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SUMMArY
In the present investigation, it is argued that it is unfortunate to include cohabitants in the category 

of family members as stipulated in art.1331 PC RM. The legal recognition of identical effects means to 
undermine the marriage by recognizing cohabitation as a legal alternative. Further on, there is shown 
that the position of family membership must be at the time of the offence perpetration. If this position has 
terminated (for example, the position of spouse (wife) has ceased as a result of dissolution of marriage 
by divorce), the act can not be qualified according to art.2011 PC RM (in case of separate living). Also, 
this provision can not be applied, if the offender and victim were bound legally by a null relationship 
(for example, a marriage invalid due to bigamy). Similarly, it is argued that it can not be qualified under 
art.2011 PC RM the sex violence in the form of an offense as provided by let. b2) par.(2) art.171, let. b2) 
par.(2) art.172, art.173, 174 or 175 PC RM. In such cases, the qualification will be performed only under 
one of these rules, without applying art.2011 PC RM.

It is shown that in the context of the aggravating circumstance specified at let.a) par.(2) art.2011 PC 
RM, the intention to commit domestic violence on two or more family members must be accomplished 
either until the domestic violence committed over the first victim or in the process of action (inaction) of 
committing the domestic violence over the first victim, but not thereafter. Otherwise, the committed will 
form the competition between two or more domestic violence offenses. There is also argued in favor of 
the fact that compared with all the aggravating circumstances described at par.(2) and (3) art.2011 PC 
RM, the offender shows intention. The expression of carelessness is not possible, based on systematic 
interpretation of sanctions stipulated at art.145, 149-152, art.2011 PC RM, as well as based on the legal 
essence of the offence of domestic violence.

legislative, adoptate de Parlamentul Republicii 
Moldova la 09.07.20101, Codul penal al Republicii 
Moldova a fost completat cu art.2011 „Violenţa în fa-
milie”. 

Nu poate fi tăgăduită oportunitatea stabilirii răspun-
derii penale pentru infracţiunea de violenţă în familie 
în legislaţia Republicii Moldova. Or, ocrotirea şi spriji-
nirea familiei, dezvoltarea şi consolidarea solidarităţii 
familiale, bazate pe prietenie, afecţiune şi întrajutorare 
morală şi materială a membrilor familiei, constituie un 
obiectiv naţional2. Violenţa în familie este una dintre 
formele de violenţă cel mai frecvent întâlnite, dar şi 
una din cele mai îngrijorătoare, pentru că este prea pu-
ţin vizibilă. În cele mai multe dintre cazuri, actele de 
violenţă au loc în spatele uşilor închise şi sunt ascun-
se de către victimă, din cauza sentimentului de teamă 
faţă de agresor şi de jenă faţă de societate. Mai mult 
chiar, un obstacol îl reprezintă reticenţa statului şi a 
organelor sale de a interveni într-o sferă considerată 
încă „privată”. 

Actele de violenţă săvârşite între membrii aceleiaşi 
familii pot afecta grav însăşi existenţa acesteia, deter-
minând frecvent destrămarea ei. Efectele profund dă-
unătoare ale violenţei între membrii aceleiaşi familii, 
atât pentru aceştia, cât şi pentru societate în ansam-
blul ei, precum şi recrudescenţa unor asemenea acte 
de violenţă au impus, ca o necesitate de prim ordin, 
prevenirea şi combaterea violenţei şi prin mijloacele 
specifice legii penale. Exprimată în corecţii aplicate 
minorilor, în limitarea independenţei soţiei (soţului), 
în nerespectarea drepturilor, sentimentelor, opiniilor, 
expectanţelor soţiei (soţului), în violenţa dintre fraţi, 
în abuzul asupra membrilor vârstnici ai familiei etc., 
violenţa în familie reprezintă o problemă socială şi, în 
acelaşi timp, o încălcare gravă a drepturilor omului. 
Ea reprezintă şi o realitate socială ale cărei consecin-
ţe nu pot fi ignorate la nivelul deciziei politice, din 
perspectiva aderării ţării noastre la structurile Uniunii 
Europene.

Dintr-o altă perspectivă, referindu-ne la conţinutul 
legal al infracţiunii de violenţă în familie, menţionăm 
că, în cadrul art.2011 CP RM, fapta de violenţă în fa-

RĂSPUNDEREA  PENALĂ  PENTRU  INFRACŢIUNEA 
DE  VIOLENŢĂ  ÎN  FAMILIE  (art.2011 CP  RM) 

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

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

n conformitate cu Legea Republicii Moldova 
pentru modificarea şi completarea unor acte 
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milie este incriminată într-o variantă-tip şi în două va-
riante agravante.

Violenţa în familie în varianta-tip este incriminată 
la alin.(1) art.2011 CP RM: acţiunea sau inacţiunea in-
tenţionată, manifestată fizic sau verbal, comisă de un 
membru al familiei asupra unui alt membru al familiei, 
care a provocat suferinţă fizică, soldată cu vătămarea 
uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii, suferinţă 
psihică ori prejudiciu material sau moral. 

La rândul său, violenţa în familie în prima sa vari-
antă agravantă este incriminată la alin.(2) art.2011 CP 
RM, atunci când această faptă:

a) este săvârşită asupra a doi sau mai multor mem-
bri ai familiei; 

b) a provocat vătămarea medie a integrităţii corpo-
rale sau a sănătăţii.

În fine, cea de-a doua variantă agravantă a infracţi-
unii, prevăzută la alin.(3) art.2011 CP RM, se exprimă 
în violenţa în familie, care: 

a) a cauzat vătămarea gravă a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii; 

b) a determinat la sinucidere sau la tentativă de si-
nucidere; 

c) a provocat decesul victimei.
obiectul juridic generic al infracţiunii de violenţă 

în familie îl constituie relaţiile sociale cu privire la con-
vieţuirea în cadrul familiei şi dezvoltarea minorului.

Rolurile familiale, pe care actorii familiali le exer-
cită în timpul convieţuirii, sunt: 1) rolul conjugal, care 
conferă parteneriat în relaţia dintre soţ si soţie; 2) rolul 
parental, care permite celor doi parteneri să relaţione-
ze cu copiii; 3) rolul fratern, care vizează relaţia dintre 
fraţi şi care este învăţat din relaţiile de afecţiune, riva-
litate, solidaritate, competiţie, conflictuale sau negoci-
ere promovate cu egalii3.

Exercitarea rolurilor în cadrul familiei pot crea une-
ori tensiuni, care conduc la conflicte în cadrul relaţiilor 
intrafamiliale. În familiile disfuncţionale, sentimentul 
deficitului este propagat de la părinţi către copii şi in-
vers. Necomunicarea conduce la formarea unor bari-
ere, blocaje în relaţiile intrafamiliale, fiind resimţite 
pregnant de toţi membrii familiei. Fiecare dintre ei au 
dorinţe şi aşteptări în relaţia cu celălalt şi, este suficient 
ca unul dintre ei să experimenteze sentimente de nefe-
ricire, ca ceilalţi să trăiască disconfort în cadrul famili-
ei. Acest lucru poate fi comparat cu efectul de domino: 
părintele care trăieşte starea de disconfort, acumulea-
ză tensiuni şi manifestă agresivitate faţă de partenerul 
conjugal, iar acesta, la rândul său, acumulează tensiuni 
și manifestă agresivitate în relaţia cu copiii. Deseori, 
această agresivitate îmbracă forma violenţei în familie 
în sensul pe care legiuitorul îl conferă acestei noţiuni 
în art.2011 CP RM.

obiectul juridic special al infracţiunii prevăzute la 
art.2011 CP RM are un caracter complex. Astfel, obiec-
tul juridic principal îl formează relaţiile sociale cu pri-
vire la solidaritatea familială. La rândul său, obiectul 
juridic secundar îl constituie relaţiile sociale cu privire 
la integritatea corporală, sănătatea, integritatea fizică 
sau psihică, onoarea şi demnitatea persoanei, substan-
ţa, integritatea sau potenţialul de utilizare a bunurilor, 
posesia asupra bunurilor.

În cazul modalităţilor agravante prevăzute la lit.b) şi 
c) alin.(3) art.2011 CP RM, în plan secundar, se aduce 
atingere relaţiilor sociale cu privire la viaţa persoanei.

Precizăm că integritatea fizică sau psihică a per-
soanei presupune obligaţia negativă a tuturor celor-
lalţi de a nu-i cauza suferinţe fizice sau psihice. Nu 
trebuie confundate noţiunile „integritate corporală”, 
„sănătate”, „libertatea psihică (morală)”, pe de o par-
te, şi „integritatea fizică sau psihică”, pe de altă parte. 
Integritatea corporală este lezată ca urmare a produ-
cerii leziunilor corporale (fără cauzarea prejudiciului 
sănătăţii). Sănătatea este lezată ca urmare a cauzării 
vătămării intenţionate a integrităţii corporale sau a să-
nătăţii. Libertatea psihică (morală) suferă atingere în 
urma aplicării violenţei psihice. În opoziţie, integrita-
tea fizică sau psihică este lezată ca urmare a producerii 
suferinţelor fizice ori psihice4.

obiectul material al infracţiunii de violenţă în fami-
lie îl reprezintă corpul persoanei (în acele cazuri când 
săvârşirea violenţei în familie presupune influenţarea 
nemijlocită infracţională asupra corpului victimei).

De asemenea, ca obiect material al infracţiunii pre-
văzute la art.2011 CP RM pot să apară bunuri mobile 
sau imobile aparţinând victimei, care sunt sustrase, 
distruse, deteriorate etc.

Victimă a infracţiunii analizate poate fi oricare 
membru al familiei făptuitorului. 

După cum reiese din art.1331 CP RM, noţiunea de 
membru de familie presupune două accepţiuni diferite, 
în funcţie de lipsa sau prezenţa conlocuirii făptuitoru-
lui şi victimei: a) în condiţia conlocuirii: persoanele 
aflate în relaţii de căsătorie, de concubinaj, persoanele 
divorţate, persoanele aflate în relaţii de tutelă şi curate-
lă, rudele lor pe linie dreaptă sau colaterală, soţii rude-
lor; b) în condiţia locuirii separate: persoanele aflate în 
relaţii de căsătorie, copiii lor, inclusiv cei adoptivi, cei 
născuţi în afara căsătoriei, cei aflaţi sub curatelă.

