupune legalitatea actelor jurisdicţionale, 
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la baza căreia stă aplicarea corectă şi echitabilă a nor-
melor de drept material şi procesual35.

Potrivit cercetătorului G.A. Vişnevski, aplicarea 
uniformă a legii de către instanţe, determinată de ne-
cesitatea protecţiei eficiente a drepturilor omului în 
baza egalităţii persoanelor în faţa legii şi a justiţiei, 
urmăreşte atingerea unui anumit scop – asigurarea su-
premaţiei dreptului. Astfel, justificată constituţional şi 
uniformă trebuie recunoscută doar o asemenea practi-
că, care formează un model de soluţionare a litigiilor, 
exclusiv în baza principiilor dreptului şi a legilor de 
drept, servind ca o protecţie eficientă a drepturilor şi 
libertăţilor omului şi cetăţeanului. Practica judiciară 
uniformă este necesară doar în cazul în care ea per-
mite în realitate excluderea arbitrarului judecătorilor 
şi posibilitatea emiterii de decizii cu încălcarea legii. 
Respectiv, practica judiciară uniformă nu trebuie pri-
vită ca o politică formalizată a organelor judiciare de 
realizare a normelor legislaţiei în vigoare33.

În asigurarea aplicării uniforme a legislaţiei de că-
tre instanţe, considerăm că un rol deosebit îi revine 
precedentului judiciar. Noţiunea de „precedent” este 
de origine latină şi provine de la cuvântul praeceden-
tis, adică „anterior”2. Conform Dicţionarului expli-
cativ ilustrat al limbii române, precedent presupune 
situaţie, soluţie, fapt etc. anterior care serveşte ca 
exemplu sau ca justificare pentru situaţiile, soluţiile, 
faptele etc., următoare analoage12. Explicaţia acestui 
termen este bine-venită, mai ales în contextul delimi-
tării dintre practica judiciară şi precedentul judiciar, 
noţiuni ce sunt văzute de unii cercetători ca fiind echi-
valente1. 

Referitor la definirea acestei noţiuni, precizăm că, 
în viziunea preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova – M. Poalelungi, precedentul ju-
diciar presupune o hotărâre judecătorească anterioară 
care chiar dacă nu constituie izvor de drept formal, 
are rolul de a orienta practica judiciară la un moment 
dat, o hotărâre citată ca exemplu sau analogie pentru a 
soluţiona probleme similare de drept în cazuri ulteri-
oare. Precedentul judiciar este rezultatul interpretării 
legii de către o instanţă de judecată competentă, rezul-
tat care dezvăluie şi adânceşte conţinutul unei speţe la 
regula dezvoltată anterior. Spre comparaţie, jurispru-
denţa (sau practica judiciară) constituie ansamblul de 
decizii sau soluţii date de un organ de jurisdicţie în 
anumite probleme de drept, adică presupune un set de 
hotărâri existente, prin care s-au făcut interpretări noi 
ale unei norme juridice, hotărâri care pot fi citate ca 
precedente28.

Potrivit altor cercetători, practica judiciară, numită 
şi jurisprudenţă, este alcătuită din totalitatea hotărâ-
rilor judecătoreşti, pronunţate de instanţele judecă-
toreşti de toate gradele, în diferite materii, date prin 
lege în competenţa lor. La rândul său, precedentul ju-
diciar desemnează totalitatea hotărârilor judecătoreşti 

cu caracter de îndrumare, pronunţate de către Curtea 
Supremă de Justiţie şi care au forţă obligatorie pentru 
cazurile similare ce se vor judeca în viitor32. Astfel, 
noţiunea de „practică judiciară” este mai largă decât 
noţiunea de „precedent judiciar”. Precedentul judiciar 
este parte componentă a practicii judiciare, aceste no-
ţiuni fiind diferite2.

Pentru a înţelege valoarea şi importanţa preceden-
tului judiciar în aplicarea uniformă a legii, este nece-
sar a dezvălui semnificaţia interpretării judiciare şi a 
jurisprudenţei însăşi.

Interpretarea legii, conform teoriei generale a 
dreptului, constituie o etapă a procesului de aplicare 
a dreptului, scopul final fiind de a evidenţia voinţa le-
giuitorului materializată în norma juridică ce se apli-
că. Mai mult, se consideră că „a interpreta înseamnă 
a desluşi sensul exact şi total al legii pentru a i se asi-
gura o aplicare echitabilă şi eficientă”. Raţiunea inter-
pretării pleacă de la ideea că ceea ce se cere a fi aplicat 
nu este textul, în litera sa, ci dreptul pe care acesta îl 
cuprinde18. De aici, se susţine, credem judicios, că în 
timp ce legiuitorul, în baza principiului separaţiei pu-
terilor în stat, are atribuţia de a face legea (lex), jude-
cătorul, pentru cazul raportului juridic conflictual, ori 
practicianul dreptului, pentru cazul raportului juridic 
nonconflictual, au rolul de a face dreptul (jus). Spu-
nând dreptul (jurisdictio), judecătorul creează dreptul 
[25]. 

Momentul dat a conturat destul de pronunţat pro-
blema valorii normative a jurisprudenţei, altfel spus, 
a puterii sale creatoare de drept, destul de discutată 
în literatura de specialitate. Aceasta este situată între 
două limite: negarea de iure şi recunoaşterea de fac-
to18.

Cele mai frecvente argumente care susţin negarea 
de iure a valorii normative a jurisprudenţei sunt: im-
posibilitatea pentru judecător de a se pronunţa prin 
soluţii generale şi reglementare, autoritatea lucrului 
judecat şi caracterul său relativ (sub aspectul efectelor 
inter partes pe care le produce), caracterul retroactiv 
al soluţiei, principiul separaţiei puterilor şi indepen-
denţa judecătorilor10. 

Printre argumentele care susţin recunoaşterea de 
facto a valorii normative a jurisprudenţei, două sunt 
cel mai des invocate, şi anume: rolul pe care legea 
îl conferă judecătorului de a suplini lacunele şi ro-
lul judecătorului de a elimina eventualele antinomii, 
contradicţii, mijloc menit să asigure coerenţa ordinii 
juridice10. 

Sub acest aspect, în sens larg, interpretarea judicia-
ră este văzută ca un procedeu sau o sumă de procedee 
utilizate în vederea circumstanţierii unei dispoziţii ge-
nerale, în situaţia rectificării unei imperfecţiuni ori a 
rezolvării unor contradicţii şi nu de puţine ori, în cazul 
acoperirii eventualelor lacune10. 

Astfel, dreptul pe care îl „spune” judecătorul, nu 
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se limitează la a fixa tiparul normei legale asupra fap-
tului juridic, ci se extinde la explicarea şi intepretarea 
legii, la completarea acesteia prin apelul la principiile 
dreptului, ajungând în final la soluţia juridică adaptată 
speţei concrete dedusă judecăţii25.

Dincolo de aceste momente, mai presus de orice, 
judecătorul este chemat să adapteze legea nevoilor 
mereu noi ale vieţii18.

Prin urmare, se consideră că jurisprudenţa exprimă 
indubitabil o regulă de drept, nu în sensul celei oferite 
de cutumă sau de lege, caracterul său fiind unul auto-
nom. Puterea jurisprudenţei de a crea drept este astăzi 
mai mult ca până acum o evidenţă, aceasta având ca-
racterul unei surse persuasive de drept18. 

În acelaşi timp însă trebuie evitată absolutizarea, 
dat fiind faptul că în procesul de interpretare a legii, 
judecătorul este mărginit de două limite: 

interdicţia de a refuza soluţionarea unei pricini – 
din motivul că nu există lege care să reglementeze re-
laţia socială dedusă judecăţii, altfel făcându-se vinovat 
de denegare de dreptate (sunt relevante în acest sens: 
art.5 alin.(2) din Codul de procedură civilă (în conti-
nuare CPC) – „Nici unei persoane nu i se poate refuza 
apărarea judiciară din motiv de inexistenţă a legislaţiei, 
de imperfecţiune, coliziune sau obscuritate a legislaţiei 
în vigoare” şi art.12 alin.(3) din acelaşi cod: „În cazul 
inexistenţei normei de drept care să reglementeze ra-
portul litigios, instanţa judecătorească aplică norma de 
drept care reglementează raporturi similare (analogia 
legii), iar în lipsa unei astfel de norme, se conduce de 
principiile de drept şi de sensul legislaţiei în vigoare 
(analogia dreptului). Nu se admite aplicarea prin ana-
logie a normei de drept care derogă de la dispoziţiile 
generale, restrânge drepturi sau stabileşte sancţiuni 
suplimentare” 18), şi 

interdicţia de a stabili dispoziţii generale cu – 
ocazia soluţionării unei pricini, altfel spus de a crea 
norme de drept18. 

În acelaşi timp, judecătorul nu este legat nici de alte 
hotărâri în cauze similare (proprii sau aparţinând altor 
judecători), adică nu-şi poate întemeia legal soluţia pe 
o alta dată anterior cu alt prilej, de sine sau de altul21.

Referitor la interdicţia de a refuza soluţionarea 
unei pricini din motivul că nu există lege care să re-
glementeze relaţia socială dedusă judecăţii, precizăm 
că în viziunea lui Carre de Malberg5 „funcţia judici-
ară, deşi subordonată legii, comportă pentru judecă-
tor o anumită sferă de libertate, în interiorul căreia îi 
revine lui competenţa de a stabili, într-un mod origi-
nal şi autonom, dreptul sprijinindu-se pe propria sa 
putere”. Expunându-se pe marginea acestei afirmaţii, 
N.Cochinescu conchide că activitatea jurisdicţională 
creează drept, iar soluţia dată de judecător în afara 
unei prevederi legale rămâne o rezolvare de speţă, ea 
nu se constituie într-o regulă juridică generală7.

Deci, activitatea judecătorului, în privinţa aplicării 

şi interpretării dreptului, este guvernată de două mari 
principii2:

Judecătorul se pronunţă doar în cauza pe care o 1. 
judecă, el nu are dreptul să stabilească dispoziţii gene-
rale în afara speţei concrete.

Judecătorul nu este legat în hotărârea pe care 2. 
o adoptă de o cauză similară sau de un proces simi-
lar judecat anterior de el însuşi sau de o altă instanţă, 
deoarece activitatea jurisdicţională este operă de con-
vingere intimă a lui23. Excepţie fac hotărârile emise de 
instanţa de recurs (care pot fi Curţile de Apel sau, după 
caz, Curtea Supremă de Justiţie) prin care se casează 
hotărârea primei instanţe sau, după caz, a instanţei de 
apel şi se restituie cauza la o nouă rejudecare, în acest 
sens, indicaţiile instanţei de recurs privind aplicarea 
legii fiind obligatorii pentru instanţa care rejudecă 
pricina (art.436 alin.(2) Cod de procedură penală (în 
continuare CPP)). Aceasta nu înseamnă desigur că in-
stanţele nu pot să-şi respecte propriul lor mod de a 
gândi în speţe identice, fluctuaţia soluţiilor dăunând 
încrederii justiţiabililor în ideea de drept.

Din cele expuse, reiese că rolul jurisprudenţei este 
acela de a colabora la elaborarea dreptului, alături de 
lege şi, de obicei, că ea nu se mărgineşte la stricta in-
terpretare a legilor, ci le completează când acestea nu 
statuează asupra unor chestiuni sau chiar trece peste 
spiritul lor, atunci când sunt în vădită contrazicere cu 
condiţiile actuale ale vieţii sociale21. Este ştiut că ju-
decătorul modern are deseori în faţă un text incomplet 
sau neadecvat vremii. Chiar dacă nu se poate ridica 
la nivelul autorităţii pe care o are corespondentul său 
în sistemele de tip anglo-saxon, judecătorul romano-
germanic, deşi limitat în activitatea de interpretare şi 
de aplicare a dreptului, aduce şi o contribuţie inova-
toare, deloc de neglijat18. În mod concret, dimensi-
unile pe care le îmbracă rolul judecătorului constau 
în următoarele: interpretarea legii şi aplicarea ei în 
cazurile particulare, completarea legii, atunci când 
aceasta o reclamă, adaptarea legii unor condiţii şi re-
alităţi noi29, 30. 

Privită în ansamblu, rolul jurisprudenţei se redu-
ce la următoarele: jurisprudenţa este cea care dă via-
ţă dreptului abstract, general, altfel spus, este arta de 
a surprinde dreptul în dinamica sa; ea interpretează 
dreptul, asigurând prin aceasta şi aplicarea unitară a 
legii; este chemată să completeze textele incomplete, 
suplinind astfel lacunele legii, consacrând noi con-
strucţii juridice prin utilizarea procedeului analogiei 
(legii şi a dreptului); jurisprudenţa îl inspiră pe legiu-
itor; creează noi construcţii juridice şi contribuie la 
abrogarea implicită a unor dispoziţii devenite contra-
dictorii sau desuete; jurisprudenţa poate promova noi 
acţiuni în justiţie, în absenţa unor dispoziţii normative 
care să le reglementeze18. De aici, reiese destul de re-
levant şi rolul jurisprudenţei în asigurarea legalităţii 
în cadrul statului.
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Cu riscul de a fi criticaţi, vom preciza în context că 
rolul complex al jurisprudenţei poate fi realizat graţie 
precedentului judiciar, valorii normative a acestuia. 

După cum se cunoaşte, precedentul judiciar nu 
constituie izvor formal în sistemul de drept al Repu-
blicii Moldova, care aparţine familiei de drept roma-
no-germane. Cu toate acestea însă, evoluţia practicii 
judiciare astăzi se face simţită tot mai mult, întrucât 
existenţa unei divergenţe între jurisprudenţa CEDO şi 
practica naţională existentă constituie o problemă de 
sistem incompatibilă cu dispoziţiile Convenţiei Euro-
pene a Drepturilor Omului, Republica Moldova fiind 
ţinută în virtutea obligaţiilor sale asumate să adopte 
măsuri pentru a soluţiona această problemă, inclusiv 
să opereze modificări legislative în vederea perfecţi-
onării legislaţiei şi conformării ei principiilor formu-
late de Curte28.

Acest moment a accentuat şi mai mult necesita-
tea recunoaşterii valorii precedentului judiciar pentru 
asigurarea aplicării uniforme a legii de către instanţe, 
pentru unitatea practicii judiciare.

Din perspectivele invocate, apreciem că în siste-
mul nostru de drept, s-a impus cu precădere: 

precedentul judiciar al CEDO–  (în acest sens, 
art. 7 alin. (8) din CPP stipulează: „Hotărîrile definiti-
ve ale Curţii Europene a Drepturilor Omului sînt obli-
gatorii pentru organele de urmărire penală, procurori 
şi instanţele de judecată”);

precedentul judiciar al Curţii Constituţionale–  
(relevante fiind dispoziţiile art. 7 alin.(6) din CPP: 
„Hotărîrile Curţii Constituţionale privind interpre-
tarea Constituţiei sau privind neconstituţionalitatea 
unor prevederi legale sînt obligatorii pentru organele 
de urmărire penală, instanţele de judecată …”); şi

precedentul judiciar al Curţii Supreme de Justi-– 
ţie (mai departe –  CSJ).

În continuare, vom acorda o atenţie deosebită pre-
cedentului judiciar al Curţii Supreme de Justiţie, dat 
fiind faptul că este cel mai controversat, în condiţiile 
incontestabilităţii sale ca factor unificator principal al 
practicii judiciare.

Astfel, asigurarea aplicării uniforme a legii de că-
tre instanţe întotdeauna a fost privită ca una din prin-
cipalele sarcini ale instanţelor judecătoreşti supreme. 
Acest fapt este explicat prin organizarea ierarhică a 
sistemului judiciar şi competenţele constituţionale şi 
procesuale corespunzătoare ale instanţelor supreme. 
Acestora le revine sarcina supravegherii activităţii 
instanţelor judecătoreşti inferioare, precum şi verifi-
carea în procedurile de revizuire a actelor jurisdicţi-
onale17. 

Relevante, în acest sens, sunt dispoziţiile art.1 alin.
(2) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justi-
ţie20, care stipulează: „Curtea Supremă de Justiţie este 
instanţa judecătorească supremă care asigură aplica-
rea corectă şi uniformă a legislaţiei de către toate in-

stanţele judecătoreşti, soluţionarea litigiilor apărute în 
cadrul aplicării legilor ...”. În acelaşi timp, alin. (3) 
prevede: „Prin activitatea sa Curtea Supremă de Jus-
tiţie asigură respectarea principiului prezumţiei nevi-
novăţiei şi principiului supremaţiei legii, contribuie la 
constituirea unui stat de drept.”

Codul de procedură civilă dezvoltă menirea CSJ, 
reglementând în art.7: „Pentru aplicarea corectă şi 
uniformă a legislaţiei, Curtea Supremă de Justiţie 
generalizează, din oficiu, practica examinării de că-
tre instanţele judecătoreşti a unor anumite categorii 
de pricini, adoptă şi dă publicităţii hotărîri explicative 
privind aplicarea corectă a normelor de drept şi solu-
ţionarea justă a pricinilor civile.”

De aici, reiese destul de proeminent că rolul in-
stanţei judecătoreşti supreme rezidă în reglarea con-
tradicţiilor apărute în practica judiciară, în cazul când 
aceasta nu este unitară. Acestei instanţe îi revine 
funcţia de înlăturare a unor asemenea contradicţii şi 
stabilirea interpretării ce urmează să fie respectată 
de către instanţele inferioare. În caz contrar, însăşi 
instanţa supremă devine o sursă de incertitudine ju-
ridică (care, conform jurisprudenței CEDO, este de 
natură a reduce încrederea justițiabililor în justiție și 
contravine principiului securității raporturilor juridice 
ca element esențial al preeminenței dreptului [17]). În 
acest sens, cercetătorii susţin că dacă normele juridice 
nu sunt rodul imaginației unor persoane, ci sunt re-
zultatul experienței acumulate de o societate aflată în-
tr-un anumit stadiu de dezvoltare, atunci și hotărârile 
judecătorești care transpun normele juridice la cazuri 
concrete trebuie să valorifice jurisprudența anterioară, 
neputând fi lăsate la infinit în voia hazardului [26].

Vorbind despre interpretarea dată de către instan-
ţa supremă, considerăm necesar din start să infirmăm 
o idee întâlnită în doctrina autohtonă, care consideră 
greşit că CSJ realizează o interpretare neoficială a ac-
telor normative (egalând-o astfel cu interpretarea fă-
cută de savanţi, avocaţi şi cetăţeni), care nu dispune de 
forţă juridică obligatorie, dat fiind faptul că interpretă-
rile făcute de Plenul Curţii nu au caracter obligatoriu 
în virtutea independenţei judecătorilor24. Considerăm 
că atât legislaţia, cât şi practica oferă destule temeiuri 
şi argumente nu doar pentru a recunoaşte caracterul 
oficial al interpretării date de către Curte, ci şi pentru 
recunoaşterea obligativităţii acesteia pentru celelalte 
instanţe judecătoreşti.

În vederea clarificării acestei dileme, precizăm că 
interpretarea dată de către instanţa supremă poate fi 
realizată atât ca rezultat al generalizării practicii judi-
ciare (interpretarea abstractă), cât şi cu ocazia exa-
minării cazurilor concrete (interpretarea concretă) 33.

Interpretarea abstractă sau generală a instanţelor 
supreme are un rol deosebit în formarea şi corectarea 
practicii judiciare. Explicând normele de drept în ca-
zul acestei interpretări, instanţele supreme adoptă ho-
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tărârilor atacate, recursul îndeplineşte două funcţii: 
politică şi disciplinară 4. Funcţia politică a recursului 
tinde la asigurarea unităţii de interpretare şi aplicare 
a legii de către toate instanţele judecătoreşti, în strân-
să corelaţie cu respectarea principiilor constituţionale 
ale egalităţii în drepturi şi înfăptuirii justiţiei. Funcţia 
disciplinară a recursului are ca scop să asigure res-
pectarea de către judecători a îndatoririlor ce le revin, 
potrivit legii, de a arăta „motivele de fapt şi de drept 
care au format convingerea instanţei, cum şi cele pen-
tru care s-au înlăturat cererile părţilor sub sancţiunile 
prevăzute de lege”3. Motivarea hotărârii judecătoreşti 
este indispensabilă controlului normativ exercitat în 
instanţa de recurs; în plus, previne degradarea func-
ţiei judiciare şi întăreşte încrederea justiţiabililor în 
justiţie6.

Considerăm important de precizat, în acest sens, că 
potrivit art.427 alin.(1) din CPP9: „Hotărârile instanţei 
de apel pot fi supuse recursului pentru a repara erorile 
de drept comise de instanţele de fond şi de apel în 
următoarele temeiuri: ... – norma de drept aplicată în 
hotărîrea atacată contravine unei hotărâri de aplicare a 
aceleiaşi norme date anterior de către Curtea Supremă 
de Justiţie; ...”. În viziunea unor cercetători, aceasta 
înseamnă că legiuitorul ridică la rangul de izvor de 
drept obligatoriu pentru judecată speţele penale ale 
Curţii, care odată aplicate într-un dosar penal vor de-
veni obligatorii şi pentru alte dosare penale2. 

Sunt relevante în acest sens şi dispoziţiile art.431 
alin.(2) din CPP, care stabilesc că în procesul înde-
plinirii actelor procedurale probatorii, judecătorul-ra-
portor este obligat să determine jurisprudenţa în pro-
blemele de drept aplicabile la soluţionarea hotărârii 
atacate16. Mai mult ca atât, recursul este inadmisibil 
dacă „nu abordează probleme de drept de importanţă 
generală pentru jurisprudenţă” (art.432 alin.(2) pct.5) 
din CPP).

Respectiv, instanţa de recurs, stabilind că norma 
de drept aplicată de către judecător contravine unei 
hotărâri de aplicare a acestei norme, anulează hotărâ-
rea în cauză. De aici rezultă că hotărârile de aplicare 
a normei (ale CSJ) sunt totuşi obligatorii pentru prac-
tica judiciară. Problema constă însă în faptul că legea 
nu concretizează care sunt aceste hotărâri, a priori 
stabilind că hotărârile explicative nu sunt obligatorii. 

Indiferent de discuţiile din doctrină referitoare la 
obligativitatea precedentelor CSJ, practica ilustrează 
următoarea situaţie. Instanţele judecătoreşti de facto 
iau în consideraţie întotdeauna aceste precedente şi se 
conduc permanent de ele2. Respectiv, cercetătorii şi 
practicienii moldoveni consideră că se impune nece-
sitatea modificării legislaţiei naţionale în sensul atri-
buirii unui caracter obligatoriu hotărârilor CSJ, şi nu 
de recomandare, cum este în prezent2.

Merită apreciere în context faptul că orientarea de 
ultim moment a CEDO este aceea de a da putere obli-

tărâri în plen (potrivit art.16 lit.c) din Legea cu privire 
la Curtea Supremă de Justiţie20, „Plenul Curţii exa-
minează rezultatele generalizării practicii judiciare şi 
adoptă hotărîri cu caracter explicativ”). 

În general, această interpretare este considerată a fi 
neobligatorie pentru instanţe. Faptul este confirmat în 
legislaţie, în art.7 alin.(7) din CPP: „Hotărîrile expli-
cative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie în ches-
tiunile privind aplicarea prevederilor legale în practica 
judiciară au caracter de recomandare pentru organele 
de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti”. Aspec-
tul în cauză a determinat recunoaşterea precedentului 
judicar al CSJ (în ansamblu) ca neconstituind izvor de 
drept în sistemul nostru juridic, poziţie ce, în viziunea 
noastră, diminuează considerabil valoarea activităţii 
Curţii de generalizare a practicii judiciare şi de asigu-
rare a uniformităţii acesteia prin emiterea de hotărâri 
explicative.

Mai mult, se pare că şi Curtea Constituţională este 
destul de fermă în acest sens, stabilind că „emiterea de 
către instanţele superioare a directivelor, explicaţiilor 
sau rezoluţiilor trebuie să fie descurajată, dar atât timp 
cât există, ele nu trebuie să fie obligatorii pentru jude-
cătorii instanţelor inferioare. Astfel, ele reprezintă o 
încălcare a independenţei individuale a judecătorilor. 
În plus, hotărârile exemplare ale instanţelor superioare 
şi hotărârile special elaborate ca precedente de aceste 
instanţe vor avea statut de recomandări şi nu sînt obli-
gatorii pentru judecătorii instanţelor inferioare în alte 
cazuri. Ele nu trebuie folosite pentru restricţionarea 
libertăţii instanţelor inferioare în responsabilitatea lor 
şi procesul lor decizional [16].

La rândul său, interpretarea concretă sau cazuală 
la fel ca cea abstractă serveşte la stabilirea unui spa-
ţiu juridic uniform (unitar), fapt ce determină semni-
ficaţia deosebită a hotărârilor instanţelor supreme în 
cazuri concrete pentru practica judiciară. De facto, 
hotărârile instanţei supreme servesc ca modele de so-
luţionare a cazurilor similare după caracter şi norma 
aplicată, având astfel o semnificaţie de precedent33. 
Interpretarea concretă se realizează de către CSJ, în 
principal, prin intermediul instituţiei recursului, care 
presupune un control al legalităţii hotărârii atacate, 
exercitat de către instanţa de recurs, în considerarea sa 
de „păzitoare” a legii3. Unele detalii, în acest context, 
le considerăm a fi bine venite. 

În principiu, instanţa de recurs examinează numai 
dacă instanţele de fond au făcut sau nu o corectă apli-
care a legii la împrejurările de fapt ale cauzei deduse 
judecăţii. De aici, controlul exercitat în instanţa de 
recurs a fost calificat în doctrină, ca fiind un control 
normativ ce presupune identificarea normei de drept 
incidente cauzei şi stabilirea înţelesului şi sensului 
acesteia15.

Prin scopul în vederea căruia a fost legiferat, pre-
cum şi prin specificul său de control normativ al ho-
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gatorie erga omnes precedentului judiciar, mai ales în 
cazul în care procesul respectiv se va fi finalizat în 
faţa instanţei supreme, în calea de atac a recursului. 
Edificatoare, în acest sens, este cauza Beian contra 
României din decembrie 2007, în care s-a arătat, prin-
tre altele, că instanţa supremă, care are rolul de inte-
grator şi de unificator al practicii judiciare, trebuie să 
asigure predictibilitatea actului de justiţie, printr-un 
sistem de hotărâri de speţă care să nu se contrazică 
între ele şi să nu pună în discuţie credibilitatea actului 
de justiţie; lipsa de predictibilitate şi de credibilitate 
duce la o încalcare indirectă, dar nu mai puţin pericu-
loasă, a principiului convenţional şi constituţional al 
liberului acces la justiţie, precum şi a dreptului la un 
proces echitabil; în această optică, o soluţie de speţă 
nu poate fi contrazisă de o altă soluţie de speţă, dacă 
speţele sunt identice sau similare, de unde concluzia 
că precedentul judiciar poate avea caracter de izvor de 
drept în speţe identice sau similare17. 

Modificările de dată recentă ale legislaţiei naţio-
nale penale au creat o nouă instituţie – recursul în in-
teresul legii – cale extraordinară de atac prin care se 
asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii penale 
şi de procedură penală pe întreg teritoriul ţării (art. 
4651 alin. (1) CPP).

Precizăm în context că, sub aspect istoric, recur-
sul în interesul legii a fost instituţionalizat în Franţa 
în 1790. Raţiunea acestei căi de atac era de a asigura 
instanţei supreme rolul de a menţine respectul faţă de 
lege, de a-l impune tuturor jurisdicţiilor şi de a stabili 
unitatea de jurisprudenţă, rol care nu s-ar fi îndeplinit 
dacă acţiunea sa ar fi fost în întregime subordonată 
acţiunii şi intereselor părţilor în cauză14.

În concret, potrivit CPP (art. 4651), Preşedintele 
CSJ, preşedintele Colegiului penal al CSJ, Procuro-
rul General sau preşedintele Uniunii Avocaţilor poate 
cere Colegiului penal al CSJ să se pronunţe asupra 
problemelor de drept care au fost soluţionate diferit 
de instanţele judecătoreşti învestite cu soluţionarea 
cauzei în ultimă instanţă. Cererea trebuie să cuprindă 
soluţiile diferite date problemei de drept şi motivarea 
acestora, jurisprudenţa relevantă a Curţii Constituţi-
onale, a CEDO, opiniile exprimate în doctrină rele-
vante în domeniu, precum şi soluţia ce se propune a fi 
pronunţată în recursul în interesul legii. 

Recursul în interesul legii este admisibil numai 
dacă se face dovada că problemele de drept care for-
mează obiectul judecăţii au fost soluţionate în mod 
diferit prin hotărâri judecătoreşti irevocabile, care se 
anexează la cerere (art.4652 CPP). Potrivit art.7 alin.
(9) din CPP „Deciziile Colegiului penal al Curţii Su-
preme de Justiţie pronunţate ca urmare a examinării 
recursului în interesul legii sînt obligatorii pentru in-
stanţele de judecată în măsura în care situaţia de fapt 
şi de drept pe cauză rămîne cea care a existat la solu-
ţionarea recursului.” La moment, este destul de dificil 

de apreciat eficienţa practică a acestei instituţii (dată 
fiind instituirea recentă a ei), însă intuim că ea pre-
supune o contribuţie majoră la generalizarea practicii 
judiciare, la asigurarea uniformităţii acesteia şi, ca re-
zultat, la stabilitatea şi securitatea raporturilor juridice 
şi încrederea justiţiabililor în actul justiţiei.

Sub aspect comparativ, precizăm că, fiind o insti-
tuţie cu tradiţii în România, recursul în interesul legii 
cunoaşte şi unele critici. Astfel, se arată că, în ceea 
ce priveşte caracterul obligatoriu al acestor decizii, 
nu există nici o dispoziţie constituţională conform că- 
reia instanţa supremă ar putea proceda la interpretarea 
general obligatorie a legilor. Soluţionând un recurs în 
interesul legii, instanţa supremă desfăşoară o activita-
te care este parte integrantă a procesului de aplicare a 
dreptului. În acest context, se ajunge la o confuzie în 
sensul în care interpretarea general obligatorie apar-
ţine numai autorităţii legiuitoare, iar interpretarea 
cazuistică autorităţii judecătoreşti. Relevând aceste 
aspecte, privind cele două forme de interpretare, s-a 
subliniat dificultatea, chiar şi teoretică, a acceptării 
ideii că o instanţă judecătorească, chiar dacă este in-
stanţa supremă – poate trece de la interpretarea cazu-
istică la interpretarea general obligatorie11. Dincolo de 
aceste particularităţi, doctrina juridică este unanimă în 
a aprecia că deciziile pronunţate în recursul în intere-
sul legii sunt izvoare de drept14. Desigur, rămâne de 
văzut cum se va realiza această instituţie în practica 
sistemului nostru de drept.

Alături de recursul în interesul legii, valoarea pre-
cedentului judiciar este în prezent conturată şi de o 
altă instituţie recent instituită de legislaţia procesual 
civilă – avizul consultativ al CSJ. Astfel, conform art. 
122 alin. (1) CPC, „dacă în procesul judecării pricinii 
într-o instanţă de judecată se atestă dificultăţi la apli-
carea corectă a normelor de drept material sau pro-
cedural, instanţa solicită Plenului CSJ, din oficiu sau 
la cererea participanţilor la proces, să emită un aviz 
consultativ cu privire la modul de punere în aplica-
re a legii (care se publică pe pagina web a CSJ). În 
cazul în care instanţa de judecată respinge demersul 
participanţilor la proces privind solicitarea unui aviz 
consultativ din partea Plenului CSJ, aceasta va emite 
o încheiere nesusceptibilă de recurs. În cazul în care 
decide respingerea solicitării, Plenul CSJ emite o în-
cheiere motivată irevocabilă care, de asemenea, se 
publică pe pagina web a Curţii. Avizul consultativ al 
Plenului nu mai este obligatoriu pentru Curte în cazul 
în care ulterior se modifică legea sau se schimbă mo-
dul de punere în aplicare a acesteia. Până la emiterea 
avizului consultativ al Plenului, judecarea pricinii se 
amână”. Cele din urmă sintagme din dispoziţiile lega-
le menţionate supra demonstrează faptul că crearea 
unui precedent nu presupune funcţionarea acestuia 
pentru totdeauna, acesta putând fi depăşit de timp prin 
noile realităţi sociale. 
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pectării practicii judiciare uniforme este cuprinsă în 
art. 22 alin. (1) lit. b) din Legea privind statutul jude-
cătorului19 în care este stabilită ca abatere disciplinară 
a judecătorului – aplicarea neuniformă a legislaţiei, 
intenţionat sau din neglijenţă gravă, dacă acest fapt a 
fost constatat de instanţa ierarhic superioară şi a con-
dus la casarea hotărârii defectuoase. Potrivit art. 23 
din aceeaşi lege, comiterea repetată a abaterii disci-
plinare specificate constituie temei chiar pentru elibe-
rarea din funcţie a magistratului. 

De aici rezultă, potrivit Curţii Constituţionale a 
RM, că aplicarea neuniformă a legislaţiei poate fi con-
siderată o încălcare a legii, care conduce la anularea 
deciziei judecătoreşti în cauză. Sancţiunea disciplina-
ră va fi însă aplicată judecătorului doar în cazul anu-
lării hotărârii judecătoreşti defectuoase şi constatării 
faptului că la examinarea cauzei judecătorul, intenţio-
nat sau din neglijenţă gravă, a interpretat sau a aplicat 
neuniform legislaţia. În acelaşi timp, Curtea menţi-
onează că interpretarea sau aplicarea neuniformă in-
tenţionată a legislaţiei cade sub incidenţa prevederilor 
art. 307 din Codul penal (pronunţarea unei sentinţe, 
decizii, încheieri sau hotărâri contrare legii), iar in-
terpretarea sau aplicarea neuniformă a legislaţiei din 
neglijenţă gravă, care au fost constatate de o instanţă 
de judecată, constituie o abatere disciplinară16.

Concluzii. În baza aspectelor enunţate, cercetătorii 
autohtoni precizează că, deşi in termenis precedentul 
judiciar în Republica Moldova nu este recunoscut ca 
izvor de drept, în mod indirect acest rol deja i-a fost 
conferit28. Respectiv, se consideră că apariţia şi con-
solidarea precedentului judiciar la noi ca o sursă de 
drept sunt pe deplin justificate, luând în consideraţie 
mai ales schimbările politice cu valenţe democratice 
şi tendinţa statului de a asigura un exerciţiu efectiv al 
drepturilor omului.

Precedentul judiciar, în acest context, poate fi cali-
ficat drept furnizor de predictibilitate, stabilitate, echi-
tate, eficienţă şi coerenţă; invocarea acestuia oferind 
previzibilitatea legii şi consolidând încrederea cetă-
ţeanului în justiţie.

Pe de altă parte, considerăm că anume precedentul 
judiciar este în măsură să identifice lacunele cadrului 
legislativ şi normativ, incoerenţa şi deficienţele aces-
tuia şi, prin urmare, să ofere soluţiile necesare pentru 
depăşirea acestora, pentru actualizarea legislaţiei şi 
perfecţionarea continuă a ei. Privite în ansamblu, toa-
te aceste momente sunt de natură că contribuie sub-
stanţial la sporirea eficienţei activităţii jurisdicţionale 
în asigurarea legalităţii în cadrul statului.

Note:

1Avornic Gh., Teoria generală a dreptului, Cartier juri-
dic, Chişinău, 2004. 656 p.

În context, se consideră că atribuirea CSJ a func-
ţiei de a emite avize consultative constituie cel mai 
eficient remediu de unificare a practicii judiciare, fapt 
demonstrat de implementarea de către instanţele jude-
cătoreşti a celor 30 de Recomandări de aplicare a le-
gislaţiei publicate de CSJ pe site-ul său oficial, care de 
altfel au realizat a priori scopul avizelor consultative, 
aplicabile din 1 decembrie 2012 cu un efect director 
ad futurum28.

Sub acest aspect, specialiştii susţin că avizele con-
sultative vor exercita o influenţă considerabilă preala-
bilă şi stimulativă asupra ansamblului actelor norma-
tive existente, contribuind la perfecţionarea legislaţiei 
şi la crearea unui cadru juridic solid, stabil şi funcţi-
onal, apt să asigure protejarea valorilor democraţiei. 
Consacrarea prin avizele consultative de către CSJ 
a unei practici unitare, susţinută de eforturile conti-
nue de armonizare a legislaţiei, constituie inevitabil 
un progres pentru RM în realizarea unui demers atât 
de amplu de aliniere la standardele europene, şi nu 
ar putea fi decât benefică. Or, cu cât este mai ridicat 
nivelul de uniformitate a practicii judiciare, cu atât 
este mai fermă şi forţa de convingere a justiţiabililor 
în jurisprudenţa degajată. Avizele consultative consti-
tuie astfel o adevărată provocare lansată pentru CSJ, 
care urmează să pregătească terenul pentru reforma 
solidă a justiţiei, și va contribui, evident, la asigurarea 
unei interpretări şi aplicări uniforme a legislaţiei de 
către instanţele judecătoreşti naţionale. Aplicarea uni-
formă a legislaţiei în vigoare, prin intermediul avize-
lor consultative, date de Plenul CSJ, va determina în 
consecinţă micşorarea numărului de cereri depuse de 
către justiţiabili, precum şi micşorarea numărului de 
cauze aflate pe rolul instanţelor de judecată, creând o 
practică judiciară clară şi previzibilă nu numai pentru 
jurişti, dar şi pentru justiţiabili în ansamblu28. 

În ceea ce ne priveşte, considerăm că avizele con-
sultative ale CSJ sunt de natură să consolideze rolul 
precedentului judiciar în sistemul nostru de drept, să 
accentueze valoarea lui pentru respectarea uniformă 
a legii de către instanţe şi, respectiv, obligativitatea 
acestuia în practica judiciară.

Ţinând cont de cele expuse, precizăm că unificarea 
practicii judiciare la nivel naţional nu mai reprezintă 
o simplă activitate sau una din atribuţiile instanţei su-
preme. Este vorba de un proces complex, care implică 
asumarea unei responsabilităţi de către întregul corp 
de judecători. Evident, Curtea Supremă de Justiţie, în 
calitate de instanţă supremă, este cu prioritate respon-
sabilă de interpretarea şi aplicarea corectă şi unitară a 
legii de către toate instanţele pe întreg teritoriul ţării. 
Însă primordială este conştientizarea de către magis-
traţi a importanţei adoptării soluţiilor unitare la nivel 
naţional. În caz contrar, toate acţiunile întreprinse în 
acest sens vor fi ineficiente13.

Una din importantele garanţii ale asigurării şi res-
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(Continuare, începutul nr. 9,  septembrie 2013)

Astfel, luând cunoștință de prevederile actului ofi-
cial republicat (Codul de procedură civilă) în Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova, nr.130-134 din 21 
iunie 2013, am constatat mai multe carențe. În vede-
rea lichidării acestora, am formulat unele propuneri 
de lege ferenda.

1. Articolul XI din Legea nr.163 din 22.07.2011 
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
(MO al RM, nr.146 din 28.08.2011, art.448) a fost ab-
rogat prin Legea nr.29 din 06.03.12 pentru modificarea 
și completarea unor acte legislative (MO al RM, nr.48 
din 13.03.12, art.146). 

Nota respectivă: „Notă: Legea nr.163 din 
22.07.2011 (art.III-XV) declarate neconstituţionale 
prin HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; 
în vigoare 09.02.12 [Art.1 modificat prin LP163 
din 22.07.11, MO146/28.08.11 art.448; în vigoare 
12.03.12]” de la art.1 din CPC RM este una incomple-
tă, deoarece ca urmare a executării de către legiuitor 
a Hotărârii Curții Constituționale nr.3 din 09.02.2012, 
Parlamentul a adoptat o nouă Lege nr.29 din 6 martie 
2012 pentru modificarea și completarea unor acte le-
gislative, unde la art.XV a statuat următoarele: „Arti-
colele III-XV ale Legii nr.163 din 22 iulie 2011 pentru 
modificarea și completarea unor acte legislative (MO 
al RM, 2011, nr.146, art.448) se abrogă”. Așadar, ob-
servăm că textul Notei respective este unul incomplet, 
iar această informație completă urmează a fi disponi-
bilă pe site-ul www.justice.md pentru a putea fi uti-
lizată în scopul sistematizării, cercetării științifice și 
documentării veridice asupra unui act legislativ.

Așadar, conform prevederilor legale, la republicarea 
unui act oficial, actele legislative prin care s-a modifi-
cat ori completat actul legislativ se consideră abrogate 
la momentul republicării acestuia şi pot servi doar pen-
tru evidenţă.

Deoarece Curtea Constituțională a considerat 
constituțională sintagma „și de cele specializate”, iar 
legiuitorul s-a conformat prevederilor HCC, nota în ca-
uză de la art.1 din CPC RM este inoportună, mai ales, 
după cum menționam supra, că informația expusă în ea 
nu este una completă.

În acest caz, ori excludem Nota respectivă, ori o 
prezentăm într-o nouă redacție, unde urmează să fie 
adăugat următorul text: „Articolul XI din Legea nr.163 
din 22.07.2011 pentru modificarea şi completarea unor 
acte legislative (MO al RM, nr.146 din 28.08.2011, 
art.448) a fost abrogat prin Legea nr.29 din 06.03.12 
pentru modificarea și completarea unor acte legislative 
(MO al RM, nr.48 din 13.03.12, art.146)”. 

2. Situația de la art.2 alin.(1) din CPC RM este iden-
tică cu cea descrisă mai sus, cu unica excepție că este 
vorba de sintagma „și în cele specializate”.

Informația completă a unor reglementări (adoptare, 
modificare, completare, declarate neconstituționale, 
abrogare) este una foarte necesară și urmează să-și 
găsească oglindire pe site-ul www.justice.md, însă un 
act oficial republicat trebuie să corespundă anumitor 
exigențe, astfel încât informarea să fie una corectă.

Așadar, propunem la art.2 alin.(1) textul Notei „Notă: 
Legea nr.163 din 22.07.2011 (art.III-XV) declarate ne-
constituţionale prin HCC nr.3 din 09.02.12, MO38-
41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12 [Art.2 alin.(1) 
modificat prin LP163 din 22.07.11, MO146/28.08.11 

REPuBLICAREA  CODuLuI  DE  PROCEDuRă  CIVILă 
AL  REPuBLICII  MOLDOVA,  INDISCuTABIL,  ESTE 
OPORTuNă  șI  NECESARă,  îNSă  EA  TREBuIE  Să 

MAI FIE  șI  uNA  LEGALă
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art.448; în vigoare 12.03.12]” se exclude, sau Nota 
se completează și se expune în următoarea redacție: 
„Notă: Articolul XI din Legea nr.163 din 22.07.2011 
pentru modificarea şi completarea unor acte legislati-
ve ( MO al RM, nr.146 din 28.08.2011, art.448) abro-
gat prin Legea nr.29 din 06.03.12 pentru modificarea 
și completarea unor acte legislative (MO al RM, nr.48 
din 13.03.12, art.146). Art.III-XV din Legea nr.163 
din 22.07.2011 sunt declarate neconstituţionale prin 
HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; în vi-
goare 09.02.12.[Art.2 alin.(1) modificat prin LP163 
din 22.07.11, MO146/28.08.11 art.448; în vigoare din 
12.03.12].

Cu referire la Notele de la art.1 și, respectiv, art.2 
alin. (1) din CPC RM, acestea ori trebuie să fie com-
plete, adică corecte, sau în genere să nu mai apară în 
actul oficial republicat pe suport de hârtie, ci această 
informație amplă urmează să fie conținută în versiunea 
electronică pe site-ul www.justice.md, care poate fi ac-
cesată la necesitate. Așadar, este vorba despre istorio-
grafia actului oficial.

3. Articolul 121 alin. (1) din Codul de procedură ci-
vilă statuează: „Dacă în procesul judecării pricinii se 
constată că norma de drept ce urmează a fi aplicată sau 
care a fost deja aplicată este în contradicţie cu preve-
derile Constituţiei Republicii Moldova, iar controlul 
constituţionalităţii actului normativ este de competenţa 
Curţii Constituţionale, instanţa de judecată formulează 
o sesizare a Curţii Constituţionale pe care o transmite 
prin intermediul Curţii Supreme de Justiţie”. 

Astfel, constatăm că legiuitorul a stipulat eronat 
precum că instanţa de judecată formulează o sesizare 
a Curţii Constituţionale, deoarece nu orice instanță de 
judecată formulează o sesizare a Curţii Constituţionale, 
ci numai Curtea Supremă de Justiție. Astfel, judecători-
ile, curțile de apel, inclusiv colegiile CSJ, în calitate de 
instanță de judecată, urmează să informeze și să formu-
leze demersuri, propuneri sau proiectul sesizării Curții 
Constituționale în numele Curții Supreme de Justiție, și 
nu din nume propriu.

În temeiul prevederilor art.135 alin. (1) lit.g) din 
Constituție, art.25 lit.d) din Legea cu privire la Curtea 
Constituțională și ale art.38 alin.(1) lit.d) din Codul 
jurisdicției constituționale, subiectul abilitat cu dreptul 
de a sesiza Curtea Constituțională este exclusiv Cur-
tea Supremă de Justiție, și nu orice instanță de jude-
cată. Așadar, Curtea Constituțională exercită jurisdicția 
constituțională numai la sesizarea care vine din par-
tea unui subiect abilitat cu dreptul de a sesiza Înalta 
Curte. Astfel, o sesizare formulată de către instanţa 
de judecată sau în numele acesteia la adresa Curţii 
Constituţionale pe care o transmite prin intermediul 
Curţii Supreme de Justiţie este una neconstituțională 
și ilegală. Instanța de judecată este în drept să înainte-
ze un demers sau o propunere (proiect al unei sesizări) 
adresată Curţii Supreme de Justiţie, pentru ca aceasta 
din urmă să sesizeze Curtea Constituţională. La art.39 

alin.(2) din Codul jurisdicției constituționale, legiuito-
rul a statuat expres forma și conținutul sesizării, astfel, 
prevăzând la lit.b) denumirea şi adresa subiectului sesi-
zării și la lit.h) semnătura subiectului, codul şi ştampila 
lui. Deoarece nu orice instanță de judecată este subiect 
abilitat cu dreptul de a sesiza Curtea Constituțională, 
deci nici o instanță de judecată, exceptând Curtea Su-
premă de Justiție, nu poate formula o sesizare a Curții 
Constituționale în nume propriu și nici nu poate semna 
și aplica ștampila sa pe această sesizare. Așadar, apare 
întrebarea: În numele cui instanța de judecată formulea-
ză sesizarea? În consecința celor relevate, conchidem 
că instanța de judecată trebuie să formuleze un demers 
sau o propunere (proiect al unei sesizări) și nicidecum 
o sesizare, iar propunerea urmează a fi adresată Curţii 
Supreme de Justiţie pentru ca aceasta din urmă, în cali-
tate de subiect abilitat cu acest drept, să sesizeze Curtea 
Constituţională ⃰  26.

Totodată, menționăm că legiuitorul la art.7 alin. (3) 
din Codul de procedură penală al RM a găsit o formula-
re mai adecvată decât cea de la art.121 alin.(1) din CPC 
RM. Așadar, dispoziția statuată la art.7 alin.(3) CPP, 
„Dacă, în procesul judecării cauzei, instanţa constată 
că norma juridică ce urmează a fi aplicată contravine 
prevederilor Constituţiei şi este expusă într-un act ju-
ridic care poate fi supus controlului constituţionalităţii, 
judecarea cauzei se suspendă, se informează Curtea 
Supremă de Justiţie care, la rândul său, sesizează Cur-
tea Constituţională”, urma de asemenea să fie preluată 
de art.121 alin.(1) din CPC. Astfel, din prevederile art.7 
alin. (3) din CPP RM rezultă clar că „ judecarea cauzei 
se suspendă, se informează Curtea Supremă de Justi-
ţie care, la rândul său, sesizează Curtea Constituţiona-
lă”, deci nu orișicare „instanță de judecată formulează 
o sesizare a Curţii Constituţionale pe care o transmi-
te prin intermediul Curţii Supreme de Justiţie”, după 
cum este prevăzut la art.121 alin.(1) CPC. Pentru a fi 
mai convingători, vom opera cu constatările efectua-
te de către Curtea Constituțională, unde la §15 și §16 
din HCC nr.13 din 11 iunie 2013 indică expres asupra 
faptului că instanța a dispus adresarea unui demers că-
tre Curtea Supremă de Justiție pentru sesizarea Curții 
Constituționale, iar Plenul Curții Supreme de Justiție 
a adoptat sesizarea Curții Constituționale, deci încă o 
dată se confirmă faptul că sesizarea se depune în nu-
mele Curții Supreme de Justiție și nici o oarecare altă 
instanță de judecată nu poate prezenta sesisări la Curtea 
Constituțională în mod direct, ci urmează să intervină 
de fiecare dată cu un demers către CSJ, ca aceasta, în 
calitate de subiect abilitat cu dreptul de a sesiza Curtea 
Constituțională în nume propriu, să depună o asemenea 
sesizare27.

Curtea Constituțională poate fi sesizată numai de că-
tre un cerc foarte restrâns de subiecți, iar printre aceștia 
legiuitorul a indicat și CSJ. De altfel, o perioada înde-
lungată printre subiecții abilitați cu dreptul de a sesiza 
Curtea Constituțională până de curând am putut să re-
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marcăm și Judecătoria Economică, care a fost exclusă 
din lista subiecților abilitați cu acest drept, inclusiv la 
propunerea noastră28.

Așadar, propunem: la art.121 alin.(1) din CPC RM 
substituirea sintagmei „instanţa de judecată formulează 
o sesizare a Curţii Constituţionale pe care o transmite 
prin intermediul Curţii Supreme de Justiţie” prin sin-
tagma „instanţa de judecată formulează un demers sau 
o propunere (proiect al unei sesizări) adresată Curţii 
Supreme de Justiţie pentru a sesiza Curtea Constituţio-
nală”, ori alin.(1) art.121 din CPC RM urmează a fi ex-
pus într-o nouă redacție: „Dacă, în procesul judecării 
cauzei, instanţa constată că norma juridică ce urmează 
a fi aplicată contravine prevederilor Constituţiei şi este 
expusă într-un act juridic care poate fi supus controlu-
lui constituţionalităţii, judecarea cauzei se suspendă, 
se informează Curtea Supremă de Justiţie care, la rân-
dul său, sesizează Curtea Constituţională”.

4. La art.39 din CPC RM este inclus eronat și alin. 
(111) cu nota respectivă ca părte componentă a aces-
tuia. 

Moment istoric. Așadar, prin pct.9 art.XI din Legea 
nr.163 din 22.07.2011 pentru modificarea şi comple-
tarea unor acte legislative art.39 din CPC RM a fost 
completat cu alin. (111) cu următorul cuprins: „(111) 
Acţiunea ce ţine de încasarea datoriei scadente din con-
tractul încheiat între agenţii economici poate fi inten-
tată şi în instanţa de la sediul reclamantului.” Curtea 
Constituțională, prin Hotărârea nr.3 din 09.02.2012, a 
declarat ca fiind neconstituționale art.III-XV din Le-
gea nr.163 din 22.07.2011. Astfel, și completarea în 
cauză a fost declarată neconstituțională. Parlamentul 
Republicii Moldova, conformându-se hotărârii Înal-
tei Curți, finalizează această procedură prin abrogarea 
expresă a art.III-XV din Legea nr.163/2011. Această 
din urmă procedură este relevată la art.XV din Le-
gea nr.29/2012. Odată ce dispoziția respectivă a fost 
declarată neconstituțională și ulterior abrogată, inse-
rarea acesteia în actul republicat este una ilegală și 
neconstituțională, deoarece unica autoritate legislati-
vă a statului este Parlamentul.

Propunem: Înlăturarea abuzului Ministerului 
Justiției și a editorului Monitorului Oficial al Republicii 
Moldova, precum și al Centrului de Informații Juridice, 
prin excluderea din art.39 CPC a alin. (111) și a Notei 
conținute la acest alineat. 

Astfel, la art.39 alin. (111) și Nota la acest alineat se 
exclud. 

Nu poți abroga o prevedere legală care anterior a 
fost deja abrogată (non bis in idem), însă se poate inter-
veni printr-o rectificare.

5. Considerăm că sintagma „sau viza de reşedinţă” 
statuată de către legiuitor la art.43 alin.(2) lit.a) din CPC 
RM este una neconforma cu prevederile constituționale 
cu privire la libera circulație a individului.

Chiar dacă Curtea Constituțională a declarat în două 
rânduri, în 1997 şi 1998, ca neconstituţională sintagma 

„viza de reşedinţă”, aceasta și astăzi este stipulată de 
către legiuitor la art.43 alin. (2) lit.a) din CPC RM.

Curtea Constituțională, prin Hotărârea nr.16 
din 19.05.1997 privind controlul constituţionalită-
ţii dispoziţiilor pct.10 alin.(2) din Regulamentul cu 
privire la modul de perfectare și eliberare a acte-
lor de indentitate ale Sistemului naţional de paşa-
poarte (MO al RM, nr.37 din 05.06.1997) recunoaş-
te neconstituţionalitatea acestui punct, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.376 din 6 iunie 1995 Cu 
privire la măsurile suplimentare de realizare a Sis-
temului naţional de paşapoarte, precum şi toate 
dispoziţiile care conţin locuţiunea „viză de domi-
ciliu” şi „viză de reşedinţă”. Existenţa instituţiei 
„viza de reşedinţă” în legislaţia Republicii Moldo-
va, utilizarea ei în raporturile sociale vine în contra-
dicţie cu normele şi principiile constituţionale, fiind 
o piedică în exercitarea dreptului cetăţenilor Repu-
blicii Moldova la libera circulaţie.

Curtea Constituţională nu contestă necesitatea înre-
gistrării şi evidenţei populaţiei în stat. În acelaşi timp, 
Curtea Constituţională menţionează că formele şi me-
todele acestora nu trebuie să vină în contradicţie cu art.27 
alin.(2) din Constituţie, care stipulează: „Oricărui cetă-
ţean al Republicii Moldova îi este asigurat dreptul de 
a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa în orice localitate 
din ţară, de a ieşi, de a emigra şi de a reveni în ţară”. De 
aceea includerea în textul Regulamentului a unor dis-
poziţii ce conţin obligativitatea obţinerii „vizei de reşe-
dinţă” (sau a „vizei de domiciliu”) este în contradicţie 
cu principiul enunţat în Legea privind actele de iden-
titate din sistemul naţional de paşapoarte nr.273-XIII 
din 9 noiembrie 1994 şi este neconstituţională în baza 
art.27 alin.(2) din Constituţie.

De asemenea, Curtea Constituțională, prin Hotă-
rârea nr.15 din 27.05.1998 cu privire la controlul con-
stituţionalităţii unor prevederi din Codul electoral şi a 
Hotărârii Parlamentului nr.1508-XIII din 18 februarie 
1998 declară neconstituţională sintagma „pe baza vizei 
de reşedinţă” din art.39 alin.(6) din Codul electoral.

Totodată, Curtea Constituţională, efectuând contro-
lul constituţionalităţii Codului electoral în ansamblu, a 
constatat că unele norme nu sunt în deplină concordan-
ţă cu dispoziţiile Legii supreme. 

Art.39 alin.(6) din Codul electoral prevede că ale-
gătorul poate fi înscris numai într-o singură listă elec-
torală şi la o singură secţie de votare pe baza vizei de 
reşedinţă. Sintagma „pe baza vizei de reşedinţă” con-
travine art.38 alin.(2) din Constituţie, potrivit căruia 
cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de vot, şi de 
a fi înscrişi în listele electorale, de la vârsta de 18 ani, 
excepţie făcând cei puşi sub interdicţie în modul stabi-
lit de lege. Cât priveşte interdicţiile cuprinse în art.13 
alin.(1) lit.a), b) şi c) din Codul electoral, ele sunt exha-
ustive. Legea nu recunoaşte lipsa vizei de reşedinţă ca 
restricţie pentru a fi înscris în listele electorale. În afa-
ră de aceasta, aşa-numita „viză de reşedinţă” a fost re-
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cunoscută neconstituţională prin Hotărârea Curţii Con-
stituţionale nr.16 din 19 mai 199729.

Pentru a clarifica lucrurile, trebuie să spunem că sunt 
declarate neconstituționale sintagmele „viză de domi-
ciliu” şi „viză de reşedinţă”, și nu noțiunile „domiciliu” 
şi „reşedinţă”, fapt de altfel statuat atât la art.27 alin.(2), 
cât și la art.29 alin.(1) din Constituție, în caz contrar, 
prin interpretarea extensivă a sus-menționatelor hotă-
râri ale Curții Constituționale în problema dată, s-ar 
institui prohibiție la utilizarea unor cuvinte conținute 
în DEX și, de asemenea, în Constituție. Astfel, conchi-
dem că utilizarea în legislație (în actele normative) a 
cuvintelor „domiciliu” şi, respectiv, „reşedinţă” este 
nu numai una conformă, dar și necesară pentru ca pre-
vederile actelor normative să fie eficiente și aplicarea 
acestora să fie una efectivă. 

Propunem, la art.43 alin.(2) lit.a) din CPC RM, sub-
stituirea sintagmei „sau viza de reşedinţă” prin cuvân-
tul „reşedinţă”.

6. Așadar, în cazul când articolul, în urma abrogă-
rii alineatelor, rămâne cu un singur alineat, precum s-a 
creat situația dată la art.50 din CPC RM, atunci acesta 
nu se numerotează și devine alineat unic care, de fapt, 
relevă structura articolului ce nu conține subdiviziuni, 
precum alineate, subalineate, puncte, subpuncte, litere 
etc.

Astfel, la art.50 cifra de la primul alineat „(1)” și 
textele: „(2) – abrogat” și „(3) – abrogat” se exclud.

7. Având în vedere că Codul cu privire la contraven-
ţiile administrative din 29.03.1985 a fost abrogat prin 
Legea nr.218-XVI din 24.10.2008 (Legea de adoptare 
a Codului contravenţional, în vigoare din 31.05.2009), 
considerăm necesară efectuarea unor actualizări. Ast-
fel, sintagma „sancţiunii administrative a arestului” 
putea și trebuia să fie utilizată numai până la data de 
30 mai 2009, iar începând cu data de 31 mai 2009 
aceasta și-a pierdut actualitatea, devenind una desuetă 
și ilegală. Așadar, ceea ce până relativ nu demult erau 
considerate „contravenţii administrative”, începând cu 
31 mai 2009, sunt considerate de către legiuitor a fi, 
pur și simplu, „contravenţii”, iar ceea ce era tratat ca 
„sancțiune administrativă”, astăzi a devenit „sancțiune 
contravențională”. Deci, sintagma „sancţiunii adminis-
trative a arestului” statuată de către legiuitor la art.85 
alin.(1) lit.l) din CPC RM urmează a fi substituită prin 
sintagma „sancţiunii contravenționale a arestului”.

Astfel, începând cu 31 mai 2009, urmează să ope-
răm cu noțiunea de „arest contravențional”, și nu „arest 
administrativ”, fapt de altfel atestat adesea în legislație 
(art.85 alin. (1) lit.l) din CPC RM) și folosit în practica 
uzuală de către specialiști.

8. Așadar, puțină atenție nimănui nu-i strică. Art.408 
și 409 din CPC RM au fost abrogate prin Legea nr.155 
din 5 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Co-
dului de procedură civilă al Republicii Moldova, art.I, 
pct.97). Astfel, legiuitorul, după republicarea CPC RM 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nu mai pu-

tea să facă trimitere la prevederile unor norme de drept 
procedural ce au fost deja abrogate. Deci, în acest caz, 
propunem excluderea cifrelor „408 şi 409” de la art.89 
alin.(1) lit.g) din CPC. Acest procedeu, de asemenea, 
urmează a fi efectuat printr-o rectificare, deoarece non 
bis in idem.

9. Așadar, în situația creată considerăm inoportună 
indicarea suplimentară a Notei „Notă: Alineatele (4) şi 
(5) devin (2) şi (3), LP244-XVI din 21.07.06, MO178-
180/17.11.06, art.814” și a informației în cauză „(6) 
– abrogat”, deoarece art.119 din CPC RM, ca urmare a 
unor intervenții ale legiuitorului, a fost structurat în trei 
alineate amplasate consecutiv.

10. Deoarece, începând cu 31 mai 2009, legiu-
itorul a dispus aplicarea pentru viitor a noțiunii de 
„contravenție”, și nu a celei statuate anterior în actul 
codificat și abrogat din domeniu, utilizată până la 30 
mai 2009 drept „contravenție administrativă”, propu-
nem substituirea la art.134 lit.e) din CPC RM a sin-
tagmei „urmărire administrativă” prin sintagma „ur-
mărire contravențională”, sau substituirea sintagmei 
„un pericol de urmărire administrativă sau penală lor 
sau” prin sintagma „un pericol de pornire a procesului 
contravențional sau de urmărire penală a lor sau”.

11. La art.216 alin.(6) din CPC RM este admisă o 
inadvertență, de aceea propunem substituirea sintagmei 
„nu va permite retragerea lui în sală” prin sintagma „nu 
va permite retragerea lui din sală”.

12. Daca e să urmărim structura art.260 din CPC 
RM, atunci observăm că acesta este constituit din trei 
alineate. Astfel, greșeala admisă inițial de către legiu-
itor, și nu la republicarea actului oficial, urmează a fi 
corectată prin substituirea la art.262 lit.a) din CPC RM 
a sintagmei „art.260 lit.a) şi b)” prin sintagma „art.260 
alin.(1) lit.a) şi b)”; prin substituirea la art.262 lit.b) 
din CPC RM a sintagmei „art.260 lit.c)” prin sintagma 
„art.260 alin.(1) lit.c)”; și prin substituirea la art.262 
lit.c) din CPC RM a sintagmei „art.260 lit.d)” prin sin-
tagma „art.260 alin.(1) lit.d)”. De altfel, eroare existen-
tă de mai bine de un deceniu.

13. Din dispozițiile statuate la art.55 din Legea 
nr.489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de 
asigurări sociale, rezultă că Casa Naţională preia acti-
vităţile corespunzătoare de la Fondul Social, Departa-
mentul pentru Pensii şi Asistenţă Socială, de la Centrul 
de Calculare a Pensiilor şi Indemnizaţiilor, de la orga-
nele teritoriale ale Ministerului Muncii şi Protecţiei So-
ciale, învestite cu stabilirea şi plata pensiilor şi cu alte 
drepturi de asigurări sociale, precum şi activităţile de la 
consiliile de expertiză medicală a vitalităţii din cadrul 
Ministerului Sănătăţii. De la data constituirii Consiliu-
lui de Administraţie şi până la intrarea în vigoare a pre-
zentei legi, Casa Naţională preia de la Fondul Social, pe 
bază de protocol şi bilanţ contabil, bugetul asigurărilor 
sociale de stat, precum şi indicatorii aferenţi cheltuieli-
lor de personal, în raport cu numărul personalului pre-
luat, care se aplică până la data intrării în vigoare a pre-
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zentei legi şi aprobarea bugetului asigurărilor sociale 
de stat. De asemenea, menționăm că în cuprinsul legii 
sintagma „Fondul Social” se înlocuieşte cu sintagma 
„Casa Naţională de Asigurări Sociale” conform Legii 
nr.342-XVI din 22.12.05, în vigoare din 01.04.06.

Așadar, actualmente, în locul renumitului Fond 
Social activează cu succes CNAS, care este respon-
sabilă de gestionarea bugetului de asigurări sociale 
de stat, unde sunt achitate contribuțiile de asigurări so-
ciale de stat atât de către agenții economici, cât și de 
angajați. Dacă e să admitem că prevederile statuate de 
către legiuitor la art.345 lit.j) din CPC RM, „rezultă din 
restanţele de impozit sau din asigurarea socială de stat” 
sunt aplicabile atât angajatorului, cât și angajatului, 
atunci temeiul statuat la lit. i) din articolul citat e căzut 
în desuetudine. Casa Naţională de Asigurări Sociale a 
preluat activităţile corespunzătoare de la Fondul Social, 
Departamentul pentru Pensii şi Asistenţă Socială, de la 
Centrul de Calculare a Pensiilor şi Indemnizaţiilor, de 
la organele teritoriale ale Ministerului Muncii şi Pro-
tecţiei Sociale, învestite cu stabilirea şi plata pensiilor 
şi cu alte drepturi de asigurări sociale, precum şi activi-
tăţile de la consiliile de expertiză medicală a vitalităţii 
din cadrul Ministerului Sănătăţii. Astfel, când în vor-
birea orală se operează cu asemenea noțiune, precum 
Fondul Social, aceasta ar fi identică cu CNAS. În-
trucât Casa Naţională a preluat de la Fondul Social, pe 
bază de protocol şi bilanţ contabil, bugetul asigurărilor 
sociale de stat, rezultă că la lit.i) art.345 din CPC RM 
sintagma „Fondul Social” urmează a fi substituită prin 
sintagma „BASS (Bugetul asigurărilor sociale de stat)” 
sau „CNAS”.

14. Deoarece art.34 și 36 din CPC RM au fost ab-
rogate, rezultă clar că trimiterea la prevederile unor 
articole abrogate este un nonsens, de aceea propunem 
excluderea de la art.462 alin. (2) din CPC RM a art.34 
și 36. Așadar, la art.462 alin. (2) din CPC RM cifrele 
„34, 36,” se exclud.

15. Având în vedere că în temeiul art.24 pct.1) din 
Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern 
structura Guvernului Republicii Moldova a suportat 
unele ajustări, unde Ministerul Afacerilor Externe a 
fost denumit Minister al Afacerilor Externe și Integrării 
Europene, propunem la art.466 alin.(2) din CPC RM 
substituirea sintagmei „Ministerul Afacerilor Externe” 
prin sintagma „Ministerul Afacerilor Externe și Inte-
grării Europene”.

16. În situația în care articolul rămâne cu un singur 
alineat (alineat unic), acesta nu se mai numerotează. 
Astfel, la art.482 din CPC RM numărul ce identifică 
alineatul (1) se exclude. Așadar, în cazul când articolul 
rămâne cu un singur alineat, acesta devenind unicul ali-
neat din articolul respectiv, el nu se mai numerotează.

17. Cine nu muncește, nu greșește. Deoarece alin.
(3) art.477 din CPC RM este abrogat, situația dată ur-
mează a fi elucidată.

A se vedea: art.33, 33¹, 35 lit.a), b) din CPC RM 

și, respectiv, prevederile alin.(3) art.477 CPC până la 
abrogarea acestuia.

Așadar, în situația creată, am putea vorbi des-
pre existența unei lacune în drept, deoarece lipsește 
reglementarea expresă în acest sens, care ar statua 
competența instanțelor de judecată.

 Legiuitorul la art.33 CPC statuează competența 
generală a instanțelor judecătorești, la art.33¹ CPC 
competența judecătoriilor, iar la art.35 CPC este statuată 
competența Judecătoriei Comerciale de Circumscripție. 
Astfel, din dispozițiile normelor precitate, rezultă că, în 
condițiile legii, examinarea contestării hotărârilor arbi-
trale, precum și eliberarea titlurilor de executare silită a 
hotărârilor arbitrale țin de competența Judecătoriei Co-
merciale de Circumscripție și se judecă de către aceasta 
în prima instanță, judecarea inițială este de competența 
judecătoriilor (Cererea de desfiinţare a hotărârii arbi-
trale se depune în instanța care, în lipsa convenției ar-
bitrale, ar fi fost competentă să judece litigiul în fond în 
prima instanță). 

Așadar, trebuie să vedem cum tratează legiuito-
rul sintagmele contestarea unei hotărâri arbitrale și 
desființarea unei hotărâri arbitrale. Astfel, din preve-
derile expres statuate de către legiuitor la art.477 alin.(1) 
din CPC RM, este clar că o hotărâre arbitrală pronun-
ţată pe teritoriul Republicii Moldova poate fi contestată 
în judecată de către părţile în arbitraj, înaintând o cerere 
de desfiinţare a hotărârii arbitrale. Așa că, examinarea 
unei contestații, în acest sens, ține de competența Jude-
cătoriei Comerciale de Circumscripție.

Întrucât alin.(3) art.477 din CPC RM a fost abro-
gat, propunem expunerea art.484 alin. (5) din CPC 
RM într-o nouă redacție: „(5) Dacă în instanţă se află 
în dezbatere cererea de desfiinţare a hotărârii arbitrale, 
instanţa care examinează cererea de eliberare a titlu-
lui executoriu în temeiul acestei hotărâri este în drept, 
dacă va considera raţional, să amâne examinarea cererii 
de eliberare a titlului executoriu şi, la solicitarea părţii 
care a adresat în judecată cererea de eliberare a titlului, 
poate obliga cealaltă parte la asigurarea eventualelor 
pagube, în conformitate cu prezentul cod”.

Concluzii. Generalizând materia expusă, conchi-
dem că:

La republicarea Codului de procedură civilă în 	
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.130-134 din 
21 iunie 2013, nu s-a ținut cont de prevederile legislației 
în vigoare. De asemenea, constatăm că a fost neglijată 
clauza de aplicabilitate a unui act juridic la un caz concret 
și o situație anume. Totodată, la pregătirea Codului de 
procedură civilă pentru republicare au fost admise mai 
multe erori, propunem spre examinare și susținere un 
proiect de lege ferenda pentru a le repara. 

Republicarea unui act legislativ se va efectua 	
conform reglementărilor statuate expres de către le-
giuitor la art.41 din Legea nr.780-XV din 27.12.2001 
privind actele legislative și nicidecum nu prevederilor 
stipulate în Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind 
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actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi 
ale administraţiei publice centrale şi locale şi în Legea 
nr.92-XV din 1 aprilie 2004 privind procedura publicării 
şi republicării actelor normative şi a rectificărilor ope-
rate în ele, adesea acestea sunt eronat invocate de către 
funcționarii Ministerului Justiției și AIS „Moldpres”. 
Totodată, ținem să menționăm că Hotărârea Parlamen-
tului nr.1546-XIII din 25 februarie 1998 cu privire la 
republicarea periodică a actelor normative a fost în 
vigoare mai bine de un deceniu, iar în intervalul de timp 
14.06.2002-15.04.2008 a devenit una ilegală, deoarece 
legiuitorul deja la nivel de lege organică a reglementat 
procedura tehnică a republicării, astfel că necesitatea 
existenței unei asemenea hotărâri mai putea fi înțeleasă 
până în anii 2003 și 2004, pentru actele guvernamentale 
și ministeriale, când legiuitorul a adoptat cadrul normativ 
și pentru modalitatea republicării actelor Guvernului, 
ministerelor etc., însă astăzi să mai invoci drept temei 
juridic un act cu o putere juridică inferioară în raport 
cu legea, și de cca 5 ani de zile abrogat, este cu totul de 
neînțeles. Noi cunoaștem zeci de exemple, când repu-
blicarea unor acte legislative, contrar dispozițiilor art.41 
din Legea nr.780-XV din 27.12.2001, a fost efectuată în 
temeiul Hotărârii Parlamentului nr.1546-XIII din 25 fe-
bruarie 1998 cu privire la republicarea periodică a actelor 
normative. Subsemnatul a abordat această problemă de 
nenumărate ori, inclusiv în articolele: Corelaţia dintre 
doctrină, legislaţie şi practica publicării actelor oficiale 
și Corelația dintre doctrină, legislație și practica republi-
cării actelor oficiale și a rectificărilor operate în acestea, 
unde am insistat asupra faptului că atât publicarea, cât 
și republicarea actelor oficiale urmează a fi efectuată în 
strictă conformitate cu legea. 

Astăzi, în grabă de a raporta și de a da posibilita-
te tuturor să aibă la îndemână CPC cu multiplele mo-
dificări și completări, nu s-a ținut cont de prevederile 
legale și s-a dispus autoritar și cu de la sine putere de 
a republica CPC, interpretând eronat unele prevederi 
legale, care, în cele din urmă, s-au dovedit a fi inaplica-
bile la republicarea unui act legislativ.

În baza argumentelor aduse, Ministerul justiției 
al Republicii Moldova ar urma să solicite AIS „Mol-
dpres” publicarea unui aviz în Monitorul oficial al 

republicii Moldova prin care să informeze cetățenii 
și toate autoritățile statului despre faptul că Codul de 
procedură civilă al Republicii Moldova, republicat 
în Monitorul oficial al republicii Moldova, nr.130-
134 din 21 iunie 2013, art.415, este nul, deci nu are 
putere juridică, deoarece nu a fost respectată proce-
dura legală privind republicarea acestuia. Totodată, 
Ministerul să notifice că în timp proxim CPC va fi 
republicat, inițial operând unele modificări și com-
pletări, în baza unei prevederi exprese adoptate de 
legiuitor privind republicarea Codului în Monitorul 
oficial al republicii Moldova. De asemenea, urmea-
ză a fi menționat faptul că toate prevederile inserate 
în Codul de procedură civilă până la republicarea 
acestuia sunt în vigoare și opozabile.

În urma studiului efectuat, propunem adoptarea 
unor modificări și completări la Codul de procedură 
civilă și republicarea acestuia în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, ținând cont strict de prevederile 
legislației în vigoare.

Înțelegem foarte bine și apreciem munca riguroasă 
depusă de către funcționarii Ministerului Justiției la pre-
gătirea CPC pentru republicare, în acest sens le suntem 
sincer recunoscători. De asemenea, este arhicunoscut 
faptul că cine nu muncește, acela nu greșește. Iar noi 
ne permitem să continuăm acest proverb prin a adău-
ga: Dar trândăvește și astfel foarte mult păcătuiește. 
Așadar, nu există lucrare perfectă, iar dușmanul binelui 
e mai binele, însă în domeniul actelor oficiale meticu-
lozitatea nu este de prisos, de aceea după ce am studiat 
conținutul CPC pregătit de Ministerul Justiției pentru 
republicare, venim cu unele propuneri de lege ferenda. 
Astfel, odată cu adoptarea propunerilor înaintate de noi 
și în strictă conformitate cu prevederile legale, în timpul 
cel mai apropiat, Codul de procedură civilă urmează a fi 
republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Urmărind realizarea scopului propus chiar la înce-
putul studiului, pentru a înlătura lacunele din CPC și 
a respecta modalitatea de republicare a actelor legis-
lative, propunem spre discuție publică un proiect de 
lege privind modificarea și completarea Codului de 
procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 
30 mai 2003.

Proiect
LeGe

privind modificarea și completarea
Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-xV din 30 mai 2003

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – Codul de procedură civilă al Republicii 

Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Ofi-
cial al Republicii Moldova, 2003, nr.111-115, art.451), 
cu modificările ulterioare, se modifică și se completea-
ză după cum urmează:

1. La  art.1 textului: „Notă: Legea 
nr.163 din 22.07.2011 (art.III-XV) declara-

te neconstituţionale prin HCC3 din 09.02.12, 
MO 38-41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12 
[Art.1 modificat prin LP163 din 22.07.11, MO 
146/28.08.11 art.448; în vigoare 12.03.12]” se exclu-
de sau Nota se completează și se expune în următoa-
rea redacție: „Notă: Articolul XI din Legea nr.163 din 
22.07.2011 pentru modificarea şi completarea unor 
acte legislative (MO al RM nr.146 din 28.08.2011, 
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art.448), abrogat prin Legea nr.29 din 06.03.12 pen-
tru modificarea și completarea unor acte legislative 
(MO al RM nr.48 din 13.03.12, art.146). Art.III-XV 
din Legea nr.163 din 22.07.2011 sunt declarate ne-
constituţionale prin HCC 3 din 09.02.12, MO 38-
41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12. [Art.1 mo-
dificat prin LP163 din 22.07.11, MO 146/28.08.11 
art.448; în vigoare 12.03.12]”.

2. La art.2 alin.(1) textului Notei „Notă: Legea 
nr.163 din 22.07.2011 (art.III-XV) declarate neconsti-
tuţionale prin HCC 3 din 09.02.12, MO 38-41/24.02.12 
art.7; în vigoare 09.02.12 [Art.2 alin.(1) modificat prin 
LP163 din 22.07.11, MO 146/28.08.11 art.448; în vi-
goare 12.03.12]” se exclude sau Nota se completează 
și se expune în următoarea redacție: „Notă: Articolul 
XI din Legea nr.163 din 22.07.2011 pentru modificarea 
şi completarea unor acte legislative ( MO al RM nr.146 
din 28.08.2011, art.448) abrogat prin Legea nr.29 din 
06.03.12 pentru modificarea și completarea unor acte 
legislative (MO al RM nr.48 din 13.03.12, art.146). Art.
III-XV din Legea nr.163 din 22.07.2011 sunt declara-
te neconstituţionale prin HCC3 din 09.02.12, MO 38-
41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12.[Art.2 alin.(1) 
modificat prin LP163 din 22.07.11, MO 146/28.08.11 
art.448; în vigoare 12.03.12].

3. La art.121 alin.(1) sintagma „instanţa de judecată 
formulează o sesizare a Curţii Constituţionale pe care 
o transmite prin intermediul Curţii Supreme de Justi-
ţie” se substituie prin sintagma „instanţa de judecată 
formulează un demers sau o propunere (proiect al unei 
sesizări) adresată Curţii Supreme de Justiţie pentru a 
sesiza Curtea Constituţională.”, ori/sau alin.(1) de la 
art.121 urmează a fi expus într-o nouă redacție: „Dacă, 
în procesul judecării cauzei, instanţa constată că norma 
juridică ce urmează a fi aplicată contravine prevederilor 
Constituţiei şi este expusă într-un act juridic care poate 
fi supus controlului constituţionalităţii, judecarea cauzei 
se suspendă, se informează Curtea Supremă de Justiţie 
care, la rândul său, sesizează Curtea Constituţională.”

4. La art.39 alin. (111) și Nota din acest alineat se 
exclud (non bis in idem). 

5. La art.43 alin.(2) lit.a) sintagma „sau viza de reşe-
dinţă” se substituie prin cuvântul „reşedinţă”.

6. La art.50 cifra de la primul alineat „(1)” și, re-
spectiv, textele: „(2) – abrogat” și „(3) – abrogat” se 
exclud.

7. La art.85 alin.(1) lit.l) sintagma „sancţiunii admi-
nistrative a arestului” se substituie prin sintagma „sanc-
ţiunii contravenționale a arestului”.

8. La art.89 alin.(1) lit.g) sintagma „408 şi 409” se 
exclude. 

9. La art.119 după alin. (3) textul: „Notă: Alineate-
le (4) şi (5) devin (2) şi (3), LP244-XVI din 21.07.06, 
MO178-180/17.11.06, art.814.” și a informației în ca-
uză „(6) – abrogat” se exclud.

10. La art.134 lit.e) sintagma „urmărire admi-
nistrativă” se substituie prin sintagma „urmărire 
contravențională” sau sintagma „un pericol de ur-
mărire administrativă sau penală lor sau” se substi-
tuie prin sintagma „un pericol de pornire a procesului 
contravențional sau urmărire penală a lor sau”.

11. La art.216 alin. (6) sintagma „nu va permite 
retragerea lui în sală” se substituie prin sintagma „nu 
va permite retragerea lui din sală”.

12. La art.262 lit.a) sintagma „art.260 lit.a) şi b)” 
se substituie prin sintagma „art.260 alin.(1) lit.a) şi 
b)”; la art.262 lit.b) sintagma „art.260 lit.c)” se substi-
tuie prin sintagma „art.260 alin.(1) lit.c)”; și la art.262 
lit.c) sintagma „art.260 lit.d)” se substituie prin sin-
tagma „art.260 alin.(1) lit.d)”. 

13. La art.345 lit.i) sintagma „Fondul Social” se 
substituie prin sintagma „BASS (Bugetul asigurărilor 
sociale de stat)” sau „CNAS”.

14. La art.462 alin. (2) cifrele „34, 36,” se exclud.
15. La art.466 alin.(2) sintagma „Ministerul Afa-

cerilor Externe” se substituie prin sintagma „Ministe-
rul Afacerilor Externe și Integrării Europene”.

16. La art.482 cifra luată între paranteze ce identi-
fică alineatul (1) se exclude. 

17. Art.484 alin.(5) urmează a fi expus într-o nouă 
redacție: „(5) Dacă în instanţă se află în dezbatere ce-
rerea de desfiinţare a hotărârii arbitrale, instanţa care 
examinează cererea de eliberare a titlului executoriu 
în temeiul acestei hotărâri este în drept, dacă va con-
sidera raţional, să amâne examinarea cererii de elibe-
rare a titlului executoriu şi, la solicitarea părţii care 
a adresat în judecată cererea de eliberare a titlului, 
poate obliga cealaltă parte la asigurarea eventualelor 
pagube, în conformitate cu prezentul cod.”

Art.II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data 
publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldo-
va.

 (2) Guvernul, în termen de 30 de zile de la data 
publicării prezentei legi, va asigura republicarea în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Codului 
de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV 
din 30 mai 2003, cu modificările operate până la data 
republicării inclusiv.

 PREșEDINTELE  PARLAMENTuLuI   Igor CORMAN
 
Nr.           Chișinău, septembrie 2013

Note:
26 Opinie, de asemenea, susținută și exprimată verbal și 

de către judecătorul-asistent al Curții Constituționale Vea-
ceslav Zaporojan.

27 §15 și §16 din HCC nr.13 din 11 iunie 2013, în MO al 

RM, nr.146-151 din 12 iulie 2013, art.20.
28 Vezi: Art. I-II din Legea nr.163 din 22.07.2011 pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative, în MO al 
RM, nr. 146 din  28.08.2011, art. 448.

29 MO al RM, nr.37 din 5 iunie 1997, art.19.



47

Nr. 10, 2013 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

Pe lângă scopurile de asigurare şi de ocrotire a 
raporturilor juridice materiale, ce stau în faţa 

dreptului procesual-civil, nu mai puţin important 
este scopul pozitiv: stimularea dezvoltării compor-
tamentului legal al subiecţilor1. Valoarea autonomă a 
acestei probleme se identifică prin faptul că la baza 
acţiunii dreptului, inclusiv confirmată de instanţa de 
judecată, se află prezumţia realizării benevole. Din 
această cauză, este importantă studierea şi cunoaş-
terea formelor legale ale comportamentului subiec-
ţilor.

O altă problemă ce apare în procesul realizării 
hotărârilor o reprezintă forma material-juridică a în-
făptuirii indicaţiilor instanţei de judecată. De regulă, 
raporturile material-juridice se formează la executa-
rea benevolă a hotărârii, privind adjudecarea, nemij-
locit până la intentarea procedurii de executare. 