Particularităţile victimei violenţei în familie, legate 
de vârstă, starea civilă, gradul de rudenie, faptul locu-
irii comune sau separate etc., pot fi luate în conside-
raţie la individualizarea pedepsei pentru infracţiunea 
analizată.

Se poate observa că noţiunea de membru de fami-
lie, utilizată în CP RM, este definită în spiritul practicii 
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de interpretare a noţiunii „viaţă de familie” de către 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Curtea a pre-
ferat întotdeauna o interpretare flexibilă a noţiunii de 
viaţă de familie. Sfera de aplicare a acestei noţiuni are 
relevanţă în materia violenţei în familie, pentru că in-
terpretarea extensivă pe care o dă Curtea Europeană 
a Drepturilor Omului lărgeşte sfera persoanelor care 
pot fi considerate victime sau făptuitori în cauzele de 
violenţă în familie. 

Curtea ia în considerare evoluţia moralei publice, 
structura familiei moderne, implicaţiile unui divorţ sau 
noile descoperiri medicale. Pe cale de consecinţă, o 
familie constituită în urma căsătoriei este întotdeauna 
protejată de art.8 al Convenţiei Europene pentru apă-
rarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omu-
lui. În acelaşi timp, căsătoria nu este o condiţie strict 
necesară pentru ca acest articol să devină aplicabil. De 
exemplu, în decizia CEDO din 18.12.1986 în cauza 
Johnston contra Irlandei5, s-a stabilit că şi cuplurile ne-
căsătorite care locuiesc împreună cu copiii se bucură de 
viaţă de familie în sensul art.8 al Convenţiei Europene 
pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului, cu condiţia ca relaţia să fie una stabilă şi să 
nu se deosebească de familia tradiţională bazată pe că-
sătorie. În plus, convieţuirea nu este o condiţie sine qua 
non, iar membrii de familie care nu locuiesc împreună, 
ca urmare a unui divorţ, a unei separaţii în fapt sau a 
unui alt aranjament, se pot totuşi bucura de protecţia 
oferită de art.8 al Convenţiei Europene pentru apărarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului6. În 
astfel de cauze, Curtea analizează în detaliu toate cir-
cumstanţele cauzei pentru a stabili dacă situaţia de fapt 
se regăseşte în sfera de aplicare a art.8 al Convenţiei. 
Totuşi, în ce priveşte relaţia dintre părinte şi copilul 
său, jurisprudenţa este constantă7, iar CEDO se bazea-
ză pe prezumţia că art.8 al Convenţiei se aplică automat 
unei astfel de relaţii, indiferent de natura ei8.

În context, deşi nu punem la îndoială necesitatea 
respectării de către Republica Moldova a prevederilor 
Convenţiei, considerăm neinspirată şi nocivă inclu-
derea concubinilor în categoria membrilor de familie 
în sensul art.1331 CP RM. Ne susţinem poziţia prin 
argumentul apărării familiei legitime rezultate din 
căsătorie. Căsătoria implică asumarea de responsa-
bilităţi reciproce între soţi, faţă de copii şi societate. 
Concubinajul, dimpotrivă, implică eludarea asumării 
de obligaţii. Recunoaşterea unor efecte identice sub 
aspect juridic înseamnă subminarea căsătoriei prin 
recunoaşterea concubinajului ca alternativă legitimă. 
În principiu, o asemenea decizie nu este exclusă, dar 
reclamă o dezbatere mai largă, ce nu poate avea loc 
în contextul Codului penal, sub presiunea timpului. 
Nu putem trece cu vederea faptul că, în varianta sa în 

vigoare, textul art.1331 CP RM implică recunoaşterea 
în calitate de membri de familie inclusiv a celor care 
alcătuiesc cuplurile homosexuale. Or, făcând referire 
la dispoziţia art.1331 CP RM, şi aceştia ar putea invoca 
o convieţuire concubinală asemănătoare celei dintre 
soţi, inclusiv relaţii asemănătoare celor dintre părinţi 
şi copii, în raport de copilul unuia dintre parteneri sau 
faţă de copiii crescuţi fără a fi adoptaţi.

Luând în consideraţie această stare de lucruri, reco-
mandăm legiuitorului excluderea sintagmei „de con-
cubinaj”, din dispoziţia art.1331 CP RM.

În alt registru, la momentul săvârşirii infracţiunii 
făptuitorul trebuie să ştie sau să admită că este mem-
bru al familiei victimei şi să urmărească săvârşirea 
infracţiunii de violenţă în familie nu asupra oricui, ci 
asupra persoanei având şi ea o asemenea calitate spe-
cială. Dacă făptuitorul consideră, în mod întemeiat, că 
victima nu are calitatea de membru de familie, nu-i 
poate fi aplicată răspunderea în baza art.2011 CP RM. 
Aceasta nu înseamnă însă că făptuitorul nu va răspun-
de pentru una din faptele prevăzute la art.145, 150, 
151, 152, 155 sau altele din Codul penal ori la art.78 
al Codului contravenţional, a căror prezenţă nu poate 
fi pusă la îndoială.

Calitatea de membru de familie trebuie să existe în 
momentul săvârşirii faptei. Dacă această calitate a în-
cetat (de exemplu, calitatea de soţ (soţie) a încetat ca 
urmare a desfacerii căsătoriei prin divorţ), fapta nu va 
putea fi calificată potrivit art.2011 CP RM (în condiţia 
locuirii separate). De asemenea, nu va putea fi aplica-
tă această prevedere, dacă făptuitorul şi victima erau 
legaţi printr-o relaţie nulă sub aspect juridic (de exem-
plu, o relaţie de căsătorie nulă datorită bigamiei).

Nu este exclusă, în contextul analizat, eroarea de 
fapt. Astfel, dacă făptuitorul consideră eronat că victi-
ma are calitatea de membru de familie (deşi în realitate 
victima nu are această calitate), urmărind aplicarea vi-
olenţei tocmai asupra persoanei având o asemenea ca-
litate specială, cele săvârşite urmează a fi calificate ca 
tentativă la infracţiunea prevăzută la art.2011 CP RM. 
Aceasta întrucât acţiunea sau inacţiunea intenţionată a 
făptuitorului este îndreptată nemijlocit spre săvârşirea 
infracţiunii de violenţă în familie, şi, doar din cauze in-
dependente de voinţa făptuitorului, această infracţiune 
nu-şi produce efectul.

Latura obiectivă a infracţiunii de violenţă în familie 
are următoarea structură: 1) fapta prejudiciabilă care 
constă în acţiu nea sau inacţiunea manifestată fizic sau 
verbal; 2) urmările prejudiciabile sub forma suferinţei 
fizice, vătămării uşoare a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii, suferinţei psihice ori a prejudiciului material 
sau moral; 3) legătura de cauzalitate dintre fapta preju-
diciabilă şi urmările prejudiciabile.
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Din textul art.2 al Legii Republicii Moldova cu 
privire la prevenirea şi combaterea violenţei în fami-
lie, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 
01.03.20079, fapta prejudiciabilă, pe care o examinăm, 
se concretizează în orice acţiune sau inacţiune, cu ex-
cepţia acţiunilor de autoapărare sau de apărare a unor 
alte persoane, manifestată fizic sau verbal, prin abuz fi-
zic, sexual, psihologic, spiritual sau economic ori prin 
cauzare de prejudiciu material sau moral, comisă de un 
membru de familie contra unor alţi membri de familie, 
inclusiv contra copiilor, precum şi contra proprietăţii 
comune sau personale10.

Astfel – după cum rezultă din art.2 al Legii Repu-
blicii Moldova cu privire la prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie – acţiu nea sau inacţiunea prejudi-
ciabilă din contextul infracţiunii prevăzute la art.2011 
CP RM cunoaşte următoarele modalităţi faptice de re-
alizare:

1) violenţa fizică, adică cauzarea vătămării uşoare a 
integrităţii corporale ori a sănătăţii, săvârşită prin lovi-
re, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înţepare, tăiere, 
ardere, strangulare, muşcare, otrăvire, intoxicare, alte 
acţiuni cu efect similar;

2) violenţa sexuală, adică orice conduită sexuală 
ilegală, cum ar fi, de exemplu, interzicerea folosirii 
metodelor de contracepţie11;

3) violenţa psihologică, adică impunerea voinţei sau 
a controlului personal, provocarea stărilor de tensiune 
şi de suferinţă psihică prin: ofense, luare în derâdere, 
înjurare, insultare, poreclire, şantajare, distrugere de-
monstrativă a obiectelor; ameninţări verbale12; afişare 
ostentativă a armelor sau lovire a animalelor domestice; 
neglijare; implicare în viaţa personală; acte de gelozie; 
izolare de familie, de comunitate, de prieteni13; inter-
zicerea realizării profesionale, interzicerea frecventării 
instituţiei de învăţământ; privare intenţionată de acces 
la informaţie; alte acţiuni cu efect similar14;

4) violenţa spirituală, adică subestimarea sau di-
minuarea importanţei satisfacerii necesităţilor moral-
spirituale prin: interzicere, limitare, ridiculizare, pena-
lizare a aspiraţiilor membrilor de familie; interzicere, 
limitare, luare în derâdere sau pedepsire a accesului 
la valorile culturale, etnice, lingvistice sau religioase; 
impunere a unui sistem de valori personale inaccepta-
bile; alte acţiuni cu efect similar sau cu repercusiuni 
similare;

5) violenţa economică, adică: privarea de mijloace 
economice, inclusiv lipsirea de mijloace de existenţă 
primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de pri-
mă necesitate; abuzul de variate situaţii de superiori-
tate pentru a sustrage bunurile victimei; interzicerea 
dreptului de a poseda, folosi şi dispune de bunurile 
comune; controlul inechitabil asupra bunurilor şi re-

surselor comune; refuzul de a susţine familia; impu-
nerea la munci grele şi nocive în detrimentul sănătăţii, 
inclusiv a unui membru de familie minor; alte acţiuni 
cu efect similar.