Premisele dezvoltării raporturilor material-juridi-
ce sunt hotărârile instanţei de judecată şi exprima-
rea voinţei subiectului de a le executa benevol. În 
aceste situaţii, relaţiile se construiesc în baza şi cu 
evidenţa drepturilor subiective şi a obligaţiilor con-
firmate de instanţa de judecată. Dar, în comparaţie 
cu raporturile procesuale ce apar la executarea silită 
a hotărârilor, executarea obligaţiilor are loc în afara 
formei procesuale, de regulă, de însăşi persoana co-
interesată şi în afara controlului nemijlocit din partea 
instanţei de judecată şi a persoanelor cu funcţie de 
răspundere.

Măsura ce stimulează nemijlocit debitorul la 
executarea benevolă a hotărârilor se manifestă prin 
avertizarea despre faptul că, la epuizarea termenului, 
oferit pentru executarea benevolă, va avea loc exe-

cutarea silită a hotărârii, în pofida voinţei subiectu-
lui. În acest caz, executarea silită serveşte ca o sanc-
ţiune2, aplicată subiectului care se eschivează de la 
comportamentul legal.

La executarea benevolă a hotărârii participă, de 
regulă, doi subiecţi principali: creditorul şi debitorul, 
unde debitorul este persoana obligată să săvârşească 
acţiuni concrete la realizarea cerinţelor înaintate de 
creditor. Acţiunea activă a subiectului, fiind recunos-
cut ca obligat în baza hotărârii instanţei de judecată, 
se remarcă ca fiind forma de bază şi independentă a 
comportamentului, la executarea benevolă a hotărâ-
rii. Săvârşirea acţiunilor active de către debitor este 
prestabilită de către hotărârea ce stabileşte raporturi 
juridice concrete, unde una dintre părţi are dreptul, 
iar alta – obligaţia. Unul din semnele care deosebesc 
comportamentul subiecţilor la executarea hotărârii 
instanţei de judecată privind adjudecarea îl reprezin-
tă existenţa obiectului material asupra căruia este în-
dreptată activitatea lor. Săvârşind acţiuni prevăzute 
de hotărâre (transmiterea bunului, banilor, efectuarea 
reparaţiei etc.), debitorul prin aceasta încetează ra-
porturile juridice cu creditorul. De aici rezultă că ac-
ţiunile debitorului, săvârşite pentru atingerea scopu-
lui material-juridic, specificate în hotărârea instanţei 
de judecată, înseamnă încetarea raporturilor juridice, 
în sensul realizării hotărârii privind adjudecarea. Al-
tfel, realizarea de către debitor a obligaţiilor, de re-
gulă, este egală cu realizarea hotărârii privind adju-
decarea. Din acest moment, creditorul este lipsit de 
posibilitatea de a aplica o asemenea sancţiune, cum 
ar fi mijlocul procesual forţat privind executarea şi 
asigurarea intereselor persoanei preocupate3. 

REALIzAREA  HOTăRâRILOR  juDECăTOREŞTI   
CA  O  FORMă  SPECIALă  A  APLICăRII  DREPTuLuI

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

Maria CoZMA,
magistru în drept, candidat la funcţia de judecător

REzuMAT
O importanță deosebită pentru realizarea hotărârilor judecătorești, prin prisma statului de drept, este cerce-

tarea formelor juridico-civile ale acestora, ce ridică multe probleme în practica de zi cu zi în cadrul instanțelor 
de judecată.
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Din momentul emiterii hotărârii privind recu-
noaşterea, se înlătură incertitudinea în prevederile 
juridice ale părţilor şi ele devin subiecţii realizării 
hotărârii privind recunoaşterea. De exemplu, hotă-
rârile pozitive privind recunoaşterea concretizează 
împuternicirea fostului creditor. Acestor împuterni-
ciri întotdeauna le corespunde obligaţia subiectului 
respectiv (deşi ea se deosebeşte de obligaţiile con-
firmate prin hotărârile ce ţin de adjudecare), deoa-
rece prin hotărârea pozitivă privind recunoaşterea 
se confirmă apartenenţa dreptului creditorului nu în 
general, ci numai în relaţiile cu subiecţii concreţi. De 
asemenea, şi hotărârile negative privind recunoaşte-
rea se confirmă nu prin lipsa raporturilor juridice în 
general, ci prin lipsa lor între persoanele date. 

Dreptul, obligaţiile, a căror existenţă sau lipsă se 
confirmă de instanţa de judecată, se realizează, de 
regulă, prin intermediul comportamentului pasiv al 
subiectului, care a participat pe caz, în calitate de de-
bitor. La realizarea hotărârilor privind recunoaşterea, 
nu sunt necesare anumite acţiuni din partea lui, ci se 
cere ca el să-şi manifeste activ voinţa, tot aşa cum şi 
la executarea hotărârilor privind adjudecarea. Obli-
gaţia de a respecta dreptul, confirmat prin hotărârile 
de recunoaştere, evidenţiază unul dintre elementele 
legăturilor juridice ale subiecţilor, participanţi pe 
caz, asupra cărora se răsfrânge puterea legală a hotă-
rârilor instanţei de judecată7.

În comparaţie cu obligaţiile de a săvârşi unele 
acţiuni, la realizarea hotărârilor privind recunoaşte-
rea, obligaţia se identifică în formă de abţinere de la 
ea, iar aceasta nu reprezintă o formă identică a com-
portamentului, deoarece inacţiunea joacă un rol de 
subordonare faţă de acţiune. Abţinerea de la acţiuni, 
sau comportamentul negativ la realizarea hotărârilor 
privind recunoaşterea, reprezintă în sine nu o com-
pletare sau urmare a îndeplinirii funcţiei active de 
către persoana obligată, ci o formă independentă şi 
de bază a comportamentului.

Hotărârile pozitive privind recunoaşterea se rea-
lizează, în primul rând, în limitele raporturilor mate-
riale concrete, unde, pe de o parte, este statul, con-
firmat de instanţa de judecată, iar pe de altă parte 
– obligaţia de a respecta, de a nu încălca acest drept. 
Această concluzie este bazată pe faptul că instanţa 
de judecată în toate cazurile examinează raporturile 
juridice concrete, în care dreptului personificat i se 
opune obligaţia personificată. Considerând că hotă-
rârile pozitive privind recunoaşterea confirmă doar 
dreptul persoanei, fără obligaţii corespunzătoare, 
concluzionăm că hotărârea privind recunoaşterea se 
realizează în afara limitelor raporturilor materiale 

Excepţie de la această regulă face hotărârea pri-
vind adjudecarea, ce interzice anumite acţiuni, când 
debitorul este obligat a se abţine de la săvârşirea lor4. 
Cu toate că aceste hotărâri, după obiectul lor, se re-
feră la categoria hotărârilor privind adjudecarea, ele 
se execută de către debitor nu prin intermediul acţi-
unilor pozitive, ci prin intermediul executării pasive 
a obligaţiilor, adică prin intermediul inacţiunii (abţi-
nerea de la acţiuni). De aceea, în cazul examinat, nu 
este posibilă executarea silită a hotărârii. Dar lipsa 
acestei posibilităţi nu înseamnă că nu există alte mă-
suri de acţionare asupra comportamentului debitoru-
lui la executarea acestor hotărâri. În asemenea caz, 
se iscă o întrebare serioasă privind formarea moti-
velor legale ale comportamentului şi, de asemenea, 
privind acţiunea factorilor sociali, cum ar fi: existen-
ţa unor păreri ale societăţii civile în problema dată, 
eficacitatea controlului societăţii asupra executării 
hotărârii instanţei de judecată, în special din partea 
acelui grup social, ale cărui valori individul le recu-
noaşte şi le împărtăşeşte ca fiind personale etc.5. 

La examinarea problematicii privind executarea 
hotărârii, nu putem să nu atragem atenţia asupra po-
ziţiei profesorului M.G. Avdiuk, care consideră că 
este posibilă nu doar executarea hotărârilor privind 
adjudecarea, ci şi hotărârea privind recunoaşterea. 
Înaintând acest concept, M.G. Avdiuk porneşte de la 
faptul că în toate cazurile părţile acţionează conform 
prevederilor juridice, confirmate de către instanţa de 
judecată, în scopul consolidării legalităţii şi ordinii 
de drept6. Dar această concepţie are puncte slabe, 
şi anume: autorul nu a făcut deosebirea clară între 
executarea silită, ca o modalitate a hotărârii instanţei 
de judecată privind adjudecarea, şi executarea, ca o 
categorie a comportamentului, cu toate că din cele 
remarcate se observă că este vorba despre executare, 
şi nu despre executarea silită a hotărârii. 

Din cele relatate, se detaşează executarea silită, ca 
fiind activitatea instanţei de judecată şi a executoru-
lui judecătoresc, a altor organe, privind adjudecarea, 
în pofida voinţei debitorului, iar executarea benevolă 
se examinează ca una dintre formele comportamen-
tului legal.

Una dintre cele mai complicate probleme privind 
realizarea hotărârilor instanţei de judecată este rea-
lizarea hotărârilor privind recunoaşterea. Aceasta se 
explică prin faptul că instanţele de judecată, în ase-
menea hotărâri, nu rezolvă întrebarea privind preten-
ţiile reclamantului faţă de pârât (creditorul către de-
bitor). De aceea, la prima vedere nu apare întrebarea 
despre executarea obligaţiilor. Atunci, cum se reali-
zează dreptul, confirmat de instanţa de judecată?
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concrete, unde împuternicirile subiectului se contra-
pun obligaţiei unui cerc nedeterminat de persoane8.

Un interes aparte reprezintă problema privind 
sancţiunile în cazul neabţinerii de la acţiuni a per-
soanei obligate, deci când are loc nerealizarea aces-
tui aspect al hotărârii. Tradiţional, sub noţiunea de 
drept subiectiv, se înţelege posibilitatea comporta-
mentului concret, asigurat de către stat persoanei, şi 
posibilitatea de a cere un comportament adecvat de 
la persoana obligată. Dar analiza raporturilor juridi-
ce ce se nasc la realizarea hotărârilor privind recu-
noaşterea denotă că dreptului subiectiv, confirmat de 
instanţa de judecată, nu i se asigură direct posibili-
tatea executării lui silite. Asemenea situaţie nu este 
întâmplătoare, specificul acestei probleme constă în 
aspectele axeologice ale acţiunii dreptului, care în 
societate este îndreptată, în primul rând, spre regle-
mentarea pozitivă, chemată să asigure organizarea 
relaţiilor sociale. Impunerea statală, în cazul dat, a 
încetat a mai fi unul din „motoarele” reglementării 
juridice. Mijloacele cu un caracter silit se aplică la 
realizarea hotărârilor privind recunoaşterea dreptu-
lui într-o calitate secundară. În general, acest aspect 
al hotărârilor este chemat să reglementeze dreptul 
şi obligaţiile participanţilor la raporturile juridice, 
să confirme apartenenţa dreptului sau a obligaţiilor, 
conţinutul lor, volumul.

Un mijloc foarte interesant de asigurare a reali-
zării hotărârii privind recunoaşterea este posibili-
tatea, prezentată de către drept, în cazul încălcării 
obligaţiei privind abţinerea de la acţiuni, de a înainta 
o cerere de chemare în judecată privind adjudeca-
rea. În acelaşi timp, raporturile juridice, confirmate 
de instanţa de judecată, sunt acceptate de instanţă în 
procesul adjudecării în forma cum au fost stabilite de 
procedura premergătoare privind recunoaşterea9. În 
cazul satisfacerii pretenţiei privind adjudecarea, se 
deschide posibilitatea executării silite, fără să se ţină 
seama de voinţa persoanei obligate. Aşa mijloc de 
apărare se remarcă ca unul dintre stimulatorii impu-
nerii dreptului asupra formării comportamentului tip 
al indivizilor, participanţi la caz, şi, în primul rând, 
al persoanei obligate.

Dintr-un punct de vedere, schema prezentată pare 
a fi corectă, când are loc realizarea hotărârilor pri-
vind recunoaşterea şi, în acest caz, este vorba despre 
formarea comportamentului legal. Dar ca persoană 
obligată, la realizarea de asemenea hotărâri, pot fi 
nu doar indivizi, ci şi persoana juridică, organizaţiile 
obşteşti.

În asemenea situaţii, când subiectul obligaţiei 
este persoană juridică, noţiunea de „respectare” nu 
deschide până la sfârşit conţinutul procesului de rea-
lizare a hotărârilor privind recunoaşterea. De regulă, 
cu asemenea hotărâri asupra persoanei juridice se 
stabilesc obligaţii pentru perfectarea şi înregistrarea 
dreptului, confirmat de instanţă. În astfel de cazuri, 
pentru obţinerea scopului întărit în hotărârea instan-
ţei de judecată, în sensul realizării hotărârii, este 
necesar, de asemenea, şi actul organului de stat ce 
efectuează înregistrarea sau îndeplineşte alte activi-
tăţi de realizare, confirmate de instanţă, cu drepturi 
şi interese ocrotite de lege. În acest caz, scopul se 
obţine la existenţa componenţei faptice: hotărârea 
instanţei de judecată şi actul organului de stat cel din 
urmă reprezintă mijlocul de realizare a hotărârilor 
instanţei de judecată. 

Note:

1 Алексеев С.С., Социальная ценность права в со-
ветском обществе, Москва, 1971, с.52.

2 Алексеев С.С., Общая теория права, Юрид.лите-
ратура, Москва, 1981, т. 1, с. 272, 273.

3 Завадская Л.Н., Реализация судебных решений, 
Наука, Москва, 1982, с. 55.

4 Гурвич М.А., Решение советского суда в исковом 
производстве, Москва, 1955, с. 52.

5 Казимирчук В.П., Социальное действие права в 
условиях развитого социализма, Москва, 1977, с. 17; 
Решетов Ю.С., Реализация норм советского права, Изд.
Казанского унив., Казань, 1989, с. 48.

6 Авдюков М.Г., Судебное решение, Москва, 1959, 
с. 177.

7 Завадская Л.Н., op.cit., p. 58.
8 Ibidem, p. 59.
9 Гордон В.М., Иски о признании, Ярославль, 1906, 

с. 181
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Odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod civil1, 
prin îmbrățișarea teoriei moniste de unificare 

a dreptului privat, în România se petrece o cotitură 
radicală a concepției privind subiecții participanți la 
raporturile juridice, care potrivit Codului comercial2 
aveau statutul de comercianți, în concepția noii regle-
mentări poartă denumirea de „profesioniști”3.

Precizată în art.3 al Noului Cod civil, obsevăm că 
legiuitorul român, care ca și la adoptarea Codului co-
mercial din 1887, când preia Codul italian în materie, 
dar înlocuiește noțiunea de „acte de comerț”, folosită 
de acesta, prin noțiunea mai cuprinzătoare, acea de 
„fapte de comerț”, și în cazul de față, când am putea 
spune că se adoptă tot modelul italian4 de integrare a 
dreptului comercial în dreptul civil, legiuitorul român 
preferă și de această dată o noțiune mai cuprinzătoare 
– aceea de „profesionist”. Aceasta însă, în Italia, nu a 
oprit apariția ulterioară a unor dispoziții specifice drep-
tului comercial, de exemplu, dispozițiile legislative pri-
vind mijloacele de plată5. Deși nu se face o definire a 
profesionistului, așa cum o găsim în Codul comercial 
pentru comerciant6, art.3 al Noului Cod civil precizea-
ză mai curând cine se încadrează în această noțiune: 
„sunt considerați profesioniști toți cei care exploatează 
o întreprindere”. Pentru o mai bună înțelegere a ceea 
ce vrea să însemneze noțiunea de „profesionist”, ape-
lăm la Legea nr.71/2011, care în art.8 revine astfel: 
„Noțiunea de profesionist prevăzută la art.3 din Codul 
civil include categoriile de comerciant, întreprinzător 
operator economic, precum și orice alte persoane au-
torizate să desfășoare activități economice sau profe-
sionale, astfel cum aceste noțiuni sunt prevăzute de 
lege, la data intrării în vigoare a Codului civil”. Ana-
lizând cele două noțiuni, constatăm că profesionistul 

nu se confundă cu comerciantul, ci comerciantul este 
doar o specie de profesionist. Generozitatea textului 
merge până acolo încât noțiunea de profesionist inclu-
de și profesiile liberale, precum: avocați, practicieni 
în insolvență, evaluator, executori7. O precizare im-
portantă cu privire la comercianți, Legea nr.71 dispu-
ne în art.6: „în cuprinsul actelor normative aplicabile 
la data intrării în vigoare a Codului civil, referirile la 
comercianți se consideră a fi făcute la persoanele fizice 
sau după caz la persoanele juridice supuse înregistrării 
în registrul comerțului, potrivit prevederilor art.1 din 
Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului, repu-
blicată cu modificările și completările ulterioare, pre-
cum și cele aduse prin prezenta lege”. Rezultă, totoda-
tă, că această categorie a profesioniștilor este de două 
feluri: 1) profesioniști comercianți; 2) profesioniști 
necomercianțí. Distincția dintre cele două categorii 
constă în principal din cerința înregistrării la Oficiul 
registrului comerțului a comercianților profesioniști8. 
Existența unui regim juridic distinct al profesioniștilor 
comercianți de cel al profesioniștilor necomercianți este 
sugerată și în Ordonanța de Urgență nr.13/2011, prin 
care se menționează direct distincția dintre raporturile 
juridice care nu decurg din exploatarea unei întreprin-
deri cu scop lucrativ și cele care decurg din exploatarea 
unei întreprinderi cu scop lucrativ. 

Profesioniștii comercianți, la rândul lor, se impart 
în două categorii:

a) profesioniși comercianți persoane fizice, din 
care fac parte: persoana fizică autorizată, care poa-
te desfășura activități economice individual și inde-
pendent. În conformitate cu art.20 alin.(1) din OUG, 
44/2008, persoana fizică autorizată poate avea sau nu 
calitatea de comerciant. 

PROFESIONISTuL  COMERCIANT  îN  VIzIuNEA  
NOuLuI  COD  CIVIL  ROMâNESC

 Ion ȚUȚUIAnU,
 doctor în drept, lector universitar (Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău)

REzuMAT
Apariția Noului Cod civil reprezintă un moment de cotitură în dreptul românesc, prin încorporarea masivă 

și a Codului comercial, aducând și o schimbare a terminologiei în ce-i privește pe comercianți, fapte de comerț. 
Termenul de „profesionist” adoptat este mai cuprinzător, oferind, în acelși timp, un loc secundar noțiunii de 
„comerciant”, aria sa cuprinzând atât pe cei care exercită activități economice în mod independent, persoane 
juridice, de drept privat, instituții publice, organizații nonguvernamentale, cât și alte entități fără personalitate 
juridică.
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SuMARY 

The emergence of the New Romanian Civil Code represents a turning point in Romanian law by incorpora-
ting massive and Commercial Code, bringing a change in terminology regarding the; traders trade facts. Profes-
sional term adopted is comprehensive, while providing a secondary notion of trader; within its embracing those 
economic activities independently private legal persons, public institutions, non-governmental organizations 
and other entities unincorporated.
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Ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi indi-
viduale, întreprinzătorul persoană fizică titular al unei 
întreprinderi individuale este comerciant persoană fi-
zică de la data înregistrării în registrul comerțului. 

Ca membru al unei întreprinderi familiale. În-
treprinderea familială se înregistrează la registrul 
comerțului, moment de la care membrii acesteia devin 
comercianți persoane fizice9. 

Aceste categorii de persoane profesioniști sunt 
reglementate de Ordonanța de Urgență nr.44/2008, 
privind desfășurarea activităților econimice de către 
persoanele fizice autorizate, pentru întreprinderi îndi-
viduale și întreprinderi familiale. 

b) profesioniști persoane juridice, din care fac 
parte în special: societățile comerciale, companii-
le naționale, societățile naționale, regiile autonome, 
organizațiile cooperatiste, grupurile de interes econo-
mic, societățile cooperative, societățile europene, gru-
purile europene de interes economic10. Printre actele 
normative care reglementează această categorie de 
profesioniști menționăm: 

– Legea 26/1990 și Legea 31/1990, cu modificările 
ulterioare, care reglementează statutul de profesionist 
comerciant pentru: societățile comerciale, companiile 
naționale, societățile naționale.

– Legea 15/1990 – modificată, reglementează 
statutul de profesionist comerciant al regiilor auto-
nome, înființate prin reorganizarea unităților eco-
nomice de stat, în ramurile strategice ale economiei 
naționale11. Regiile autonome sunt persoane juridice 
care funcționează pe bază de gestiune economică și 
autonomie financiară.

– Legea 566/2004, privind cooperația agricolă și 
OUG 97/2000, privind organizațiile cooperatiste de 
credit12. Organizațiile cooperatiste au personalitate 
juridică și își desfășoară activitatea pe baza princi-
piilor gestiunii economice. Organizațiile cooperatis-
te desfășoară activitate de producere și desfacere de 
mărfuri și de prestări servicii.

– Legea nr.1/2005, care reglementează societățile 
cooperative13.

– Legea 85/2008 privind procedura insolvenței; 
Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigu-
rarea transparenței în exercitarea demnității publice, 
a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea 
și sancționarea corupției, numai în privința grupurilor 
de interes economic – comercianți.

Calitatea de profesionist comerciant, persoană 
fizică se dobândește prin îndeplinirea următoarelor 
condiții: 

Să aibă capacitate de exercițiu– , ceea ce potrivit 
art. 8 alin.(1), din OUG nr.44/2008, o persoană fizi-
că poate fi autorizată să desfășoare activități econo-
mice, dacă are vârsta de 18 ani. Deși art.39 alin.(1) 
NCC precizează: „minorul dobândește prin căsătorie 
capacitatea deplină de exercițiu”, se referă doar la ac-

tele de drept civil, pentru a asigura o egalitate între 
soți, dar în nici un caz minorul nu se poate prevala de 
dispozițiile acestui articol pentru a exercita o activita-
te economică. 

 Alături de minori, nu au capacitate de exercițiu 
persoanele care au săvârșit „fapte”, sancționate de 
legi financiare, vamale și cele care privesc disciplina 
financiar-fiscală de natura celor care se înscriu în ca-
zierul fiscal14. 

– Să aibă cetățenie română sau europeană. Po-
trivit art.3 alin.(1) din OUG nr.44/2008, pot desfășura 
activități economice persoanele fizice, cetățeni ro-
mâni sau cetățeni ai unui stat membru al Uniunii 
Europene ori ai Spațiului Economic European. Din 
cuprinsul Ordonanței rezultă că apatrizii și cetățenii 
fără cetățenie europeană nu pot desfășura activități 
economice pe teriteriul românesc. Totuși aceștia pot 
beneficia de Tratatele încheiate între Uniunea Euro-
peană și state terțe. 

Ex.: Acordul privind libera circulație a persoanelor 
încheiat între Comunitatea Europeană și Confederația 
Elvețiană15.

 – Să desfășoare activități economice în mod per-
manent, sistematic, sau ocazional, temporar16, pe risc 
economic propriu, care pot fi de comerț, de producție, 
prestări servicii. 

Acest aspect este reliefat și de jurisprudență care 
apreciază prin Hotărârea nr.2132 din 9.08.2012, Jude-
cătoria Slobozia, ce precizează că se dobândește cali-
tatea de profesionist nu în funcție strict de înregistra-
rea la registrul comerțului, ci în funcție de activitățile 
desfășurate astfel:

– activitatea economic desfășurată să fie licită. 
Sunt ilicite activitățile interzise de lege. Ex.: fabrica-
rea și comercializarea drogurilor, activități care con-
travin bunelor moravuri; 

– activitatea economică desfășurată să aibă drept 
scop obținerea unui profit. Obținerea profitului re-
prezintă o trăsătură esențială a profesionistului co-
merciant, deoarece raportarea doar la scopul lucrativ 
nu accentuează ceea ce este specific acestei categorii 
de profesioniști, exprimarea fiind destul de generală. 
Profitul poate fi obținut din: activitate agricolă, indus-
trială, comercială, desfășurată pentru obținerea unor 
bunuri sau servicii a căror valoare poate fi exprimată 
în bani și care sunt destinate vânzării ori schimbului. 

– sediul profesional să fie stabilit pe teritoriul ro-
mâniei; 

 – pregătirea profesională – solicitată de legislația 
specifică. 

Cele trei entități – persoana fizică autorizată, titula-
rul întreprinderii individuale și membrii întreprinderii 
familiale, dobândesc calitatea de profesionist comer-
ciant, persoană fizică, doar dacă exploatează o între-
prindere economică și probează această calitate cu do-
cumentele eliberate de oficiul registrului comerțului.
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O întreprindere este „orice entitate angajată într-o 
activitate economică, indiferent de forma sa legală”. 
Această formulare reflectă terminologia folosită de 
Curtea Europeană de Justiție în deciziile sale. Fiind 
inclusă formal în recomandare, scopul unei definiții 
pentru IMM este acum clar evidențiat. Prin urma-
re, persoanele fizice autorizate, asociațiile familiale, 
parteneriatele și asociațiile angajate într-o activitate 
economică pot fi considerate întreprinderi. Factorul 
determinant îl constituie activitatea economică, nu 
forma legală17.

 Categoria profesioniștilor, persoană juridică, 
care reprezintă principalii actori ai vieții economice, 
atât ca număr, cât și ca dimensiune a activității, dobân-
desc calitatea de profesionist comerciant, prin însăși 
constituirea sa, data constituirii fiind data înmatricu-
lării societății la registrul comerțului18, indiferent dacă 
forma de proprietate asupra bunurilor este privată sau 
de stat19 și indiferent de forma juridică de constitui-
re: societate în nume colectiv, societate în comandită 
simplă, societate în comandită pe acțiuni, societate pe 
acțiuni, societate cu răspundere limitată.

 regiile autonome – sunt persoane juridice care 
desfășoară activitate comercială în domenii de interes 
public național, înființate prin hotărâre de guvern, ex.: 
Regia Autonomă a Huilei, sau de inters local, înființate 
prin hotărârea consiliilor locale, ex.: Regia Autono-
mă Județeană Apă-Canal. Prin OUG nr. 30/1997, re-
gimul juridic al regiilor autonome s-a modificat, așa 
încât unele dintre acestea s-au desființat, altele care 
funcționau în domenii importante ale economiei 
naționale au continuat să existe, iar alte regii autono-
me s-au transformat în societăți naționale sau com-
panii naționale organizate conform Legii nr.31/1990. 
Activitățile economice pe care le realizează regiile 
autonome sunt asemănătoare sau chiar identice celor 
desfășurate de societățile comerciale, motiv pentru 
care atât doctrina, cât și jurisprudența au considerat că 
regiile autonome dobândesc calitate de profesionist  
comerciant, odată cu momentul constituirii. 

grupurile de interes economic. Avându-și originea 
în legislația franceză, în scopul oferirii unei posibilități 
de organizare și exploatare în comun a anumitor 
activități în vederea ameliorării și creșterii rezultate-
lor economice ale acestora (birouri de import-export, 
case de comenzi, în domeniul construcțiilor), sunt 
definite prin art.118 alin.(1) din Legea nr. 161/2003, 
ca fiind o asociere între două sau mai multe persoa-
ne fizice sau juridice, constituită pe perioadă deter-
minată, în scopul înlesnirii sau dezvoltării economice 
a membrilor săi, precum și al îmbunătățirii activității 
respective. Grupul de interes poate avea calitatea de 
profesionist comerciant, dacă exploatează o întreprin-
dere în sensul art.3 NCC și în actul constitutiv potrivit 
art.122 lit.d), este trecut obiectul și natura comercială 
a activității. 

Societatea cooperativă – reglementată prin Le-
gea nr. 1/2005 art.7, definită ca o asociație autonomă 
de persoane fizice sau juridice, constituită pe baza 
consimțământului liber exprimat de acestea, în scopul 
promovării intereselor economice, sociale și culturale 
ale membrilor cooperatori. Ea trebuie să desfășoare 
activități prevăzute în actul constitutiv, înregistrat la 
Registrul comerțului. În funcție de natura activității 
desfășurate, menționăm următoarele tipuri de societăți 
cooperative: societăți cooperative meșteșugărești, 
societăți cooperative de consum, societăți coopera-
tive de valorificare, societăți cooperative agricole, 
societăți cooperative de locuințe, societăți coopera-
tive pescărești, societăți cooperative de transporturi, 
societăți cooperative forestiere.

Societatea europeană – reglementată prin Re-
gulamentul nr.2157/2001 și definită ca societate 
constituită pe teritoriul comunității, asimilată în sta-
tele-membre societăților pe acțiuni, având capitalul 
împărțit în acțiuni, în cadrul acesteia fiecare acționar 
fiind răspunzător numai până la concurența capitalu-
lui subscris. 

 Tot în categoria profesioniștilor, potrivit noii regle-
mentări, sunt și persoanele care desfășoară activități 
liberale și se autorizează la un corp profesional. Acti-
vitatea lor, nefiind în principal economică, se include 
în categoria numită.

Profesioniștii necomercianți, în conformitate cu 
art.1 alin.(2) din OUG nr.44/2008, sunt:

– persoanele care exercită, în principal, profesii 
liberale: avocați (cu cabinet individual), farmaciști, 
medici (cu cabinet individual), experți contabili, con-
tabili autorizați, executori judecătorești, mediatori, 
notari. Aceste categorii de persoane își desfășoară ac-
tivitatea astfel:

 a) ca persoane fizice autorizate care nu au calitatea 
de comercianți;

 b) ca societăți simple reglementate de Codul civil, 
spre exemplu, societatea civilă medicală, societatea 
civilă de avocatură20, societatea civilă profesională de 
practicieni în insolvență:

– unele grupuri de interes economic, deoarece 
potrivit Legii nr.161/2003 aceste entități juridice pot 
avea sau nu calitatea de comercianți;

– persoanele care desfășoară activități economice 
pentru care legea a instituit un regim juridic special, 
anumite restricții de desfășurare sau alte interdicții 
(art.1 alin.(3) OUG nr.44/ 2003);

– unele instituții politice, spre exemplu: spitale, 
universități, teatre, autorități publice de reglementare, 
supraveghere și control (CSA, CNVM, BNR); 

– organizații nonguvernamentale, spre exem-
plu: asociații și fundații ( O.G. 26/2000, Legea nr. 
246/2005 pentru aprobarea O.G. 26/2000), cluburi 
sportive, culte religioase.

Alte persoane de drept civil sunt: 
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– persoane fizice, care nu au calitatea de 
profesioniști. 

– persoanele juridice de drept public: statul, 
unitățile administrative teritoriale (oraș, județ, comu-
nă), Parlamentul României, Banca Națională a Ro-
mâniei, Organismele puterii executive: Administrația 
Prezidențială și Președintele României, Guvernul Ro-
mâniei, Ministerele, Instituția prefecturii, Instituțiile 
publice, Misiunile diplomatice și consulare). Orga-
nele autorității judecătorești (Înalta Curte de Casație 
și Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii, Curțile 
de Apel, Tribunalele, Ministerul Public), Curtea 
Constituțională, Curtea de Conturi, partidele politi-
ce21;

– persoanele juridice de drept privat: asociații de 
proprietari22, sindicatele23, patronatele24.

În concluzie, chiar dacă îmbrățișarea teoriei mo-
niste de reglementare a raporturilor de drept privat de 
către legiuitorul român a adus păreri pro și contra din 
partea susținătorilor autonomiei dreptului comerci-
al25, motivați și de constatarea nereglementării în ac-
tualul cod a intituțiilor de credit, societățile de asigu-
rări, societățile comerciale, unele contracte speciale, 
probabil că toate acestea vor face obiectul a ceea ce 
se profilează a fi dreptul profesional, introdus deja în 
învățământul superior economic. 

Note:

1 Vezi Legea nr. 287/ 2009; Legea nr. 71 /2011, modifi-
cată prin OUG, nr. 79 /2011.

2 Codul comercial adoptat în 1887, odată cu adoptarea 
Noului Cod civil, este abrogat parțial.

3 Art.3 alin.(2) din Legea 287/2009.
4 De remarcat că în anul 1942, în Italia a fost adoptat 

un nou Cod civil, care cuprindea o reglementare unitară a 
dreptului privat. 

5 Vezi Betinio Diamant, Unificarea și Noul Cod civil, în 
Revista de Drept comercial, nr. 1/2013, p. 26.

6 Codul comercial, art.7: „Sunt comercianți aceia care 
fac fapte de comerciu, având comerciul ca profesiune 
obișnuită și societățile comerciale”.

7 Piperea Gheorghe, Despre noul Cod (civil) comercial, 
în Juridice.ro, 22 iulie 2011. 

8 Angheni Smaranda, Drept comercial, C.H. Beck, 
București, 2013, p.3.

9 Mihăilă Ștefan, Dimitriu Aida Diana, Drept comercial 
român, C.H. Beck, București, 2013, p.13.

10 Vezi OUG nr.2/2012.
11 Vezi H.G. 266/1993, privind ramurile și domeniile 

în care funcționează regii autonome de interes național, în 
Monitorul Oficial al României, partea I,nr.156/1993; OUG 
nr. 30/1997, privind reorganizarea regiilor autonome, Mo-
nitorul Oficial al României, partea I, nr.125/1997.

12 Vezi Monitorul Oficial al României, partea I,                     
nr. 1236/2004 și Partea I, nr. 172/2005.

13 Ibidem, nr. 172/ 2005.
14 Art.8 alin.1, lit.b din O.U.G. nr.44/ 2008.
15 JO L 114 din 30 aprilie 2002.
16 OUG 44 / 2008, art. 6. Alin.(1).
17 Vezi și Hotărârea nr. 2132/ 9.08.2012, a Judecătoriei 

Slobizia. 
18 Vezi art.6 alin.(1) din Legea 71/2011.
19 Dreptul românesc reglementează două categorii de 

societăți comerciale, respectiv societățile cu capital de stat, 
înființate în baza Legii 15/1990 , și societăți care se bazează 
pe proprietate privată, înființate potrivit legii nr. 31/1990. 

20 Monitorul Oficial al României, nr.898 din 19 dec. 
2011.

21 Legea 14/2003 privind finanțarea activității partidelor 
politice și a campaniilor electorale.

22 Legea 230/2007 privind înființarea organizarea și 
funcționarea asociațiilor de proprietari.

23 Legea nr. 54/2003 privind sindicatele.
24 Legea nr. 356/ 2001 privind patronatele.
25 Buta Gheorghe, Concepția monistă a Noului cod ci-

vil, Conferință, Craiova, 22 oct.2011.
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În teoria dreptului penal, circumstanţele atenuante 
şi agravante prevăzute de legea penală sunt divi-

zate în circumstanţe legale generale, care sunt prevăzu-
te în partea generală a CP, şi în circumstanţe speciale, 
care sunt prevăzute în normele părţii speciale a CP, şi 
constituie semne ale componenţei de infracţiune.

Înăsprirea sau atenuarea măsurilor represiunii pe-
nale, aplicate persoanelor care au încălcat legea, se 
înfăptuieşte nu doar ţinându-se cont de circumstanţele 
atenuante şi agravante stipulate în partea generală a CP, 
dar şi cu ajutorul celor stipulate în partea specială a CP. 
Astfel, în dreptul penal, îmbunătăţirea sau agravarea 
situaţiei persoanei ce a comis infracţiunea este legată 
nu numai de circumstanţele generale, ce sporesc sau 
micşorează gradul prejudiciabil al infracţiunii şi/sau al 
persoanei vinovatului, dar şi de prezenţa în fapta co-
misă a aşa-numitor semne calificative (agravante) sau 
privilegiate (atenuante)*. În literatura de specialitate, 
aceste semne mai sunt numite elemente circumstanţiale 
ale infracţiunii1.

În teoria dreptului penal, unii autori înţeleg prin 
„semne calificative”, toate acele circumstanţe de care 
legislatorul leagă schimbarea calificării infracţiunii, 

formarea unei noi diversităţi a genului vizat al com-
ponenţei infracţiunii şi, respectiv, a unei noi sancţiuni2. 
Alţi autori evidenţiază prin acest termen doar circum-
stanţele ce influenţează esenţial caracterul şi gradul 
prejudiciabil al infracţiunii şi atestă prezenţa unei di-
versităţi mai periculoase a genului respectiv al compo-
nenţei infracţiunii3.

În opinia noastră, o trăsătură de bază a semnelor 
calificative este legătura lor cu componenţa infracţiu-
nii. Însă noţiunea componenţei infracţiunii, expusă în 
art.52 CP, poate fi considerată corectă doar în privinţa 
componenţei infracţiunii de bază. 

Prin noţiune de „semn” trebuie de înţeles tot ceea 
ce arată, indică ceva; notă specifică, trăsătură distinc-
tivă, după care se recunoaşte un lucru sau fenomen4. În 
opinia savantului V.N. Kudreavţev, drept semn al com-
ponenţei de infracţiune de bază trebuie de considerat 
calitatea (trăsătură distinctivă) a infracţiunii care sati-
sface următoarele cerinţe: a) împreună cu alte semne 
determină gradul prejudiciabil, ilegalitatea, vinovăţia şi 
pasibilitatea faptei infracţionale; b) exprimă deosebirea 
acesteia de alte infracţiuni şi încălcări de lege; c) este 
indicată direct în lege şi rezultă, în mod evident, din in-
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terpretarea acesteia; d) nu derivă de la alt semn; e) este 
specifică tuturor infracţiunilor de acest gen5.

Astfel, semnele componenţei infracţiunii calificate, 
în opinia noastră, servesc drept temei al răspunderii pe-
nale. Condiţionând calificarea faptei infracţionale, cir-
cumstanţele atenuante şi agravante – semne ale compo-
nenţei infracţiunii, ce influenţează mărimea pedepsei-
tip, stabilită în lege de către legislator, aceasta fiind mai 
mare sau mai mică, în comparaţie cu mărimea pedepsei 
stabilite în sancţiunea normei PS a CP, ce prevede com-
ponenţa de bază a infracţiunii.

În literatura de specialitate, se menţionează că cir-
cumstanţele calificative apar ca mijloc de diferenţiere 
a răspunderii penale6. Totodată, prin diferenţiere a răs-
punderii penale, unii autori înţeleg împărţirea răspun-
derii efectuată de către legislator, dozarea acesteia, ţi-
nându-se seama de anumite circumstanţe, al cărei scop 
este de a crea pentru organul de drept care aplică legea 
a unui regim dorit, în procesul stabilirii categoriei şi 
cuantumului de răspundere penală pentru infracţiunea 
comisă7. Prin intermediul semnelor calificative, legea 
introduce în elementele componenţei infracţiunii fac-
tori, ce condiţionează prezenţa gradului prejudiciabil al 
infracţiunii8. În aşa mod, legislatorul foloseşte circum-
stanţele cercetate pentru a construi diversitatea unui 
anumit gen de infracţiune, mai gravă sau, din contra, 
cu o gravitate mai mică.

Considerând aceasta, semnele calificative ale com-
ponenţei infracţiunii capătă semnificaţia mijloacelor de 
diferenţiere a răspunderii penale şi le sunt caracteristi-
ce următoarele funcţii: 1) influenţa asupra diferenţierii 
răspunderii penale; 2) influenţa asupra calificării celor 
comise şi, respectiv, asupra stabilirii unei alte pedepse 
– redusă (atenuată) sau înăsprită (agravată).

Astfel, putem defini semnele calificative sau privi-
legiate ca fiind circumstanţe esenţiale stabilite de legea 
penală, caracteristice pentru o parte de infracţiuni de 
un anumit gen, constituind semne ale componenţelor 
acestora, reflectând un grad prejudiciabil-tip al faptei 
comise şi al pericolului social al persoanei vinovatului 
schimbat esenţial, în comparaţie cu cel al componen-
ţei de bază şi care influenţează atât aprecierea legală 
(calificarea) a celor comise, cât şi mărimea răspunderii 
penale. 

În ştiinţa dreptului penal, circumstanţele ce atestă 
un grad prejudiciabil mai mare al infracţiunii sunt de-
numite calificative, iar cele ce atestă un grad prejudici-
abil mai redus al acesteia – privilegiate9. În acest sens, 
susţinem opinia savanţilor, care consideră că semnele 
calificative şi privilegiate, incluse în componenţa de 
infracţiune, schimbă calificarea acesteia şi în virtutea 
faptului dat – ambele feluri de semne pot fi apreciate ca 
fiind calificative, adică semne ce atrag după sine schim-
barea calificării infracţiunii, apariţia unei noi sancţiuni, 
precum şi diferenţierea pedepsei6. În aşa caz, conside-
răm că este mai corect să definim circumstanţele pre-

zente în partea specială a CP ca semne calificative sau 
privilegiate ale componenţei de infracţiune cu termenii 
de circumstanţe calificative atenuante şi circumstanţe 
calificative agravante. 

În acest sens, autorul L.A. Prohorov, în genere, 
propune de a abroga utilizarea în lege a conceptului 
de „circumstanţele atenuante şi agravante” în diferi-
te calităţi şi a utiliza doar noţiunea de „circumstanţe 
calificative”10. Savanţii români Costică Bulai şi Bog-
dan N.Bulai consideră că odată ce circumstanţele 
atenuante sau agravante sunt incluse în componenţe 
de infracţiune, ele servesc la calificarea acesteia, şi 
nu la stabilirea şi aplicarea pedepsei pentru această 
infracţiune, de aceea propun să fie denumite nu cir-
cumstanţe, ci elemente circumstanţiale1. Vizavi de 
problema dată, considerăm că circumstanţele prevă-
zute în partea specială a CP şi incluse în componen-
ţa de infracţiune, având o natură juridică diferită de 
cea a circumstanţelor atenuante şi agravante generale 
prevăzute de partea generală a CP, trebuie să fie de-
numite diferit. În acest context, autorul T.A. Lesniev-
ski-Kostariova propune ca în partea generală a legii 
penale să fie formată o bază legislativă a institutului 
semnelor calificative şi privilegiate11.

Este de menţionat şi faptul că înseşi discuţiile pri-
vind unitatea şi deosebirea naturii juridice a circum-
stanţelor, prevăzute în normele părţii speciale a CP, 
ca semne calificative ale componenţei infracţiunii şi a 
circumstanţelor atenuante şi agravante generale, pre-
văzute în partea generală a CP, au dat naştere ideii de 
unificare a acestor categorii juridice.

Astfel, luând ca bază ideea unităţii naturii juridice 
a circumstanţelor cercetate, A.P. Kozlov a înaintat pro-
punerea despre unificarea circumstanţelor agravante 
prevăzute în partea generală a CP şi a circumstanţelor 
agravante speciale – semne calificative prevăzute în 
normele părţii speciale a CP şi includerea lor într-o lis-
tă comună12. După părerea autorului, un argument în 
apărarea acestei idei este faptul că, în teoria dreptului 
penal, se vorbeşte de obicei despre divizarea felurilor 
circumstanţelor agravante în generale şi speciale, în 
timp ce, de fapt, trebuie de vorbit despre delimitarea 
felurilor aplicării circumstanţelor agravante: într-un 
caz circumstanţele agravante se aplică la stabilirea pe-
depsei, iar în celălalt caz – la calificarea infracţiunii12. 
Însă nu este complicat de combătut această afirmaţie. 
În primul rând, însăşi cerinţa de a delimita aceste ca-
tegorii de circumstanţe vine nu din partea ştiinţei, ci 
din partea legislatorului, care leagă de ele consecinţe-
le juridice diferite. În al doilea rând, deosebirea dintre 
aceste circumstanţe rezultă din specificul trăsăturilor 
ce sunt proprii circumstanţelor agravante şi semnelor 
calificative. În opinia noastră, anume neglijarea natu-
rii juridice a circumstanţelor agravante generale şi cir-
cumstanţelor agravante – semne calificative – şi preo-
cuparea doar de asemănarea externă a acestora duce la 
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tragerea concluziei false despre necesitatea unificării 
totale a circumstanţelor cercetate.

Este de menţionat şi faptul că A.P. Kozlov, analizând 
întrebarea privind unificarea circumstanţelor agravan-
te, s-a limitat doar la cercul de circumstanţe agravante 
prevăzute de părțile generală şi specială ale CP, fără a 
se expune asupra circumstanţelor atenuante. Însă, dacă 
vom implica şi circumstanţele atenuante ca destinatar 
al ideii unificării, atunci realizarea acesteia se va ciocni 
cu probleme de nerezolvat, din motivul că lista circum-
stanţelor atenuante este deschisă (alin.(2) art.76 CP) şi 
nu există posibilitate de a descrie şi a include în aceeaşi 
listă a unui cerc nedeterminat de circumstanţe. Pornind 
de la aceste argumente, ajungem la concluzia netemei-
niciei ideii de unificare totală a circumstanţelor specia-
le (semne calificative sau privilegiate) şi a circumstan-
ţelor atenuante şi agravante generale. 

Polemica şi opiniile controversate existente în ştiin-
ţa dreptului penal privind coraportul dintre circumstan-
ţele atenuante şi agravante generale şi circumstanţele 
speciale, prevăzute ca semne calificative ale compo-
nenţei infracţiunii, sunt condiţionate de mai multe mo-
mente. Astfel, circumstanţele comparate prezintă multe 
trăsături comune: şi unele, şi altele se referă la caracte-
rizarea faptei infracţionale şi a persoanei vinovatului; 
au aceeaşi orientare în direcţia micşorării sau măririi 
răspunderii şi pedepsei penale. La fel, comparând cir-
cumstanţele enumerate în art.76, 77 CP, cu cele indica-
te în partea specială a CP, observăm că unele chiar au 
aceeaşi formulare şi conţinut, adică denumirea unora 
textual coincide. Acest fapt se observă în majoritatea 
cazurilor la circumstanţele agravante şi parţial la cir-
cumstanţele atenuante, de exemplu: „săvârşirea infrac-
ţiunii cu bună ştiinţă asupra unui minor sau a unei femei 
gravide ori profitând de starea de neputinţă cunoscută 
sau evidentă a victimei, care se datorează vârstei înain-
tate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor”; 
săvârşirea infracţiunii asupra unei persoane în legătură 
cu îndeplinirea de către ea a obligaţiilor de serviciu sau 
obşteşti (alin.(2) lit.d), e) art.145; alin.(1) lit.e), f) art.77 
CP ); săvârşirea infracţiunii în stare de afect survenită 
în mod subit, provocată de acte ilegale sau imorale ale 
victimei (art.146; art.76 alin.(1) lit.g) CP).

Însă abordarea sistemică la cercetarea circumstanţe-
lor atenuante şi agravante speciale, prevăzute în partea 
specială a CP, ne permite să afirmăm că aceste circum-
stanţe au calităţi distincte atât în esenţa lor, cât şi după 
trăsăturile caracteristicilor, în coraport cu circumstan-
ţele atenuante şi agravante stabilite în partea generală 
a CP. 

O deosebire principială între circumstanţele ce ate-
nuează şi agravează răspunderea şi pedeapsa penală, 
prevăzute în PG a CP, şi circumstanţele speciale con-
stă în rolul lor diferit în reglementarea juridico-penală. 
Astfel, circumstanţele atenuante şi agravante genera-
le constituie un criteriu de individualizare a pedepsei, 

cu ajutorul cărora instanţa de judecată poate să dea o 
apreciere adecvată gradului prejudiciabil al infracţiunii 
şi să aplice o pedeapsă echitabilă în limitele sancţiunii 
normei PS a CP, pe când circumstanţele speciale pre-
văzute în PS a CP constituie un mijloc de diferenţiere a 
răspunderii penale, cu ajutorul cărora legiuitorul con-
struieşte noi componenţe de infracţiuni, determinând 
gradul prejudiciabil tipic al infracţiunii.

O altă trăsătură distinctă a circumstanţelor supuse 
comparării este faptul că legislatorul nu determină în 
mod concret măsura de influenţă a circumstanţelor pre-
văzute la art.76, 77 CP, pe când măsura de influenţă a 
circumstanţelor speciale, prevăzute în partea specială a 
CP, este strict determinată de legislator, prin stabilirea 
unor noi limite minimale şi maximale ale sancţiunii. 
Astfel, circumstanţele calificative speciale stabilesc 
limite noi ale pedepsei, pe când circumstanţele atenu-
ante şi agravante generale, în procesul individualizării 
pedepsei, oferă instanţei de judecată doar posibilitatea 
de a alege pedeapsa pornind de la limitele sancţiunii 
nomei părţii speciale. De aceea natura juridică a aces-
tor categorii de circumstanţe este diferită şi egalarea lor 
este inadmisibilă.

Încă o problemă ce ţine de coraportul dintre circum-
stanţele atenuante şi agravante generale şi circumstan-
ţele calificative sau privilegiate este folosirea în lege a 
diferitelor mijloace lexicale pentru desemnarea uneia şi 
aceleiaşi noţiuni.

Aşa, de exemplu, la art.146 şi 156 CP RM este pre-
văzută ca circumstanţă atenuantă calificativă săvârşirea 
infracţiunii în stare de afect. Cum rezultă din lege, sta-
rea respectivă poate fi provocată de: 1) acte de violen-
ţă; 2) insulte grave; 3) alte acte ilegale sau imorale ale 
victimei. Însă, în lista circumstanţelor atenuante, pre-
văzută la alin.(1) art.76 CP, este stipulată circumstan-
ţa cu următorul conţinut: ilegalitatea sau imoralitatea 
acţiunilor victimei, dacă ele au provocat infracţiunea. 
Analizând circumstanţele agravante generale, enume-
rate în alin.(1) art.77 CP RM, şi circumstanţele agra-
vante – semne calificative, stabilite în normele părţii 
speciale a CP, la fel observăm că şi unele dintre acestea 
sunt denumite în mod diferit de către legislator. Aşa, 
de exemplu, la lit.a) alin.(1) art.77 CP este prevăzută 
în calitate de circumstanţă agravantă – săvârşirea in-
fracţiunii de către o persoană care anterior a fost con-
damnată pentru infracţiune similară sau pentru alte 
fapte care au relevanţă pentru cauză, iar la lit.o) alin.
(2) art.145 CP RM este prevăzut în calitate de semn 
calificativ – săvârşirea infracţiunii de către o persoană 
care anterior a mai săvârşit un omor intenţionat pre-
văzut la alin.(1). Astfel, pentru existenţa respectivei 
circumstanţe agravante în partea generală a CP, este 
necesară prezenţa condamnării anterioare, pe când în 
partea specială a CP, circumstanţa agravantă similară 
se aplică în următoarele condiţii:1) omorul este săvârşit 
de o persoană care a comis anterior o infracţiune prevă-
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zută la alin.(1) art.145 CP RM; 2) făptuitorul nu a fost 
condamnat anterior pentru niciuna din faptele de omor 
care se repetă; 3) nu a expirat termenul de prescripţie 
de tragere la răspundere penală, stabilit la art.60 CP 
RM. Circumstanţa agravantă analizată este aplicabilă 
numai în cazul în care se succed două sau mai multe 
fapte, care sunt prevăzute de alin.(1) art.45 CP RM13. 
Totodată, semnul calificativ constituie săvârşirea de 
către infractor în mod repetat a faptei prevăzute de 
componenţa de bază, pe când circumstanţa agravantă 
presupune atât săvârşirea infracţiunii similare, cât şi să-
vârşirea altor fapte care au relevanţă pentru cauză. La 
lit.c) alin.(1) art.77 CP, este prevăzută în calitate de cir-
cumstanţă agravantă săvârşirea infracţiunii prin orice 
formă de participaţie, iar la lit.b) alin.(2), lit.b) alin.(3) 
art.186, 187 CP RM, în calitate de semn calificativ este 
prevăzută săvârşirea infracţiunii de două sau mai mul-
te persoane şi, respectiv, săvârşirea infracţiunii de un 
grup criminal organizat sau o organizaţie criminală. 
Astfel, în partea generală a CP este vorba despre orice 
formă de participaţie, în timp se în partea specială a 
CP se vorbeşte despre formele concrete ale participa-
ţiei. La lit.h) alin.(1) art.77 CP este prevăzută circum-
stanţa agravantă săvârşirea infracţiunii prin acte de o 
deosebită cruzime sau prin batjocorirea victimei, pe 
când circumstanţa dată în calitate de semn calificativ la 
lit.j) alin.(2) art.145 CP constă în săvârşirea infracţiunii 
cu o deosebită cruzime, precum şi din motive sadice. 
Astfel, acţiunile de batjocorire a victimei se referă la 
latura obiectivă a infracţiunii, iar motivele sadice – la 
latura subiectivă a infracţiunii. La fel, la lit.m) alin.(1) 
art.77 CP este prevăzută circumstanţa agravantă săvâr-
şirea infracţiunii profitând de starea excepţională, de 
calamităţile naturale, precum şi de dezordini de masă, 
pe când în calitate de semn calificativ la lit.a) alin.(3) 
art.186, 187, 188 CP RM, este prevăzută săvârşirea 
infracţiunii în timpul unei calamităţi. Astfel, circum-
stanţa agravantă generală presupune anume profitarea 
de fenomenele menţionate, adică făptuitorul foloseşte 
această situaţie de fapt, pentru a comite infracţiunea, pe 
când circumstanţa calificativă specială prezumă comi-
terea faptei în timpul unei calamităţi, adică în perioada 
de timp cuprinsă între momentul când se produce eve-
nimentul ce dă naştere stării de calamitate şi momentul 
când această stare încetează13. Totodată, circumstanţa 
agravantă generală se referă doar la calamităţile natu-
rale (cutremur de pământ, inundaţie, alunecări de teren, 
întroienire, furtună, uragan etc.), precum şi la starea 
excepţională şi dezordini de masă, iar circumstanţa ca-
lificativă specială se referă la calamităţi în general, ceea 
ce presupune atât calamităţile naturale, cât şi calamităţi 
de altă natură: tehnogenă (avarii industriale, accidente 
de proporţii în transport, ruperea digurilor, accidente cu 
degajarea substanţelor puternic toxice, radioactive sau 
biologice periculoase, incendii, explozii etc.) sau soci-
ală (război, intervenţie militară străină, conflict militar 

local, lovitură de stat, puci militar etc.) 13. La lit.i) alin.
(1) art.77 CP este prevăzută circumstanţa agravantă 
generală – săvârşirea infracţiunii prin mijloace care 
prezintă un pericol social sporit, pe când circumstanţa 
calificativă specială prevăzută la lit.m) alin.(2) art.145 
CP, diferă după conţinut, şi anume, este vorba despre 
omorul săvârşit prin mijloace periculoase pentru viaţa 
sau sănătatea mai multor persoane. În acest sens, noţi-
unea – pericolul social sporit, este una mai largă decât 
noţiunea – viaţa sau sănătatea mai multor persoane.

În aşa mod, în urma cercetării efectuate, raportând 
circumstanţele atenuante şi agravante generale enume-
rate în alin.(1) art.76 şi alin.(1) art.77 CP RM la cir-
cumstanţele calificative atenuante şi agravante – semne 
ale componentelor de infracţiune prevăzute în partea 
specială a CP, am ajuns la următoarele concluzii:

1. Nici o circumstanţă calificativă atenuantă – semn 
calificativ – prevăzută în norma părţii speciale a CP, nu 
coincide pe deplin, nici după denumire, nici după con-
ţinut cu circumstanţele atenuante generale prevăzute în 
partea generală a CP la alin.(1) art.76.

2. Din 13 circumstanţe agravante enumerate la alin.
(1) art.77 CP, 9 circumstanţe sunt prevăzute în normele 
părţii speciale a CP în calitate de circumstanţe califica-
tive, dintre care, 5 circumstanţe calificative agravante 
nu coincid pe deplin nici după denumire, nici după con-
ţinut cu circumstanţele agravante generale prevăzute în 
partea generală a CP la alin.(1) art.77.

3. Unele circumstanţe calificative atenuante şi agra-
vante prevăzute de normele părţii speciale a CP, după 
conţinutul lor sunt mai înguste, iar altele, dimpotrivă 
– mai largi decât circumstanţele atenuante şi agravante 
generale enumerate în partea generală a CP la alin.(1) 
art.76, alin.(1) art.77. 

4. Unele circumstanţe atenuante şi agravante gene-
rale prevăzute la alin.(1) art.76, alin.(1) art.77 CP, în 
general, nu sunt indicate în calitate de semne calificati-
ve în normele părţii speciale a CP şi, respectiv, nu for-
mează componenţe noi de infracţiuni cu sancţiuni noi, 
şi invers, multe circumstanţe calificative atenuante şi 
agravante, prevăzute de normele din partea specială a 
CP, nu există în listele legale prevăzute în partea gene-
rală a CP la alin.(1) art.76, alin.(1) art.77.

Pledând pentru unificarea terminologiei utilizate în 
partea generală şi în partea specială a CP, V.N. Kudrea-
vţev menţionează, că în legislaţie deseori se întrebuin-
ţează omonime şi sinonime, de care nu este necesitate14, 
opinie la care ne aliniem.

Circumstanţele calificative atenuante şi agravante, 
prevăzute în partea specială a CP, constituie semne ale 
componenţei de infracţiune şi atestă o schimbare esen-
ţială a gradului prejudiciabil al infracţiunii, în compara-
ţie cu cel care este determinat de semnele componenţei 
de infracţiune de bază. Considerăm că legislatorul, la 
legiferarea unor astfel de componenţe ale infracţiunii, 
în fiecare caz, selectează doar acele circumstanţe care, 
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în mod deosebit, influenţează asupra gradului prejudi-
ciabil al genului respectiv de infracţiune şi, pe ele, în 
raport cu componenţele de bază, construieşte compo-
nenţe calificative ale infracţiunii.

 Analizând pedepsele prevăzute de componenţa in-
fracţiunii de bază, componenţa infracţiunii cu circum-
stanţe calificative atenuante şi componenţa infracţiunii 
cu circumstanţe calificative agravante ale omorului, a 
vătămării intenţionat grave a integrităţii corporale sau 
a sănătăţii şi a vătămării intenţionat medii a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii, observăm o diferenţă impor-
tantă a mărimii acestora. 

Astfel, comparând, de exemplu, omorul cu circum-
stanţe calificative atenuante, şi anume, omorul săvâr-
şit în stare de afect şi pruncuciderea (art.146; 147 CP) 
cu omorul prevăzut la componenţa de bază a acestei 
infracţiuni – omorul simplu (art.145 alin.(1) CP), con-
statăm că legislatorul, diferenţiind răspunderea penală, 
stabileşte la componenţele cu circumstanţe calificative 
atenuante o pedeapsă maximă de 5 ani închisoare, ce 
este după mărime, sub limita minimă a pedepsei pre-
văzute pentru omorul simplu – 8 ani de închisoare. 
Totodată, pentru omorul cu circumstanţe calificative 
agravante, legislatorul stabileşte o pedeapsă minimă de 
15 ani închisoare, echivalând-o cu maximul pedepsei 
prevăzute la componenţa de bază a infracţiunii – 15 ani 
de închisoare. 

În aşa mod, rolul circumstanţelor calificative ate-
nuante şi agravante la diferenţierea răspunderii penale 
este destul de important. 

După cum am mai menţionat, stabilirea corectă a 
naturii juridice a circumstanţelor atenuante şi agravan-
te generale şi a celor calificative (speciale), are o mare 
importanţă practică pentru a exclude evaluarea dublă 
a lor la stabilirea pedepsei. În alin.(3) art.76 CP RM 
este prevăzut că „La stabilirea pedepsei, instanţa de ju-
decată nu consideră drept atenuantă circumstanţa care 
este prevăzută de lege ca element constitutiv al infrac-
ţiunii”. O asemenea privire este legiferată şi în alin.(2) 
art.77 CP RM, care stabileşte că „Dacă circumstanţele 
menţionate la alin.(1) sunt prevăzute la articolele co-
respunzătoare din partea specială a prezentului cod în 
calitate de semne ale acestor componenţe de infracţi-
uni, ele nu pot fi concomitent considerate drept circum-
stanţe agravante”. 

În practica judiciară a RM, la fel nu se admite eva-
luarea dublă a circumstanţelor atenuante şi agravante 
generale şi a celor speciale (calificative). Aşa în pct. 3 
al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Re-
publicii Moldova cu privire la aplicarea în practica 
judiciară a principiului individualizării răspunderii şi 
a pedepsei penale, nr.16 din 31.05.2004, se explică in-
stanţelor de judecată că în cazurile în care circumstanţa 
ce atenuează sau agravează răspunderea (art.76-77 CP) 
este indicată în dispoziţiile articolului părţii speciale a 
Codului penal în calitate de unul din semnele calificati-

ve ale infracţiunii, ea nu poate fi luată în consideraţie la 
stabilirea pedepsei pentru această infracţiune.

O asemenea interdicţie este prevăzută, de exemplu, 
în art.61 alin.(3) şi art.63 alin.(2) CP al Federaţiei Ruse, 
la fel şi în alin.(3) art.46 şi art.50 CP al Germaniei15, 16. 

Este de menţionat faptul că, în literatura de specia-
litate autohtonă, la momentul de faţă, interdicţia eva-
luării duble a circumstanţelor atenuante şi agravante 
generale şi a celor speciale (calificative) este discutată 
superficial17. Totodată, la cercetarea problemei date este 
necesar a clarifica întrebarea privind natura juridică a 
interdicţiei de a evalua dublu circumstanţele cercetate. 
În opinia noastră, răspunsul la această întrebare îl pu-
tem afla dacă vom înţelege just coraportul dintre sferele 
de diferenţiere şi individualizare a răspunderii penale.

În această ordine de idei, savantul rus I.I. Karpeţ, 
consideră că există doar un singur proces – individu-
alizarea pedepsei penale, realizată în două sfere: 1) de 
către legislator în lege şi 2) de către instanţa de judecată 
la stabilirea pedepsei. Nu suntem de acord cu această 
opinie, deoarece sferele, amintite mai sus, se deosebesc 
după subiect, precum şi după temeiuri şi mijloace de 
realizare a lor. O opinie, opusă celei expuse de către         
I.I. Karpeţ, o are Iu.B. Melnikova, care apreciază dife-
renţierea răspunderii penale ca o stabilire în lege a for-
melor, volumului şi măsurii acesteia, în dependenţă de 
caracterul şi gradul de pericol social al infracţiunii, per-
soanei celui vinovat şi circumstanţele ce atenuează şi 
agravează răspunderea. În aşa mod, răspunderea penală 
fiind iniţial diferenţiată, ulterior, în procesul realizării 
ei, ea este individualizată de către organele de drept, 
iar în cele din urmă – de către instanţa de judecată. De 
aceea, în opinia autorului, individualizarea răspunderii 
penale constituie stabilirea de către organele de drept a 
măsurii răspunderii persoanei concrete pentru comite-
rea infracţiunii concrete în strictă corespundere cu gra-
vitatea celor comise şi a persoanei celui vinovat18. 

Astfel, Iu.B. Melnikova, pe bună dreptate, deose-
beşte două sfere menţionate mai sus, şi anume, cea a 
diferenţierii şi cea a individualizării răspunderii pena-
le. Noi, la fel, susţinem că subiect al diferenţierii este 
legislatorul, iar subiect al individualizării – organele 
de drept, iar în cele din urmă – instanţa de judecată. 
Totodată, diferenţierea răspunderii penale se realizează 
în lege până la comiterea infracţiunii, pe când indivi-
dualizarea răspunderii penale este posibilă doar după 
comiterea infracţiunii concrete de către individ. Teme-
iul diferenţierii răspunderii penale îl constituie gradul 
prejudiciabil tipic al infracţiunii, pe când temeiul in-
dividualizării răspunderii penale – evaluarea gradului 
prejudiciabil individual al infracţiunii concrete şi al 
persoanei celui vinovat. 

În aşa mod, cu toate că procesele de diferenţiere şi 
individualizare sunt legate din punct de vedere juridic 
şi logic, totuşi diferenţierea şi individualizarea răspun-
derii constituie procese calitativ diferite19. 
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În literatura de specialitate, se încearcă a argumenta 
ştiinţific posibilitatea evaluării duble a circumstanţelor 
atenuante şi agravante generale şi a celor speciale (ca-
lificative ). Aşa, T.A. Lesnievski-Kostariova a înaintat 
opinia conform căreia, în dependenţă de faptul în ce 
măsură fiecare circumstanţă calificativă a componen-
ţei infracţiunii îşi găseşte exprimare într-o infracţiune 
concretă (de exemplu, exprimarea calitativă sau can-
titativă), ea poate influenţa răspunderea persoanei vi-
novate atât în calitate de circumstanţă calificativă sau 
privilegiată, cât şi în calitate de circumstanţă atenuantă 
sau agravantă generală şi, prin urmare, circumstanţele 
prevăzute la articolele corespunzătoare din partea spe-
cială a CP în calitate de semne calificative ale acestor 
componenţe de infracţiuni, concomitent pot fi luate în 
consideraţie şi ca circumstanţe atenuante şi agravante 
la stabilirea pedepsei20. Nu susţinem această opinie. 

Totalizând cercetările efectuate, concluzionăm că 
circumstanţele atenuante şi agravante – semne califi-
cative sau privilegiate ale componenţei infracţiunii 
– sunt destinate pentru a diferenţia răspunderea pena-
lă şi vorbesc despre o schimbare esenţială a gradului 
prejudiciabil al infracţiunii în care ele sunt prezente, în 
comparaţie cu componenţa de bază a infracţiunii. Prin 
aceasta ele se deosebesc de circumstanţele atenuante şi 
agravante generale, prevăzute în partea generală a CP şi 
constituie un institut de sine stătător al dreptului penal.

Totodată, considerăm că este necesar a delimita în 
legea penală circumstanţele atenuante şi agravante ge-
nerale de cele speciale prevăzute de normele din par-
tea specială a CP ca semne calificative sau privilegiate 
ale componenţei infracţiuni, prin atribuirea la cele din 
urmă a denumirii de circumstanţe calificative agravan-
te şi, respectiv – circumstanţe calificative atenuante. În 
acest sens, propunem a modifica art.117 din CP RM în 
următoarea redacţie: 

Concurenţa dintre două norme speciale are urmă-
toarele varietăţi:

a) între componenţa de infracţiune cu circumstanţe 
calificative atenuante şi alta cu circumstanţe calificati-
ve agravante – infracţiunea se califică în baza celei cu 
circumstanţe calificative atenuante; 

b) între două componenţe de infracţiuni cu circum-
stanţe calificative atenuante – infracţiunea se califică 
în baza normei penale care prevede pedeapsa mai 
blândă; 

c) între două componenţe de infracţiuni cu circum-
stanţe calificative agravante – infracţiunea se califică 
în baza normei penale care prevede o pedeapsă mai 
aspră.

Recenzent: 
Mariana GRAMA,

 doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)
_______
* Este de menţionat faptul că legislatorul evită să denu-

mească aceste circumstanţe ca fiind semne calificative sau 
privilegiate. Aceste noţiuni sunt acceptate în ştiinţa dreptului 
penal.
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D icţionarul explicativ român interpretează no-
ţiunea „caracter” ca trăsătură distinctă care 

constituie specificul unui lucru, al unui fenomen, în-
suşire, particularitate a unui organism8. Din punct de 
vedere juridic, aceasta ar însemna totalitatea trăsături-
lor caracteristice unei norme juridice care o face să se 
deosebească de altele. 

În literatura de specialitate, problema caracterului 
normativ de mult timp se află în discuţia autorilor, fi-

ecare propunându-şi soluţia. Savantul rus A.F. Şeba-
nov, în monografia sa8, indică că clasificarea actelor 
normativ-juridice e posibilă în funcție de mai multe 
criterii. În funcție de acţiunea actului normativ-juri-
dic, urmează a cunoaşte acte normativ-juridice care 
acţionează în timp, spaţiu şi asupra persoanelor. Cele 
din urmă pot fi generale, speciale şi excepţionale. 

Autorul din Federaţia Rusă F.R. Farşatov în lucra-
rea sa cu privire la normele speciale de drept11 scrie că 

PRECIzăRI  PRIVIND  CARACTERuL  
CONŢINuTuLuI NORMATIV  CA  uNuL  DIN  

FACTORII  CE  CARACTERIzEAză  PuTEREA  
juRIDICă  A  ACTuLuI NORMATIV-juRIDIC  

ADOPTAT  DE  ORGANuL  STATAL
oleg PoAlElUngI,

doctorand (USM)

REzuMAT
Prezentul articol va demonstra că caracterul conţinutului normativ al actului normativ-juridic este unul din 

factorii ce caracterizează puterea juridică a actului normativ-juridic prin aceea că o poate determina să fie mai 
mare sau mai mică. Tot aici vor fi generalizate şi actualizate în corespundere cu legislaţia în vigoare componen-
tele ce caracterizează conţinutul normativ al actului normativ-juridic, vom descrie problemele teoretice care au 
persistat în acest domeniu şi care sunt căile de soluţionare a lor. Prin prisma principiului priorităţii legii, autorul 
va încerca să argumenteze necesitatea aprecierii caracterului conţinutului normativ al actului normativ-juridic ca 
unul din factorii ce caracterizează puterea juridică a acestuia şi va explica importanţa cunoaşterii acestui moment 
pentru ordinea juridică a Republicii Moldova. Se va descrie punctul de vedere asupra modului de reglementare 
şi instituire în ordinea juridică existentă a unor aşa categorii, cum sunt actele normativ-juridice general, special şi 
excepţional, se va accentua importanţa cunoaşterii caracterului conţinutului normativ al actului normativ-juridic 
din considerentele aplicării corecte a acestuia la încadrarea juridică a unui fapt apărut în viaţa de toate zilele şi care 
pot fi consecinţele nerespectări sau necunoaşterii importanţei acestui caracter. Se va atrage atenţia asupra lacunelor 
admise de legiuitor în procesul elaborării dreptului privitor la problema tratării caracterului normativ pentru actele 
legislative, se va aminti de noţiunea de putere juridică care deocamdată nu este expusă la nivel de lege. 

Cuvinte-cheie: caracter al conţinutului normativ, act legislativ general, special, excepţional; prioritatea le-
gii, putere juridică, putere juridică a actului normativ-juridic, poziţie ierarhică, factori ce condiţionează puterea 
juridică a actului normativ-juridic, factori ce caracterizează puterea juridică a actului normativ-juridic.

SuMMARY
The present article will demonstrate that the character of the normative content of the normative-juridical act is 

one of the factors characterizing the juridical power of the normative-juridical act by the fact that it can determine it 
be bigger or smaller. Here there should be generalized and actualized in correspondence with the legislation in force, 
its components characterizing the normative content of the normative-juridical act, we shall describe the theoreti-
cal problems, which have been persisting in this field and which are the ways of their solution. From the point of 
view of the principle of priority of law, the author will make an attempt to argument the necessity of appreciation 
of the character of the normative content of the  normative-juridical act as one of the factors, which characterizes 
its juridical power and will explain the importance of the knowledge of this moment for the juridical order of the 
Republic of Moldova. There will be described the point of view as to the mode of regulation and establishing of 
the existing juridical order of such categories like the general normative-juridical acts, special and exceptional, 
there will be stressed the importance of the knowledge of the character of the normative content of the normative-
juridical act taking into consideration its correct application in legally harmonizing the facts appearing in every day 
activity and which can be the consequence of not respecting or not knowing the importance of the given character. 
Attention should be drawn on the drawbacks admitted by the lawmaker in the process of the elaboration of the law 
as to the problem of treatment of the normative character ]n case of legislative acts, the notion of juridical authority 
should be mentioned, which is still not exposed at the level of law for the time being. 

Key-words: caracter of the normative content, general legislative act, special, exceptional, law priority, law 
authority, juridical authority of normative-juridical act, hierarchical position, factors conditioning the juridical au-
thority of the normative-juridical act, factors characterizing the juridical authority of the normative-juridical act. 
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crearea normelor speciale este legată, în exclusivita-
te, de componenţa subiecţilor. În funcţie de acţiunea 
actului normativ-juridic asupra persoanelor, normele 
acestuia pot fi divizate în generale – care se răsfrâng 
asupra tuturor persoanelor fizice şi juridice; speciale, 
care îşi răsfrâng acţiunea asupra unui cerc de persoane 
strict determinat (colaboratori de poliţie, pensionari 
ș.a.), şi norme care îl privesc pe un anumit subiect 
concret (Curtea Supremă de Justiţie, Procurorul ge-
neral etc.). Asemenea categorii de norme autorul le 
mai numeşte personificate11. S-a putut observa că la 
baza clasificării actelor normativ-juridice, în funcție 
de caracterul normelor cuprinse în ele, se află subiec-
tul raportului juridic.

Cunoaştem însă că normele actului normativ-juri-
dic, pe lângă subiecţi, acţionează şi asupra raportu-
rilor ce apar în jurul unui obiect comun. Altfel spus, 
caracterul normelor cuprinse în actul normativ-juridic 
este determinat şi de obiectul reglementării, adică 
de totalitatea de relaţii asupra cărora este îndreptată 
energia actului normativ-juridic, fiind posibilă aceeaşi 
clasificare în actele normativ-juridice generale, ramu-
rale şi speciale: generale – acţionează fără oarecare 
limitări asupra tuturor relaţiilor sociale aflate sub ju-
risdicţia statului. În primul rând, acestea sunt princi-
piile constituţionale privitor la drepturile omului etc.; 
ramurale – sunt limitate de obiectul de reglementare 
a acestei ramuri (legislaţia civilă se răsfrânge asupra 
relaţiilor patrimoniale şi personale nepatrimoniale, 
subiecţii cărora sunt egali şi autonomi, nefiind în rela-
ţii de subordonare; legile administrative – asupra rela-
ţiilor de administrare şi administrativ-organizatorice, 
legislaţia muncii – asupra relaţiilor de muncă etc.); 
excepţionale – limitate de un anumit fapt juridic sau 
eveniment odată cu apariţia căruia încep a funcţiona 
normele sale (în cazul unei catastrofe poate fi impusă 
acţiunea unui act normativ ce va reglementa relaţiile 
sociale întru totul diferit de până la întâmplare)8. 

Legislaţia Republicii Moldova prin intermediul 
legilor nr.780 din 27.12.2001 cu privire la actele le-
gislative2, și nr.317 din 18.07.2003 cu privire la acte-
le normative ale Guvernului și ale altor autorități ale 
administrației publice locale și centrale3, a stabilit noi 
categorii de acte normativ-juridice, specificându-se 
soluţia în cazul apariţiei situaţiei de conflict de norme. 
În raport cu caracterul conţinutului lor normativ, aces-
te acte juridice le clasifică după cum urmează: acte 
legislative generale, speciale şi de excepţie. 

Actul legislativ general cuprinde norme juridice 
fie aplicabile tuturor raporturilor sociale şi subiecţilor 
de drept, fie unor anumite categorii de raporturi, fie 
anumitor categorii de subiecți, fără a-şi pierde carac-
terul de generalitate. 

Actul legislativ special cuprinde norme juridice 
aplicabile în exclusivitate unor categorii de raporturi 
sociale sau subiecți strict determinați prin derogare de 

la regula generală. În caz de divergenţă între o normă 
a actului legislativ general şi o normă a actului legisla-
tiv special cu aceeaşi putere juridică, se va aplica nor-
ma actului legislativ special. Stipulând expres că, în 
caz de conflict de norme, prioritate la aplicare va avea 
actul normativ-juridic special, legiuitorul îşi impune 
aportul la regimul legalităţii din stat. Aceeaşi regulă 
el o foloseşte şi pentru actele cu caracter excepţional. 
Punctul 4 al Legii cu privire la actele legislative preve-
de că actul legislativ de excepţie reglementează rapor-
turile sociale generate de situaţii excepţionale. Actul 
legislativ de excepţie derogă de la actele generale şi 
de la cele speciale. În caz de divergenţă între o normă 
a actului legislativ general sau special şi o normă a ac-
tului legislativ de excepţie cu aceeaşi putere juridică, 
se aplică norma actului legislativ de excepţie. 

Practica elaborării actelor normativ-juridice cu-
noaşte când autorităţile statului adoptă acte cu putere 
juridică egală pentru realizarea atribuţiilor sale, însă 
fără a se referi la caracterul conţinutului normativ al 
actului adoptat. Determinarea caracterului acestor acte 
era lăsată pe seama subiecţilor ce aplicau dreptul. 

Astăzi, caracterul conţinutului normativ al actului 
normativ-juridic, de regulă, este indicat în clauza de 
adoptare a actului. În orice caz, pentru actele legisla-
tive se cere acest lucru (a se vedea art.6 alin.(5) Le-
gea Republicii Moldova nr.780-XV din 27.12.2001)2. 
De aceea, fiecare dintre noi, ridicând un act norma-
tiv-juridic în formă de lege, din start va putea deter-
mina puterea acestuia având clauza despre caracterul 
conţinutului normativ. Iar dacă va apărea necesitatea 
corelării actelor, vom fi nevoiţi să cedăm prioritatea 
actelor normativ-juridice după cum urmează: excepţi-
onale, speciale şi generale. 

Un exemplu de act normativ-juridic cu caracter 
general poate servi Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 
cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 
public, care clasifică funcţiile şi categoriile de funcţi-
onari publici. Obiectul acestei legi este reglementarea 
regimului general al funcţiei publice, statutului funcţi-
onarului public, raporturilor juridice dintre funcţiona-
rul public şi autorităţile publice şi alte raporturi ce de-
curg din acestea. Conform acestei legi, colaboratorii 
Procuraturii Generale sunt consideraţi funcţionari pu-
blici. Problemele legate de drepturile şi obligaţiunile 
procurorilor ca funcţionari publici, cariera lor, modi-
ficarea şi suspendarea raporturilor de serviciu, răspun-
derea, se vor reglementa prin intermediul prevederilor 
Legii nr.158-XVI. Totodată, activitatea nemijlocită a 
Procuraturii ca instituţie autonomă în cadrul autori-
tăţilor judecătoreşti este reglementată şi prin Legea 
organică nr.294-XVI din 25.12.2008 cu privire la Pro-
curatură care la fel, pe lângă alte domenii de activitate 
şi de competenţă a procurorului şi procuraturii, regle-
mentează şi problemele legate de: drepturile şi obli-
gaţiunile procurorilor ca funcţionari publici; cariera 
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procurorilor; modificarea şi suspendarea raporturilor 
de serviciu; răspunderea. În asemenea circumstanţe, 
legea cu privire la Procuratură este considerată ca lege 
specială, deoarece cuprinde norme juridice aplicabile 
în exclusivitate unor categorii de raporturi sociale sau 
subiecți strict determinați şi în caz de conflict între 
normele acestor legi, prioritate la reglementarea ra-
porturilor privind, de exemplu, răspunderea procuro-
rului i se va acorda legii cu privire la Procuratură.

Exemplu de norme speciale pot fi aduse actele ju-
ridice din dreptul civil şi penal, cum sunt: normele 
despre vânzare-cumpărare, donaţie, antrepriză, con-
strucţii capitale, sau normele care prevăd răspunderea 
pentru huliganism, tâlhărie, furt şi alte componenţe de 
infracţiune din dreptul penal etc.11. 

La 19 aprilie 2002, un grup de 52 de deputaţi au 
iniţiat în Parlament procedura de revizuire a Consti-
tuţiei Republicii Moldova propunând o nouă redacţie 
pentru art.72 din Constituţie consacrat categoriilor de 
legi. Potrivit proiectului înaintat, deputaţii au propus 
ca art.72 din Constituţie să se completeze cu alin.(5), 
conform căruia, în funcţie de caracterul normelor cu-
prinse, legile se împart în legi generale, legi speciale 
şi legi excepţionale. În opinia autorilor, această com-
pletare decurge din necesitatea de a concretiza carac-
terul legilor privind diverse raporturi sociale, dar cu o 
putere juridică egală. Pentru domeniile care necesită 
reglementări deosebite, ce derogă de la dispoziţii-
le generale, urmează să se adopte legi speciale. Prin 
astfel de legi, opinează deputaţii, se poate reglementa 
statutul juridic al unor autorităţi publice sau unele do-
menii economice, pentru care sunt necesare prevederi 
speciale.

Autorii iniţiativei afirmă că modificările propuse 
au fost determinate şi de recomandările Comisiei Eu-
ropene pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la 
Veneţia), care, examinând proiectul legii de modifi-
care a articolelor, ce vizează statutul juridic special 
al localităţilor din sudul republicii, au evidenţiat ne-
cesitatea de a specifica în Constituţie existenţa legilor 
speciale, care vor defini statutul acestor localităţi.

Grupul de deputaţi subliniază că legile excepţio-
nale urmează să intervină în reglementarea stărilor de 
necesitate a anumitor domenii care fac excepţii de la 
regulile generale sau speciale. În situaţiile excepţiona-
le, în care intervine o modalitate de administrare ex-
clusivă, regulile generale nu pot fi aplicate, prin urma-
re acestea vor fi reglementate prin legi excepţionale, 
care vor avea o acţiune provizorie.

Analizând proiectul de lege în partea referitoare la 
completarea art.72 din Constituţie cu alin.(5), Curtea 
Constituţională şi-a expus „Avizul” asupra iniţiativei 
de revizuire a Constituţiei și a observat următoarele: 
Constituţia, în art.72, stabileşte ierarhia legilor după 
criteriul puterii juridice: constituţionale, organice şi 
ordinare. Clasificarea legilor după acest criteriu este 

caracteristică pentru toate sistemele de drept. Teoria 
generală a dreptului cunoaşte şi alte criterii de clasi-
ficare a normelor de drept, cum ar fi clasificarea după 
caracterul acestora, apartenenţa la o ramură de drept, 
structura logică, sfera de aplicare, acţiunea în timp şi 
spaţiu etc. Astfel, există legi generale, speciale şi ex-
cepţionale, legi materiale şi procedurale, legi civile, 
penale, administrative, legi permanente şi temporare 
ş.a. 

De observat însă că clasificarea legilor după astfel 
de criterii, inclusiv împărţirea acestora în legi gene-
rale, legi speciale şi legi excepţionale, nu se atestă în 
practica constituţională internaţională. 

Propunerea grupului de deputaţi contrazice titlul şi 
dispoziţiile art.72 din Constituţie, în care se evidenţi-
ază categoriile de legi după caracteristicile lor esenţi-
ale: conţinutul reglementărilor, procedura de adoptare 
şi puterea juridică. 