Când recurgem la formulări de genul „alte acţiuni 
cu efect similar” sau „alte acţiuni cu repercusiuni si-
milare”, nu trebuie să uităm de regula fixată la alin.(2) 
art.3 CP RM. Deci, după posibilitate, este necesar să 
asigurăm o interpretare cât mai restrictivă a prevederi-
lor art.2011 CP RM.

La individualizarea pedepsei aplicate pentru in-
fracţiunea specificată la art.2011 CP RM, se poate lua 
în consideraţie dacă fapta prejudiciabilă săvârşită este 
reprezentată de o singură modalitate faptică a faptei 
prejudiciabile specificate la art.2011 CP RM (violenţa 
fizică, violenţa sexuală, violenţa psihologică, violenţa 
spirituală, violenţa economică) ori de mai multe ase-
menea modalităţi. 

De exemplu, la două dintre modalităţile faptice ale 
faptei prejudiciabile examinate – violenţa fizică şi vi-
olenţa psihologică – se referă cazurile următoare din 
practica judiciară: C.V. a fost condamnat în baza lit.a) 
alin.(2) art.2011 CP RM. În fapt, la 19.04.2011, apro-
ximativ la ora 18.00, acesta a venit în vizită la părinţii 
săi în s. Cuconeştii Noi, r-nul Edineţ. Fiind în stare 
de ebrietate, C.V. a iniţiat un conflict cu părinţii săi, 
adresându-le cuvinte injurioase. La observaţiile făcu-
te de ei nu a reacţionat. Mai mult, a aplicat asupra 
acestora forţa fizică. În acest fel, părinţii lui C.V. au 
suferit vătămare uşoară a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii15; L.S. a fost învinuit de săvârşirea infracţiu-
nii prevăzute la lit.a) alin.(2) art.2011 CP RM. Locuind 
împreună cu părinţii săi – L.A. şi L.Gh. – în s. Pe-
resecina, r-nul Orhei, abuzând de alcool, în perioada 
28.01.2011-01.02.2011, le-a aplicat acestora în mod 
repetat lovituri cu pumnii şi picioarele în diferite părţi 
ale corpului, cauzându-le dureri fizice. De asemenea, 
le-a adresat cuvinte injurioase, provocându-le sufe-
rinţe psihice. Din aceste motive, L.A. şi L.Gh. au fost 
nevoiţi să-şi părăsească domiciliul şi să locuiască la 
vecini şi la rude16.

Într-un alt registru, nu intră sub incidenţa art.2011 
CP RM fapta de neîndeplinire sau îndeplinire necores-
punzătoare de către părinţi sau de către persoanele care 
îi înlocuiesc a obligaţiilor de întreţinere, de educare şi 
de instruire a copilului, chiar dacă această faptă a avut 
ca urmare lipsa de supraveghere a copilului, vagabon-
dajul, cerşitul ori săvârşirea de către acesta a unei fap-
te socialmente periculoase. Într-o asemenea ipoteză, 
răspunderea se va aplica în conformitate cu art.63 al 
Codului contravenţional.

Metodele şi mijloacele aplicate la săvârşirea in-
fracţiunii de violenţă în familie nu au nici o relevanţă 



7

Nr. 10-11, 2011 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

la calificarea faptei, însă pot fi luate în consideraţie la 
individualizarea pedepsei.

Infracţiunea prevăzută la art.2011 CP RM este o 
infracţiune materială. Ea se consi deră consumată din 
momentul producerii suferinţei fizice, vătămării uşoa-
re a integrităţii corporale sau a sănătăţii, suferinţei psi-
hice ori a prejudiciului material sau moral.

Prin „prejudiciu material” se înţeleg daunele ma-
teriale, susceptibile de evaluare sau estimare finan-
ciară/pecuniară, rezultând din orice act de violenţă 
în familie.

Prin „prejudiciu moral” se are în vedere suferinţe-
le cauzate victimei, care duc la umilire, frică, înjosire, 
incapacitate de apărare împotriva violenţei fizice, la 
sentimente de frustrare.

Persoana, căreia i s-a cauzat un prejudiciu moral, 
suportă suferinţe psihice, sub forma unor modificări 
negative ale funcţionării psihicului, sau suferinţe fizi-
ce sub forma unor modificări ale funcţionării biologice 
a organismului. Prejudiciul moral se poate exprima în 
frământările sufleteşti legate de: imposibilitatea conti-
nuării vieţii sociale active; răspândirea unor date care 
nu corespund realităţii şi care denigrează onoarea şi 
demnitatea victimei; limitarea temporară sau privarea 
de unele drepturi; durerea fizică; afecţiunea suportată 
în urma suferinţelor psihice etc. Definiţia legislativă a 
noţiunii „prejudiciu moral” transpare din lectura dis-
poziţiei de la alin.(1) art.1422 „Reparaţia prejudiciului 
moral” din Codul civil: „În cazul în care persoanei i 
s-a cauzat un prejudiciu moral (suferinţe psihice sau 
fizice) prin fapte ce atentează la drepturile ei persona-
le nepatrimoniale, precum şi în alte cazuri prevăzute 
de legislaţie, instanţa de judecată are dreptul să oblige 
persoana responsabilă la reparaţia prejudiciului prin 
echivalent bănesc”. Aşadar, la nivel legislativ, noţiu-
nea „prejudiciu moral” se înţelege în esenţă ca suferin-
ţe psihice sau fizice. Iată de ce este tautologică sintag-
ma „suferinţă fizică, ..., suferinţă psihică ori prejudiciu 
... moral” din dispoziţia art.2011 CP RM.

În ce priveşte noţiunea „vătămare uşoară a integrită-
ţii corporale sau a sănătăţii”, aceasta are înţelesul care 
rezultă din art.78 din Codul contravenţional: 1) vătă-
mare uşoară a integrităţii corporale; 2) vătămare uşoa-
ră a integrităţii corporale presupunând dureri fizice; 3) 
vătămare uşoară a integrităţii corporale (sau a sănătăţii) 
presupunând o dereglare de scurtă durată a sănătăţii 
sau o pierdere neînsemnată, dar stabilă, a capacităţii de 
muncă. Eventual, la individualizarea pedepsei stabilite 
la alin.(1) art.2011 CP RM, urmează a se lua în consi-
deraţie care anume din cele trei ipoteze specificate mai 
sus se atestă în cele săvârşite de făptuitor.

În situaţia producerii vătămării uşoare a integri-
tăţii corporale sau a sănătăţii, aplicarea răspunderii 

conform alin.(1) art.2011 CP RM exclude calificarea 
suplimentară în conformitate cu art.78 din Codul con-
travenţional.

Pentru aplicarea răspunderii în baza alin.(1) art.2011 
CP RM, este suficient să se producă una din urmările 
prejudiciabile enumerate în dispoziţia acestei norme 
penale. În orice caz, numărul urmărilor prejudiciabile 
produse se va lua în consideraţie la individualizarea 
pedepsei pentru infracţiunea de violenţă în familie.

Latura subiectivă a infracţiunii de violenţă în fami-
lie se exprimă, în primul rând, în vinovăţie sub formă 
de intenţie directă sau indirectă. 

Despre caracterul intenţiei făptuitorului – a fost di-
rectă sau indirectă – ne putem da seama analizând cir-
cumstanţele faptice ale celor comise: obiectul vulne-
rant folosit; zona corpului spre care au fost îndreptate 
şi exercitate actele de violenţă; intensitatea actelor de 
violenţă; gravitatea leziunilor cauzate; comportamen-
tul ante- şi postagresional al făptuitorului etc. În cazul 
unor îndoieli care nu pot fi înlăturate privind analiza 
acestor circumstanţe, interpretarea se va face în favoa-
rea făptuitorului. 

Motivele infracţiunii prevăzute la art.2011 CP RM 
pot fi diverse: răzbunare, gelozie, invidie, ură, interes 
material, motive huliganice, ură socială, naţională, ra-
sială sau religioasă etc. Trăsăturile individualizante ale 
acestora pot fi luate în consideraţie la individualizarea 
pedepsei pentru infracţiunea de violenţă în familie.

Subiectul infracţiunii în cauză este persoana fizică 
responsabilă care, în momentul săvârşirii infracţiunii, 
a atins vârsta de 16 ani. Subiectul infracţiunii are o 
calitate specială în raport cu victima infracţiunii: este 
membru al familiei victimei. La această calitate ne-am 
referit cu prilejul investigării trăsăturilor victimei in-
fracţiunii prevăzute la art.2011 CP RM.

În cele ce urmează, vor fi supuse analizei circum-
stanţele agravante specificate la alin.(2) şi (3) art.2011 
CP RM.

Astfel, privitor la circumstanţa agravantă consem-
nată la lit.a) alin.(2) art.2011 CP RM – săvârşirea vio-
lenţei în familie asupra a doi sau mai multor membri 
ai familiei – este necesar să fie întrunite următoare-
le două condiţii: 1) să existe o pluralitate de victime 
având calitatea de membri de familie; 2) făptuitorul 
să manifeste o intenţie unică (dublată de un scop unic) 
de a săvârşi violenţa în familie asupra a doi sau mai 
multor membri de familie.

Vizavi de prima condiţie, este cazul de menţionat 
că violenţa în familie, săvârşită asupra a doi sau mai 
multor membri ai familiei, se realizează în forma con-
sumată dacă fie suportă suferinţă fizică, ori vătămare 
uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii, ori su-
ferinţă psihică, ori prejudiciu material sau moral, ori 
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vătămare medie sau gravă a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii, fie se sinucid, ori încearcă să se sinucidă, ori 
decedează toţi cei doi sau mai mulţi membri de familie 
a căror suferinţă fizică, vătămare uşoară a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii, suferinţă psihică, prejudiciu 
material sau moral, vătămare medie sau gravă a inte-
grităţii corporale sau a sănătăţii, sinucidere sau ten-
tativă de sinucidere ori deces a fost urmărit de către 
făptuitor. 