Caracterul general, special sau excepţional al dis-
poziţiilor acestor legi, deşi importante, nu le conferă 
prioritate, încât să fie evidenţiate, în categorii distinc-
te, în constituţie. De menţionat, totodată, că introdu-
cerea unei astfel de clasificări în Constituţie afectea-
ză, în mare măsură, unitatea materiei constituţionale. 
Curtea relevă însă că oportunitatea acestor modificări 
ţine de competenţa exclusivă a Parlamentului.

Prin opinie separată, judecătorul Curţii Constitu-
ţionale Mircea Iuga a considerat nejustificată decizia 
asupra proiectului în partea referitoare la art.72 din 
Constituţie pentru următoarele considerente.

Art.72 din Constituţie stipulează categoriile de legi 
indicând în alin.(1), în mod imperativ, că Parlamentul 
adoptă legi constituţionale, organice şi ordinare. Alin.
(2), (3) şi (4) stipulează limitativ noţiunile asupra ac-
ţiunii juridice a fiecărei categorii de legi şi modului 
de adoptare.

În proiectul privind completarea art.72 din Consti-
tuţie cu alin.(5), se propune subdivizarea categoriilor 
de legi în generale, speciale şi excepţionale, dar nu se 
indică noţiunile, aria acţiunii juridice, puterea juridică 
şi modul de adoptare a acestora.

Fără aceste definiţii exprese, dispoziţiile alin.(5) 
deschid teren pentru adoptarea arbitrară a unor legi, în 
special excepţionale, care ar răspunde doar intereselor 
unei părţi a societăţii, în defavoarea intereselor între-
gii societăţi, ceea ce, conform art.54 alin.(1) din Con-
stituţie, este inadmisibil. Or, art.54 alin.(1) statuează 
expres interdicţia de a adopta legi care ar suprima sau 
ar diminua drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
omului şi cetăţeanului.

Prin dispoziţiile alin.(5) propus de deputaţi, de ase-
menea, se încalcă flagrant principiile constituţionale 
enunţate în titlul I din Constituţie, art.1 alin.(3) din 
care stipulează necondiţionat că Republica Moldova 
este un stat de drept, democratic, în care demnitatea 
omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a 
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personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic 
reprezintă valori supreme şi sunt garantate.

Mircea Iuga consideră că proiectul privind com-
pletarea art.72 din Constituţie cu alin.(5) creează pre-
mise reale pentru depăşirea limitelor de revizuire a 
Constituţiei şi contravine flagrant prevederilor cuprin-
se în art.142 alin.(2) şi art.5 din Constituţia Republicii 
Moldova.

Autorul indică că, admiţând spre examinare de 
către Parlament proiectul privind completarea art.72 
din Constituţie cu alin.(5), Curtea se contrazice. Or, 
în partea descriptivă Curtea arată că acest proiect in-
tră în contradicţie cu titlul art.72 din Constituţie şi cu 
principiul unităţii materiei, ceea ce confirmă opinia, 
că proiectul depăşeşte limitele de revizuire a Consti-
tuţiei1.

Actualmente, cu toate că Constituţia nu conţine 
dispoziţii anume despre actele legislative cu con-
ţinut normativ general, special şi excepţional, în 
schimb, asemenea reglementări definitorii au apărut 
la 14.06.2002 în Legea cu privire la actele legislative, 
adică, după data de 19.04.2001 când Curtea Consti-
tuţională s-a expus asupra avizului de modificare a 
art.72 din Constituţie. Observăm că legiuitorul, fără a 
completa Constituţia, a găsit o cale de a fixa legislativ 
întrebarea despre caracterul normativ al actelor legis-
lative, ceea ce până la acea vreme era lăsat pe seama 
practicienilor. 

Momentul care mai dorim să-l abordăm este uti-
lizarea corectă a noţiunii de „putere juridică” în art.6 
alin.(3) şi (4) din Legea cu privire la actele legislative2 
şi anume, când se menţionează despre „actele legis-
lative cu aceeaşi putere juridică”. Cităm: „în caz de 
divergenţă între o normă a actului legislativ general şi 
o normă a actului legislativ special cu aceeaşi putere 
juridică, se aplică norma actului legislativ special”. Se 
presupune că, în acest caz, legiuitorul are în vedere 
fie două legi organice sau ordinare, fie două hotărâri 
parlamentare normative etc., prin ce ne dă de înţeles 
că caracterul conţinutului normativ al actului norma-
tiv-juridic nu joacă nici un rol asupra randamentului 
puterii juridice, adică nu o face (puterea juridică) să 
fie mai mare sau mai mică, ceea ce, în viziunea noas-
tră, nu este corect. În publicaţiile anterioare, am men-
ţionat că puterea juridică este un fenomen social care 
variază în funcție de mai mulţi factori, cum ar fi or-
ganul care a adoptat-o, competenţa acestuia, inclusiv 
conţinutul normativ al actului etc.6. Una din formele 
prin care se manifestă puterea juridică pentru actul 
normativ-juridic este capacitatea acestuia de a corela 
cu alte acte normativ-juridice pentru a putea fi ierar-
hizat în sistemul legislaţiei în vigoare, adică pentru 
a-şi putea găsi uşor poziţia sa ierarhică. Iar în cazul 
când va apărea necesitatea aplicării sale, prioritate va 
avea actul normativ-juridic ce reglementează aceeaşi 
soluţie identică, dar care este ierarhic mai superior în 

raport cu alte acte normativ-juridice de aceeaşi cate-
gorie.

În monografia Istociniki prava, autorul din Federa-
ţia Rusă S.L. Zivs, în contextul principiului suprema-
ţiei legii, menţionează despre noţiunea de „prioritate 
a legii” astfel: „puterea supremă a legii este reflectată 
în prioritatea ei asupra tuturor actelor administraţi-
ei de stat, cât şi ale administraţiei publice locale. În 
acelaşi timp, noţiunii de prioritate a legii îi corespun-
de noţiunea de subordonare a actelor administrative 
şi ale organelor administraţiei publice locale legii”6. 
Observăm că noţiunea de „prioritate”, care mai des 
se utilizează în dreptul internaţional, este una din for-
mele prin care se manifestă puterea juridică a actului 
normativ-juridic, sau una din formele ce caracterizea-
ză puterea acelui ori altui act juridic, în raport cu alte 
acte juridice.

În această ordine de idei, putem menţiona că prio-
ritatea unei legi organice speciale, în raport cu legea 
organică generală, menită să reglementeze o materie 
comună, se manifesta, în primul rând, prin subordo-
narea celei de a doua primei, realizându-se astfel una 
din calităţile legii, şi anume, de a se putea structura 
ierarhic. 

Considerăm că la alin.(3) şi (4) art.6 al Legii cu 
privire la actele legislative care sunt norme coliziale 
menite să înlăture conflictele de legi4, 9, 10, noţiunea de 
„aceeaşi putere juridică” urmează a fi substituită cu 
noţiunea de „aceeaşi categorie” în următoarea redac-
ţie: „în caz de divergenţă între o normă a actului le-
gislativ general şi o normă a actului legislativ special 
de aceeaşi categorie, se aplică norma actului legislativ 
special”. 

În caz de nerespectare a unei asemenea formulări, 
se creează contradicţii în raport cu noţiunea de „pri-
oritate”, iar ierarhizarea actelor legislative capătă o 
structură vagă.

Să ne referim şi la faptul de ce caracterul conţinutu-
lui normativ al actului normativ-juridic caracterizează 
puterea juridică. Pentru aceasta, trebuie să pornim de 
la faptul că învestirea cu putere juridică a actului nor-
mativ-juridic vine din partea organului competent să 
adopte acest act. Poziţia ierarhică a organului în siste-
mul de autorităţi publice şi competenţa acestuia sunt 
factorii decisivi la învestirea actului normativ-juridic 
cu putere juridică, adică aceşti doi factori condiţionea-
ză direct puterea juridică a actului normativ-juridic5,7. 
Anume organul competent prin procedura de adoptare 
învesteşte actul cu putere juridică şi tot el îi stabileşte 
elementele caracteristice ale puterii prin: denumirea 
actului, stabilirea categoriei acestuia, stabilirea sferei 
sale de acţiune, a caracterului conţinutului său norma-
tiv etc. Observăm că organul care adoptă actul este 
competent atât de a-l învesti cu putere juridică, cât şi 
de a-i stabili caracteristicile puterii care ajută actul de 
a se structura ierarhic şi de a înlătura conflictul cu alte 
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acte normativ-juridice. Să exemplificăm. În Repu-
blica Moldova, adoptarea legilor ţine de competenţa 
exclusivă a Parlamentului. Urmând toate etapele de 
elaborare a dreptului, legea dobândeşte puterea juridi-
că „standard” – de bază, adică egală cu restul actelor 
legislative. Însă nu în toate sferele vieţii este necesară 
reglementarea prin intermediul unei sigure categorii 
de lege, cum ar fi cea constituţională. În aşa mod, le-
giuitorul începe să caracterizeze actul normativ-juri-
dic adoptat de el specificând că este – „lege”, că este 
„lege organică” sau „ordinară”, îi stabileşte sfera de 
acţiune, destinatarii, obiectul de reglementare etc. 
Toate aceste caracteristici influenţează asupra pute-
rii juridice majorând-o, sau micşorând-o, în raport cu 
alte acte normativ-juridice. Este evident că legea este 
mai superioară în raport cu hotărârea, iar legea orga-
nică este mai superioară ca cea ordinară, cea specială 
mai superioară ca cea generală etc.

În funcţie de aceste caracteristici, fiecare poate de-
termina poziţia ierarhică a unui act normativ-juridic 
în raport cu altul de aceeaşi categorie şi ca rezultat să-i 
determine prioritatea aplicării. Trebuie să mai menţi-
onăm că caracteristicile puterii juridice, în cel mai di-
rect mod, depind de puterea juridică „standard”, adică 
acea iniţială de bază. Dacă actul şi-a pierdut puterea 
(a fost abrogat), caracteristicile nu mai au nici o va-
loare. 

Corectările de rigoare le lăsăm pe seama legiuito-
rului, rezervându-ne dreptul de-a ne expune, că pre-
zenţa unei concepţii despre actul normativ-juridic cu 
conţinut normativ diferit este demult timp recunos-
cută în literatura de specialitate şi neglijarea acesteia 
este considerată ca greşeală, mai mult ca atât, carac-
terul conţinutului normativ al actului normativ-juridic 
urmează a fi considerat ca una din formele prin care 
se manifestă puterea juridică a actului, adică este una 
din caracteristicile puterii sale. Necunoaşterea acestor 
legităţi poate pune în pericol cele mai înalte valori ale 
statului democratic, cum sunt drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului.

Recenzent: 
Grigorii FIODOROV,
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REzuMAT
Acest articol este dedicat cercetării ştiinţifice a secretului comercial ca o varietate a informaţiei private şi a 

particularităţilor unei protecţii juridico-penale posibile. Prezentul studiu ştiinţific este fundamentat pe analiza unor 
concepte doctrinare întâlnite în ştiinţa contemporană a dreptului penal, precum şi pe examinarea unor acte legis-
lative. Totodată, categoria secretului comercial este supusă unei analize detaliate prin prisma ştiinţei economice 
şi a dreptului administrativ. În urma cercetării efectuate, s-a demonstrat că în unele împrejurări secretul comercial 
constituie o informaţie privată a persoanei care nu trebuie să fie divulgată terţilor. Aşadar, s-a reuşit a demonstra 
faptul că secretul comercial reprezintă un fenomen complex, componentele căruia sunt dependente de mai multe 
circumstanţe ce urmează a fi demonstrate, în fiecare caz, când se prezumă violarea vieţii private. În final, a fost 
argumentată necesitatea obiectivă în criminalizarea faptei de divulgare a secretului comercial, sugerând spre im-
plementare câteva concluzii şi recomandări menite să perfecţioneze legea penală a Republicii Moldova.

Cuvinte-cheie: viaţă privată, inviolabilitatea vieţii private, date confidenţiale despre persoana juridică, invi-
olabilitatea informaţiei cu privire la profit, date personale, secret comercial, intimitate dreptul la viaţă privată, 
date confidenţiale despre profit.

SuMMARY
This article is dedicated to the scientific research of the commercial secret, as a form of private data, and 

pecularities of its possible legal protection by means of Criminal Law. The present scientific paper is based on 
the legislative approach and the scientific points of view which are met in the modern science of the Criminal 
law. At the same time, the category of commercial secret is submitted to a detailed examination in economics and 
administrative law. As a result, there was proven that in some circumstances the commercial secret can constitute 
the information making part of privacy because it is undesirable to be submitted to a disclosure for secondary 
parties and is referred to the data of personal profits. So, there was demonstrated that, the commercial secret 
represents a complex phenomenon, which structural components depends on a great deal of circumstances that 
ought to be established in each case when the violation of privacy is presumed. Finally, there have been proved 
the objective necessity for criminalization of commercial secret disclosure, and the corresponding legal norm, 
in the view of author, must be urgently implemented in the penal legislation of the Republic of Moldova. 

Key-words: private life, inviolability of private life, confidential data of legal entity, inviolability of profit in-
formation, personal data, commercial secret, privacy, right to privacy, confidential data about personal profit.

резюме
Статья посвящена научному исследованию коммерческой тайны как разновидности частноправовой 

тайны и особенностей возможной уголовно-правовой охраны такого режима информации. Исследование 
основано на анализе доктринальных точек зрения, встречаемых в современной науке уголовного права, а 
также действующего законодательства. Вместе с тем, категория коммерческой тайны была подвергнута 
тщательному изучению сквозь призму экономической науки и административного права. Нами доказано, 
что в некоторых обстоятельствах коммерческая тайна может составлять информацию о частной жизни 
лица, будучи нежелательной для ее разглашения третьим лицам. Нам удалось установить, что она пред-
ставляет собой сложный феномен, структурные компоненты которого зависят от огромного числа обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по каждому случаю, когда презюмируется нарушение неприкосновен-
ности частной жизни в области информации о доходах. В конечном счете, была обоснована необходимость 
введения новой нормы в действующий Уголовный кодекс, криминализирующей разглашение коммерче-
ской тайны.

ключевые слова: частная жизнь, неприкосновенность частной жизни, конфиденциальная информа-
ция о юридическом лице, неприкосновенность информации о доходах, персональные данные, коммерче-
ская тайна, приватность, право на частную жизнь, конфиденциальные данные о доходах.

подрыв коммерческой тайны, являясь факти-
чески экономическим или промышленным 

шпионажем, создает объективные препятствия, а 
иногда приводит к приостановлению нормальной 
финансово-хозяйственной деятельности предприя-
тия, учреждения или организации. Именно поэто-
му правовая защита коммерческой тайны является 

мерой защиты информационно-экономической без-
опасности хозяйствующих субъектов.

Субъективное право на коммерческую тайну 
признается исследователями исключительным, а 
значит – абсолютным гражданским правом1. Со-
ответственно, правовое отношение, возникающее 
между управомоченным и другими лицами по по-
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воду информации, составляющей коммерческую 
тайну, является абсолютным гражданским право-
отношением. 

В этом смысле Ю.В. Дубровский подчеркива-
ет: «Правовая охрана прав на коммерческую тайну 
возникает с момента установления фактической 
монополии обладателя на информацию, составля-
ющую для него коммерческую тайну, и действует 
бессрочно на весь период соблюдения этих требо-
ваний, предъявляемых к охраняемой тайне. Введе-
ние режима коммерческой тайны лишь фиксирует 
факт реализации этого права»2.

Для своего законного обладателя коммерческая 
тайна по своей природе может быть выражена 
только через субъективное право, но не через обя-
занность. Охрана коммерческой тайны базируется 
именно на абсолютных, а не на относительных пра-
воотношениях. В этом смысле правовед Д.В. Огоро-
дов подчеркивает: «Личная и семейная тайны, ком-
мерческая тайна устанавливаются в частных ин-
тересах какого-либо физического или юридического 
лица. Они опосредуют принадлежность некоего 
имущественного или неимущественного блага – со-
ответствующих сведений – определенному лицу»3.

Правовед Ю.В. Дубровский справедливо ука-
зывает: «Цели правового обеспечения безопасной 
экономической деятельности тесно связаны с до-
стижением высокого показателя эффективности 
экономических показателей предпринимательской 
деятельности посредством минимизации произ-
водственных, информационных и иных угроз»4. Со-
ответственно, смеем предположить, что правовое 
обеспечение информационно-экономической безо-
пасности подчинено в первую очередь принципам 
рыночной экономики.

В дополнение цитируемый автор подчеркива-
ет, что угроз информационной безопасности хо-
зяйствующего субъекта может быть несколько, 
классифицируя их по источнику возникновения на 
внешние (к примеру, промышленный шпионаж) и 
внутренние (недобросовестное поведение работ-
ников, которым сведения вверяются в связи с вы-
полнением их служебных обязанностей)5. 

Под коммерческой тайной, в соответствии с 
ч.(1) ст. 1. Закона Республики Молдова № 171 от 
06.07.1994 о коммерческой тайне6, понимаются 
не являющиеся государственной тайной сведения, 
связанные с производством, технологией, управле-
нием, финансовой и другой деятельностью хозяй-
ствующего субъекта, разглашение (передача, утеч-
ка) которых может нанести ущерб его интересам. 
Такие сведения являются собственностью субъекта 
предпринимательства либо находятся в его владе-
нии, пользовании, распоряжении в пределах, уста-
новленных им в соответствии с законодательством.

В современной доктрине сформировалась точка 
зрения, согласно которой сведения, содержащие 

коммерческую тайну, являются разновидностью 
информации конфиденциального характера, по-
зволяющей ее обладателю, установившему для нее 
режим коммерческой тайны:

увеличить доходы от коммерческой деятель-−	
ности;

избежать необоснованных расходов;−	
сохранить устойчивое положение и конкурен-−	

тоспособность на финансовом рынке, рынке това-
ров и услуг; 

получить иную коммерческую выгоду−	 7.
Исходя из смысла ч.(3) ст.5 Закона Республи-

ки Молдова № 171 от 06.07.1994 о коммерческой 
тайне, содержание и объем сведений, составляю-
щих коммерческую тайну, определяются субъектом 
предпринимательства.

Применительно к данному контексту правовед 
О.М. Олейник поясняет: «Коммерческой тайной 
считаются любые сведения, за исключением тех, 
которые запрещено относить к коммерческим, 
определенные в качестве таковых субъектом, на-
пример, предпринимателем. Это означает, что 
объем сведений, составляющих коммерческую 
тайну каждого предпринимателя, будет разным. 
Более того, если решение об отнесении тех или 
иных сведений к коммерческой тайне не принято, 
то режим коммерческой тайны автоматически не 
возникает»8. 

Коммерческая тайна предполагает специальное 
оформление на уровне локальных актов. Правове-
ды И.В. Ершова и Т.М. Иванова поясняют, что в та-
ком акте (или актах) определяется перечень сведе-
ний, составляющих коммерческую тайну, порядок 
ознакомления с этими сведениями, круг лиц, имею-
щих право доступа к сведениям, порядок доступа, 
ответственность за разглашение. Если такой акт не 
принят, режим коммерческой тайны не считается 
установленным9.

Как правило, сами хозяйствующие субъекты 
принимают три акта:

• о перечне сведений, составляющих коммерче-
скую тайну;

• о порядке ознакомления с этими сведениями;
• о круге лиц, имеющих право знакомиться с 

обозначенными сведениями.
Вместе с тем, наличие даже официально утверж-

денного перечня сведений, составляющих коммер-
ческую тайну, само по себе не порождает у работ-
ников организации обязанностей по обеспечению 
их сохранности. 

Необходимо выполнение как минимум еще трех 
условий:

фактическое ознакомление работников орга-	
низации, соприкасающихся с коммерческой тай-
ной, с содержанием данного перечня полностью 
либо в части, их касающейся, с подтверждением 
факта ознакомления распиской;
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возложение обязанностей на работника по 	
обеспечению сохранности сведений, составляю-
щих коммерческую тайну, путем внесения отдель-
ной нормы в трудовой договор (контракт) либо за-
ключения с ним отдельного договора, предметом 
которого должны выступать взаимные права и 
обязан ности организации и работника по обеспече-
нию сохранности такой информации;

фактическое обособление документов, со-	
держащих сведения, составляющие коммерческую 
тайну, от остального массива документов органи-
зации путем проставления соответствующих поме-
ток (грифов) и обеспечения особого оборота таких 
документов в части их создания, хранения, пере-
сылки и уничтожения.

Итак, коммерческая тайна представляет со-
бой тайну-объект, по поводу ее могут склады-
ваться различные правовые режимы, к примеру, 
в виде банковской и налоговой тайны. Иными 
словами, как правильно отмечает правовед Д.В. 
Огородов, банковская или налоговая тайна сами 
по себе безразличны, они лишь необходимы в 
силу того, что существуют основные абсолютные 
правоотношения, в рамках которых обладатель 
такой информации извлекает из нее полезные 
свойства10. 

Обращает на себя внимание стремление зако-
нодателя обеспечить коммерческую тайну посред-
ством предоставления объектам интеллектуальной 
собственности статуса секретов производства (от 
англ. – know how, знать как). Так, в соответствии с 
ч.(1) ст.5 Закона Республики Молдова о коммерче-
ской тайне), объектами коммерческой тайны (ноу-
хау) являются преднамеренно скрываемые эконо-
мические интересы и сведения о различных сто-
ронах и сферах производственно-хозяйственной, 
управленческой, научно-технической, финансовой 
деятельности хозяйствующего субъекта, охрана ко-
торых обусловлена интересами конкуренции и воз-
можной угрозой экономической безопасности хо-
зяйствующему субъекту. В свою очередь, согласно 
ч.(2) ст.5 указанного нормативно-правового акта, 
необоснованное отнесение общедоступной инфор-
мации к коммерческой тайне не допускается.

Исходя из смысла ст.2 Закона Республики Мол-
дова № 171 от 06.07.1994 о коммерческой тайне, 
сведения, составляющие коммерческую тайну, 
должны соответствовать следующим требованиям:

иметь действительную или потенциальную (a) 
ценность для субъекта предпринимательства;

не являться общеизвестными или общедо-(b) 
ступными согласно законодательству;

обозначаться соответствующим образом с (c) 
принятием субъектами предпринимательства над-
лежащих мер по сохранению их конфиденциаль-
ности через систему классификации названных 
сведений, разработку внутренних правил их засе-

кречивания, введение соответствующей маркиров-
ки документов и иных носителей информации, ор-
ганизацию секретного делопроизводства;

не составлять государственной тайны и не (d) 
охраняться авторским правом, смежными правами 
и патентом на изобретение;

не содержать сведений о негативной деятель-(e) 
ности физических и юридических лиц, способной 
нанести ущерб интересам государства.

В основе этой системы ограничений в доступе 
к информации, что характерно для института ком-
мерческой тайны, лежит фактическая монополия 
лица на некоторый объем сведений.

В соответствии с ч.(4) ст.5 Закона Республики 
Молдова № 171 от 06.07.1994 о коммерческой тай-
не, к объектам коммерческой тайны не могут отно-
ситься:

учредительные документы, а также докумен-(a) 
ты, дающие право на занятие предпринимательской 
деятельностью и отдельными видами хозяйствен-
ной деятельности, подлежащей лицензированию;

сведения по утвержденным формам ста-(b) 
тистической отчетности, а также отчетности о 
финансово-экономической деятельности, и иные 
данные, необходимые для проверки правильности 
исчисления и уплаты налогов и других обязатель-
ных платежей;

документы об уплате налогов и других пла-(c) 
тежей в национальный публичный бюджет;

документы, удостоверяющие платежеспо-(d) 
собность;

сведения о численности, составе работаю-(e) 
щих, их заработной плате и условиях труда, а также 
о наличии свободных рабочих мест;

сведения о загрязнении окружающей среды, (f) 
нарушении антимонопольного законодательства, 
несоблюдении правил охраны труда, реализации 
продукции, причиняющей вред здоровью потреби-
телей, а также о других нарушениях законодатель-
ства и размерах причиненного при этом ущерба.

Исходя из комплексного анализа Закона Рес-
публики Молдова о коммерческой тайне, можно 
прийти к выводу, что коммерческая тайна облада-
ет совокупностью экономических и юридических 
признаков:

обладает действительной или потенциальной 	
коммерческой ценностью, а утечка данной инфор-
мации может нанести реальный экономический 
вред конкретному хозяйствующему субъекту, а 
иногда – и другим лицам;

обособлена от иной, общедоступной инфор-	
мации, которую нельзя засекречивать;

не должна пересекаться с государственной 	
тайной;

не должна включать в себя информацию, от-	
носящуюся к публично-правовым аспектам дея-
тельности хозяйствующего субъекта (сведения о 
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налогооблагаемой базе, наличии вакантных рабо-
чих мест и т.д.).

Согласно ст.3 указанного нормативно-правового 
акта, под разглашением коммерческой тайны пони-
маются умышленные или неосмотрительные дей-
ствия государственных служащих, государственных 
деятелей, работников хозяйствующего субъекта, а 
также других лиц, располагающих сведениями, со-
ставляющими коммерческую тайну, доверенными 
им или ставшими им известными в связи со служ-
бой или работой, повлекшие за собой преждевре-
менное открытие и бесконтрольное использование 
и распространение указанных сведений.

Как следует их вышеприведенного законода-
тельного определения, сведения, составляющие 
коммерческую тайну, могут облекаться впослед-
ствии в различные правовые режимы (режимы про-
фессиональной или служебной тайны).

Подчеркнëм, что в относительных правоотно-
шениях по соблюдению тайны-обязанности (в про-
фессиональных тайнах) не происходит извлечение 
из информации полезных свойств, напротив, эти 
правоотношения обеспечивают такую возмож-
ность, происходящую в рамках другого абсолют-
ного правоотношения. Следовательно, банковская 
тайна (профессиональная тайна-обязанность) сама 
по себе не имеет собственной ценности и являет 
собой лишь обязанность, которая обеспечивает су-
ществование другого (имеющего собственную цен-
ность) блага – коммерческой тайны.

Поясним, что сущность правового режима бан-
ковской тайны (тайны профессиональной), выража-
ется, прежде всего, через обязанность. Конфиден-
циальная информация передается клиентом банку 
или создается в процессе исполнения данного дого-
вора, поэтому такая информация может быть точно 
определена. Обеспечение конфиденциальности со 
стороны банковского учреждения есть лишь допол-
нительная обязанность банка помимо прочих обя-
занностей по отношению к клиенту.

Следовательно, банковская тайна не может рас-
сматриваться как разновидность коммерческой тай-
ны, так как уровень отнесения тех или иных сведе-
ний к тайне и правовое оформление этого действия 
совершенно разные. Принципиальные различия за-
ключаются в природе охраняемых сведений, типе 
и характере возникающих по поводу них правоот-
ношений. Того же мнения придерживаются право-
веды Д.В. Огородов11, О.М. Олейник12, И.В Ершова 
и Т.М. Иванова13. 

В отличие от коммерческой тайны, банковская 
тайна не требует специального оформления ло-
кальными актами, а круг ее сведений определен за-
коном и является одинаковым для любых банков, 
их клиентов и корреспондентов. Круг лиц, имею-
щих право получать сведения, составляющие бан-
ковскую тайну, также устанавливается законом и 

расширительному толкованию не подлежит. Ника-
ким другим лицам без согласия клиента банковские 
сведения передаваться не должны.

По нашему мнению, должна быть предусмотре-
на самостоятельная уголовная ответственность за 
неправомерное получение или использование ком-
мерческой тайны в случае, если указанные лица 
имели основания считать, что соответствующая 
информация получена неправомерным способом. 
Представляется также, что должны быть защище-
ны интересы обладателя коммерческой тайны в 
случае, если составляющая коммерческую тайну 
информация становится известной третьему лицу 
в результате случайности или ошибки.

Значимым представляется и вопрос о кримина-
лизации последствий собирания или разглашения 
сведений, составляющих коммерческую тайну. 
Не вызывает сомнений, что предание подобного 
рода информации огласке порождает деформацию 
общественных отношений в сфере экономики, на-
рушение информационно-экономической безопас-
ности хозяйствующих субъектов и иных участни-
ков финансово-экономических отношений. Такие 
общественные отношения не прекращаются, а ви-
доизменяются. В этом смысле справедливо выска-
зывается правовед Ю.В. Дубровский, подчеркивая, 
что «сама по себе информация также не исчезает, 
но она прекращает свое существование как конфи-
денциальная, разрушается ее правовая защитная 
оболочка»14, поясняя, что «разрушение конфиден-
циальности «по цепной реакции» влечет причине-
ние материального и иного ущерба»15.

Сложность разрешения возникшего вопроса 
обусловливается еще и тем обстоятельством, что 
он может рассматриваться не только в плоскости 
уголовного права, но и сквозь призму гражданско-
правовых отношений при определении вреда, под-
лежащего возмещению. Поясним, что ответствен-
ность и объем компенсации за совершенное деяние 
в большинстве случаев связаны с упущенной выго-
дой, которую можно взыскать только в гражданско-
правовом порядке.

Конструирование предлагаемого состава пре-
ступления по принципу материального представ-
ляется оправданным. Вместе с тем, обозначим соб-
ственные опасения, которые вызывает у нас широ-
коприменимая законодательная формулировка рас-
ширительного толкования «тяжкие последствия» 
(являющаяся недопустимой и входящая в противо-
речие с положениями ч.(2) ст.3 УК РМ), встречае-
мая до сих пор в тексте уголовного закона.

Возникает логичный вопрос: каковой должна 
быть структура диспозиции уголовно-правовой 
нормы, чтобы она соответствовала духу закона и 
не противоречила бы ему? Вырисовываются два 
пути:

создать общую норму разъяснительного ха-−	
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рактера в рамках Общей части Уголовного кодекса, 
которая содержала бы исчерпывающий перечень 
всех потенциально тяжких последствий, на кото-
рую можно было бы осуществить ссылку при ин-
терпретации уголовного закона;

ввести исчерпывающий перечень послед-−	
ствий, которые с большей или меньшей долей ве-
роятности могут наступить в результате соверше-
ния конкретного деяния применительно к каждому 
случаю в рамках всех статей Особенной части УК, 
содержащих формулировку «тяжкие последствия».

В обоих случаях есть свои достоинства и недо-
статки; ясно лишь одно – в том виде, в каком сегод-
ня существуют некоторые нормы УК, они оставать-
ся не должны.

Вместе с тем, решение этого вопроса явно вы-
ходит за пределы целей и задач нашего диссер-
тационного исследования, поэтому попытаемся 
решить указанный вопрос лишь применительно к 
предлагаемой уголовно-правовой норме, кримина-
лизирующей собирание или разглашение сведений, 
составляющих коммерческую тайну. Как мы ука-
зали выше, представляется, что она должна быть 
сконструирована по принципу материального со-
става, так как законодательное закрепление соби-
рания или разглашения сведений, составляющих 
коммерческую тайну, как формального состава 
привело бы к неоправданным случаям привлече-
ния к уголовной ответственности. Факт предания 
огласке сведений, составляющих коммерческую 
тайну, – деяние само по себе малозначительное, но 
оно страшно своими последствиями. Более того, 
существует административная ответственность за 
получение либо разглашение информации, состав-
ляющей коммерческую тайну (ст.107 Кодекса РМ о 
правонарушениях).

На множественный характер вредоносных по-
следствий, наступающих в результате разглашения 
коммерческой или иной экономически значимой 
конфиденциальной информации, указывает право-
вед Ю.В. Дубровский. По его мнению, подобное 
деяние способно причинить три категории вреда, 
не поддающегося строгому исчерпывающему уче-
ту: 1) материальный вред; 2) вред управленческий; 
3) вред деловой репутации16.

По нашему мнению, наиболее значительными 
по вредоносности следует признать следующие 
последствия, причиняемые умышленным собира-
нием, получением или разглашением либо неосто-
рожной утратой конфиденциальности сведений 
коммерческого характера:

серьезные прямые убытки на рынке, сопоста-	
вимые с бюджетом потерпевшей стороны;

негативные изменения в репутации хозяй-	
ствующего субъекта, повлекшие расторжение ра-
нее заключенных соглашений экономического ха-
рактера;

потери объемов торговых операций;	
использование конкурентами ситуации, сло-	

жившейся в связи с преданной огласке информа-
ции, в целях приведения хозяйствующего субъекта 
к состоянию неплатежеспособности или агрессив-
ному поглощению;

снижение финансово-экономического потен-	
циала, сопряженное с закрытием большей части 
рабочих мест;

прекращение выпуска социально значимой 	
продукции;

состояние неплатежеспособности и введение 	
внешнего управления.

Представляется, что в случае, когда способ со-
вершения основного преступления выходит за рам-
ки предлагаемого состава (к примеру, оно было со-
вершено путем нарушения тайны переписки, путем 
неправомерного доступа к компьютерной информа-
ции, путем нарушения неприкосновенности част-
ной жизни), то уголовно-правовая оценка деяния 
возможна лишь по совокупности преступлений.

Recenzent: 
Lilia GîRLA,

 doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)
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Noțiunea de „termene de procedură” și 1. 
importanța lor

Termenul semnifică o „durată”, iar durata are un 
punct de pornire (dies a quo) și un punct de împlinire 
(dies ad quem), iar între aceste momente, în principiu, 
durata curge continuu. Astfel încât ca varietate a tim-
pului social-uman există și se manifestă un „timp ju-
ridic”, în interiorul căruia atât raporturile juridice, cât 
și normele juridice care îl reglementează sunt create, 
modificate sau stinse1. 

În general, pentru procesul civil, termenele au o 
semnificație primordială. Deoarece, de cele mai multe 
ori, legea procesual civilă prevede termenele de pro-
cedură ca o condiție de valabilitate pentru actele de 
procedură (alături de cerințele de formă și conținut). 
Mai mult ca atât, importanța termenelor de procedu-
ră este accentuată de I.Leș, care menționează că pro-
cedura judiciară nu poate fi concepută fără existența 
unor termene în cadrul cărora legea impune anumite 
obligații sau îndreptățește părțile să-și exercite drep-
turile lor, deoarece toate aceste termene sunt menite 
să disciplineze activitatea procesuală2. 

Însemnătatea termenelor de procedură pentru pro-
cesul civil poate fi apreciată și conform art.4 CPC, care 
edictează ipoteza soluționării cauzelor civile în termen 
rezonabil la nivel de sarcină a procedurii civile.

Termenul de procedură nu reprezintă doar o sar-
cină a procesului civil, dar și o garanție procesuală 
alături de altele, ce au drept scop asigurarea înfăptuirii 
actului de justiție prin examinarea și soluționarea co-
rectă și în termen rezonabil a cauzelor civile. 

Prin sensul uzual al noțiunii de „termen” se înțelege 
intervalul de timp, stabilit dinainte, în limita căruia 
trebuie să se înfăptuiască sau să se întâmple ceva3. 

Astfel, în literatura rusă de specialitate, s-a opinat 
că termenul de procedură constituie acel interval de 
timp înăuntrul căruia trebuie îndeplinite acte de proce-
dură4. Remarcăm că accepțiunea procesuală a noțiunii 
de termen, spre deosebire de cea comună, leagă deru-
larea acestora de îndeplinirea actelor de procedură, 
ceea ce reiterează ideea expusă supra că acestea ur-
mează a fi privite ca o condiție de valabilitate a actelor 
de procedură. 

În aceeași ordine de idei, literatura română de spe-
cialitate conceptualizează termenul de procedură ca 
acel interval de timp înăuntrul căruia trebuie îndepli-
nit, sau după caz, este oprit să se săvârșească un anu-
mit act de procedură5. Observăm că nu există disen-
siuni cu privire la conceptul termenului de procedură, 
fiind expuse definiții similare, variate prin conținutul 
actelor ce urmează sau nu urmează a fi îndeplinite în 
intervalul de timp determinat.

Legiuitorul moldovean a reglementat la art.110 
CPC accepțiunea termenului de procedură, definin-
du-l ca acel interval, stabilit de lege sau de judecată 
(judecător), în interiorul căruia instanţa (judecătorul), 
participanţii la proces şi alte persoane legate de acti-
vitatea instanţei trebuie să îndeplinească anumite acte 
de procedură ori să încheie un ansamblu de acte.

Noțiunea de „termen rezonabil”. În general, 
legislația procesual civilă nu prevede un termen de 
examinare și soluționare a cauzelor civile. Însă le-
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TERMENELOR  îN  PROCESuL  CIVIL
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giuitorul operează în mod convențional, de regulă, cu 
noțiunea de termen rezonabil. Ca excepție, prin lege 
poate fi stabilit un termen fix pentru examinarea anu-
mitor categorii de cauze civile, de exemplu:

instanţa de contencios administrativ examinea-– 
ză excepţia de ilegalitate în termen de 10 zile6;

cererile de chemare în judecată împotriva Băn-– 
cii Naţionale a Moldovei se examinează în termen de 
3 luni din data depunerii7.

Deși Codul de procedură civilă nu definește, în 
mod expres, noțiunea de termen rezonabil, aceasta 
poate fi dedusă din practica judiciară, care a convenit 
că termenul rezonabil urmează a fi apreciat potrivit 
următoarelor criterii:

a) complexitatea cazului; 
b) comportamentul părţilor la proces;
c) comportamentul organelor extrajudiciare şi al 

instanţelor de judecată, care urmau să participe la so-
luţionarea cazului8.

Mai mult ca atât, CtEDO a statuat, în repetate rân-
duri, că termenul rezonabil constituie o valență obli-
gatorie a dreptului la un proces echitabil, garantat de 
art.6 CEDO.

Autorul român C.Bîrsan apreciază dreptul persoa-
nei de a beneficia de o judecată în termen rezonabil 
în calitate de principiu al celerității procedurilor 
judiciare. Prin impunerea respectării unui termen re-
zonabil, pentru înfăptuirea actului de justiție, CEDO 
subliniază importanța faptului că justiția trebuie să fie 
administrată fără întârzieri de natură a-i compromite 
eficacitatea și credibilitatea9.

În general, respectarea termenului rezonabil la ju-
decarea cauzei concrete se va verifica la solicitarea 
părţilor de către instanţa ierarhic superioară în pro-
cesul examinării cazului, respectiv, pe căile ordinare 
sau extraordinare de atac şi, în caz de constatare, se va 
argumenta în hotărârea respectivă.

Mai mult ca atât, încălcarea termenului rezonabil 
generează pentru justițiabil dreptul la repararea preju-
diciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea 
în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la exe-
cutarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti, 
garantat de art.2 din Legea nr.87 din 21.04.201110. 

Clasificarea termenelor procedurale 2. 
Clasificarea termenelor de procedură are o 

importanță mai mult teoretică, deoarece ne permite 
perceperea mai corectă și aprecierea locului în sistem 
a acestora la realizarea diferitelor instituții de drept 
procesual civil.

1. Din prevederile art.110 CPC, putem deduce o 
primă clasificare a termenelor de procedură, după 
modul lor de stabilire, în: termene legale și termene 
judecătorești.

a) termenele legale sunt stabilite de lege, în mod 
expres, și nu pot fi deduse prin interpretare (de exem-
plu: termenele pentru declararea căilor de atac, terme-
nele pentru comunicarea actelor de procedură etc.). 
Termenele legale nu pot fi modificate nici de părți și 
nici de instanța de judecată. În cazul în care acestea au 

fost omise, ele pot fi repuse în condițiile art.116 CPC. 
Autorul român I.Leș delimitează în cadrul termenelor 
legale: termene legale perfecte (sau fixe) și termene 
legale imperfecte11. 

b) termenele judecătorești sunt stabilite de instanța 
de judecată. La rândul lor, termenele judecătorești, 
spre deosebire de cele legale, nu se repun, însă pot 
fi modificate sau prelungite de instanța de judecată, 
cum ar fi: termenul fixat de instanța de judecată pentru 
prezentarea unei probe sau îndeplinirea unui act de 
procedură etc.

Deși, în literatura de specialitate, s-a expus ide-
ea identificării și a termenelor convenționale în ca-
litate de termene de procedură, adică acele termene 
care sunt convenite de părți, dacă legea le permite 
(de exemplu: părțile fixează termenul arbitrajului, iar 
nerespectarea acestuia atrage desființarea arbitrajului 
sau termenul solicitat și stabilit de ambele părți pentru 
executarea unei tranzacții)12. În ce ne privește, consi-
derăm că aceste termene oricum urmează a fi aprecia-
te ca o varietate a termenelor judecătorești, deoarece, 
pentru a produce efecte juridice pentru procesul civil, 
ele urmează a fi încuviințate de judecător printr-un act 
de procedură, idee de altfel agreată și de procesualis-
tul român V.M. Ciobanu13.  

2. De asemenea, după caracterul lor, termenele de 
procedură pot fi clasificate în: termene imperative 
(sau active) și termene prohibitive (de inhibiție), de-
numite de I.Deleanu și ca „termene pentru a acționa” 
și, respectiv, „termene pentru a aștepta”14.

a) termenele imperative (sau active) sunt acelea 
care impun exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea 
unor acte de procedură în perioada de timp stabilită 
(de exemplu: termenele pentru exercitarea căilor lega-
le de atac – art. 362, 425, 434 CPC);

b) termenele prohibitive (de inhibiție) – sunt ace-
lea înăuntrul cărora legea interzice efectuarea vreunui 
act de procedură (de exemplu: art.60 alin.(3) C. exe-
cutare15 stabilește un termen de executare benevolă de 
15 zile a documentului executoriu, înainte de a trece 
la executare silită).

3. În dependență de modalitatea de calculare a 
termenelor, acestea pot fi: termene de succesiune și 
termene de regresiune.

a) termenele de succesiune – sunt acelea care se 
calculează progresiv. Astfel, de exemplu, termenul 
de apel, potrivit art. 362 CPC, se calculează în mod 
ascendent de la data pronunțării dispozitivului hotă-
rârii;

b) termenele de regresiune – sunt acelea care se 
calculează regresiv (de exemplu: art.190 alin.(2) CPC 
stipulează că: termenul de judecată se stabileşte astfel 
încât, de la primirea citaţiei, pârâtul să aibă la dispozi-
ţie cel puţin 15 zile pentru a-şi pregăti apărarea, iar în 
procese urgente, cel puţin 5 zile). În această situație, 
termenul urmează a fi calculat în mod regresiv de la 
data fixată pentru ședința de judecată. 

4. După cum există sau nu posibilitatea cunoașterii 
momentului când se va împlini termenul, distingem: 
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termene exacte și termene aproximative, denumite 
de I. Deleanu ca termene certe și, respectiv, incerte16. 

a) Termenele exacte sunt acelea care sunt stabilite 
în mod exact. 

b) Termenele aproximative sunt acelea care nu 
sunt determinate în mod cert, dar în privința cărora 
există criterii de precizare, de exemplu, cazul terme-
nelor rezonabile. 

5. În dependență de unitatea de măsurare, din pre-
vederile art.111-112 CPC, putem distinge termene 
stabilite în: ani, luni, zile, ore. Deși Codul de proce-
dură civilă nu reglementează ca unitate de măsurare 
a termenului minutele, considerăm că prin prisma 
prevederilor art.2 alin.(4) CPC – care stabilește ca 
parte integrantă a legislației procesual civile și regle-
mentările ce vizează raporturile juridice, care apar în 
legătură cu executarea actelor instanţei judecătoreşti 
şi actelor altor autorităţi – putem distinge și această 
categorie de termene17. 

6. După efectele pe care le produc, termenele de 
procedură se clasifică în: termene absolute și terme-
ne relative. 

a) termenele absolute sunt acelea care sunt obli-
gatorii atât pentru părți, cât și pentru instanța de ju-
decată, iar nerespectarea cărora afectează valabilita-
tea actului de procedură (de exemplu: art.434 alin.(1) 
CPC reglementează că recursul se declară în termen 
de 2 luni de la data comunicării hotărârii sau a de-
ciziei integrale, iar nerespectarea acestui termen duce 
la declararea recursului ca fiind inadmisibil potrivit 
art.433 lit.b) CPC, deoarece potrivit art.434 alin.(2) 
CPC se statuează că termenul de 2 luni este termen de 
decădere şi nu poate fi restabilit). 

b) termenele relative sunt acelea care, în caz de 
nerespectare, nu atrag nici nulitatea, nici decăderea, 
dar pot justifica, eventual, alte sancțiuni – de ordin 
disciplinar sau pecuniar. În acest caz, exemplificăm 
efectele nerespectării termenelor rezonabile.

3. Durata și calcularea termenelor de proce-
dură

În vederea identificării termenului de procedură, 
trebuie determinată durata lui, pentru ce urmează să 
cunoaștem punctul de pornire și punctul de îndeplini-
re al acestuia, iar între acestea se interpune un interval 
de timp care reprezintă însăși substanța termenului, 
după cum remarcă renumitul procesualist civilist ro-
mân I.Leș18.

În general, actele de procedură se efectuează fie 
în termenul stabilit de lege, pentru cazul termenelor 
legale sau în cazul în care nu este stabilit prin lege, 
termenul de procedură se fixează de către instanţa ju-
decătorească (termenele judecătorești).

Art.111 alin.(2) CPC stipulează că termenul de 
procedură se instituie prin indicarea unei date calen-
daristice, datei comunicării actului de procedură, a 
unei perioade sau prin referire la un eveniment viitor 
şi cert că se va produce. În ultimul caz, actul de proce-
dură poate fi efectuat în decursul întregii perioade. 

Din analiza prevederilor art.111 alin.(2) și alin.(3) 

CPC, pot fi indicate 3 puncte de pornire ale termene-
lor de procedură:

termenul de procedură stabilit în ani, luni sau 1) 
zile începe să curgă în ziua imediat următoare datei 
calendaristice stabilite (de exemplu: art.362 alin.(1) 
CPC reglementează faptul că: termenul de declarare a 
apelului este de 30 de zile de la data pronunţării dispo-
zitivului hotărârii. În acest caz, dacă dispozitivul ho-
tărârii a fost pronunțat la data de 15, termenul de de-
clarare a apelului începe a fi calculat cu ziua imediat 
următoare, indiferent de faptul dacă aceasta este zi de 
odihnă sau sărbătoare oficială). După cum menționează 
doctrina, pentru acest caz operează adagiul dies a quo 
potrivit căruia nu se ia în calcul ziua când a început 
să curgă termenul de procedură19. Acest sistem este 
unul avantajos pentru părți și participanții la procesul 
civil, deoarece nu ia în calcul ziua în care termenul de 
procedură începe să curgă, spre deosebire de sistemul 
momento ad momento, el fiind calculat de la ora 00.00 
noaptea a zilei imediat următoare, în care începe să 
curgă termenul de procedură;

data comunicării actului de procedură (2) de exem-
plu: art.439 alin.(1) CPC stipulează că: după parve-
nirea dosarului, un complet din 3 judecători decide 
asupra admisibilităţii recursului, dispune expedierea 
copiei de pe recurs intimatului, cu înştiinţarea despre 
necesitatea depunerii obligatorii a referinţei timp de 
o lună de la data primirii acesteia);

producerea evenimentului ori momentului care 3) 
a condiţionat începutul lui (de exemplu: art.264 CPC 
prevede că: după decăderea circumstanţelor care au 
dus la suspendarea procesului (cum ar fi: art.260 alin.
(1) lit.a) CPC prevede ca temei obligatoriu de suspen-
dare a procesului: decesul sau reorganizarea părţii în 
proces ori a intervenientului principal dacă raportul 
juridic litigios permite succesiunea în drepturi – până 
la determinarea succesorilor în drepturi), instanţa ju-
decătorească dispune, la cererea participanţilor la pro-
ces sau din oficiu, reluarea procesului). 

Punctul de îndeplinire a termenelor de procedură 
se realizează prin expirarea lui.

Astfel, potrivit art.112 alin.(1) și alin.(2) CPC, pot 
fi identificate puncte de îndeplinire a termenelor în 
dependență de unitatea de măsurare a acestora, după 
cum urmează:

1) pentru termenul stabilit în ani, acesta expiră în 
luna şi ziua respectivă a ultimului an al termenului; 

2) pentru termenul stabilit în luni, acesta expiră 
pe data respectivă a ultimei luni a termenului. Dacă 
ultima lună nu are data respectivă, termenul expiră în 
ultima zi a lunii;

3) pentru termenul stabilit în zile, operează re-
gula potrivit căreia dacă ultima zi a termenului este 
nelucrătoare (indiferent de faptul că este zi de odihnă 
sau sărbătoare oficială), acesta expiră în următoarea 
zi lucrătoare.

Pentru toate punctele de îndeplinire a termenelor 
de procedură enunțate, este instituită reglementarea 
potrivit căreia actul de procedură pentru care este 
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stabilit un termen poate fi îndeplinit până la ora 24 a 
ultimei zile din termen. Dacă cererile de apel sau de 
recurs, documentele sau sumele băneşti au fost pre-
date la oficiul poştal sau la telegraf, sau prin alte mij-
loace de comunicaţie înainte de ora 24 din ultima zi a 
termenului, actul de procedură se consideră îndeplinit 
în termen.

În acest sens, legiuitorul român a reglementat o 
novație care este în corespundere cu realitățile soci-
ale și care se pretează a fi adoptată, și anume: potrivit 
art.183 alin.(1) CPC al României, este considerat în 
termen și actul depus la un serviciu de curierat rapid 
sau la un serviciu special de comunicare20. 

Iar dacă actul de procedură trebuie efectuat nemij-
locit în instanţa judecătorească ori în o altă organiza-
ţie, termenul se consideră expirat la ora care încheie 
programul lor sau la care încetează operaţiunile re-
spective.

4. Suspendarea, prelungirea și repunerea în ter-
menele de procedură

Potrivit art.114 alin.(1) CPC, curgerea termenu-
lui de procedură se suspendă odată cu suspendarea 
procesului. Suspendarea termenelor de procedură se 
deosebește de instituția întreruperii termenelor de 
procedură. Astfel că luând drept criteriu de delimitare 
a acestor instituții efectele juridice pe care le produc, 
putem distinge:

– în cazul suspendării termenelor de procedură, 
curgerea termenului este doar oprită atâta timp cât 
persistă acele circumstanțe care au dus la suspendarea 
lor, iar după dispariția acestora, termenele de proce-
dură continuă să curgă mai departe, fără a afecta dura-
ta lor, adică timpul scurs anterior; 

– în cazul întreruperii termenelor de procedură, 
per a contrario, după dispariția circumstanțelor care 
au dus la întreruperea lor, încep să curgă din nou, adi-
că fără a se lua în considerare timpul scurs anterior. 

În legislația procesual civilă, referitor la termenele 
stabilite de instanța de judecată se utilizează noțiunea 
de „prelungire”, iar față de termenele stabilite de lege 
– noțiunea de „restabilire” în termen. Diferența se ex-
plică prin faptul că instanța nu este în drept să măreas-
că durata termenului stabilit de lege, dar poate doar 
restabili curgerea lui21. 

Privitor la termenele judecătorești, operează 
instituția prelungirii termenelor de procedură. Astfel, 
potrivit art.115 CPC, la cererea participanţilor la pro-
ces, instanţa judecătorească (judecătorul) poate pre-
lungi termenul de procedură. Astfel, dat fiind faptul 
că repunerea operează în baza discreției instanței de 
judecată, judecătorul apreciază în dependență de caz 
care este durata termenului judecătoresc stabilit și care 
este necesitatea și întinderea prelungirii lui (de exem-
plu: instanța poate stabili un termen pentru părți în 
vederea prezentării unui mijloc de probă, iar în cazul 
în care o parte nemotivat nu reușește să se încadreze 
în termenul acordat, la cererea acestuia instanța poate 
să prelungească acest termen, care nu trebuie în mod 
neapărat să corespundă ca durată cu cel expirat). 

Spre deosebire de termenele judecătorești, cele le-
gale nu pot fi prelungite, ci pot fi repuse.

Astfel, conform art.116 alin.(1) CPC, persoanele 
care, din motive întemeiate, au omis termenul de în-
deplinire a unui act de procedură pot fi repuse în ter-
men de către instanţă.

Cererea de repunere în termen se depune la instan-
ţa judecătorească care efectuează actul de procedură 
şi se examinează în şedinţă de judecată. Participanţi-
lor la proces li se comunică locul, data şi ora şedinţei. 
Neprezentarea lor însă nu împiedică soluţionarea re-
punerii în termen.

La cererea de repunere în termen se anexează pro-
bele ce dovedesc imposibilitatea îndeplinirii actului. 
Totodată, trebuie efectuat actul de procedură care nu a 
fost îndeplinit în termen (să fie depusă cererea, să fie 
prezentate documentele respective etc.).

În acest sens, legiuitorul nu stabilește oarecare 
restricțiii cu privire la mijloacele de probă care ur-
mează a fi admise în vederea justificării repunerii în 
termen sau anumite reguli speciale de probațiune. 
Motiv din care, cel puțin din punct de vedere teoretic, 
este posibil dovedirea acestor circumstanțe prin ori-
care din mijloacele de probă reglementate la art.117 
alin.(2) CPC și fiind aplicabile regulile generale ale 
probațiunii judiciare reglementate la cap. X CPC. 

Repunerea în termen nu poate fi dispusă decât în 
cazul în care partea şi-a exercitat dreptul la acţiune 
înainte de împlinirea termenului de 30 de zile, calcu-
lat din ziua în care a cunoscut sau trebuia să cunoască 
încetarea motivelor care justifică depăşirea termenu-
lui de procedură.

Astfel, termenul de 30 de zile stabilit la art.116 
alin.(4) CPC este unul absolut (un termen de decăde-
re), care, la rândul său, nu poate fi repus.

Importanța justificării circumstanțelor care 
îndreptățesc depășirea termenului de procedură au 
importanță în vederea garantării respectării principiu-
lui securitățiii raporturilor juridice.

În conformitate cu practica CtEDO în privinţa art.6 
CEDO, s-a stabilit că prin nemotivarea repunerii în 
termenul de exercitare a unui act de procedură a unei 
părți la proces, instanţa de judecată a încălcat dreptul 
justițiabilului la un proces echitabil. Însă, chiar şi în si-
tuaţia solicitării repunerii în termenul de declarare a ac-
tului de procedură, instanţa de judecată urmează să apre-
cieze „suficienţa justificării motivelor invocate pentru 
a prelungi acest termen de prescripţie” 22 în coraport cu 
puterea lucrului judecat a hotărârii judecătoreşti.

În acest context, în literatura de specialitate sunt 
identificate trei condiții pentru a dispune repunerea în 
termen:

1) partea care nu și-a exercitat dreptul procedural 
înăuntrul termenului legal imperativ să facă dovada 
că a fost împiedicată dintr-o împrejurare mai presus 
de voința ei;

2) împrejurarea ce a împiedicat partea să-și exerci-
te dreptul procedural să se fi produs înainte de împli-
nirea termenului legal imperativ; 
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3) partea interesată să formuleze cererea de repu-
nere în termen și să efectueze și actul de procedură pe 
care nu l-a îndeplinit în termenul legal (n.a. – în cel 
mult 30 de zile de la data încetării împiedicării)23.

Actul judecătoresc prin care se soluționează ce-
rerea de repunere în termen îl constituie încheierea 
judecătorească: de admitere a cererii de repunere în 
termen sau de respingere a cererii de repunere în ter-
men. 

Încheierea judecătorească prin care este respinsă 
cererea de repunere în termen poate fi atacată cu re-
curs. Încheierea prin care s-a făcut repunerea în ter-
men nu se supune recursului.

5. Sancțiunile pentru nerespectarea condițiilor 
privind termenele procedurale

Art.113 CPC reglementează efectele neîndeplini-
rii în termen a actului de procedură. Astfel, potrivit 
normei edictate, dreptul de a efectua actul de pro-
cedură încetează odată cu expirarea termenului pre-
văzut de lege ori stabilit de instanţa judecătorească 
(judecător).

Din conținutul normei juridice citate, poate fi iden-
tificată decăderea – ca acea urmare nefavorabilă pre-
scrisă de legea procesual civilă, survenită ca rezultat 
al nerespectării termenului de efectuare a unui act de 
procedură, respectiv, drept sancțiune procedurală.

După V.M. Ciobanu, decăderea constituie o 
sancțiune pentru neglijență de care a dat dovadă partea 
care nu și-a exercitat dreptul procesual în intervalul de 
timp fixat de lege. Însă, fără de această sancțiune, nu 
s-ar putea asigura finalitatea termenelor de procedură, 
iar pe de altă parte, decăderea are un efect stimulativ, 
îndemnând părțile să-și exercite drepturile procesuale 
în termenele stabilite, înlăturându-se astfel situațiile 
juridice incerte24.

Urmează să delimităm decăderea – ca sancțiune 
procedurală, de termenele de decădere, ca varietate a 
termenelor de procedură. 

Efect al decăderii îl constituie pierderea dreptului, 
care nu a fost efectuat în termen. Pierderea dreptului 
însă semnifică irosirea în mod automat și a obligațiilor 
procesuale. Astfel, art.113 alin.(2) CPC prevede, în 
mod expres, că cererile şi documentele depuse după 
expirarea termenului de procedură nu degrevează de 
îndeplinirea obligaţiei procedurale.

Recenzent: 
Elena BELEI, 

doctor în drept, conferențiar universitar (USM)
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Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în con-
tinuare „Curtea Europeană”) enumeră exhaus-

tiv subiecţii protejaţi de Convenţia Europeană a Drep-
turilor Omului (în continuare „Convenţia Europeană”). 
Astfel, potrivit art.34 din Convenţia Europeană a Drep-
turilor Omului, „Curtea poate fi sesizată printr-o cere-
re de către orice persoană fizică, orice organizaţie ne-
guvernamentală sau de orice grup de particulari care 
se pretinde victimă a unei încălcări de către una dintre 
înaltele părţi contractante a drepturilor recunoscute în 
Convenţie sau în Protocoalele sale”.

Subiecţii enumeraţi în context sunt singurele per-
soane de drept privat care dispun de dreptul de a sesi-
za Curtea Europeană, în calitate de reclamanţi, privind 
încălcarea unui sau a mai multor drepturi garantate de 
Convenţia Europeană şi Protocoalele acesteia. Condi-
ţia impusă persoanelor fizice, organizaţiilor neguver-
namentale şi grupurilor de particulari pentru a putea 
beneficia de calitatea de reclamant este ca aceştia să 
se pretindă victime ale unei încălcări săvârşite de una 
dintre Înaltele Părţi Contractante. În circumstanţele în 
care persoana nu se poate pretinde drept victimă, ori 
poate pretinde că este victimă, dar făptuitorul în culpă 
nu este Statul contractant, cererea adresată Curţii Eu-
ropene va fi declarată inadmisibilă ca fiind nefondată, 
potrivit art.35 §4 din Convenţia Europeană.

Intenţionat am evidenţiat în paragraful anterior că 
subiecţii menţionaţi sunt singurii subiecţi de drept pri-
vat care dispun de dreptul de sesizare a Curţii Euro-
pene. Aceasta deoarece, potrivit art.33 din Convenţia 
Europeană, „Orice înaltă parte contractantă poate se-
siza Curtea asupra oricărei pretinse încălcări a preve-
derilor Convenţiei şi ale Protocoalelor sale de către o 
altă înaltă parte contractantă”.

Astfel, cumulând prevederile art.33 şi art.34 din 
Convenţia Europeană, concluzionăm că în calitate de 
reclamanţi pot figura: a) persoana fizică; b) organizaţia 
neguvernamentală; c) grupul de particulari; d) Statul 
parte contractantă.

În calitate de pârât întotdeauna va figura unul sau 
mai multe dintre Statele contractante. 

Dispunând de calitatea de reclamant, subiecţii pot 
depune cererea adresată Curţii Europene fie individual, 
fie prin reprezentant.

În acest sens, art.361 §1 din Regulamentul Curţii Eu-
ropene a Drepturilor Omului prevede că „Persoanele 
fizice, organizaţiile neguvernamentale şi grupurile de 
particulari prevăzute de art.34 al Convenţiei pot să 
depună iniţial cererile fie ele însele, fie prin reprezen-
tant”.

Cerinţa faţă de reprezentantul reclamantului este ca 
acesta să fie un avocat abilitat să profeseze în oricare 
din Înaltele Părţi contractante şi să dispună de reşedinţă 
pe teritoriul unuia dintre Statele semnatare. Totodată, 
reprezentant poate fi şi oricare altă persoană, care nu 
deţine calitatea de avocat, dar este autorizată de către 
Preşedintele Camerei. Această afirmaţie rezultă din 
prevederile art.36 §4 (a) din Regulamentul Curţii Eu-
ropene a Drepturilor Omului, care stipulează că „Re-
prezentantul care acţionează pe seama unui reclamant 
în conformitate cu paragrafele 2 şi 3 ale prezentului 
articol trebuie să fie un avocat abilitat să profeseze în 
oricare din Părţile contractante şi care-şi are reşedinţa 
pe teritoriul uneia din ele, sau o altă persoană autori-
zată de Preşedintele Camerei”.

În urma celor relatate, deducem că persoanele cu 
dreptul de a depune cerere în faţa Curţii Europene sunt: 
a) subiecţii nemijlociţi ai protecţiei drepturilor garanta-
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te de Convenţie (enumeraţi exhaustiv şi descrişi anteri-
or); b) reprezentanţii subiecţilor.

Analiza logică şi sistemică a prevederilor Conven-
ţiei Europene şi a jurisprudenţei Curţii Europene ne 
permite să concluzionăm că subrogarea în drepturi a 
reclamantului nu este admisă, cu excepţia situaţiei când 
succesorii acţionează în interesul defunctului, urmărind 
scopul de a beneficia de reparaţia echitabilă în calitate 
de moştenitori. În celelalte cazuri, de pildă când mino-
rul este reprezentat de părinţi sau tutore, ori persoana 
limitată sau lipsită de capacitatea de exerciţiu este re-
prezentată de curatelă, nu putem vorbi despre o subro-
gare în drepturi, deoarece părinţii, tutorele şi curatela 
acţionează în interesul reclamantului şi nu beneficiază 
de un avantaj patrimonial pentru sine, ci au drept scop 
încasarea şi administrarea satisfacţiei echitabile exclu-
siv în folosul reclamantului, până la dispariţia obstaco-
lelor care nu-i permit acestuia să beneficieze de atribu-
tele dreptului de proprietate.

În urma celor analizate, ajungem la concluzia esen-
ţială: creditorii, care au o creanţă faţă de o persoană care 
a suferit de pe urma încălcării Convenţiei Europene, nu 
beneficiază de dreptul de a înainta o cerere individu-
ală către Curtea Europeană întru apărarea drepturilor 
patrimoniale ale debitorului victimă care, indiferent de 
motive, nu doreşte să beneficieze de protecţia garantată 
de prevederile Convenţiei Europene. 

Este adevărat că art.36 §2 din Convenţia Europea-
nă a Drepturilor Omului prevede că „În interesul bunei 
administrări a justiţiei, preşedintele Curţii poate invita 
orice înaltă parte contractantă care nu este parte în 
cauză sau orice persoană interesată, alta decât recla-
mantul, să prezinte observaţii scrise sau să ia parte la 
audiere”.

Aceeaşi prevedere este cuprinsă şi în art.442 §2 (a) 
din Regulamentul Curţii Europene a Drepturilor Omu-
lui, care prevede că „Odată cererea comunicată Părţii 
contractante pârâte în temeiul art.51 §1 sau al art.54 
§2 (b) al Regulamentului, Preşedintele Camerei poa-
te, în interesul unei bune administrări a justiţiei, astfel 
cum dispune art.36 §2 al Convenţiei, să invite sau să 
autorizeze orice Parte contractantă care nu este parte 
în cauză sau orice persoană interesată, alta decât re-
clamantul, să depună observaţii scrise sau, în cazuri 
excepţionale, să participe la audierea consacrată exa-
minării acelei cereri”.

Totodată, analizând jurisprudenţa Curţii Europene, 
constatăm că prin formularea „orice persoană intere-
sată” se subînţelege acea persoană care, ca urmare a 
acţiunilor întreprinse de reclamant întru protecţia drep-
turilor sale garantate de Convenţie, a suportat oarecare 
pierderi sau cheltuieli. Astfel, interesul persoanei terţe 
este distinct de cel al reclamantului şi este condiţionat 
de acesta doar în măsura determinării caracterului real, 
necesar şi rezonabil al cheltuielilor. Spre exemplu, în 
cauza Papamichalopoulos şi alţii v. Grecia1, într-un li-
tigiu care avea ca obiect exproprierea ilicită a bunurilor 
imobile, în urma examinării observaţiilor şi constatări-
lor experţilor, Curtea a indicat expres în hotărâre com-

pensarea direct către aceştia a cheltuielilor de efectuare 
a expertizei privind determinarea costului pământului 
şi a prejudiciului cauzat reclamantului.

Aşadar, revenim la concluzia formulată anterior, po-
trivit căreia Convenţia Europeană nu prevede dreptul 
creditorilor la acţiune oblică în faţa Curţii Europene.

În pofida situaţiei existente de fapt, considerăm 
bine venită introducerea posibilităţii de a beneficia de 
dreptul la acţiune oblică în procesul de judecată în faţa 
Curţii Europene. Oportunitatea unui astfel de drept în-
corporat în Convenţia Europeană va constitui subiectul 
analizei prezentului articol, dar nu anterior examinării 
noţiunii, esenţei şi trăsăturilor instituţiei acţiunii oblice, 
prin prisma reglementărilor autohtone, străine, precum 
şi a opiniilor doctrinare referitoare la acest capitol.

1. Noţiunea şi trăsăturile acţiunii oblice
După criteriul intereselor protejate2, acţiunile în in-

stanţă se împart în:
a. acţiuni individuale;
b. acţiuni colective;
c. acţiuni întru protecţia unui cerc nedeterminat de 

subiecţi;
d. acţiuni oblice.
Acţiunea individuală reprezintă acţiunea intentată 

în instanţa de judecată de către o parte întru apărarea 
propriilor sale drepturi. Drept exemplu poate servi ori-
ce acţiune intentată de creditor întru încasarea datoriei 
de la debitor în temeiul unui contract de împrumut. 

Acţiunea colectivă, la rândul său, este acţiunea in-
tentată în instanţă de către mai mulţi subiecţi în situaţia 
în care obiectul şi pârâtul acţiunii sunt aceiaşi pentru 
toţi indivizii cu calitate de reclamant. Ca exemplu, pre-
zentăm acţiunea intentată de mai mulţi reclamanţi întru 
declararea nulităţii contractelor de plasare în câmpul 
muncii în străinătate, încheiate cu o persoană juridică 
care nu dispunea de licenţă în acest sens.

Acţiunea întru protecţia unui cerc nedeterminat de 
subiecţi este, de regulă, acea acţiune înaintată de o au-
toritate de stat întru protecţia drepturilor comunităţii. 
Spre exemplu, acţiunile înaintate de către procuror în 
procedura civilă pot avea drept scop apărarea drepturi-
lor unui cerc nedeterminat de subiecţi.

Pornind de la specificul subiectului abordat, ne inte-
resează în special cel din urmă tip de acţiune: acţiunea 
oblică.

Acţiunea oblică, cunoscută şi sub denumirea de ac-
ţiune indirectă, subrogatorie sau derivată, este definită 
diferit în prevederile legislative ale diferitelor state.

Astfel, potrivit art.1560 alin.(1) din Codul civil al 
României, acţiunea oblică reprezintă o acţiune în jus-
tiţie, prin care creditorul a cărui creanţă este certă şi 
exigibilă poate să exercite drepturile şi acţiunile debi-
torului, atunci când acesta, în prejudiciul creditorului, 
refuză sau neglijează să le exercite.

Codul civil al Lituaniei defineşte acţiunea oblică în 
art.6.68 alin.(1) ca fiind dreptul creditorului care are o 
creanţă certă şi exigibilă de a exercita drepturile debi-
torului prin înaintarea acţiunii în judecată în numele 
debitorului în cazul în care el ezită să exercite aceste 
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drepturi de sine stătător sau refuză să o facă în detri-
mentul drepturilor creditorului.

Potrivit art.2044 din Codul civil al statului Louisi-
ana (SUA), acţiunea oblică este acţiunea la care este 
îndreptăţit creditorul în cazul în care debitorul cauzează 
sau avansează starea sa de insolvabilitate prin ezitarea 
de a-şi exercita un drept, dacă acest drept nu este unul 
personal.

În opinia doctrinarilor C.Stătescu şi C.Bârsan, acţi-
unea oblică este acel mijloc juridic prin care creditorul 
exercită drepturile şi acţiunile debitorului său, atunci 
când acesta refuză sau neglijează să şi le exercite3.

Potrivit altor opinii, acţiunea oblică reprezintă acţi-
unea civilă prin care creditorul chirografar exercită în 
numele debitorului său drepturile şi acţiunile patrimo-
niale neexercitate de către acesta – mijloc preventiv de 
apărare împotriva pericolului insolvabilităţii debitoru-
lui prin care se urmăreşte conservarea patrimoniului 
acestuia4.

Unele surse române5 definesc acţiunea oblică ca 
fiind o acţiune civilă la dispoziţia creditorului chiro-
grafar, pe care o poate exercita în numele debitorului 
său, dacă sunt întrunite următoarele condiţii: debitorul 
refuză ori neglijează să acţioneze el însuşi; creanţa este 
certă şi lichidă; există pericol de insolvabilitate.

În legislaţia americană, acţiunea oblică reprezintă, 
în primul rând, un mod de protecţie a drepturilor acţi-
onarilor din cadrul societăţilor pe acţiuni. Astfel, spre 
exemplu, potrivit art.23.1 din Regulamentul procedu-
rii civile din localităţile federale ale SUA, acţionarii 
sunt în drept să intenteze o acţiune oblică prin care să 
oblige administratorul societăţii comerciale să acţio-
neze într-un oarecare mod contra unei terţe persoane6. 
Potrivit procedurii, acţionarii sunt obligaţi, anticipat, 
de a se adresa către consiliul directorilor cu descrierea 
situaţiei şi propunerea de a intenta o acţiune întru apă-
rarea intereselor societăţii comerciale. Doar în cazul 
în care consiliul directorilor respinge cererea acţiona-
rilor, aceştia sunt îndreptăţiţi de a sesiza instanţa cu o 
acţiune oblică.

Este plauzibil faptul că în art.225.8 din Legea cu 
privire la arbitraj a Federaţiei Ruse este prevăzut drep-
tul creditorilor chirografari de a intenta o acţiune obli-
că în faţa instanţei de arbitraj. Cu regret, constatăm că 
o reglementare similară lipseşte în Legea Republicii 
Moldova nr. 23 din 22.02.2008 cu privire la arbitraj.

În fine, considerăm necesar a explica deosebirea 
dintre acţiunea oblică şi acţiunea pauliană. În acest 
sens, acţiunea pauliană, care păstrează numele pretoru-
lui roman – Paulus, de la care pornesc originile acţiunii 
în cauză, oferă dreptul creditorului de a-şi apăra inte-
resele, însă nu prin obligarea debitorului de a intenta o 
acţiune contra unei persoane terţe, dar prin solicitarea 
declarării nulităţii unor acte juridice care, fiind încheia-
te cu rea-credinţă, prejudiciază interesele creditorului.

2. Reglementările naţionale ale Republicii Mol-
dova cu privire la acţiunea oblică

În statele ex-sovietice, inclusiv Republica Moldova, 
necesitatea reglementării acţiunii oblice a apărut pe la 

mijlocul anilor ’90, atunci când, în urma privatizării şi 
aderării la economia de piaţă, atât indivizii cât şi agen-
ţii economici au devenit capabili să-şi administreze de 
sine stătător patrimoniul, inclusiv urmărirea creanţelor.

O reglementare nemijlocită a acţiunii oblice a fost 
realizată în anul 2002, la momentul adoptării noului 
Cod civil al Republicii Moldova.

Potrivit art.599 din Codul civil al Republicii Moldo-
va, „creditorul a cărui creanţă este certă, lichidă şi exi-
gibilă poate, în numele debitorului său, exercita drep-
turile şi acţiunile acestuia în cazul în care debitorul, în 
dauna creditorului, refuză sau omite să le exercite”.

În acest sens, în corespundere cu prevederea men-
ţionată, creditorul este în drept să exercite acţiunile pe 
care debitorul neglijează să le exercite în ceea ce pri-
veşte bunurile şi sumele de bani ale acestuia, faţă de 
care creditorul are un interes legitim.

Orice debitor răspunde pentru obligaţiile sale cu în-
treg patrimoniul ce-i aparţine atât în prezent cât şi în 
viitor, până la stingerea obligaţiei. Această prevedere 
reprezintă dreptul de gaj general al creditorilor asupra 
patrimoniului debitorului.

Dreptul de gaj general, în esenţă, nu are ca obiect 
bunuri individuale determinate şi nu duce la depose-
darea debitorului de bunurile sale, ci este un drept al 
creditorului de a urmări oricare din bunurile sau valo-
rile active ale acestuia, care se află în patrimoniul său, 
în scopul realizării creanţei certe, lichide şi exigibile, 
fără a-l putea opri să le înstrăineze înaintea începerii 
urmăririi.

Astfel spus, dreptul de gaj general al creditorului 
asupra patrimoniului debitorului îi acordă posibilita-
tea primului de a urmări bunurile debitorului pe calea 
executării silite. Creditorul care se bucură de garanţia 
generală menţionată este numit creditor chirografar.

În anumite circumstanţe, ca urmare a neglijenţei sau 
a relei-credinţe, debitorul riscă să-şi diminueze patrimo-
niul prin ezitarea de a-şi exercita drepturile contra unor 
terţe persoane întru protecţia activelor sale. În situaţia 
în care debitorul, prin neglijenţă sau cu rea-credinţă, ar 
lăsa să se micşoreze patrimoniul său prin faptul că nu 
exercită drepturile ce-i aparţin, creditorul s-ar afla în 
pericol de a nu-şi putea realiza creanţa sa proprie. De 
aceea, legea oferă creditorului dreptul să se substituie 
debitorului neglijent şi inactiv, şi să exercite drepturile 
debitorului în numele acestuia.

Cerinţele impuse de legea naţională este ca creanţa 
creditorului chirografar să fie certă, lichidă şi exigibilă 
cel târziu la momentul examinării acţiunii.

Caracterul cert al creanţei presupune că aceasta are 
un caracter ferm şi nu lasă spaţiu pentru discuţii şi dubii 
în privinţa existenţei sale.

Prin lichiditatea creanţei, înţelegem cuantumul de-
terminat al acesteia. Creanţa trebuie să fi ajuns la sca-
denţă şi să nu fie suspendată printr-un termen sau con-
diţie.

Prin creanţă exigibilă, înţelegem creanţa a cărei 
executare poate fi cerută de îndată de către creditor.

Dovada caracterului cert, lichid şi exigibil al crean-
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ţei se face prin hotărâre7 sau ordonanţă8 judecătorească 
irevocabilă, pronunţarea căreia urmează să aibă loc an-
terior intentării acţiunii oblice.

Subiecţii acţiunii oblice sunt creditorul, debitorul şi 
terţii. În calitate de reclamant, figurează creditorul care 
dispune de o creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Pârâtul 
se regăseşte în persoana terţului faţă de care debitorul 
are un drept pe care refuză să-l exercite. Debitorul ur-
mează să fie atras în proces în calitate de intervenient, 
deoarece în lipsa acestuia hotărârea judecătorească nu-i 
va fi opozabilă.

O condiţie faţă de calitatea debitorului este ca acesta 
să fie insolvabil, deoarece numai în asemenea cazuri 
există interesul intervenţiei creditorului prin acţiune 
oblică.

Creditorul poate exercita pe calea acţiunii oblice 
toate drepturile şi acţiunile care fac parte din patrimo-
niul debitorului. Prin drepturi şi acţiuni înţelegem drep-
turile pe care creditorul le poate exercita contra terţilor 
şi care se află în pericol de a se pierde din cauza că 
debitorul neglijează să le exercite.

Totodată, trebuie să luăm în considerare faptul că 
creditorul nu poate exercita drepturile patrimoniale ale 
debitorului care au caracter exclusiv şi personal. Ase-
menea drepturi cuprind, ca exemplu, posibilitatea de a 
solicita revocarea donaţiei pentru ingratitudine, posibi-
litatea de a solicita plata pensiei de întreţinere etc.

Potrivit art.601 Codul civil, toate bunurile obţinute 
în baza acţiunii oblice intră în patrimoniul debitorului 
şi aduce beneficii tuturor creditorilor acestuia.

Legislaţia Republicii Moldova nu prevede expres 
vreo limitare cu privire la nivelul instanţei naţionale 
către care poate fi adresată cererea privind intentarea 
acţiunii oblice. În acest sens, pornind de la principiul 
disponibilităţii şi în lipsa unor prevederi de interdicţie, 
creditorul poate intenta acţiune oblică atât în prima in-
stanţă, cât şi în instanţele de apel şi recurs.

Menţionăm că, spre deosebire de legislaţia Statelor 
Unite ale Americii, reglementările legislative moldave 
nu impun respectarea notificării prealabile a debitorului 
anterior intentării acţiunii oblice.

3. Oportunitatea implementării acţiunii oblice în 
reglementările Convenţiei Europene a Drepturilor 
Omului

Printre avantajele implementării acţiunii oblice în 
procedura contenciosului european, cele mai importan-
te sunt:

a) educarea debitorului în spiritul apărării drepturi-
lor sale subiective şi epuizarea tuturor căilor judiciare 
legale, nu doar la nivel naţional, ci şi la nivel interna-
ţional;

b) garanţia suplimentară, instituită la nivel interna-
ţional, care asigură creditorului minimalizarea riscului 
de survenire a insolvabilităţii debitorului. În acest sens, 
referitor la justiţia înfăptuită în Republica Moldova, nu 
este nerezonabilă reticenţa creditorului faţă de aptitu-
dinea instanţelor naţionale de a soluţiona just o cauză 
pusă pe rol, considerând practica neunificată a Curţii 
Supreme de Justiţie, care, cu regret, nu exclude solu-

ţii diametral opuse pentru cazuri similare9. O garanţie 
suplimentară, la nivel internaţional, ar stimula dezvol-
tarea relaţiilor contractuale în Statele-membre ale Con-
venţiei şi ar încuraja creditorii la participarea în relaţiile 
obligaţionale, fiind siguri că vor dispune de remedii su-
ficiente pentru a-şi asigura realizarea creanţei;

c) evitarea inacţiunii debitorilor de rea-credinţă în 
detrimentul intereselor legitime ale creditorilor.

La fel ca şi în procedura internă, subrogarea în 
drepturi a reclamantului nu poate fi admisă faţă de toa-
te drepturile victimei debitor garantate de Convenţia 
Europeană, ci doar faţă de drepturile patrimoniale ale 
acesteia.

Pentru a determina normele stipulate în Convenţie 
faţă de care ar fi posibilă subrogarea în drepturi, urmea-
ză să examinăm indiciile oferite de jurisprudenţa Curţii 
Europene în privinţa caracterului sesizabil şi insesizabil 
al sumelor acordate în calitate de satisfacţie echitabilă.

După cum rezultă din jurisprudenţa Curţii Euro-
pene, Statul poate considera ca fiind sesizabilă orica-
re sumă acordată cu titlu de satisfacţie echitabilă, fie 
aceasta achitată cu titlu de prejudiciu moral, fie cu titlu 
de prejudiciu patrimonial.

Toate opiniile contrare reiterate în acest sens în 
cadrul jurisprudenţei Curţii Europene sunt cu titlu de 
recomandare, nu cu titlu obligatoriu. Astfel, în cauza 
Selmouni v. Franţa10, unde reclamantul a suferit încăl-
carea drepturilor garantate de Convenţia Europeană ca 
urmare a supunerii acestuia la acte de tortură în timpul 
arestării preventive, a solicitat Curţii ca suma acordată 
în calitate de satisfacţie echitabilă să fie declarată inse-
sizabilă, Curtea a reiterat că ea „consideră că reparaţia 
stabilită în aplicarea dispoziţiilor art.41, datorată pe te-
meiul hotărârii sale, ar trebui să fie insesizabilă, dacă 
este vorba despre acoperirea unei creanţe al cărei titular 
este statul”. Curtea Europeană a accentuat faptul că ar 
părea oarecum surprinzător să se acorde reclamantului 
o sumă cu titlu de reparaţiune, mai ales datorită relelor 
tratamente la care a fost supus, în urma încălcării art.3 
din Convenţia Europeană, ca şi pentru compensarea 
cheltuielilor pe care le-a făcut spre a se ajunge la aceas-
tă constatare, iar ulterior, cu privire la aceeaşi sumă, 
însuşi statul să fie atât debitor, cât şi beneficiar. În ace-
eaşi hotărâre, Curtea Europeană a menţionat că dacă 
sumele în discuţie ar fi de natură diferită, în sensul că ar 
cuprinde atât acoperirea prejudiciului material, cât şi a 
celui moral, precum şi a cheltuielilor judiciare, repara-
ţia prejudiciului moral ar fi în mod sigur deturnată de la 
scopul ei şi însuşi sistemul art.41 ar fi astfel „pervertit” 
în ipoteza în care s-ar accepta o asemenea situaţie. În 
pofida celor afirmate, Curtea Europeană nu a satisfăcut 
cererea reclamantului în ceea ce ţine de declararea sa-
tisfacţiei echitabile ca insesizabilă, menţionând că nu 
poate conta decât pe înţelepciunea autorităţilor naţio-
nale cu privire la acest punct.

O poziţie similară a fost luată de către Curtea Euro-
peană în cauza Velikova v. Bulgaria11, unde, în calitate 
de beneficiar al satisfacţiei echitabile acordate în legă-
tură cu dreptul la viaţă, figura concubina unei persoane 
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omorâte în timpul detenţiei preventive, fiind şi mamă 
a copiilor acesteia. Curtea Europeană a considerat că 
sumele acordate reclamantei nu ar putea face obiectul 
vreunui drept de urmărire, mai ales din partea statului, 
prezentând aceleaşi argumente ca şi în speţa expusă an-
terior, declarându-se însă necompetentă să interzică ur-
mărirea sumei respective, lăsând acest capăt de cerere 
la aprecierea autorităţilor naţionale.

Din speţele expuse, rezultă că, cel puţin în ceea ce 
ţine de creanţa statului opozabilă victimei, Curtea Euro-
peană sugerează recunoaşterea caracterului insesizabil 
a sumelor acordate în calitate de satisfacţie echitabilă 
pentru încălcarea drepturilor personale şi/sau morale.

Din cele relatate, rezultă că implementarea acţiunii 
oblice în conţinutul Convenţiei Europene ar fi rezona-
bilă şi justă doar în raport cu drepturile patrimoniale ale 
victimei, acestea fiind cuprinse în art.1 din Protocolul 
nr.1 şi în art.6 şi 13 (în situaţia în care dreptul la un 
proces echitabil şi dreptul la un recurs efectiv privesc 
drepturile patrimoniale ale victimei).