Se aplică răspunderea în baza art.27 şi lit.a) alin.
(2) art.2011 CP RM în oricare din următoarele ipoteze, 
presupunând intenţia directă determinată a făptuito-
rului în raport cu numărul de membri de familie: 1) 
făptuitorul a încercat să săvârşească violenţa în familie 
asupra a doi sau mai multor membri ai familiei, dar 
nici unul dintre membrii de familie nu a suferit urmă-
rile prejudiciabile prevăzute în dispoziţia art.2011 CP 
RM; 2) făptuitorul a încercat să săvârşească violenţa 
în familie asupra a doi membri ai familiei, dar numai 
unul dintre membrii de familie a suferit urmările pre-
judiciabile prevăzute în dispoziţia art.2011 CP RM; 3) 
făptuitorul a încercat să săvârşească violenţa în familie 
asupra a trei membri ai familiei, dar numai unul sau 
doi dintre membrii de familie au suferit urmările preju-
diciabile prevăzute în dispoziţia art.2011 CP RM etc.

Doar la individualizarea pedepsei poate fi luat în 
consideraţie gradul neproducerii rezultatului infracţi-
onal.

În continuare, vom analiza cea de-a doua condiţie 
care rezultă din dispoziţia de la lit.a) alin.(2) art.2011 
CP RM.

În acest sens, intenţia unică (dublată de un scop 
unic) de a săvârşi violenţa în familie asupra a doi sau 
mai multor membri de familie se poate realiza simul-
tan în raport cu toate victimele. Însă, este posibil ca 
intenţia de a săvârşi violenţa în familie asupra a doi 
sau mai multor membri de familie să nu se realizeze 
simultan, ci etapizat, parcurgând mai multe episoade. 
În acest caz, vom fi în prezenţa unei infracţiuni unice 
prelungite de violenţă în familie, având la bază intenţia 
unică de a săvârşi violenţa în familie asupra a doi sau 
mai multor membri de familie.

Astfel, la săvârşirea etapizată a infracţiunii unice 
prelungite de violenţă în familie se referă speţa urmă-
toare: C.D. a fost condamnat în conformitate cu lit.a) 
alin.(2) art.2011 CP RM. În fapt, la 15.09.2010, apro-
ximativ la ora 17.15, aflându-se în curtea casei sale 
din or. Ciadâr-Lunga, acesta a iniţiat un conflict cu 
fiul său, C.A., şi cu soţia sa, C.N. Drept urmare, C.D. 
i-a aplicat o lovitură cu hârleţul în coapsă fiului său. 
După care, i-a aplicat o lovitură cu hârleţul în faţă so-
ţiei sale. Ca rezultat, C.N. a suferit o vătămare uşoară 
a integrităţii corporale sau a sănătăţii presupunând o 

dereglare de scurtă durată a sănătăţii. La rândul său, 
C.A. a suferit o vătămare uşoară a integrităţii corpo-
rale presupunând dureri fizice17. 

Important este ca intenţia de a săvârşi violenţa în 
familie asupra a doi sau mai multor membri de familie 
să se formeze fie până la săvârşirea violenţei în fami-
lie asupra primei victime, fie în procesul de realizare a 
acţiunii (inacţiunii) de săvârşire a violenţei în familie 
asupra primei victime. Nu însă după aceasta. În caz 
contrar, cele săvârşite vor forma concursul dintre două 
sau mai multe infracţiuni de violenţă în familie.

Legiuitorul nu stabileşte în art.30 CP RM condi-
ţia obligatorie a compatibilităţii motivelor infracţiunii 
prelungite. De aceea, poate fi aplicată răspunderea în 
baza lit.a) alin.(2) art.2011 CP RM chiar şi în cazul 
când diferă motivele ce stau la baza actelor infracţio-
nale alcătuind în ansamblu violenţa în familie săvârşită 
asupra a doi sau mai multor membri ai familiei. Impor-
tant este ca motivele, atunci când sunt diferite, să nu 
se excludă reciproc, să fie interdependente, compati-
bile. Din această perspectivă, pare a fi incompatibilă: 
răzbunarea cu motivele huliganice; interesul material 
cu motivele huliganice etc. Două sau mai multe mo-
tive incompatibile nu pot sta la baza aceleiaşi intenţii 
infracţionale. Dacă făptuitorul s-a ghidat de astfel de 
motive la săvârşirea violenţei în familie asupra a doi 
sau mai multor membri ai familiei, vom fi în prezen-
ţa unui concurs de infracţiuni. Aceasta pentru că nu 
există temeiul atestării infracţiunii unice de violenţă 
în familie, care să fie calificată conform lit.a) alin.(2) 
art.2011 CP RM.

În altă ordine de idei, cât priveşte celelalte circum-
stanţe agravante ale infracţiunii de violenţă în familie, 
considerăm că acestea se exprimă în următoarele:

– vătămarea intenţionată medie a integrităţii cor-
porale sau a sănătăţii, care nu este periculoasă pentru 
viaţă şi nu a provocat urmările prevăzute la art.151 CP 
RM, dar care a fost urmată fie de dereglarea îndelunga-
tă a sănătăţii, fie de o pierdere considerabilă şi stabilă a 
mai puţin de o treime din capacitatea de muncă, comi-
să de un membru al familiei asupra unui alt membru al 
familiei (lit.b) alin.(2) art.2011 CP RM);

– vătămarea intenţionată gravă a integrităţii cor-
porale sau a sănătăţii, care este periculoasă pentru 
viaţă ori care a provocat pierderea vederii, auzului, 
graiului sau a unui alt organ ori încetarea funcţio-
nării acestuia, o boală psihică sau o altă vătămare a 
sănătăţii, însoţită de pierderea stabilă a cel puţin o 
treime din capacitatea de muncă, ori care a condus 
la întreruperea sarcinii sau la o desfigurare ireme-
diabilă a feţei şi/sau a regiunilor adiacente, comisă 
de un membru al familiei asupra unui alt membru al 
familiei (lit.a) alin.(3) art.2011 CP RM);
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– determinarea la sinucidere sau la tentativă de si-
nucidere prin persecutare, clevetire, jignire sau înjosire 
sistematică a demnităţii victimei de către cel vinovat, 
comisă de un membru al familiei asupra unui alt mem-
bru al familiei (lit.b) alin.(3) art.2011 CP RM);

– omorul comis de un membru al familiei asupra 
unui alt membru al familiei (lit.c) alin.(3) art.2011 
CP RM).

Precizăm că, în raport cu toate aceste circumstanţe 
agravante, făptuitorul manifestă intenţie. Nu este po-
sibilă manifestarea imprudenţei, reieşind din interpre-
tarea sistematică a sancţiunilor de la art.145, 149-152, 
2011 CP RM, dar şi din esenţa juridică a faptei de vio-
lenţă în familie.

Iată de ce se va aplica art.157 CP RM în cazul vătă-
mării grave ori medii a integrităţii corporale sau a sănă-
tăţii cauzate din imprudenţă de un membru al familiei 
asupra unui alt membru al familiei. Se va aplica art.149 
CP RM în situaţia lipsirii de viaţă din imprudenţă a unui 
membru al familiei de un membru al familiei. 

În ipoteza producerii vătămării medii a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii, aplicarea răspunderii con-
form lit.b) alin.(2) art.2011 CP RM exclude califica-
rea suplimentară în conformitate cu art.152 CP RM. 
În această ipoteză, săvârşirea vătămării intenţionate 
medii a integrităţii corporale sau a sănătăţii în prezenţa 
unor circumstanţe agravante, care sunt consemnate în 
alin.(2) art.152 CP RM, nu influenţează în nici un fel 
asupra calificării celor săvârşite potrivit lit.b) alin.(2) 
art.2011 CP RM. Prezenţa unor asemenea circumstanţe 
agravante poate fi luată în consideraţie la individuali-
zarea pedepsei stabilite la alin.(2) art.2011 CP RM.

În situaţia producerii vătămării grave a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii, aplicarea răspunderii în baza 
lit.a) alin.(3) art.2011 CP RM exclude calificarea supli-
mentară în conformitate cu art.151 CP RM. În această 
situaţie, săvârşirea vătămării intenţionate grave a inte-
grităţii corporale sau a sănătăţii în prezenţa unor cir-
cumstanţe agravante, care sunt consemnate în alin.(2) 
art.151 CP RM, nu are nici un impact asupra calificării 
celor comise conform lit.a) alin.(3) art.2011 CP RM. 
Prezenţa unor asemenea circumstanţe agravante poate 
fi luată în consideraţie la individualizarea pedepsei sta-
bilite la alin.(3) art.2011 CP RM.

Dacă violenţa în familie a cauzat vătămarea gravă a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii, care, la rândul său, 
a provocat decesul victimei din imprudenţă, atunci ca-
lificarea trebuie făcută în baza art.149 şi lit.a) alin.(3) 
art.2011 CP RM.

Considerăm că tocmai această soluţie de calificare 
se impunea în speţa următoare: T.R. a fost condam-
nat în baza lit.c) alin.(3) art.2011 CP RM. În fapt, la 
15.05.2011, aproximativ la ora 22.00, în ograda gos-
podăriei proprii din s. Chetroşeni, r-nul Hânceşti, 

acesta a iniţiat un conflict cu tatăl său, T.I. La concret, 
l-a lovit cu mâinile şi cu un ciocan în cap şi în alte 
părţi ale corpului. Ca rezultat, victima a suferit o tra-
umă craniocerebrală cu hemoragie în ţesuturile moi 
ale capului, o hemoragie intracraniană, o fractură a 
oaselor occipital pe dreapta cu trecere la piramida 
osului temporal drept, echimoze cu excoriaţii ale feţei, 
frunţii, genunchiului drept cu hemoragie subcutana-
tă, plăgi ale regiunii occipitale drepte şi ale buzei pe 
dreapta cu hemoragii subcutanate, contuzii şi edem 
pulmonar. Astfel, T.R. a cauzat o vătămare gravă peri-
culoasă pentru viaţă, care a dus la decesul victimei18.

Observăm că, pentru descrierea celor comise 
de T.R., a fost utilizată terminologia caracteristică 
art.151 CP RM (în special alin.(4) art.151 CP RM): 
„vătămare gravă periculoasă pentru viaţă, care a dus 
la decesul victimei”. Rezultă că fapta acestuia consti-
tuie violenţa în familie ce a cauzat vătămarea gravă 
a integrităţii corporale sau a sănătăţii, care, la rândul 
său, a provocat decesul victimei din imprudenţă. În 
descrierea faptei comise de T.R., lipseşte o confirma-
re a faptului că acesta ar fi manifestat intenţie în ra-
port cu decesul victimei. În consecinţă, T.R. urma să 
fie condamnat în corespundere cu art.149 şi lit.a) alin.
(3) art.2011 CP RM, nu în baza lit.c) alin.(3) art.2011 
CP RM.

În alt context, în ipoteza producerii sinuciderii sau 
tentativei de sinucidere, aplicarea răspunderii conform 
lit.b) alin.(3) art.2011 CP RM exclude calificarea supli-
mentară în conformitate cu art.150 CP RM. În această 
ipoteză, comiterea determinării la sinucidere în prezen-
ţa unor circumstanţe agravante, care sunt specificate în 
alin.(2) art.150 CP RM, nu influenţează în nici un fel 
asupra calificării celor săvârşite potrivit lit.b) alin.(3) 
art.2011 CP RM. Prezenţa unor asemenea circumstanţe 
agravante poate fi luată în consideraţie la individuali-
zarea pedepsei stabilite la alin.(3) art.2011 CP RM.

În cazul provocării decesului victimei, aplicarea 
răspunderii în baza lit.c) alin.(3) art.2011 CP RM exclu-
de calificarea suplimentară în corespundere cu art.145 
CP RM. În acest caz, săvârşirea omorului în prezenţa 
unor circumstanţe agravante, care sunt specificate în 
alin.(2) art.145 CP RM, nu are nici un impact asupra 
calificării celor comise conform lit.c) alin.(3) art.2011 
CP RM. Prezenţa unor asemenea circumstanţe agra-
vante poate fi luată în consideraţie la individualizarea 
pedepsei stabilite la alin.(3) art.2011 CP RM.

Finalmente, formulăm următoarele concluzii re-
feritoare la analiza condiţiilor de aplicare a răspun-
derii penale pentru infracţiunea de violenţă în familie 
(art.2011 CP RM):

1) este neinspirată şi nocivă includerea concubini-
lor în categoria membrilor de familie în sensul art.1331 
CP RM. Recunoaşterea unor efecte identice sub aspect 
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juridic înseamnă subminarea căsătoriei prin recunoaş-
terea concubinajului ca alternativă legitimă;

2) dacă făptuitorul consideră, în mod întemeiat, că 
victima nu are calitatea de membru de familie, nu-i 
poate fi aplicată răspunderea în baza art.2011 CP RM. 
Aceasta nu înseamnă însă că făptuitorul nu va răspun-
de pentru una din faptele prevăzute la art.145, 150, 
151, 152, 155 sau altele din Codul penal ori la art.78 
al Codului contravenţional, a căror prezenţă nu poate 
fi pusă la îndoială;

3) calitatea de membru de familie trebuie să existe 
în momentul săvârşirii faptei. Dacă această calitate a 
încetat (de exemplu, calitatea de soţ (soţie) a încetat ca 
urmare a desfacerii căsătoriei prin divorţ), fapta nu va 
putea fi calificată potrivit art.2011 CP RM (în condiţia 
locuirii separate). De asemenea, nu va putea fi aplica-
tă această prevedere, dacă făptuitorul şi victima erau 
legaţi printr-o relaţie nulă sub aspect juridic (de exem-
plu, o relaţie de căsătorie nulă datorită bigamiei);

4) nu poate fi calificată în baza art.2011 CP RM 
violenţa sexuală care ia forma uneia dintre infracţi-
unile prevăzute la lit.b2) alin.(2) art.171, lit.b2) alin.
(2) art.172, art.173, 174 sau 175 CP RM. În astfel de 
cazuri, la calificare se va reţine numai una din aceste 
norme, fără a se aplica art.2011 CP RM;

5) impunerea izolării prin detenţie, inclusiv în locu-
inţa familială – comisă de un membru al familiei asu-
pra unui alt membru al familiei – se va califica în baza 
art.166 CP RM, nu conform art.2011 CP RM;

6) deposedarea de actele de identitate, comisă de un 
membru al familiei asupra unui alt membru al familiei, 
se va califica în baza alin.(2) art.360 CP RM, nu potri-
vit art.2011 CP RM;

7) în contextul circumstanţei agravante specifica-
te la lit.a) alin.(2) art.2011 CP RM, intenţia de a să-
vârşi violenţa în familie asupra a doi sau mai multor 
membri de familie trebuie să se formeze fie până la 
săvârşirea violenţei în familie asupra primei victime, 
fie în procesul de realizare a acţiunii (inacţiunii) de 
săvârşire a violenţei în familie asupra primei victime. 
Nu însă după aceasta. În caz contrar, cele săvârşite vor 
forma concursul dintre două sau mai multe infracţiuni 
de violenţă în familie;

8) în raport cu toate circumstanţele agravante con-
semnate la alin.(2) şi (3) art.2011 CP RM, făptuitorul 
manifestă intenţie. Nu este posibilă manifestarea im-
prudenţei, pornind de la interpretarea sistematică a 
sancţiunilor de la art.145, 149-152, 2011 CP RM, dar şi 
din esenţa juridică a faptei de violenţă în familie.

 
Note:
1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.155-

158.
2 Conform pct.85 al Hotărârii Guvernului Republi-

cii Moldova cu privire la aprobarea Programului naţional 
strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii 
Moldova (2011-2025), nr.768 din 12.10.2011, *scopurile, 
priorităţile şi sarcinile politicii demografice sunt bazate pe 
următoarele principii specifice: familia este susţinută de stat 
în tradiţiile, modul de viaţă şi cultură, familia păstrează şi 
protejează valorile de bază ale societăţii, fiind responsabi-
lă de naşterea copiilor, creşterea şi educarea lor; copiii sunt 
prioritatea statului şi familiilor, fiecare copil are dreptul 
la standarde înalte de trai, care garantează atât bunăstarea 
lui, cât şi dreptul la cele mai înalte standarde de sănătate şi 
educaţie; copilul are dreptul la îngrijire şi sprijin din partea 
părinţilor, familiei, societăţii, fiind protejat de orice formă 
de violenţă mintală sau fizică, de lipsa îngrijirii, maltratare 
sau exploatare; soţii au drepturi şi responsabilităţi egale în 
creşterea şi educarea copiilor; asigurarea unei egalităţi efici-
ente între femei şi bărbaţi în familie este o condiţie de bază 
pentru creşterea ratei natalităţii, pentru oferirea unei şanse 
de dezvoltare personală completă şi pentru asigurarea unei 
calităţi înalte a vieţii copiilor etc.

* Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.182-
185.

3 Zinca (Coman) D.P. Consilierea adolescenţilor victime 
ale violenţei intrafamiliale – o abordare sistemic-experien-
ţială: Rezumat al tezei de doctorat. Bucureşti, 2010.

4 Pentru mai multe detalii a se vedea: Stati V. Răspun-
derea penală pentru infracţiunea de tortură şi infracţiunea 
de organizare sau instigare a acţiunilor de tortură (art.3091 
CP RM) (Partea I), în: Revista Naţională de Drept, 2008, 
nr.2, p.18-24.

5 Case of Johnston vs. Ireland. http://cmiskp.echr.coe.int
6 Case of Berrehab vs. The Netherlands. http://cmiskp.

echr.coe.int (divorţ); Case of Kroon and Ors vs. The Nether-
lands. http://cmiskp.echr.coe.int (cuplu de fapt).

 Atenţionăm că, în sensul art.1331 CP RM, persoanele 
aflate în relaţii de concubinaj sau persoanele divorţate se 
consideră membri de familie numai în condiţia conlocuirii, 
nu şi în condiţia locuirii separate.

7 Case of Boughanemi vs. France. http://cmiskp.echr.
coe.int (fără convieţuire); Case of Söderbäck vs. Suediei. 
http://cmiskp.echr.coe.int (adopţie).

8 De exemplu, într-o cauză, Curtea a considerat că o rela-De exemplu, într-o cauză, Curtea a considerat că o rela-
ţie dintre un transsexual şi o persoană născută în urma unei 
inseminări artificiale reprezintă viaţă de familie. CEDO şi-a 
fondat decizia pe faptul că această relaţie nu se deosebea cu 
nimic de una bazată pe familia tradiţională.

 Case of X, Y and Z vs. The United Kingdom. http://
cmiskp.echr.coe.int

9 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, 
nr.55-56.

10 În textul Legii cu privire la prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie şi, implicit, în textul art.2011 CP RM, 
noţiunea de violenţă este utilizată în înţelesul cel mai larg 
posibil. O asemenea accepţiune a noţiunii de violenţă este 
cu mult mai amplă decât cea a noţiunii de violenţă utilizate 
în art.146, 156, 158, 167, 168, 179, 193, 208, 209 sau altele 
din Codul penal.

 În acest plan, este nelipsit de interes punctul de vede-
re aparţinând lui R.E. Tokarciuk*: atribuirea unei singure 
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denumiri – „violenţă” – tuturor variaţiilor de agresivitate 
ale conduitei umane împiedică prevenirea exercitării unor 
forme de sine stătătoare ale constrângerii asupra persoanei, 
precum şi limitează perceperea esenţei juridice adevărate a 
acestor variaţii de agresivitate. Diversificarea variaţiilor în 
cauză necesită efectuarea unor studii doctrinare aparte care 
să nu fie restrânse la discuţiile asupra apartenenţei lor la 
conceptul de violenţă, umflat artificial.

* A se vedea: Токарчук Р.Е., Этапы развития ка-
тегории «насилие» в отечественном уголовном праве, 
în: Подходы к решению проблем законотворчества и 
правоприменения: сборник научных трудов адъюнктов 
и соискателей, ОмА МВД России, Омск; 2007, вып.14, 
с.27-36.