Totuşi, invocarea încălcării art.6 şi 13 pe calea 
acţiunii oblice ar fi neraţională şi inoportună, deoare-
ce creditorul chirografar poate acţiona întru apărarea 
dreptului la un proces echitabil şi dreptul la un recurs 
efectiv din nume propriu, fără necesitatea subrogării în 
drepturi. Ori, în teorie, creanţa creditorului reprezin-
tă proprietatea sa în sensul art.1 din Protocolul nr.1 al 
Convenţiei Europene, iar încălcarea art.6 sau a art.13 se 
produce nemijlocit în raport cu dreptul creditorului de 
a-şi revendica creanţa. Cele spuse sunt valabile în situ-
aţia în care pe parcursul procedurii interne creditorul a 
figurat în calitate de reclamant pe parcursul întregului 
proces judiciar.

Astfel spus, acţiunea oblică se dovedeşte a fi opor-
tună doar în raport cu art.1 din Protocolul nr.1 din Con-
venţia Europeană şi doar în situaţia în care dreptul de 
proprietate a fost încălcat de însuşi Statul contractant.

Ca replică contra celor afirmate ar putea fi adus ar-
gumentul că creditorul chirografar, la fel ca şi în cazul 
art.6 şi 13 din Convenţie, are dreptul să sesizeze Curtea 
Europeană din nume propriu, în temeiul art.1 din Pro-
tocolul nr.1, întru apărarea creanţei sale care constituie 
proprietatea acestuia. Totuşi, spre deosebire de dreptul 
la un proces echitabil şi dreptul la un recurs efectiv, 
apărarea dreptului de proprietate se poate solda cu so-
luţii diferite, în dependenţă de faptul dacă se solicită 
apărarea dreptului asupra creanţei creditorului sau apă-
rarea dreptului de proprietate a debitorului în raport cu 
bunul acestuia. În acest sens, în situaţia în care Curtea 
Europeană ar recunoaşte încălcarea dreptului de propri-
etate faţă de creanţa creditorului (nu şi faţă de dreptul 
de proprietate a debitorului), soluţia cea mai echitabilă 
şi probabilă s-ar solda cu redeschiderea procesului ju-
diciar la nivel naţional. Drept consecinţă, ar urma revi-
zuirea hotărârii irevocabile, iar creditorul ar fi antrenat 
într-o nouă acţiune oblică.

Bunăoară, singura metodă efectivă de a obţine re-
punerea debitorului în situaţia anterioară încălcării prin 
restituirea bunului către acesta, în situaţia în care debi-

torul ar ezita să acţioneze, ar fi intentarea acţiunii oblice 
în faţa Curţii Europene de către creditorul chirografar. 
Drept rezultat, bunul ar reveni în patrimoniul debito-
rului, iar creditorul ar putea să urmărească executarea 
creanţei fără necesitatea redeschiderii procesului la ni-
vel naţional.

Totodată, inserarea acţiunii oblice în Convenţia 
Europeană nu ar fi suficientă în sine fără o armonizare 
corespunzătoare a legislaţiilor Statelor contractante. În 
acest sens, reglementările naţionale care prioritar nece-
sită o armonizare sunt:

a. criteriile de identificare a caracterului creanţei 
creditorului pasibilă de a da naştere dreptului la acţiune 
oblică;

b. modul legal/judiciar de stabilire a caracterului 
cert, lichid şi exigibil al creanţei;

c. modul de intentare a acţiunii oblice la diferite ni-
vele de jurisdicţie;

d. includerea obligaţiei de notificare prealabilă a de-
bitorului anticipat intentării acţiunii oblice.

Primul punct prevede necesitatea stabilirii de către 
toate statele-membre ale Convenţiei a unor trăsături co-
mune ale creanţei pasibile de a da naştere dreptului la 
acţiune oblică. Acest punct nu reprezintă o dificultate, 
luând în consideraţie faptul că atât doctrina, cât şi legis-
laţia majorităţii statelor recunosc unanim cele trei con-
diţii pe care trebuie să le îndeplinească creanţa pentru a 
fi pasibilă de a da naştere dreptului la acţiune oblică: să 
fie certă, lichidă şi exigibilă.

Al doilea punct are menirea de a confirma trăsături-
le creanţei care oferă dreptul de a intenta o acţiune obli-
că. În acest sens, în Republica Moldova, caracterul cert, 
lichid şi exigibil al creanţei se stabileşte prin hotărâre 
sau, după caz, prin ordonanţă judecătorească.

Al treilea punct îşi pune drept scop crearea unui 
cadru legislativ care ar garanta expres posibilitatea 
creditorului de a se subroga în drepturi cu debitorul la 
instanţele naţionale de orice nivel, fie aceasta prima in-
stanţă, instanţa de apel sau instanţa de recurs.

Ultimul punct, includerea obligaţiei de notifica-
re prealabilă a debitorului anticipat intentării acţiunii 
oblice, după cum a fost menţionat, nu este prevăzut în 
legislaţia naţională. În pofida acestui fapt, considerăm 
oportun de a introduce o asemenea obligaţie întru asi-
gurarea epuizării tuturor căilor de a determina debitorul 
la intentarea acţiunii din nume propriu.

Armonizarea legislaţiilor Statelor contractante re-
prezintă un proces complex şi de durată. Curtea Euro-
peană nu este împuternicită de a dispune modificarea 
legislaţiilor tuturor Statelor contractante întru asigura-
rea unificării practicii în spiritul prevederilor Conven-
ţiei Europene.

În acest sens, considerăm că cea mai eficace cale ar 
fi indicarea necesităţii modificării respective a cadrului 
legislativ prin intermediul măsurilor generale. În conti-
nuare, vom explica succint esenţa măsurilor generale în 
contextul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.

Măsurile generale reprezintă acele măsuri pe care 
Statul urmează să le întreprindă prin corectarea sau în-
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lăturarea lacunelor legislative sau jurisprudenţiale ca 
urmare a unei hotărâri pronunţate de Curtea Europeană 
pe un caz concret, întru evitarea unor încălcări similare 
admise faţă de alte eventuale victime.

De cele mai dese ori, măsurile generale se exprimă 
în forma unor modificări jurisprudenţiale sau normati-
ve în cadrul Statului recunoscut vinovat de încălcarea 
unor prevederi ale Convenţiei Europene şi a Protocoa-
lelor acesteia.

Neajunsurile măsurilor generale pot rezulta din re-
ticenţa Statului faţă de astfel de modificări, ceea ce se 
soldează cu întârzierea adoptării măsurilor generale re-
spective.

Un exemplu relevant în acest sens îl reprezintă ca-
uzele Hirst v. Regatul Unit (nr.2)12 şi Greens şi MT v. 
Regatul Unit13. În ambele cauze, Curtea Europeană a 
recunoscut încălcarea art.3 din Protocolul nr.1 al Con-
venţiei Europene, prin privarea deţinuţilor de dreptul 
de a vota. Drept consecinţă, în anul 2010, Curtea Eu-
ropeană i-a acordat Regatului Unit termenul de un-
sprezece luni pentru a opera modificările necesare în 
legislaţia naţională întru evitarea viitoarelor încălcări 
faţă de alte potenţiale victime. Modificările respective 
în legislaţia naţională reprezintă nu altceva decât o for-
mă de exprimare a măsurilor generale. Totuşi, realiza-
rea indicaţiilor înaintate de către Curtea Europeană au 
întâlnit o reticenţă pronunţată din partea Parlamentului 
Regatului Unit, care, în urma unor dezbateri, a decis 
în luna februarie a anului 2011 în favoarea menţinerii 
interdicţiei dreptului de vot al deţinuţilor. Situaţia s-a 
complicat într-atât, încât unii autori au decis să analize-
ze posibilele căi de revendicare a situaţiei create, admi-
ţând chiar şi opţiunea renunţării la calitatea de membru 
al Convenţiei Europene14.

În ceea ce ţine de modalitatea implementării acţiunii 
oblice în contextul normativ al Convenţiei Europene, 
considerăm oportună introducerea în textul acesteia a 
art.341 cu următorul conţinut: „În cazul în care pretin-
sa victimă a unei încălcări de către una dintre Înaltele 
Părţi Contractante a drepturilor recunoscute în Conven-
ţie sau în Protocoalele sale refuză să sesizeze Curtea, 
cu riscul de a deveni insolvabilă, creditorul care deţine 
faţă de victimă o creanţă certă, lichidă şi exigibilă este 
în drept să sesizeze Curtea în nume propriu, subrogân-
du-se în drepturi cu victima, dacă aceste drepturi nu au 
caracter personal”.

Textul expus are scopul de a reda elementele de 
conţinut al articolului, nu şi modul de formulare a aces-
tuia. Întrucât Convenţiei Europene îi este caracteristică 
o tehnică legislativă particulară, formularea textului 
articolului sugerat urmează a fi elaborat în urma unor 
dezbateri de către specialiştii împuterniciţi din cadrul 
Consiliului Europei. Totodată, rămân a fi dezbătute şi 
o multitudine de elemente nedefinite pentru moment 
în textul Convenţiei, dar care ar avea un impact con-
siderabil asupra aplicării practice a eventualei acţiuni 
oblice. Ca exemplu, poate fi determinarea cu exactitate 
a drepturilor garantate de Convenţie care au caracter 
personal. 

În concluzie, considerăm că în contextul aderării 
la economia de piaţă pentru majoritatea statelor sem-
natare la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, 
acţiunea oblică reprezintă o garanţie suplimentară şi 
eficace de protecţie a drepturilor creditorilor, care per-
mite înlăturarea incertitudinii şi diminuarea ezitărilor 
indivizilor şi persoanelor juridice, în general, precum şi 
a agenţilor economici, în particular, în ceea ce priveşte 
încadrarea în raporturile juridice ce au ca obiect ma-
terial creanţa negarantată. Având în vedere caracterul 
evolutiv al Convenţiei Europene, introducerea acţiunii 
oblice reprezintă un imperativ, necesar pentru adapta-
rea la realitatea existentă în ordinea socioeconomică a 
Înaltelor Părţi Contractante.

Recenzent:
Victoria ARHILIuC,

doctor habilitat în drept, profesor universitar (USM)
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A. Persoana publică străină şi funcţionarul in-
ternaţional în calitate de subiecţi speciali ai infrac-
ţiunilor prevăzute în cap. xV din partea specială a 
Codului penal

Persoana publică străină şi funcţionarul internaţi-
onal îndeplinesc rolul de subiecţi speciali în cazul in-
fracţiunii prevăzute la art.324 CP RM. În acest caz, ca-
litatea de persoană publică străină (alături de calitatea 
de persoană publică) este nominalizată în dispoziţia de 
la alin.(1) art.324 CP RM. În acelaşi timp, calitatea de 
funcţionar internaţional se consemnează la lit.a1) alin.
(2) art.324 CP RM.

Conform art.1231 CP RM, prin „persoană publică 
străină” se înţelege: orice persoană, numită sau aleasă, 
care deţine un mandat legislativ, executiv, administrativ 
sau judiciar al unui stat străin; persoana care exercită o 
funcţie publică pentru un stat străin, inclusiv pentru un 
organ public sau o întreprindere publică străină; per-
soana care exercită funcţia de jurat în cadrul sistemului 
judiciar al unui stat străin (alin.(1)); prin „funcţionar 
internaţional” se înţelege: funcţionarul unei organizaţii 
publice internaţionale ori supranaţionale sau orice per-
soană autorizată de o astfel de organizaţie să acţione-
ze în numele ei; membrul unei adunări parlamentare a 
unei organizaţii internaţionale ori supranaţionale; orice 
persoană care exercită funcţii judiciare în cadrul unei 
curţi internaţionale, inclusiv persoana cu atribuţii de 
grefă (alin.(2)).

Este consemnabil că nu numai în legea penală a 

Republicii Moldova se menţionează despre persoana 
publică străină şi funcţionarul internaţional. Noţiuni si-
milare cu acestea pot fi identificate în legislaţiile penale 
ale altor state.

Astfel, de exemplu, potrivit Notei nr.2 la art.290 al 
Codului penal al Federaţiei Ruse, prin „persoană cu 
funcţie de răspundere străină” se are în vedere fie per-
soana aleasă sau numită, care ocupă o funcţie în cadrul 
unui organ legislativ, executiv sau judecătoresc al unui 
stat străin, fie persoana care exercită o funcţie publică 
pentru un stat străin, inclusiv pentru o instituţie publică 
străină sau o întreprindere publică străină; prin „per-
soană cu funcţie de răspundere a unei organizaţii stră-
ine” se înţelege funcţionarul internaţional sau oricare 
altă persoană care este împuternicită de o organizaţie 
străină să acţioneze în numele acesteia.

În corespundere cu art.294 al Codului penal al 
României din 2009, se consideră funcţionari străini:           
a) funcţionarii sau persoanele care îşi desfăşoară acti-
vitatea pe baza unui contract de muncă ori alte persoa-
ne care exercită atribuţii similare în cadrul unei organi-
zaţii publice internaţionale la care România este parte; 
b) membrii adunărilor parlamentare ale organizaţiilor 
internaţionale la care România este parte; c) funcţio-
narii sau persoanele care îşi desfășoară activitatea pe 
baza unui contract de muncă ori alte persoane care 
exercită atribuţii similare, în cadrul Comunităţilor 
Europene; d) persoanele care exercită funcţii juridice 
în cadrul instanţelor internaţionale a căror competen-

SuBIECŢII  SPECIALI  AI  INFRACŢIuNILOR  PREVăzuTE  îN 
cap. xV  DIN  PARTEA  SPECIALă  A  CODuLuI  PENAL 

(ALŢII  DECâT  PERSOANA  PuBLICă  ŞI  PERSOANA  Cu  FuNCŢIE  DE  DEMNITATE  PuBLICă) 
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REzuMAT
În acest articol, este vorba de termenii „persoană publică străină” și „funcționar internațional”, de definițiile 

lor formulate în legea penală a RM și de noțiuni similare acestora identificate în legislațiile penale ale altor state. 
Se reproduc unele teze din Nota informativă la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte 
legislative, notă care a fost pusă la baza amendamentelor operare la 02.12.2011. Noțiunile „persoană publică 
străină” și „funcționar internațional” au apărut în legea penală a RM nu atât datorită influenței exercitate de 
unele modele legislative străine, cât mai ales în virtutea angajamentelor asumate pe plan internațional în vederea 
prevenirii și combaterii corupției implicând persoanele publice străine și funcționarii internaționali. 
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SuMMARY
In the present article the terms „foreign public person” and „international civil servant”, of the definitions 

formulated in the penal law of RM and of similar to these notions identified in the penal legislation of other 
states. Some theses are reproduced from the Informative Note to the draft law for the modification and comple-
tion of some legislative acts, the note which has been put at the basis of operational amendments of 02.12.2011. 
The notions „ foreign public person” and „ international civil servant” have appeared in the penal law of RM not 
due to the influence exercised by some foreign legislations models, but especially to the virtue of the assumed 
commitment on the international level in order to prevent and combat corruption involving foreign subjects and 
international public servants. 
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ţă este acceptată de România, precum şi funcţionarii 
de la grefele acestor instanţe; e) funcţionarii unui stat 
străin; f) membrii adunărilor parlamentare sau admi-
nistrative ale unui stat străin.

În conformitate cu alin.(3) art.137 al Codului penal 
al Ungariei1, funcţionari publici străini sunt: a) persoa-
na care-şi desfăşoară activitatea în cadrul unui organ 
legislativ, executiv sau judecătoresc ori în cadrul unui 
organ de urmărire penală al unui stat străin; b) persoa-
na care-şi desfăşoară activitatea în cadrul unei organi-
zaţii internaţionale create în corespundere cu tratatele 
internaţionale, dacă atribuţiile acestei persoane decurg 
din competenţa organizaţiei în cauză; c) persoana alea-
să pentru a-şi desfăşura activitatea în cadrul adunării 
generale sau al consiliului executiv al unei organizaţii 
internaţionale create în corespundere cu tratatele inter-
naţionale; d) fie membrul unei instanţe judecătoreşti 
internaţionale care-şi exercită jurisdicţia asupra terito-
riului maghiar sau a cetăţenilor maghiari, fie persoana 
care-şi desfăşoară activitatea în cadrul Curţii Internaţi-
onale, dacă atribuţiile acestei persoane decurg din com-
petenţa Curţii Internaţionale”.

Nu în ultinul rând, în art.1 al Legii Republicii Africa 
de Sud cu privire la prevenirea şi combaterea activi-
tăţilor de corupţie2, se arată că persoană publică stră-
ină este: a) persoana care deţine un mandat legislativ, 
executiv, administrativ sau judiciar al unui alt stat;                
b) persoana care-şi exercită funcţia publică pentru un 
stat străin, inclusiv persoana care este angajată într-o 
comisie, corporaţie sau altă organizaţie sau autoritate 
care activează în folosul unui stat străin; c) funcţionarul 
sau agentul unei organizaţii publice străine.

Făcând o comparaţie între aceste definiţii şi cele for-
mulate la art.1231 CP RM, remarcăm următoarele: 

1) numai în Codul penal al Federaţiei Ruse se defi-
nesc aparte noţiunile similare cu cele ale persoanei pu-
blice străine şi funcţionarului internaţional, formulate 
la alin.(1) şi (2) art.1231 CP RM. În contrast, în Codul 
penal al României din 2009, în Codul penal al Ungariei 
şi în Legea Republicii Africa de Sud cu privire la pre-
venirea şi combaterea activităţilor de corupţie, se defi-
nesc noţiuni generice – „funcţionar străin”/ „funcţionar 
public străin”/ „persoană publică străină” – avându-se 
în vedere cele două ipostaze consemnate în alin.(1) şi 
(2) art.1231 CP RM;

2) definiţia de „persoană publică străină” din alin.
(1) art.1231 CP RM este mai apropiată de definiţia no-
ţiunii „persoană cu funcţie de răspundere străină” din 
Codul penal al Federaţiei Ruse, precum şi de definiţia 
noţiunii „persoană publică străină” din Legea Republi-
cii Africa de Sud cu privire la prevenirea şi combaterea 
activităţilor de corupţie, în comparaţie cu definiţiile si-
milare din Codul penal al României din 2009 şi Codul 
penal al Ungariei. Totuşi, în plus faţă de definiţiile din 
Codul penal al Federaţiei Ruse şi din Legea Republicii 
Africa de Sud cu privire la prevenirea şi combaterea ac-
tivităţilor de corupţie, cea din alin.(1) art.1231 CP RM 
se referă la persoana care exercită funcţia de jurat în 

cadrul sistemului judiciar al unui stat străin;
3) definiţia de „funcţionar internaţional” din alin.(2) 

art.1231 CP RM conţine mai multe elemente din defi-
niţia similară din Codul penal al României din 2009, 
în comparaţie cu definiţiile similare din Codul penal al 
Federaţiei Ruse, din Codul penal al Ungariei şi din Le-
gea Republicii Africa de Sud cu privire la prevenirea şi 
combaterea activităţilor de corupţie. Totuşi, în definiţia 
din alin.(1) art.1231 CP RM, spre deosebire de defini-
ţia similară din Codul penal al României din 2009, se 
menţionează despre organizaţiile supranaţionale în ge-
neral, nu numai despre Comunităţile Europene.

În alt context, este cazul să reproducem unele teze 
din Nota informativă la proiectul de lege pentru mo-
dificarea şi completarea unor acte legislative, notă 
care a fost pusă la baza amendamentelor operate la 
02.12.2011: „Se propune modificarea şi completarea 
prevederilor Codului penal în vederea implementă-
rii prevederilor Convenţiei ONU împotriva corupţiei, 
Convenţiei penale a Consiliului Europei privind co-
rupţia şi a Protocolului adiţional la Convenţia penală a 
Consiliului Europei privind corupţia, prin introducerea 
suplimentară a conceptelor „persoană publică străină” 
şi „funcţionar internaţional” al căror conţinut va fi si-
milar noţiunilor utilizate în convenţiile date: „agent 
public străin” şi „funcţionar al organizaţiei publice in-
ternaţionale”. În consecinţă, propunerea de completa-
re a art.324-326 CP RM are drept finalitate extinderea 
sferei subiecţilor pasibili a fi traşi la răspundere penală 
pentru comiterea faptelor incriminate la aceste articole 
prin evocarea persoanelor publice străine şi a juraţilor 
străini. Ţinem să remarcăm că lipsa în prezent a acestor 
concepte în Codul penal face imposibilă sancţionarea 
penală a unor fapte de corupţie a căror incriminare este 
obligatorie potrivit Convenţiei ONU împotriva corup-
ţiei şi Convenţiei penale a Consiliului Europei privind 
corupţia”3. 

În această ordine de idei, este necesar să consem-
năm că noţiunile „persoană publică străină” şi „funcţio-
nar internaţional” au apărut în legea penală a Republicii 
Moldova nu atât datorită influenţei exercitate de unele 
modele legislative străine, cât mai ales în virtutea an-
gajamentelor asumate pe plan internaţional în vederea 
prevenirii şi combaterii corupţiei implicând persoanele 
publice străine şi funcţionarii internaţionali.

În acest sens, în primul rând, evocăm Rezoluţia Adu-
nării Generale a ONU A/RES/53/176 din 15.12.1998 cu 
privire la corupţia în operaţiunile comerciale internaţi-
onale4. Conform acestui act, statele-membre ale ONU 
– individual şi în cadrul unor organizaţii regionale şi 
internaţionale – respectând prevederile Constituţiei şi 
principiile fundamentale de drept ale fiecărui stat, ur-
mează să incrimineze în mod eficient şi coordonat fapta 
de corupere a persoanelor publice străine.

În art.2 al Convenţiei ONU împotriva corupţiei, sunt 
formulate definiţiile care au servit ca model principal 
pentru definirea în art.1231 CP RM a noţiunilor „per-
soană publică străină” şi „funcţionar internaţional”: 
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prin „agent public străin” se înţelege orice persoană 
care deţine un mandat legislativ, executiv, administra-
tiv sau judiciar al unei ţări străine, care a fost numită 
sau aleasă, şi orice persoană care exercită o funcţie pu-
blică pentru o ţară străină, inclusiv pentru un organism 
public sau o întreprindere publică; prin „funcţionar al 
unei organizaţii internaţionale publice” se înţelege un 
funcţionar internaţional sau orice persoană autorizată 
de o astfel de organizaţie să acţioneze în numele ei.

Observăm că, în comparaţie cu definiţiile din 
art.1231 CP RM, cele din art.2 al Convenţiei ONU 
împotriva corupţiei sunt mai sumare: 1) definiţia no-
ţiunii „agent public străin” nu conţine nici o referire la 
persoana care exercită funcţia de jurat în cadrul siste-
mului judiciar al unui stat străin; 2) definiţia noţiunii 
„funcţionar al unei organizaţii internaţionale publice” 
nu conţine nici o referire la: funcţionarul unei organi-
zaţii publice supranaţionale; orice persoană autorizată 
de o organizaţie publică supranaţională să acţioneze în 
numele ei; membrul unei adunări parlamentare a unei 
organizaţii internaţionale ori supranaţionale; orice per-
soană care exercită funcţii judiciare în cadrul unei curţi 
internaţionale, inclusiv persoana cu atribuţii de grefă.

Oportunitatea incriminării faptelor de corupţie, 
implicând persoanele publice străine şi funcţionarii 
internaţionali, reiese şi din Convenţia penală a Consi-
liului Europei privind corupţia. Potrivit lit.c) alin.(1) al 
acesteia, în cazul urmăririlor cu implicarea unui agent 
public al altui stat, statul care urmăreşte nu poate să 
aplice definiţia de „agent public” decât în măsura în 
care această definiţie este compatibilă cu dreptul său 
naţional. La art.9-11 din Convenţia penală a Consiliu-
lui Europei privind corupţia, se recomandă modelele 
în vederea incriminării faptelor de corupţie implicând 
persoanele publice străine şi funcţionarii internaţionali: 
fiecare Parte adoptă măsuri legislative şi alte măsuri 
necesare pentru a stabili drept infracţiune, în conformi-
tate cu dreptul său intern, actele menţionate în art.2 şi 3 
din Convenţia penală a Consiliului Europei privind co-
rupţia, atunci când ele implică orice persoană care este 
funcţionar sau agent contractual, în sensul statutului de 
agent, a oricărei organizaţii publice internaţionale sau 
supranaţionale la care Partea este membră, precum şi 
orice persoană, fie ea separată ori nu de o astfel de orga-
nizaţie, care exercită funcţii ce corespund aşa-numiţilor 
funcţionari sau agenţi (art.9 „Corupţia funcţionarilor 
internaţionali”); fiecare Parte adoptă măsuri legislative 
şi alte măsuri necesare pentru a stabili drept infracţiune, 
în conformitate cu dreptul său intern, actele vizate în 
art.4, atunci când ele implică orice persoană membră 
a unei adunări parlamentare a unei organizaţii interna-
ţionale sau supranaţionale la care Partea este membră 
(art.10 „Corupţia membrilor adunărilor parlamentelor 
internaţionale”); fiecare Parte adoptă măsuri legislative 
şi alte măsuri necesare pentru a stabili drept infracţiune, 
în conformitate cu dreptul său intern, actele menţionate 
în art.2 şi 3 din Convenţia penală a Consiliului Europei 
privind corupţia, atunci când ele implică orice persoană 

care exercită funcţii judiciare la o curte internaţională a 
cărei competenţă este acceptată de către Parte sau orice 
funcţionar la grefa unei astfel de curţi (art.11 „Corupţia 
judecătorilor şi agenţilor curţii internaţionale”).

Nu este greu de observat că tocmai prevederile 
art.9-11 din Convenţia penală a Consiliului Europei 
privind corupţia au servit ca model pentru specificarea 
în definiţia noţiunii „funcţionar al unei organizaţii in-
ternaţionale publice” a: funcţionarului unei organizaţii 
publice supranaţionale; oricărei persoane autorizate de 
o organizaţie publică supranaţională să acţioneze în nu-
mele ei; membrului unei adunări parlamentare a unei 
organizaţii internaţionale ori supranaţionale; oricărei 
persoane care exercită funcţii judiciare în cadrul unei 
curţi internaţionale, inclusiv persoanei cu atribuţii de 
grefă.

De asemenea, din alin.(4) art.1 al Convenţiei Or-
ganizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
privind combaterea corupţiei funcţionarilor publici în 
tranzacţiile internaţionale, aflăm că persoană publică 
străină este: persoana care deţine un mandat legislativ, 
executiv, administrativ sau judiciar al unui stat străin, 
indiferent dacă este aleasă sau numită; persoana care 
exercită o funcţie publică pentru un stat străin, inclusiv 
pentru un organ public sau o întreprindere publică stră-
ină; funcţionarul sau agentul unei organizaţii publice 
străine.

În cazul dat, definiţia a comasat accepţiunile de per-
soană publică străină şi de funcţionar internaţional în 
sensul prevederii de la art.1231 CP RM. Cât priveşte 
primele două categorii de persoane publice străine în 
sensul prevederii de la art.1231 CP RM, acestea apar 
în definiţia din alin.(4) art.1 al Convenţiei Organizaţi-
ei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind 
combaterea corupţiei funcţionarilor publici în tranzac-
ţiile internaţionale. Însă, în definiţia dată nu este amin-
tită categoria de persoane care exercită funcţia de jurat 
în cadrul sistemului judiciar al unui stat străin. În ce 
priveşte funcţionarii internaţionali, în înţelesul Con-
venţiei Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică privind combaterea corupţiei funcţionarilor 
publici în tranzacţiile internaţionale, aceştia se reduc la 
funcţionarii sau agenţii unei organizaţii publice străi-
ne. În cadrul convenţiei în cauză, nu se menţionează: 
funcţionarul unei organizaţii publice supranaţionale 
sau orice persoană autorizată de o astfel de organizaţie 
să acţioneze în numele ei; membrul unei adunări parla-
mentare a unei organizaţii internaţionale ori supranaţi-
onale; orice persoană care exercită funcţii judiciare în 
cadrul unei curţi internaţionale, inclusiv persoana cu 
atribuţii de grefă.

Un interes relativ mai redus îl comportă unele dis-
poziţii ale Convenţiei Uniunii Europene elaborate în 
temeiul lit.c) alin.(2) art.K.3 din Tratatul privind Uni-
unea Europeană, privind lupta împotriva corupţiei care 
implică funcţionari ai Comunităţilor Europene sau 
funcţionari ai statelor-membre ale Uniunii Europene5. 
În corespundere cu art.1 al acestei convenţii, „funcţi-
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onar” înseamnă orice funcţionar comunitar sau naţio-
nal, inclusiv orice funcţionar al unui alt stat membru; 
„funcţionar comunitar” înseamnă: orice persoană care 
are calitatea de funcţionar sau de agent angajat prin 
contract în sensul Statutului funcţionarilor Comunităţi-
lor Europene sau al Regimului aplicabil altor agenţi ai 
Comunităţilor Europene; orice persoană pusă la dispo-
ziţia Comunităţilor Europene de către statele-membre 
sau de către orice organism public sau privat, care în-
deplineşte funcţii echivalente celor pe care le îndepli-
nesc funcţionarii sau alţi agenţi ai Comunităţilor Euro-
pene; membrii organismelor înfiinţate în conformitate 
cu tratatele de instituire a Comunităţilor Europene şi 
personalul acestor organisme sunt asimilaţi funcţio-
narilor comunitari, în măsura în care acestora nu li se 
aplică Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene 
sau Regimul aplicabil altor agenţi ai Comunităţilor Eu-
ropene.

În acest fel, datorită esenţei sale, textul convenţiei în 
cauză se referă mai cu seamă la funcţionarii comunitari 
şi la funcţionarii unui alt stat-membru al Uniunii Euro-
pene. Tocmai din această cauză, este comparativ mai 
redus interesul faţă de definiţiile din cadrul Convenţi-
ei Uniunii Europene elaborate în temeiul lit.c) alin.(2) 
art.K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, pri-
vind lupta împotriva corupţiei care implică funcţionari 
ai Comunităţilor Europene sau funcţionari ai statelor-
membre ale Uniunii Europene.

Pentru că una dintre categoriile de persoane publi-
ce străine, în sensul prevederii de la art.1231 CP RM 
– persoanele care îşi exercită funcţiile de jurat în cadrul 
sistemului judiciar al oricărui alt stat – nu este amintită 
în niciunul din actele cu vocaţie internaţională sus-no-
minalizate, în vederea complinirii tabloului, este nece-
sar să vorbim despre Protocolul adiţional la Convenţia 
penală a Consiliului Europei privind corupţia, adop-
tat la Strasbourg la 15.05.20036. Potrivit prevederilor 
acestuia, în cazul urmăririlor care implică un jurat stră-
in, statul care realizează urmărirea nu poate aplica de-
finiţia de jurat decât în măsura în care această definiţie 
este compatibilă cu dreptul său naţional (alin.(4) art.1); 
fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri 
care se dovedesc necesare pentru a prevedea ca infrac-
ţiune, conform dreptului său intern, faptele menţionate 
la art.2 „Corupţia activă a arbitrilor naţionali” şi art.3 
„Corupţia pasivă a arbitrilor naţionali” din Protocolul 
adiţional Convenţia penală a Consiliului Europei pri-
vind corupţia, dacă se referă la orice persoană care îşi 
exercită funcţiile de jurat în cadrul sistemului judiciar 
al oricărui alt stat.

În acest fel, devine mai clar care anume a fost mo-
delul utilizat în vederea includerii în alin.(1) art.1231 CP 
RM a menţiunii despre persoana care exercită funcţia 
de jurat în cadrul sistemului judiciar al unui stat străin.

După introducerea acestor note de claritate, să re-
aducem în prim-plan una dintre secvenţele din Nota 
informativă la proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative, notă care a fost pusă 

la baza amendamentelor operate la 02.12.2011: „Ţinem 
să remarcăm că lipsa în prezent a acestor concepte (se 
au în vederea conceptele „persoană publică străină” şi 
„funcţionar internaţional” – n.a.) în Codul penal face 
imposibilă sancţionarea penală a unor fapte de corupţie 
a căror incriminare este obligatorie potrivit Convenţiei 
ONU împotriva corupţiei şi Convenţiei penale a Consi-
liului Europei privind corupţia”7.

Cu alte cuvinte, cât priveşte noţiunile „persoană 
publică străină” şi „funcţionar internaţional”, defini-
te în art.1231 CP RM, nu se poate afirma că, până la 
intrarea în vigoare a amendamentelor din 02.12.2011, 
aceste noţiuni ar fi fost subsecvente faţă de noţiunile 
„funcţionar public” şi „persoană cu funcţie de răspun-
dere”. Până la acel moment, noţiunile „persoană publi-
că străină” şi „funcţionar internaţional”, pur şi simplu, 
au fost lipsă în Codul penal al Republicii Moldova. În 
legătură cu acest aspect, are dreptate Gh.Boguș care 
afirmă că, dacă ar fi existat dispoziţii incriminatoare 
privind infracţiunile săvârşite de persoanele cu funcţie 
de răspundere, care s-ar caracteriza printr-o imputabili-
tate universală (adică în raport cu oricine, indiferent de 
apartenenţa la un stat sau altul), atunci ar fi fost inutile 
atât deceniile de eforturi în scopul elaborării şi adoptă-
rii unor convenţii vizând faptele de corupţie ale persoa-
nelor publice străine şi ale funcţionarilor internaţionali, 
cât şi amendamentele operate în legislaţiile naţionale în 
vederea implementării prevederilor acestor convenţii8.

În contextul investigat, aducem un exemplu din 
practica judiciară care nu poate să nu trezească rezer-
ve: R.D. a fost condamnată în conformitate cu alin.(1) 
art.326 CP RM. În fapt, la 21.10.2009, susţinând că are 
influenţă asupra unor persoane cu funcţie de răspun-
dere din cadrul Ambasadei Republicii Italia în Repu-
blica Moldova, contrar procedurii stabilite de perfec-
tare a vizelor Schenghen, în jurul orei 15.30, pe str. Ion 
Creangă, mun.Chişinău, în automobilul ce-i aparţinea 
lui N.L., R.D. a primit de la acesta suma de 500 de 
euro, prima tranşă din 2.500 de euro ceruţi, precum şi 
paşaportul pe numele lui N.L. Întru asigurarea lui N.L. 
privind exercitarea influenţei promise, R.D. a întocmit 
o recipisă de primire a banilor de la N.L., concretizând 
în aceasta că o parte din banii primiţi sunt destinaţi 
pentru persoanele cu funcţie de răspundere din cadrul 
Ambasadei Republicii Italia în Republica Moldova, 
pentru a-i face să îndeplinească acţiuni ce intră în obli-
gaţiile lor de serviciu (şi anume, perfectarea chemării 
pentru plecarea în Republica Italia). Pe parcursul lu-
nilor noiembrie-decembrie 2009, comunicând telefonic 
cu N.L., R.D. îi promitea că sarcinile asumate de ea 
întru perfectarea vizei Schenghen vor fi îndeplinite în 
termen. Ulterior, la 08.12.2009, în cadrul percheziţiei 
efectuate la domiciliul lui R.D., a fost depistat paşapor-
tul lui N.L., în care se afla o bancnotă în valoare de 500 
de euro şi o hârtie de culoare albă cu înscrieri în limba 
română şi în limba italiană. Acţionând în interesele in-
culpatei R.D., avocatul P.I. a contestat sentinţa de con-
damnare cu apel, solicitând casarea sentinţei, rejude-
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carea cauzei şi pronunţarea unei noi hotărâri, potrivit 
modului stabilit pentru prima instanţă prin care incul-
pata să fie achitată. Avocatul P.I. a invocat: compo-
nenţa infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.326 CP RM 
presupune necesitatea dovedirii faptului influenţării 
sau promisiunii influenţării unui funcţionar; în Legea 
cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 
public, nu este indicată funcţia de reprezentant al sta-
tului străin sau de funcţionar în cadrul reprezentanţei 
unui stat străin; de aceea, inculpata R.D. nu poate fi 
trasă la răspundere penală9.

Instanţa de judecată nu a acceptat argumentele avo-
catului. În alte cazuri similare, s-a considerat că noţi-
unea „persoană publică străină” este parte a noţiunii 
„funcţionar” care a fost utilizată în art.326 CP RM10.

Considerăm că noţiunile „persoană publică străină” 
şi „funcţionar internaţional” sunt noi pentru cadrul nor-
mativ al Republicii Moldova. Ele au devenit aplicabile 
numai odată cu intrarea în vigoare a amendamentelor 
operate la 02.12.2011. Aceasta o demonstrează faptul 
că, în urma adoptării acestor amendamente, printre al-
tele, art.4 „Subiecţii actelor de corupţie sau ai faptelor 
de comportament corupţional” al Legii cu privire la 
prevenirea şi combaterea corupţiei a fost completat cu 
litera c). Conform acestei litere, prevederile legii date 
se aplică persoanelor publice străine, precum şi funcţi-
onarilor internaţionali. În plus, în Notă informativă la 
proiectul Legii cu privire la modificarea şi completarea 
Legii cu privire la prevenirea şi combaterea corupţi-
ei, se menţionează: „Modificările propuse la articolul 
4 urmăresc extinderea sferei (subl. ne aparţine – n.a.) 
subiectului activ al actelor de corupţie sau a faptelor de 
comportament corupţional la unele categorii de persoa-
ne, prevăzute în Convenţia ONU împotriva corupţiei şi 
Convenţia penală privind corupţia. Acest fapt va per-
mite abordarea unitară a activităţii de prevenire şi com-
batere a actelor de corupţie şi a celor conexe acestora, 
excluzându-se interpretarea subiectivă şi înlăturarea 
unei lacune de reglementare”11. 

Să prezentăm şi un argument de factură juridico-
comparativă: în Nota nr.1 la art.364 „Abuzul de putere 
sau abuzul de serviciu” din Codul penal al Ucrainei12, 
este definită noţiunea de „persoană cu funcţie de răs-
pundere”, care, în linii generale, nu se deosebeşte mult 
de definiţia noţiunii omonime care este formulată în 
alin.(1) art.123 CP RM. Totodată, Nota nr.2 la art.364 
din Codul penal al Ucrainei conţine o prevedere cu ca-
racter derogatoriu: „Persoane cu funcţie de răspundere 
se consideră inclusiv străinii şi apatrizii care îndepli-
nesc obligaţiile stabilite la Nota nr.1 la art.364 din Co-
dul penal al Ucrainei”. Această prevedere cu caracter 
derogatoriu a apărut ca rezultat al amendamentelor 
operate la Codul penal al Ucrainei în 201113. De ce ar 
fi fost necesară completarea legii penale ucrainene cu o 
asemenea prevedere derogatorie, dacă definiţia noţiunii 
de persoană cu funcţie de răspundere din Nota nr.1 la 
art.364 din Codul penal al Ucrainei deja ar fi cuprins 
ipoteza reliefată în Nota nr.2 la art.364 din Codul pe-

nal al Ucrainei? Deci, este logic să afirmăm: întrucât la 
definiţia noţiunii de persoană cu funcţie de răspundere 
din art.123 CP RM nu s-a făcut o asemenea derogare, 
rezultă că noţiunile „persoană publică străină” şi „func-
ţionar internaţional” în sensul art.1231 CP RM, pe de o 
parte, şi noţiunea „persoană cu funcţie de răspundere” 
în sensul art.123 CP RM, pe de altă parte, nu s-au aflat 
şi nu se află într-o relaţie de tip „parte-întreg”.

Recenzent: 
Vitalie STATI,

 doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)
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Introducere
Contractul de locațiune, în conjunctura social-econo-

mică actuală, întru asigurarea rapidă și utilă a folosinței 
diferitelor tipuri de bunuri necesare pentru desfăşurarea 
vastelor categorii de activităţi, a ajuns unul dintre cele 
mai utilizate instrumente economice conferind titula-
rului dreptul de posesie și folosință temporară asupra 
bunului necesar.

Pentru locator, locațiunea este o formă rațională și 
economică de folosire a bunurilor temporar neutiliza-
bile pentru înfăptuirea unei activități gospodărești ori 
a altei activități, permite acoperirea cheltuielilor de ex-
ploatare și a ratelor de amortizare, ba mai mult ca atât, 
dă posibilitatea de a obține un profit1.

Astfel, locațiunea este unicul contract prin care poți 
să obții rapid, contra plată (chirie), dreptul de posesie și 
folosință temporară asupra lucrului util și indispensabil 
activității proprii economice practicate. În urma înche-
ierii contractului și în virtutea acestuia, noul posesor 
este în drept de a uzita bunul închiriat în scopul proprii-
lor necesități de producție, afaceri, consum etc.

Însă, în anumite cazuri și din diferite circumstanțe, 
în urma folosirii de către locatar a bunului primit în 
locațiune, se ivesc un șir de probleme legate de acest 
bun, de starea tehnico-materială, de starea de utilitate, 
situația ulterioară a reparațiilor și îmbunătățirilor adu-
se asupra lucrului, precum și drepturile și obligațiile 
părților ce apar în legătură cu aceste aspecte. 