 Drept urmare, în vederea evitării unor confuzii şi inter-
ferenţe de ordin terminologic, care pot afecta grav calitatea 
interpretării şi aplicării legii penale, propunem ca atât în 
Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în fa-
milie, cât şi în Codul penal, să se opereze amendamente. La 
concret, recomandăm ca noţiunea „relele tratamente apli-
cate membrilor de familie” să substituie noţiunea „violenţa 
în familie”. În alţi termeni, propunem ca sintagma „relele 
tratamente” şi nu termenul „violenţă” să desemneze generic 
modalităţile faptice de realizare a infracţiunii specificate la 
art.2011 CP RM.

 Prin aceasta, nu urmărim decât asigurarea respectării 
regulii fixate la lit.e) art.19 al Legii Republicii Moldova pri-
vind actele legislative, adoptate de Parlamentul Republicii 
Moldova la 27.12.2001,** potrivit căreia terminologia uti-
lizată în actul elaborat este constantă şi uniformă ca şi în 
celelalte acte legislative.

 ** Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, 
nr.36-38.

11 Nu poate fi calificată în baza art.2011 CP RM violenţa 
sexuală care ia forma uneia dintre infracţiunile prevăzute la 
lit.b2) alin.(2) art.171, lit.b2) alin.(2) art.172, art.173, 174 sau 
175 CP RM. În astfel de cazuri, la calificare se va reţine nu-
mai una din aceste norme, fără a se aplica art.2011 CP RM.

 Nu poate fi aplicat art.2011 CP RM nici în ipoteza să-
vârşirii raportului sexual între rude pe linie dreaptă până la 
gradul trei inclusiv ori între rude pe linie colaterală (fraţi, 
surori), prin constrângere fizică sau psihică a persoanei sau 
profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra ori de a-şi 
exprima voinţa. Considerăm că în această ipoteză soluţia de 
calificare trebuie diferenţiată: 1) este aplicabilă numai pre-
vederea de la lit.b2) alin.(2) art.171 CP RM, în cazul în care 
victima infracţiunii şi subiectul infracţiunii fie a) conlocu-
iesc, fie b) locuiesc separat, dar se află în raport de „părinte-
copil”; 2) în toate celelalte cazuri, când nu se atestă o supra-
punere a noţiunilor „membru de familie” (specificată la lit.
b2) alin.(2) art.171 CP RM) şi „rude pe linie dreaptă până 
la gradul trei inclusiv” ori „rude pe linie colaterală (fraţi, 
surori)” (specificată la art.201 CP RM), vom fi în prezenţa 
unui concurs ideal dintre infracţiunile prevăzute la art.171 
(cu excepţia lit.b2) alin.(2)) şi la art.201 CP RM. Această 
soluţie a concursului ideal de infracţiuni se atestă în cazul în 
care raportul sexual este săvârşit între rude pe linie dreaptă 
până la gradul trei inclusiv, ori între rude pe linie colaterală 
(fraţi, surori) – prin constrângere fizică sau psihică a persoa-

nei sau profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra ori 
de a-şi exprima voinţa – atunci când victima infracţiunii şi 
subiectul infracţiunii locuiesc separat şi nu se află în raport 
de „părinte-copil” (atunci când subiectul infracţiunii este, 
în raport cu victima infracţiunii, bunic, bunică, străbunic, 
străbunică, nepot, nepoată, strănepot, strănepoată, frate sau 
soră). 

12 Nu este necesară calificarea suplimentară în baza 
art.155 CP RM în situaţia în care ameninţările verbale se 
concretizează în ameninţarea cu omor ori cu vătămarea gra-
vă a integrităţii corporale sau a sănătăţii. Din acest punct de 
vedere, nu putem fi de acord cu soluţia de calificare din spe-
ţa următoare: G.M. a fost învinuit de săvârşirea infracţiunii 
prevăzute la art.155 şi alin.(1) art.2011 CP RM. În fapt, la 
03.11.2010, aproximativ la ora 20.30, fiind în stare de ebri-
etate, acesta a iniţiat un conflict cu concubina sa, G.S., şi cu 
mama acesteia, R.A. Aflându-se în gospodăria ultimei din s. 
Târnova, r-nul Edineţ, G.M. le a lovit pe ambele cu pumnii 
în diferite părţi ale corpului. În acest mod, lui R.A. i-a fost 
cauzată o vătămare uşoară a integrităţii corporale sau a să-
nătăţii presupunând o dereglare de scurtă durată a sănătă-
ţii. Lui G.S. i-a fost cauzată o vătămare uşoară a integrităţii 
corporale presupunând dureri fizice. Continuându -şi acti-
vitatea infracţională, în aceleaşi circumstanţe, în timp ce le 
lovea cu pumnii pe G.S. şi R.A., făptuitorul a ameninţat-o pe 
ultima cu omorul.*

 * Sentinţa Judecătoriei raionului Edineţ din 17.12.2010. 
Dosarul nr.1 216/2010. http://jed.justice.md

 Dacă G.M. şi-a continuat activitatea infracţională, reie-
se că ameninţarea cu omor a comis-o în contextul realizării 
intenţiei infracţionale unice de săvârşire a violenţei de fami-
lie, nu în afara acestui context. Nu există nici un indiciu care 
să confirme că intenţia de a comite ameninţarea cu omor ar 
fi apărut după consumarea infracţiunii de violenţă în fami-
lie. Se poate vedea că ameninţarea cu omor a fost expusă în 
procesul de realizare a violenţei fizice ca modalitate faptică 
a violenţei în familie. Nu însă după aceasta. Deci, cele să-
vârşite nu pot forma concursul dintre infracţiunile specifica-
te la art.155 şi alin.(1) art.2011 CP RM. În concluzie, fapta 
lui G.M. urma să fie calificată numai în baza alin.(1) art.2011 
CP RM.

13 Împiedicarea neîntemeiată a unuia dintre părinţi (a 
ambilor părinţi) să comunice cu copilul ori să ia parte la 
educarea lui, precum şi împiedicarea copilului să comunice 
cu bunicii, fraţii şi surorile atrage răspundere conform art.64 
din Codul contravenţional.

14 Impunerea izolării prin detenţie, inclusiv în locuinţa 
familială, se va califica în baza art.166 CP RM, nu conform 
art.2011 CP RM.

Deposedarea de actele de identitate se va califica în baza 
alin.(2) art.360 CP RM, nu potrivit art.2011 CP RM.

15 Sentinţa Judecătoriei raionului Edineţ din 16.05.2011. 
Dosarul nr.1 138/2011. http://jed.justice.md 

16 Sentinţa Judecătoriei raionului Edineţ din 18.04.2011. 
Dosarul nr.1 120/2011. http://jed.justice.md

17 Приговор Суда района Чадыр-Лунга от 22 декабря 
2010 г. Дело №1-182/2010. http://jcg.justice.md 

18 Sentinţa Judecătoriei raionului Hânceşti din 
22.07.2011. Dosarul nr.1 154/2011. http://jhn.justice.md
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réSUMé
Dans cet article l’auteur explique que la médiation est une pratique ou une procédure qui vise à 

définir l’intervention d’un tiers pour faciliter la circulation d’information. Le tiers est appelé médiateur. 
La définition de cette activité varie selon les contextes d’application. Néanmoins, des constantes existent 
à chaque fois qu’un tiers intervient pour faciliter une relation ou la compréhension d’une situation et 
des éléments de pédagogie et de qualité relationnelle se retrouvent dans les pratiques de la médiation. 
Particulièrement popularisée en matière de résolution des conflits, elle présente différentes conceptions 
liées à celles relatives à l’individu. La chambre professionnelle de la médiation et de la négociation définit 
la médiation comme une discipline à part entière rigoureuse et dotée d’un processus structuré1 et identifie 
cette manière de résoudre les conflits comme la seule à même d’entretenir la liberté relationnelle et con-
tractuelle, par delà les aléas conflictuels. Les médiateurs professionnels dissocient ainsi la médiation de 
l’arbitrage et de la conciliation, en démontrant que ces deux modes consistent dans l’intervention d’un 
tiers qui impose une solution ou la suggère en faisant un rappel à la morale ou à la loi.

2007, când a fost adoptată Legea Republicii Moldova 
nr.134/14.06.2007 cu privire la mediere1, cu toate aces-
tea, până în prezent, deşi sunt peste 100 de mediatori, 
nu se văd rezultate îmbucurătoare.

Care sunt acele momente negative care stopează 
implementarea acestui proces. Înainte de a răspunde la 
acestă întrebare, să mai încercăm o dată să pătrundem 
în esenţa acestei noţiuni, deşi încercări de felul acesta 
au fost făcute ce-i drept de majoritatea autorilor publi-
caţiilor care s-au referit la implementarea ei în dome-
niul penal, noi ne vom referi la cel civil.

Pentru a se respecta drepturile persoanelor, precum 
şi asugurarea unei funcţionări normale a medierii, 
prevederile legale s-au extins să prevadă şi o serie de 
principii definitorii pentru procedura medierii, princi-
pii care realizează distincţia acestei instituţii care sunt 
de natură să soluţioneze pe cale amiabilă conflictele. 
În funcţie de legea care le stipulează, aceste principii 
sunt incluse fie chiar în corpul definiţiei medierii, pen-
tru a fi ulterior reluate în articole separate. Astfel, art. 
3 al Legii nr. 134 evidenţiază principiile de bază ale 
medierii, în conformitate cu care medierea se efectu-
ează în baza accesului liber şi egal la această procedu-
ră, liberului consimţământ, confidenţialităţii, imparţi-
alităţii, neutralităţii, independenţei şi liberei alegeri a 
mediatorului. 

 În conformitate cu art. 2 al Legii nr.134, medierea 
reprezintă o modalitate alternativă de soluţionare a con-
flictului dintre părţi pe cale amiabilă, cu ajutorul unei 
terţe persoane. Ce înseamnă alternativă – este modali-

tatea alternativă organelor judiciare, aceasta înseamnă 
că sunt multe aspecte positive, dar şi negative.

În actele normative din România, medierea este de 
asemenea definită. Astfel, în art. 93-97 ale Statutului 
profesiei de avocat în România, medierea este o moda-
litate de soluţionare a conflictelor, alternativa procesu-
lui obişnuit sau arbitral. Medierea este o negociere asis-
tată de un terţ, denumit mediator, respectiv o tehnică 
consensuală de rezolvare a conflictelor, constând într-o 
comunicare permanent orientată către încheierea unei 
înţelegeri între părţi, care au interese comune, precum 
şi divergenţe2. 

În literatura de specialitate autohtonă, medierea se 
defineşte ca mijlocire a unei înţelegeri între părţile la 
negocieri prin intermediul unei terţe persoane. Spre de-
osebire de altele, această metodă are o procedură bine 
determinată, este efectuată de persoane cu o pregătire 
specială, numite mediatori, şi demonstrează rezultate 
foarte bune. Ea se aplică atât în cauzele penale, cât şi 
pentru soluţionarea conflictelor în domeniul relaţiilor 
civile, economice, internaţionale etc.3.

Ca alternativă juridică, medierea repezintă şi un 
mod economic de soluţionare a conflictelor comercia-
le. Considerând dinamica comercială şi complexitatea 
problemelor juridice apărute în contextul legislativ al 
ţărilor în curs de dezvoltare, ideea de eficienţă în soluţi-
onarea litigiilor este deteriorată. Litigii care durează ani 
de zile, costuri care nu sunt prevăzute şi un sistem fiscal 
care nu vine să salveze şi să protejeze astfel de situaţii 
nu fac decât să accentueze faptul că pe calea litigiului 
în instanţă, problema nu este rezolvată sau ameliorată, 
ci, din contra, adâncită din punct de vedere financiar4. 

MEDIEREA – MODALITATE  ALTERNATIVĂ  
DE  SOLUŢIONARE  A  CONFLICTELOR

Eugenia CoJoCArI,  
doctor habilitat,  profesor universitar (USM) 

edierea a intrat în viaţa cetăţenilor Republi-
cii Moldova pe neobservate încă din anul 
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Se consideră cu bună dreptate că iniţiativa legiui-
torului nostru de a introduce medierea în cauze civile 
ca modalitate amiabilă legală de soluţionare a litigii-
lor, fapt realizat prin legea privind medierea în cauze 
civile, corespunde perfect obiectivului de ameliorare 
a funcţionării justiţiei şi se încadrează în dimensiunile 
Recomandărilor Consiliului Europei (Recomandarea 
asupra medierii familiale, Rec.(98)1; Recomandarea 
privind medierea penală, Rec.(99)19; Recomandarea 
asupra modurilor alternative de reglare a litigiilor în-
tre autorităţile administrative şi persoanele private, 
Rec.(2001)95; Recomandarea asupra medierii civile, 
Rec.(2002)10; etc.). Dintre acestea, imperativă pentru 
domeniul examinat în prezenta lucrare, şi anume, cel 
al medierii în cauze civile, este Recomandarea Rec.
(2002)10 asupra medierii civile a Comitetului de Mi-
niştri al Consiliului Europei adoptată la 18 septembrie 
2002, care statuează explicit asupra raţiunilor şi moti-
velor ce determină această structură să aibă o atitudine 
favorabilă vizavi de instituţia medierii5.

Este cunoscut déjà că această modalitate de solu-
ţionare a conflictelor funcţionează într-o serie de state 
europene (printre care Marea Britanie, Austria, Italia, 
Elveţia, Belgia, Franţa, Finlanda, Slovacia, Olanda, 
Portugalia, Norvegia, Irlanda, Ungaria etc.), precum şi 
în Statele Unite ale Americii, Mexic, Canada etc., me-
dierea civilă se afirmă continuu ca una dintre cele mai 
favorabile modalităţi de soluţionare a conflictelor pe 
cale amiabilă, directă şi constructivă. În această ordine 
de idei, este de menţionat că demersul pro-mediere al 
comunităţii moldoveneşti este mai mult decât salutabil, 
acest lucru fiind şi un pas nou de modernizare a justiţiei 
noastre, inclusiv unul de racordare, ajustare a cadrului 
normativ la cel european, la cultura şi spiritul justiţiei 
europene moderne. 

Medierea este o varietate care, încercând să elimine 
lacunele unui proces civil clasic, de care are mare ne-
voie Republica Moldova dat fiind faptul că instanţele 
judiciare sunt şi suprasolicitate şi corupte, reducând din 
formalitate şi revenind la situaţia de egalitate juridică, 
anterioară conflictului, este o oportunitate de a apla-
na uşor situaţia deficitară, dar intrând adânc în esenţa 
acesteia, analizând cauzele, ofertând şi contraofertând 
până la găsirea soluţiei reciproc convenabile. Totodată, 
medierea civilă reprezintă una dintre căile alternative 
de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor, adică în afa-
ra unui proces judiciar. Medierea se fondează pe arta 
limbajului în vederea creării sau restabilirii (re-creării) 
legăturilor între persoanele aflate în conflict. Medierea 
implică intervenţia unui terţ neutru, imparţial şi inde-
pendent, mediatorul, care este intermediarul acestor 
relaţii. Putem afirma deci că medierea ,,instrumentează 
calităţile relaţionale şi comunicaţionale”6, existând to-

tuşi concepţii şi aplicaţii ale medierii extrem de diferi-
te, acestea variind de la simple intervenţii pedagogice 
pentru transmiterea de cunoştinţe până la aplicarea în 
toate domeniile în care există dificultăţi şi blocaje re-
laţionale. 

Cuvîntul ,,mediere”, înainte de a fi un cuvânt de ori-
gine latină (medium, medius, mediator) pare a fi fost 
utilizat de către romani, în particular, pentru cuvântul 
mediteranean. Ei ar fi putut utiliza acest cuvânt prin 
asociere de idei pentru numele unei ţări dispărute Me-
dia, stat vecin cu teritoriile vechii Persii, devenite ac-
tualmente Iran. În acelaşi timp, cuvântul medialanon 
desemna în Galia celtică centrul unui teritoriu. Astfel, 
posibil ca această rădăcină medi să fie de origine cel-
tică. Deşi naşterea, formarea definitivă a cuvântului 
este identificabilă în jurul sec. XIII, pentru a desemna 
o intervenţie umană între două părţi, totuşi în varianta 
sa actuală şi în forma imprimată, cuvântul “mediere” a 
apărut pentru prima dată în Enciclopedia franceză din 
1694 (,,médiation” – mediere)7. 

Sub aspectul legal, este de afirmat că legile statelor 
în care medierea este instituţionalizată, precum şi din 
conţinutul legii actuale, prevăd că medierea este posi-
bilă atât timp, cât părţile rămân stăpânii conflictului lor 
şi atâta, cât persoanele implicate în acesta îşi manifestă 
dorinţa de a fi parte la soluţionarea acestuia şi de a găsi 
zona interferenţială cea mai comodă. Astfel, medierea 
prin intermediul mediatorului supraveghează ca acest 
caracter voluntar şi confidenţial să fie bine înţeles şi ac-
ceptat de părţi, atât şi în ceea ce priveşte fondul cauzei 
care a transmis conflictul spre mediere8.

Medierea este pe lângă un proces confidenţial şi 
un promotor al unui control efectiv mai mare asupra 
rezultatelor dezbaterilor (outputuri), delegând părţilor 
responsabilitatea de a fi creativi în identificarea şi ex-
plorarea opţiunilor pentru o înţelegere cât mai rapidă 
şi optimă. În acest sens, medierea este un proces bine 
organizat şi centrat pe cei care îşi doresc să joace un rol 
continuu activ în decizia asupra finalităţii soluţionării, 
şi anume, pentru că medierea oferă oportunitate pentru 
ambele părţi sau reprezentanţii acestora să discute în 
modul cel mai direct asupra subiectelor şi soluţiilor al-
ternativ posibile. 

În încercarea de a sintetiza o definiţie complexă şi 
multidimensională a medierii civile, vom porni de la 
aceeaşi Recomandare a Comitetului de Miniştri al CE 
care notează că ,,medierea este un proces în care medi-
atorul ajută părţile să soluţioneze întrebările litigioase 
şi să ajungă la un acord care să le fie propriu”9. Re-
comandarea suplimentează ulterior că ,,materie civilă” 
semnifică orice materie ţinând de drepturi şi obligaţii 
cu caracter civil, aici incluzându-se şi cele ce reies din 
dreptul economic, comercial, drepturile consumatoru-
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lui, dreptul muncii, excluzându-se cele de natură admi-
nistrativă10.

Medierea se utilizează şi ca un mijloc paşnic de re-
zolvare a diferendelor internaţionale, ea se aseamănă 
cu bunele oficii11, dar presupune o implicare mai mare 
a terţului în rezolvarea conflictului, a cărui intervenţie 
este mai activă.

Pentru a fi solicitată, mediatorul trebuie să fie ac-
ceptat de părţi, care îi definesc mandatul. Acesta poate 
fi un stat, un grup de state, ONU sau instituţiile sale 
specializate, alte organizaţii internaţionale cu vocaţie 
mondială sau regională sau o personalitate de prestigiu 
(om politic, jurist, expert).

Terţul, în cazul medierii, nu se limitează numai la 
determinarea părţilor în diferend să poarte negocieri di-
recte pentru soluţionarea lui, ci participă la aceste nego-
cieri şi poate face propuneri referitoare la felul în care 
se poate soluţiona diferendul. Propunerile mediatorului 
nu sunt obligatorii pentru părţile în diferend. El nu are 
rolul de judecător.

Medierea a fost reglementată, în primul rând, prin 
Convenţia I de la Haga, din 1907, care prevede că me-
diatorului îi revine rolul de ,,a pune de acord pretenţiile 
opuse şi de a atenua resentimentele care s-au ivit între 
statele în conflict” (art.4). Ea mai precizează că medie-
rea are, ,,în mod exclusiv, însemnătatea unui sfat şi nu 
poate fi considerată nicidecum obligatorie” (art.6).