Este evident că obiect al contractului de locațiune 
reprezintă, în primul rând, bunul închiriat, iar după în-
cetarea relațiilor contractuale, lucrul respectiv urmează 
să fie restituit locatorului. În legătură cu acest aspect 
– restituirea bunului după încetarea locațiunii, se nasc 
un șir de aspecte și configurații juridice noi, chiar dacă 
aparent relațiile ar trebui să înceteze. Aceste aspecte noi, 
rezultate în urma încetării contractului de locațiune, au 

importanță deosebită și necesită a fi abordate și tratate 
în mod special.

Așadar, problema abordată în prezentul articol are 
drept obiectiv cercetarea laturilor legate de bunul oferit 
în folosință, și anume, de aspectele ce țin de efectuarea 
lucrărilor de reparație asupra obiectului. De asemenea, 
subiectul tratat încearcă să determine cărei părți con-
tractante îi revine obligația efectuării acestor reparații 
sau contribuția concretă a fiecărei părți referitor la înde-
plinirea acestor lucrări, precum și soarta îmbunătățirilor, 
stabilirea drepturilor și obligațiilor parvenite în urma 
acestor fapte, dar și efectele care survin.

Pornind de la faptul că din însuși ansamblul de drep-
turi și obligații atât ale locatorului, cât și ale locatarului 
se deduce responsabilitatea efectuării reparațiilor asu-
pra bunului închiriat, este necesară specificarea drep-
turilor și obligațiilor părților în cadrul contractului de 
locațiune.

Potrivit noțiunii date de art.875 CC RM2, locaţiu-
nea reprezintă acordul de voinţă care se realizează între 
două părţi numite locator şi locatar prin care locatorul 
se obligă să acorde locatarului folosința temporară a 
unui bun, în schimbul unei plăți numită chirie.

În același timp, potrivit art.1777 al Codului civil 
Român3, noțiunea contractului de locațiune este for-
mulată ca fiind „contractul prin care o parte, numită 
locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numită lo-
catar, folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în 
schimbul unui preţ, denumit chirie”.

Potrivit sensului acestor noțiuni, dar și potrivit doc-
trinei juridice4, locatarul, în calitatea sa de nou posesor 
și beneficiar al dreptului de folosință a bunului, trebuie 
să se comporte cu bunul primit în locație, ca un bun 
proprietar și potrivit destinației prevăzute în contract. 
Această expresie, comportarea ca un bun proprietar 
este o construcție sintactică reușită, profundă și bine 
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formulată care înglobează și exprimă cu succes un șir 
de drepturi și obligații puse pe seama locatarului.

Expresia „ca un bun proprietar” era regăsită în re-
glementările art.1429 al Codului civil vechi al Româ-
niei5, iar în Codul civil Rom. nou această formulare nu 
se mai întâlnește, ci apare una nouă prin care se impu-
ne locatorul ca acesta să „folosească cu prudență și cu 
diligență” bunul (art.1796 lit. c) și art. 1799 Cod civil 
Rom. nou).

Deși formularea de a se comporta ca un bun pro-
prietar este întâlnită mai mult în doctrina româneas-
că6,7,8, ea este la fel de actuală din punctul de vedere 
al aplicabilității și pentru legislația, doctrina și practica 
națională. 

Chiar dacă această formulă constituie de fapt ea 
însăși un element din șirul de drepturi și obligații ale 
locatarului, ea înglobează, practic, o parte din drep-
turile și obligațiile locatarului care pot fi enumerate 
ca: dreptul de a folosi bunul nestingherit și potrivit 
necesităților proprii, dar respectând condițiile con-
tractuale sau dreptul de a nu folosi bunul; dreptul și 
obligația de a face reparații; dreptul de a transmite 
bunul în sublocațiune, dacă aceasta îi este permis po-
trivit contractului; dreptul de a obține fructele sau/
și beneficiile produse de bunul închiriat; obligația 
de a păstra și asigura integritatea bunului; obligația 
de a apăra bunul contra uzurpărilor și incendiilor; 
obligația de informare a locatorului despre vicii etc.

Deși este susținută în mare parte de doctrina juri-
dică sub o formă generală și de ansamblu, considerăm 
că faptul comportării locatarului cu lucrul închiriat ca 
un bun proprietar poate aduce un grad mai sporit de 
siguranță pentru locator, întrucât va inspira acestuia 
mai multă încredere în faptul că noul posesor, sau/și 
beneficiar al dreptului de folosință, va avea grijă, va 
întreține și va păstra bunul închiriat cu mai multă res-
ponsabilitate, diligență și bună-credință.

Cu toate acestea, este evident că raporturile con-
tractuale cu privire la locațiune nu pot dura la nesfârșit. 
Odată cu satisfacerea necesităților personale, eco-
nomice sau sociale ale părților, locatorul – obținerea 
profitului pe baza vânzării de folosință a bunului, iar 
locatarul – satisfacerea necesităților temporare de trai 
sau de practicare a unei activități, aceste raporturi de 
locațiune urmează să înceteze. Încetarea relațiilor de 
locațiune aduce după sine necesitatea îndeplinirii ulti-
mei obligații a locatarului – de a restitui bunul închiriat 
în posesia și folosința locatorului. Altfel zis, încetarea 
locațiunii se realizează, în esență, odată cu restituirea 
bunului închiriat către locator.

Obligația restituirii bunului se deduce, în primul 
rând, din prevederile art.908 alin.(1) Cod civil care 
prevede îndeplinirea acestei acțiuni, adică – restituirea 
bunului închiriat după încetarea raporturilor contractu-
ale. Totodată, acest fapt este evident din însăși natura 
contractului de locațiune care are un caracter temporar 
de folosință a bunului, iar în consecință, la încetarea 
contractului bunul va fi restituit.

Aspecte generale
Așadar, odată cu încetarea relațiilor de locațiune, 

urmează a fi întreprinse un șir de acțiuni care vor re-
pune părțile în situația anterioară încheierii contractu-
lui, adică locatarul va preda bunul și va achita even-

tuala chirie restantă, iar locatorul nu va mai fi obligat 
să asigure folosința bunului. Un aspect extrem de im-
portant în această fază este stabilirea de către părți a 
clauzelor contractuale cu privire la soarta și destinația 
îmbunătățirilor aduse asupra lucrului închiriat. În acest 
context, fiecare parte are un șir de drepturi și obligații 
care urmează a fi tratate în continuare.

Analizând aspectele legislative în privința efectuării 
reparațiilor, potrivit art.888 lit.b), c), d), art. 898 art.909 
Cod civil, se deduc în principal următoarele catego-
rii de reparații: din punctul de vedere al volumului și 
însemnătății – capitale și curente, iar din punctul de 
vedere al înțelegerilor părților – îmbunătăţiri aduse cu 
acordul locatorului și îmbunătăţiri aduse fără acordul 
locatorului9. De asemenea, mai pot fi distinse din punc-
tul de vedere al tipului reparației: îmbunătăţiri care pot 
fi separate, fără a se deteriora bunurile închiriate și 
îmbunătăţiri care nu pot fi separate, fără a se deteriora 
bunurile închiriate. Oricare ar fi tipul reparațiilor efec-
tuate asupra bunului închiriat, indiferent de cine sunt 
efectuate, important este ca acestea să se execute potri-
vit înțelegerilor contractuale și să nu atingă drepturile 
vreunei părți.

Prin urmare, Codul civil stabilește în materia înde-
plinirii lucrărilor de reparație asupra bunurilor închiri-
ate anumite reguli care urmează a fi îndeplinite de o 
anumită parte contractuală. Regulile prevăzute de lege 
incumbă reciproc obligația de a efectua aceste reparații 
în dependență de natura acestora, precum și îndepli-
nirea altor acțiuni legate de bunul închiriat. Pentru 
evidențierea însărcinărilor părților, vom specifica un șir 
de drepturi și obligații, prevăzute expres de Codul civil, 
care sunt legate de îndeplinirea anumitor acțiuni vizavi 
de bunul închiriat.

Locatorul este obligat de a efectua, în principal, 
reparațiile în ceea ce ține de:

lucrările capitale asupra bunului potrivit art.898 – 
CC;

lucrări de reparații care reies din obligația de a – 
menține bunul în stare corespunzătoare pe toată durata 
locațiunii, conform art.878 CC;

remedierea viciului care diminuează folosința – 
bunului (art.880 CC).

Locatorul are dreptul:
de a verifica bunul închiriat și de a efectua lucrări – 

asupra lui, conform art.891 CC;
să solicite repararea prejudiciului prin pierderile – 

survenite la bunul închiriat din vina locatarului, art.892 
CC;

să ceară rezilierea contractului dacă locatarul ad-– 
mite intenționat sau din culpă înrăutățirea stării bunului 
ori creează un pericol real pentru o asemenea înrăutățire 
(art.906 CC);

să ceară locatarului demolarea, de către acesta sau – 
din contul lui, a construcțiilor neautorizate de locator, 
potrivit art.909 alin.(3) CC;

Locatarul este obligat:
de a îndeplini reparațiile curente, de folosire, lu-– 

crările de întreținere în stare normală a bunului și să 
asigure integritatea acestuia potrivit art.888 CC;

să nu schimbe forma sau destinația bunului în – 
timpul locațiunii (art.885 CC);

să repare prejudiciul suferit de locator prin pier-– 
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derile survenite la bunul închiriat din vina sa conform 
art.892 CC;

să-l informeze pe locator despre cunoașterea – 
vreunui viciu sau deteriorare substanțială a bunului în-
chiriat potrivit art.899 CC;

să restituie bunul închiriat în starea în care i-a fost – 
dat sau în starea prevăzută de contract (art.908 CC).

Locatarul are dreptul:
la reducerea chiriei din cauza viciului bunului în-– 

chiriat (art.879 CC);
la repararea prejudiciului cauzat de viciile bunu-– 

lui închiriat conform art. 880 CC;
să efectueze reparația capitală și să treacă chel-– 

tuielile de reparație capitală în contul chiriei în cazul 
nerespectării obligației locatorului de a face reparațiile 
respective potrivit art. 898 CC;

de a separa îmbunătățirile efectuate cu permisiu-– 
nea locatorului care pot fi separate, fără a se deteriora 
bunul ori să ceară compensarea valorii lor, dacă legea 
sau contractul nu prevede altfel în conformitate cu 
art.909 CC.

Ansamblul de drepturi și obligații enumerate, cu 
privire la obiectul închiriat, starea acestuia și raportul 
fiecărei părți contractante vizavi de bun nu sunt impe-
rative, ci pot fi stabilite și alte prevederi contractuale, la 
voința părților. Așadar, cu privire la fiecare dintre aces-
te norme enumerate și reglementate expres de Codul 
civil, pot exista o serie de excepții pe care părțile sunt în 
drept să le stabilească. Părțile contractante pot deroga 
de la regimul juridic prezentat mai sus în cazul în care 
legea nu interzice acest fapt și doar cu respectarea nor-
melor generale.

Principalele categorii de reparații care urmează a 
fi dezbătute în continuare sunt reparațiile capitale și 
reparațiile curente. Cel de-al doilea tip de reparații sau 
îmbunătățiri, care pot fi separate și care nu pot fi se-
parate fără a se deteriora bunurile închiriate, poate fi 
clasat ca un tip secundar de reparații și va fi abordat 
subsecvent, pornind de la prevederile art.909 CC.

Însă chiar și în o atare situație, este dificil a se stabili 
clar care este volumul și limita lucrărilor care intră în 
categoria reparațiilor curente. Care anume tip de lucrări 
de reparații sunt incluse în cele curente sau de întreținere 
a bunului și urmează a fi executate de locatar.

Întrucât legea nu oferă un criteriu de delimitare a 
acestor două tipuri de reparații, sarcina determinării și 
calificării reparațiilor drept capitale sau curente, este 
pusă pe seama instanței de judecată. Astfel, în practi-
ca judiciară, Curtea Supremă de Justiţie a restituit la 
rejudecare o cauză civilă în care instanțele inferioare, 
trebuiau, dar nu au constatat ce fel de reparații au fost 
executate asupra bunului închiriat – capitale sau curen-
te. În acest sens, Curtea Supremă de Justiţie afirmă că: 
Prima instanţă, admițând integral acţiunea reconven-
ţională cu privire la restituirea cheltuielilor legate de 
reparaţia încăperii închiriate, a concluzionat că loca-
tarul a efectuat reparaţie capitală a imobilului primit 
în chirie.

Prima instanţă, însă nu a stabilit dacă reparaţia 
efectuată de M.E. poate fi considerată drept reparaţie 
capitală sau curentă. 

De asemenea, prima instanţă nu a stabilit dacă 
reparaţia efectuată de M.E. nu a fost condiţionată de 

faptul că a reutilat încăperea pentru necesităţile sale, 
adică pentru funcţionarea barului, deşi, din pct.3.1 al 
contractului rezultă că locatarului i-a fost permisă reu-
tilarea imobilului conform destinaţiei. 

Instanţele judecătoreşti nu au dat nici o apreciere 
argumentului invocat de recurent, precum că încăperea 
închiriată era electrificată şi gazificată, de aceea mo-
dificarea sistemului de electrificare şi gazificare pentru 
necesităţile bunei funcţionări a barului nu poate fi con-
siderată drept reparaţie capitală10.

Din fragmentul prezentat al Deciziei Curții Supre-
me de Justiție, se observă că nu doar determinarea ti-
pului de reparație stă pe seama instanțelor de judecată, 
dar și determinarea necesității și legalității efectuării 
acestei reparații. Adică, determinarea faptului dacă a 
fost în drept să facă acest tip de reparație, dacă a avut 
permisiunea și dacă exista necesitatea.

Cu părere de rău instanțele judiciare nu s-au 
pronunțat referitor la documentele necesare pentru 
efectuarea reparației capitale, cum ar fi autorizații, 
raporturi tehnice, devize de cheltuieli etc., care, după 
părerea noastră, sunt indispensabile în cazul efectuării 
lucrărilor de reparații capitale.

Practica judiciară în domeniul locațiunii este varia-
tă, dar în cea mai mare parte se confruntă cu cazuri de 
încasare a datoriilor la plata chiriei11,12,13. Litigii privind 
încasarea despăgubirilor pentru efectuarea reparațiilor 
din partea locatarului în practica judiciară sunt întâlnite 
mai puțin. Acest fapt se datorează în principal faptului 
că locatarul este în poziție inferioară față de locator de 
a-și impune condițiile contractuale, acceptând condiția 
de a efectua orice tip de reparații din contul propriu.

reparațiile curente
În calitatea sa de nou posesor și uzufructuar al bu-

nului închiriat, locatarul este în drept și poate efectua 
asupra acestuia o serie de lucrări tehnice de întreținere, 
de reparație și de menținere a bunului. Aceste reparații 
pot fi în sarcina locatarului potrivit legii sau potrivit 
prevederilor contractuale, dar pot fi și în sarcina loca-
torului în dependență de stipulările contractuale dintre 
părți.

Pentru determinarea clară a aspectului ce ține de 
obligația privind efectuarea reparațiilor curente, vom 
specifica pentru început obligațiile locatorului, enume-
rate expres de Codul civil al RM. Așadar art.888 preve-
de că: Locatarul este obligat: a) să folosească bunul la 
destinaţie şi în conformitate cu prevederile contractu-
lui; b) să păstreze şi să asigure integritatea bunului; c) 
să acopere cheltuielile curente de folosire şi întreţinere 
în stare normală a bunului; d) să efectueze reparaţia 
curentă a bunului.

Din aceste prevederi, se desprinde faptul că obligația 
efectuării reparațiilor curente și de întreținere a bunului 
este pusă pe seama locatarului. În procesul de utiliza-
re a oricărui lucru, acesta trebuie îngrijit și menținut 
zilnic pentru normala funcționare sau/și utilizare, dar 
și pentru a nu permite stricăciuni acestuia. Altfel zis, 
locatarul nu trebuie să permită, ca din cauza folosirii 
bunului, acesta să degradeze și să se deterioreze în mă-
sura în care să devină inutilizabil din punct de vedere 
tehnic și practic. Considerăm că anume din acest motiv 
legiuitorul a instituit sarcina obligațiilor de efectuare a 
reparațiilor curente pe seama locatarului. Deși norma 
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legală citată nu prevede expres semnificația faptului de 
reparații curente, se subînțelege că prin acestea se are 
în vedere reparațiile mici, de îngrijire a aspectului bu-
nului, dar și de menținere a funcționalității obișnuite a 
lucrului. 

Unicul spectru legislativ, actualmente abrogat, care 
diferenția și exemplifica un șir anumit de reparații lo-
cative, era vechiul Cod civil al României, în art.1447-
1449, care prevedeau: 

Art.1447. Reparațiile mici numite locative, ce ră-
mân în sarcina locatarului, dacă nu s-a stipulat, din 
contra, sunt acele pe care obiceiul locului le conside-
ra de astfel și între altele sunt următoarele: reparația 
vetrei sobelor, a gurii lor, a capacelor ș.c.l. a stricării 
tencuielii din partea de jos a pereților camerei si a al-
tor locuri de locuință până la înălțimea de un metru; la 
parchet și dușumele, întrucât numai unele bucăți sunt 
stricate; a geamurilor, întrucât sfărâmarea lor nu ar 
fi urmat din cauza unei întâmplări extraordinare ori 
forței majore, de care nu poate fi responsabil locata-
rul; a ușilor, ferestrelor, broaștelor, verigilor și altfel 
de încuietori.

Art.1448. Niciuna din reparațiile reputate locative 
nu cad în sarcina locatarului când stricăciunile au fost 
cauzate prin vechime sau forța majoră. 

Art.1449. Curățirea puțurilor si a plimbătorilor este 
în sarcina locatorului14.

În articolele citate, se observă că se enumeră o serie 
de reparații curente, dar care oricum nu sunt limitative, 
întrucât există o multitudine și o varietate largă de lu-
crări de reparații de acest tip. Însă chiar și în acest caz, 
fiind nelimitative, puteau aduce un spor considerabil 
la delimitarea față de reparațiile capitale, conturând și 
contribuind la un cadru legal mai explicit și la o practi-
că judiciară mai uniformă și echitabilă. Această normă 
nu se mai regăsește în noul Cod civil Rom. și ar putea 
constitui o inspirație pentru completarea cadrului legis-
lativ în vigoare, atât al României, cât și al Republicii 
Moldova.

Pentru a putea fi aplicate normele cu privire la 
obligativitatea executării reparațiilor de către o anu-
mită parte contractantă, instanța trebuie să aprecieze 
mai întâi ce fel de reparații au fost efectuate. Faptul 
necesității stabilirii și calificării reparațiilor drept ca-
pitale sau curente, cât și obligațiunea locatarului de a 
îndeplini reparațiile curente este întâlnită și în practi-
ca judiciară națională: Astfel, locatarul este obligat să 
acopere cheltuielile curente de folosire şi întreţinere în 
stare normală a bunului. Onorarea acestei obligaţii 
are o importanţă semnificativă, în primul rând, pentru 
locatarul însuşi, deoarece obiectul chiriei va putea fi 
folosit conform destinaţiei doar dacă el va fi permanent 
în starea cuvenită.

Hotărând despre aplicabilitatea în speţă a dispo-
ziţiilor normei indicate, instanţa urma să stabilească 
cu certitudine dacă reparaţia la care urma a fi supus 
obiectul locaţiunii poate fi caracterizată ca una capi-
tală şi dacă obligaţia de a o efectua îi este opozabilă 
locatorului. 

Mai mult, necesitatea executării acestui fel de repa-
raţie trebuie să fie una stringentă, adică să fi apărut pe 
neaşteptate şi necesitând să fie efectuată urgent (alin.
(2) art.898 CC). 

Urmând construcţia logică a art. 898 CC se poate 
afirma cu certitudine că doar în cazul în care locatorul 
obligat să efectueze urgent reparaţia capitală a bunului 
este despre aceasta înştiinţat şi nu-şi execută obliga-
ţiunea, locatarul capătă dreptul de a executa această 
reparaţie şi să pretindă la trecerea costurilor suportate 
asupra plăţii chiriei (alin.(3) art.898 CC) 15.

Pe de altă parte, locatarul chiar dacă este obligat la 
efectuarea reparațiilor curente nu va răspunde pentru uzu-
ra obișnuită a bunului din cauza utilizării firești și norma-
le a acestuia. În acest sens, art. 893 Cod civil prevede că 
Locatarul nu poartă răspundere pentru uzura obişnuită a 
bunului închiriat, dacă acesta a fost utilizat la destinaţie 
în conformitate cu prevederile contractului. 

În comentariul asupra Codului civil, și anume, 
asupra art.888, al fostului consilier al Curții Federale 
a Germaniei și consultant pentru elaborarea legislației 
civile pentru RM (2002-2007) – Claus Sprick, se 
menționează că: Conform concepţiei germane, repa-
raţiile curente vor fi în sarcina locatorului, dată fiind 
obligaţia acestuia de a permite şi de a asigura o folo-
sinţă conformă contractului şi care să nu fie afectată de 
un viciu al obiectului închiriat16.

Așadar, se observă că, pe de o parte, locatorul este 
obligat de a efectua reparațiile curente/locative prin 
care să fie întreținut bunul închiriat pe toată durata 
locațiunii, iar pe de altă parte, locatorul nu este respon-
sabil de uzura obișnuită a lucrului. Scutirea locataru-
lui de la răspunderea pentru uzura obișnuită a bunului 
poate fi considerată și interpretată ca o excepție de la 
regula stabilită de art.908 Cod civil. Însă, și în cadrul 
acestui aspect, este important a se concretiza care este 
limita uzurii obișnuite și care uzură este exagerată sau 
depășită de limita normalului, întrucât pentru diferite 
tipuri de bunuri uzura obișnuită se poate reflecta diferit 
asupra stării bunului. Bunăoară, un bun mobil, cum ar 
fi un autoturism, poate fi folosit patru ore pe zi în anu-
mite cazuri și poate fi folosit douăzeci și patru de ore pe 
zi în alte cazuri.

În acest context și în continuarea sau completarea 
prevederilor art.888 CC, cu privire la modul de gestiu-
ne a bunului de către locatar, reglementările prevăzute 
de art.908 al Codului civil prevăd că: (1) După înceta-
rea raporturilor contractuale, locatarul este obligat să 
restituie bunul închiriat în starea în care i-a fost dat sau 
în starea prevăzută de contract. (2) Prejudiciul cauzat 
prin înrăutăţirea stării bunului se repară de către loca-
tar, dacă nu dovedeşte lipsa vinovăţiei sale. Locatarul 
poartă răspundere în aceeaşi măsură pentru înrăutăţi-
rea admisă de membrii familiei sale, de sublocatar sau 
de terţi, cărora le-a permis accesul la bunul închiriat. 
(3) Locatarul răspunde pentru deteriorarea bunului în 
mărimea în care s-a micşorat valoarea lui dacă în con-
tract nu este prevăzut altfel.

În cadrul acestui pasaj legislativ, se observă că le-
giuitorul nu a prevăzut situația în care locatarul resti-
tuie bunul într-o stare materială mai bună decât cea în 
care i-a fost dat. Or, acest text putea fi formulat ca: „… 
locatarul este obligat să restituie bunul închiriat într-o 
stare nu mai rea decât cea în care i-a fost dat sau în 
starea prevăzută de contract”.

În practică pot fi întâlnite unele cazuri în care lo-
catarul efectuează fără acordul locatorului mai multe 
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lucrări de îmbunătățire a bunului și a aspectului aces-
tuia. Întrucât aceste îmbunătățiri sunt efectuate pentru 
propriile necesități și comodități sociale sau economi-
ce, din inițiativa locatarului și pe seama acestuia, la în-
cetarea contractului de locațiune este evident că bunul 
poate fi restituit într-o stare mai bună și fără pretenții 
de compensare a cheltuielilor de la locator. Însă această 
situație nu ridică nici o problemă în practică, întrucât 
locatorul nu va avea niciodată pretenții cu privire la sta-
rea ameliorată a bunului primit înapoi.

Vizavi de toate prevederile menționate cu privire 
la ansamblul de obligații ale locatarului de a păstra și 
menține bunul în stare cuvenită, art.878 alin.(1) CC, 
prevede că: Locatorul este obligat să predea locata-
rului bunul în starea corespunzătoare, conform desti-
naţiei convenite prin contract, şi să menţină bunul în 
această stare pe durata locaţiunii.

Așadar, se observă că, în corespundere cu această 
prevedere, obligația menținerii bunului în stare cores-
punzătoare pe parcursul locațiunii cade și asupra loca-
torului, nu doar pe seama locatarului.

Deși se poate afirma că prevederile citate mai sus 
cu privire la menținerea și întreținerea bunului au un 
anumit grad de contradicție, ele vin să protejeze în par-
ticular atât locatarul care nu este pus să răspundă pentru 
uzura obișnuită a lucrului, cât și locatorul care trebuie 
să primească bunul oferit în chirie în aceeași stare în 
care l-a predat.

Ultima prevedere legală menționată, vine să prote-
jeze, în primul rând, locatorul care are siguranța că va 
primi bunul într-o stare similară față de cea în care l-a 
predat locatarului, evitând astfel primirea înapoi a bu-
nului într-o stare uzată, exagerat de uzată sau chiar de-
teriorată. Iar în cazul în care bunul va fi restituit într-o 
stare îmbunătățită, locatarul va putea solicita compensa-
rea acestor îmbunătățiri în dependență de circumstanțe, 
de tipul îmbunătățirilor și de înțelegerea contractuală a 
părților, sau va putea separa îmbunătățirile aduse bunu-
lui, fără a deteriora starea acestuia.

Oricum, bunul nu va putea fi predat locatorului 
exact în starea în care a fost primit de locatar conform 
art.908 alin.(1), întrucât bunul va purta uzura obișnuită 
din cauza utilizării lui obișnuite în dependență de peri-
oada de folosire. Spre exemplu, o mașină închiriată pe 
o perioadă de trei sau cinci ani, după scurgerea acestui 
timp, bunul dat va purta o uzură semnificativă raportată 
la acest tip de bun mobil. Acest aspect va fi mai vizibil 
într-o perioadă de timp mai îndelungată. Într-un ase-
menea caz, pot fi uzate diferite părți sau componente 
tehnice ale autoturismului, cum ar fi sistemul de frâna-
re, uzura pneurilor, iar reparațiile acestora pot fi costisi-
toare și semnificative astfel fiind greu de calificat dacă 
sunt de genul reparațiilor capitale sau curente. Întrucât 
reparațiile capitale sunt considerate cele de importanță 
semnificativă sau de esență, schimbarea pneurilor și 
repararea sistemului de frânare cu înlocuirea pieselor 
necesare pot fi catalogate ca reparații capitale. Dar, în 
același timp, pot fi interpretate ca reparații curente, în-
trucât fac parte din uzura zilnică și utilizarea obișnuită 
a bunului. Totodată, înlocuirea pneurilor sau chiar și a 
unor piese ușor montabile și demontabile pot fi con-
siderate ca îmbunătățiri care pot fi separate, fără a se 
deteriora bunul. 

În cadrul reparațiilor curente, o mare parte din 
îmbunătățirile aduse pot fi separate, fără a se deteriora 
bunul principal. Astfel, în prezenta speță, pot fi înlocu-
ite mai multe piese pentru funcționarea mai bună a au-
toturismului. Iar la încetarea contractului, aceste piese 
noi instalate pot fi înlocuite iarăși cu cele vechi, fără a 
se deteriora bunul principal față de starea inițială.

În astfel de circumstanțe, evident că cea mai bună 
este situația în care părțile stabilesc prin înțelegerea 
contractuală toate clauzele referitor la responsabilita-
tea efectuării tuturor tipurilor de reparații evitând ast-
fel anumite situații de interpretări variate și eronate ale 
prevederilor legale cu privire la acest aspect. Însă cu 
părere de rău, în practică părțile, de cele mai multe ori, 
nu stipulează contractual aceste elemente, rămânând 
valabil aplicabile doar prevederile legale generale. Toc-
mai din acest considerent, ar fi bine-venită reglementa-
rea legală mai explicită și mai clasificată pentru diferite 
tipuri de bunuri, precum sunt mobile, imobile, pentru 
destinația închirierii etc.

Așadar, în urma scurgerii termenului contractual, va 
diferi și valoarea bunului închiriat, care va fi, în majori-
tatea cazurilor, mai mică. Într-un asemenea caz, locata-
rul nu va fi obligat să răspundă pentru micșorarea valorii 
bunului, conform prevederilor alin.(3) art.908 CC RM, 
întrucât aceasta va constitui de fapt o uzură obișnuită. 
În această situație, locatarul va achita locatorului doar 
eventualele deteriorări ale bunului. Faptul devalorizării 
în timp a bunurilor mobile este bine-cunoscut și evi-
dentă în cadrul relațiilor social economice. 

În cadrul aceleiași spețe, bunăoară închirierea unei 
mașini noi pe aceeași perioadă de trei sau cinci ani, lu-
ând în considerație devalorizarea rapidă a unui autotu-
rism și raportul de valorificare dintre un autoturism nou 
și unul utilizat în timp, diferența de valoare va fi una 
realmente semnificativă. Tocmai din acest considerent, 
trebuie de atras o atenție deosebită asupra aspectului 
respectiv.

În această împrejurare, o situație cu totul diferită 
poate avea loc în cazul și în cadrul închirierii unui bun 
imobil, întrucât valoarea acestuia nu se va diminua într-
o perioadă similară de trei sau cinci ani, ci dimpotrivă, 
poate crește semnificativ. Așadar, luând în considerație 
evoluția valorică în timp a diferitelor tipuri de bunuri, 
acestea trebuie tratate diferit în cadrul raporturilor de 
locațiune, dar nu atribuit tuturor un cadru legislativ co-
mun și general.

Totuși, considerăm că această uzură, denumită legal 
– obișnuită, nu poate fi prea accentuată, încât să adu-
că bunului un aspect de învechire și uzare exagerată, 
care evident se va reflecta în consecință și asupra va-
lorii economice a acestuia. Deteriorarea progresivă din 
cauza folosirii îndelungate trebuie să fie în limita uzurii 
rezonabile în corespundere cu tipul bunului închiriat.

În acest sens, opinăm că situația cu privire la uzura 
obișnuită a lucrului nu este limpede din punctul de ve-
dere al reglementărilor legale și este bine-venită stabi-
lirea unor norme de drept mai explicite, mai cu seamă 
în cazul diferitelor tipuri de bunuri.

În contextul divizării bunurilor în diferite categorii 
sau tipuri, cum am mai specificat deja, bunuri mobile și 
imobile, bunuri clasificate în dependență de destinația 
acestora, este bine-venită compararea spectrului le-
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gal național și cel al Federației Ruse, care diversifică 
locațiunea pentru un șir definit de tipuri de bunuri. Ast-
fel Codul civil al Rusiei face distincție între tipurile de 
locațiune și locațiunea diferitelor tipuri de bunuri. Acest 
fapt reiese din prevederile art.610 alin.(3), art.616 alin.
(3) și art.625 Codul civil al FR. Cel din urmă articol 
specificat cuprinde un șir de tipuri de locațiuni, cum 
ar fi închirierea (прокат), locațiunea mijloacelor de 
transport (аренда транспортных средств), locațiunea 
imobilelor (аренда зданий и сооружений), locațiunea 
întreprinderii (аренда предприятий), leasingul finan-
ciar (финансовая арендa)17.

Așadar, tipurile relațiilor de locațiune se caracteri-
zează printr-o mare varietate. În sensul terminologiei 
legii, această diversitate se reflectă în diferite tipuri de 
locațiune și locațiunea diferitelor tipuri de proprietate. 
O astfel de diversitate a căpătat contur în cap.34 Cod 
civil al FR, consacrat reglementării locațiunii18.

Nu în ultimul rând, precizăm încă o dată că părțile 
pot conveni personal cu privire la această problemă, și 
chiar ar fi recomandabil ca acestea să stabilească con-
tractual cum anume urmează să arate starea bunului în 
momentul restituirii bunului, potrivit reglementărilor 
art.908 alin.(1), dar și stabilirea raportului obligațional 
al efectuării reparațiilor capitale și curente. 

În partea ce ține de regula efectuării reparațiilor 
curente (locative) de către locatar, o considerăm ca fi-
ind stabilită corectă și oportună, întrucât el folosește și 
uzează lucrul pentru propriile interese, iar locatorul nu 
trebuie pus la compensarea acestor cheltuieli. Totuși, 
opinăm că această situație este aplicabilă doar pentru 
locațiunile pe termen lung. Nu considerăm oportună 
această regulă și pentru situațiile când locațiunea este 
încheiată pe un termen scurt. Spre exemplu, în cazul în-
chirierii unei camere de locuit pentru o perioadă de câ-
teva zile. Este greu de imaginat îndeplinirea cărorva ti-
puri de reparații din partea locatarului într-un asemenea 
caz. Elementul principal, care trebuie precizat aici, este 
stabilirea tipurilor de reparații care vor fi considerate 
curente. Tocmai din acest motiv, așa cum am precizat 
deja, necesar este ca părțile să stabilească cât mai deta-
liat în contract ce reparații, îmbunătățiri sau alte lucrări 
asupra bunului închiriat sunt puse pe seama locataru-
lui și care sunt puse pe seama locatorului și, respectiv, 
soarta acestora după încetarea relațiilor de locațiune.

Chiar dacă se consideră că reparațiile curente con-
stituie acele reparații de proporții și valori materiale 
mai mici, precum sunt cele de întreținere, păstrare și 
menținere în stare normală de funcționare a bunului, 
iar reparațiile capitale se presupun a fi reparațiile sem-
nificative și esențiale, nu există stabilit clar un hotar de 
delimitare între aceste două tipuri de reparații. De ase-
menea, nu este stabilită o directivă pentru posibilitatea 
delimitării și determinării acestor tipuri de reparații. 

În dependență de categoria bunului, mobil sau imo-
bil, de valoarea acestuia și de anumite caracteristici par-
ticulare ale lucrului, reparațiile pot fi catalogate diferit, 
pentru fiecare tip de bun în raport cu valoarea acestuia.

Adiacent obligațiilor locatarului prezentate până 
aici, este necesar a se specifica și prevederile art.892 
alin.(1) Cod civil, care menționează că: locatarul este 
ţinut să repare prejudiciul suferit de locator prin pier-
derile survenite la bunul închiriat dacă nu va demon-

stra că pierderile nu se datorează vinovăţiei sale sau a 
persoanelor cărora le-a permis folosinţa bunului sau 
accesul la el.

Așadar, adiacent obligațiilor de a achita chiria, de 
a acoperi cheltuielile curente de folosire a bunului, 
de întreţinere în stare normală a bunului, de a efectua 
reparaţia curentă a bunului, locatarul va răspunde și 
pentru prejudiciul cauzat bunului închiriat care reiese 
din obligația acestuia de a asigura integritatea lucrului. 
Obligativitatea locatarului de a asigura integritatea bu-
nului și de a repara prejudiciul cauzat este constatată 
și de către Curtea Supremă de Justiţie în cadrul unei 
spețe judiciare având la bază raportul unor relații de 
locațiune. Așadar, în acest caz Colegiul civil şi de con-
tencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justi-
ţie menționează că: Legea stabileşte prezumţia vinovă-
ţiei locatarului în cauzarea prejudiciului. Prin urmare, 
după cum este stipulat în lege, locatarul va fi obligat 
să acopere prejudiciului cauzat dacă personal nu va 
demonstra că pierderile nu se datorează vinovăţiei 
sale sau a persoanelor căror le-a fost permis folosinţa 
bunului sau accesul la el. Pierderile bunului închiriat 
presupun survenirea unor consecinţe negative de or-
din material, care se manifestă prin vătămarea, dete-
riorarea, pierderea unor părţi componente a bunului 
închiriat19.

Verdictul acordat de CSJ în această speță, conside-
răm că este unul just, echitabil și în concordanță cu nor-
mele legale. Însă, în cadrul practicii judiciare, așa cum 
am mai precizat deja, de cele mai multe ori apar litigii 
cu privire la încasarea plății pentru neachitarea chiriei, 
înaintate din partea locatorului și mai puține litigii cu 
privire la despăgubirea cheltuielilor pentru efectuarea 
reparațiilor asupra bunului închiriat înaintate din partea 
locatarului.

Examinând o situație din practică cu privire la com-
pensarea cheltuielilor pentru reparațiile curente din 
contul cheltuielilor pentru chirie în cadrul unei spețe, 
CSJ, precum și instanțele inferioare au concluzionat 
just respingerea unei astfel de cerințe, întrucât potrivit 
legii, reparațiile curente sunt doar în obligația locata-
rului. 

Astfel, Ş.I., dorind să închirieze mai departe acest 
apartament, s-a adresat în judecată cu cerere despre 
prelungirea termenului contractului de locaţiune şi 
compensarea cheltuielilor suportate în legătură cu 
reparaţia curentă a apartamentului din contul chel-
tuielilor pentru chirie şi, prin Hotărârea judecătoriei 
sectorului Ciocana mun. Chişinău din 30.06.2009, pre-
tenţiile înaintate de ş.I. au fost respinse ca neînteme-
iate (f.d.34-36) 20.

Așadar, din fragmentul prezentat mai sus, obser-
văm că instanțele de judecată au respins just o astfel 
de cerință privind compensarea cheltuielilor pentru 
reparațiile curente ale bunului închiriat, conturând re-
gulile prevederilor legale stabilite de art.888 Cod civil.

De cealaltă parte, sub aspect comparativ Codul ci-
vil Rom., referitor la efectuarea reparațiilor, reglemen-
tează situația într-un mod ceva mai diferit din punc-
tul de vedere al raportului obligațional de efectuare a 
reparațiilor. Astfel art.1788 din actualul Cod civil Rom. 
pune sarcina efectuării reparațiilor, în mare parte, pe 
seama locatorului, alin.(1) prevede: Locatorul este 



Nr. 10, 2013REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

92

obligat să efectueze toate reparațiile care sunt nece-
sare pentru a menține bunul în stare corespunzătoare 
de întrebuințare pe toată durata locațiunii, conform 
destinației stabilite potrivit art.1799.

Expresia – să efectueze toate reparațiile care sunt 
necesare pentru a menține bunul în stare corespunză-
toare de întrebuințare, accentuează o mai mare respon-
sabilitate pentru locator privind obligativitatea efectu-
ării reparațiilor atât capitale, cât și curente (locative). 
Însă alin.(2) al aceluiași articol (1788 Cod civil Rom.) 
aduce o excepție care precizează că: Sunt în sarcina lo-
catarului reparațiile locative, a căror necesitate rezultă 
din folosința obișnuită a bunului.

Stipulări asemănătoare se regăsesc și în prevederile 
art.1802 Cod civil Rom., care menționează că: În lipsă 
de stipulație contrară, reparațiile de întreținere curen-
tă sunt în sarcina locatarului.

Mențiuni cu privire la îmbunătățirile făcute de loca-
tar, Codul civil Rom. prevede în art. 1823 că: (1) Loca-
torul are dreptul de a păstra lucrările adăugate și au-
tonome efectuate asupra bunului pe durata locațiunii și 
nu poate fi obligat la despăgubiri decât dacă locatarul 
a efectuat lucrările cu acordul prealabil al locatorului. 
(2) Dacă lucrările au fost efectuate fără acordul prea-
labil al locatorului, acesta poate alege să ceară loca-
tarului aducerea bunului în starea inițială, precum și 
plata de despăgubiri pentru orice pagubă ar fi cauzată 
bunului de către locatar. (3) În cazul în care nu a avut 
acordul prealabil al locatorului, locatarul nu poate in-
voca, în niciun caz, dreptul de retenție. (4) Dispozițiile 
art.1.788 alin.(3) și (4) rămân aplicabile.

Nu în ultimul rând, ținem să menționăm că și preve-
derile legislative ale Codului civil al FR21 stipulează în 
art. 616; 622 și 623 condiții asemănătoare cu privire la re-
gulile efectuării reparațiilor de către părți. Astfel, art.616 
conține în alin.(1) prevederi care de asemenea pun în sar-
cina locatorului obligația de a efectua reparații capitale 
cu excepția altor prevederi legale sau contractuale, iar 
în alin.(2) pune în sarcina locatorului obligația efectuării 
reparațiilor curente și de întreținere în stare normală de 
funcționare a bunului închiriat. În art.622 sunt cuprin-
se prevederi cu privire la restituirea bunului la încetarea 
contractului de locațiune în starea în care a fost primit 
luându-se în considerație uzura normală, iar art.623 pre-
vede dreptul locatarului de a separa îmbunătățirile bunu-
lui dacă nu au existat alte prevederi contractuale și dacă 
separarea îmbunătățirilor nu aduc deteriorări bunului. 
Ultimele două prevederi sunt similare cu cele din art.908 
și, respectiv, art.909 Codul civil național.

Așadar, realizăm aici existența unei situații legisla-
tive asemănătoare în care raportul obligațional de efec-
tuare a reparațiilor sunt puse în mare parte pe seama 
locatorului. Toate reparațiile pentru menținerea bunului 
în stare utilă de întrebuințare asociate cu cele capitale 
conform legislației naționale sunt puse pe seama lo-
catorului, iar reparațiile curente sau așa-zise locative, 
potrivit Codului civil Rom., sunt puse pe seama loca-
tarului.

Însă la fel ca și în cadrul legislației naționale, în cel 

al legislației României, dar și în cel al Federației Ruse, 
nu este clar hotarul de delimitare între reparațiile capi-
tale și cele curente sau locative.

(Va urma)
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