Deosebirea esenţială dintre bunele oficii şi medie-
re este gradul de intervenţie a terţului în soluţionarea 
diferendului internaţional. Bunele oficii au un caracter 
procedural, deoarece terţul nu se preocupă de fondul 
diferendului, ci numai de organizarea negocierilor din-
tre părţile în diferend. Medierea înseamnă o participare 
a terţului la soluţionarea în fond a diferendului, fără a 
avea un rol hotărâtor.

Procedura de mediere se poate declanşa fie la cere-
rea părţilor aflate în conflict, fie ca urmare a iniţiativei 
părţii terţe care se oferă să intervină, ofertă ce este ac-
ceptată de părţile aflate în diferend. Angajarea unei ase-
menea proceduri este însă deosebit de delicată, pentru 
că în primul caz (medierea cerută) este destul de greu 
ca statele implicate să cadă de acord asupra necesităţii 
de a apela la un mediator – stat terţ, organizaţie interna-
ţională sau persoana convenabilă ambelor părţi care să 
fie dispuse să-şi asume o asemenea sarcină dificilă, iar 
în al doilea caz (medierea oferită) există riscul ca acela 
care se oferă ca mediator să se confrunte cu un refuz 
din partea statelor aflate în diferend.

Succesul unui mediator internaţional depinde, în 
mare măsură, de convingerea inspirată părţilor că el 
este absolut imparţial. Reuşita unei medieri internaţi-
onale depinde și de calităţile mediatorului, care trebuie 
să se bucure de un prestigiu internaţional general recu-

noscut, să dovedească supleţe, precum şi cunoaşterea 
temeinică a problemelor de fond ale diferendului. Un 
exemplu de mediere internaţională este aceea înde-
plinită în 1960 de Preşedintele Băncii Internaţionale 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, între India şi Pa-
kistan, pentru realizarea unui partaj al utilizării apelor 
fluviului Indus12.

Structura organizatotică a medierii în Republica 
Moldova

În vederea organizării şi coordonării activităţii me-
diatorilor, pe lângă Ministerul Justiţiei se înfiinţează 
Consiliul de mediere. În conformitate cu pct.(2) art.21 
al legii nr.134, Consiliul de mediere este compus din 9 
membri desemnaţi prin ordinul ministrului justiţiei, în 
baza rezultatelor concursului public organizat de Mi-
nisterul Justiţiei. Cel puţin 7 membri ai Consiliului de 
mediere trebuie să fie din rândul mediatorilor sau să 
facă parte din corpul ştiinţifico-didactic ori din cadrul 
unor organizaţii necomerciale. 

Termenul mandatului membrilor Consiliului de 
mediere este de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii lui o 
singură dată. 

Consiliul de mediere este condus de un preşedinte, 
ales de membrii acestuia pe o durată de 2 ani. 

Calitatea de membru al Consiliului de mediere nu 
este remunerată. Modul de activitate este reglementat 
de un Regulament care se aprobă de Consiliu. 

Consiliul îşi realizează activitatea întrunindu-se în 
şedinţe în cadrul cărora adoptă hotărâri. Consiliul de 
mediere adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a voturi-
lor membrilor săi. Membrii care fac opinie separată au 
dreptul să o anexeze în scris la hotărârea Consiliului. 
Consiliul de mediere poate invita la şedinţele sale per-
soane care nu sunt membri ai acestuia. 

Atribuţiile Consiliului de mediere sunt prevăzute de 
art.23 din Legea nr.134 conform căruia acesta: 

a) efectuează atestarea mediatorilor în conformitate 
cu Regulamentul privind atestarea mediatorilor; 

b) elaborează proiecte de standarde şi de programe-
cadru pentru pregătirea iniţială şi continuă a mediato-
rilor; 

c) verifică modul de organizare şi desfăşurare a 
cursurilor de mediere, precum şi modul de respectare 
a standardelor de pregătire iniţială şi continuă a medi-
atorilor; 

d) întocmeşte şi actualizează Tabelul mediatorilor; 
e) examinează sesizările privind activitatea media-

torilor; 
f) hotărăşte asupra răspunderii disciplinare a medi-

atorilor; 
g) elaborează şi aprobă normele deontologice; 
h) exercită alte atribuţii prevăzute de lege şi de Re-

gulamentul Consiliului de mediere. 
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Tot Consiliul de mediere examinează sesizările pri-
vind încălcările comise de mediator. Orice persoană 
interesată poate sesiza Consiliul de mediere în legătură 
cu nerespectarea de către mediator a obligaţiilor sale 
prevăzute de art.8 al legii nr.134. Consiliul de mediere 
este în drept şi să se autosesizeze. Examinarea sesiză-
rii se efectuează în modul prevăzut de Regulamentul 
Consiliului de mediere. În cazul în care se stabileşte 
existenţa unei încălcări, Consiliul de mediere poate            
adopta o hotărâre de sancţionare. În temeiul hotărârii 
de sancţionare, adoptate de Consiliul de mediere, mi-
nistrul justiţiei emite un ordin privind tragerea la răs-
pundere disciplinară a mediatorului şi aplicarea sancţi-
unii disciplinare recomandate, în conformitate cu art.19 
al Legii nr.134. Rezultatele examinării sesizării se aduc 
la cunoştinţa mediatorului şi autorului sesizării.

Pornind de la conţinutul art.16 al Legii nr.134, la 
rezolvarea conflictelor, mediatorul sau mediatorii tre-
buie să dispună de birou. Mediatorul atestat îşi poate 
desfăşura activitatea prin birou individual sau prin bi-
rou asociat de mediatori. În biroul individual al medi-
atorului îşi exercită profesia un singur mediator atestat 
(fondatorul biroului). Biroul individual al mediatoru-
lui funcţionează şi se prezintă în raporturile juridice ca 
persoană fizică. 

 Biroul asociat de mediatori poate fi fondat de doi 
sau mai mulţi mediatori atestaţi (fondatori ai biroului), 
care îşi exercită profesia de sine stătător. Biroul asociat 
de mediatori este persoană juridică. 

 Birourile individuale şi birourile asociate de me-
diatori se înregistrează prin adresarea unei cereri de 
înregistrare către Consiliul de mediere. Cererea de în-
registrare va conţine, în mod obligatoriu, date despre 
sediul biroului. Biroul se înregistrează în termen de 15 
zile lucrătoare de la data depunerii cererii, prin ordinul 
ministrului justiţiei. 

 Mediatorul sau mediatorii asociaţi pot angaja sau 
contracta traducători, jurişti, alt personal de specialitate 
sau de serviciu. Regulamentul cu privire la înregistra-
rea birourilor mediatorilor se aprobă de către Consiliul 
de mediere. 

În conformitate cu pct. (6) al art.16 al Legii nr.134, 
prevederile alin.(1)-(5) nu se aplică avocaţilor şi nota-
rilor care au dobândit calitatea de mediatori atestaţi şi 
care intenţionează să desfăşoare activitate profesionistă 
de mediator în cadrul exercitării profesiei lor. 

 Activitatea sau procedura de mediere
În conformitate cu art. 25 al Legii nr.134, medierea 

poate fi solicitată de către oricare dintre părţi. Astfel, 
medierea poate fi solicitată, cu acordul părţilor, şi de 
către instanţa judecătorească sau, după caz, de organul 
de urmărire penală. 

 În cazul în care una dintre părţi a propus lansarea 

procedurii de mediere, iar acceptul din partea celeilalte 
părţi nu a parvenit într-un termen de 15 zile, se consi-
deră că medierea nu a fost acceptată. 

 Medierea poate fi solicitată repetat în modul prevă-
zut de lege pentru iniţierea medierii. 

 În cazul în care părţile acceptă medierea, ele vor 
încheia un contract de mediere. 

 Contractul de mediere se încheie în scris între me-
diator, pe de o parte, şi părţile aflate în conflict, pe de 
altă parte, după prezentarea acestora din urmă împre-
ună la mediator sau după acceptarea medierii de către 
cealaltă parte. 

Contractul de mediere va cuprinde: 
a) identitatea părţilor aflate în conflict şi, după caz, 

a reprezentanţilor lor; 
b) obiectul conflictului mediat; 
c) angajamentul părţilor de a achita onorariu medi-

atorului, precum şi cuantumul sau modul de calcul al 
acestuia. 

Aici este important să accentuăm că contractul de 
mediere nu trebuie de confundat cu contractul de in-
termediere care în conformitate cu art.1179 al CC RM 
cuprinde cu totul alt fel de relații. Astfel, articolul citat 
prevede că prin contract de intermediere, o parte (inter-
mediar) se obligă faţă de cealaltă parte (client) să ac-
ţioneze în calitate de mijlocitor la încheierea unui sau 
mai multor contracte între aceasta şi terţ13. În acest caz, 
intermediatorul acordă servicii de mijlocire, iar media-
torul soluţionează litigii.

 Procedura medierii începe la data în care părţile 
aflate în conflict încheie contractul de mediere. 

 Cursul termenelor de prescripţie se suspendă pe du-
rata desfăşurării medierii, de la data încheierii contrac-
tului de mediere. Medierea se întemeiază pe cooperarea 
părţilor şi utilizarea, de către mediator, a unor metode şi 
tehnici specifice, bazate pe comunicare şi negociere. 

 Medierea are loc la sediul mediatorului sau în alt 
loc convenit cu părţile. 

 Medierea încetează: 
a) prin convenirea asupra unui acord între părţi; 
b) prin constatarea de către mediator că părţile nu 

pot ajunge la un acord; 
c) prin renunţarea la mediere; 
d) dacă una dintre părţi, persoană fizică, a decedat 

sau, ca persoană juridică, a fost lichidată. 
Mediatorul va putea constata că părţile nu pot ajun-

ge la un acord în cazul în care conflictul mediat nu se 
soluţionează în cel mult 3 luni de la data acceptării me-
dierii, iar părţile nu solicită continuarea procedurii de 
mediere. 

 În cazul intentării unui proces de judecată în legă-
tură cu conflictul supus medierii, la încetarea procedu-
rii de mediere, mediatorul va informa, printr-un raport 
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scris, instanţa de judecată, părţile sau, după caz, orga-
nele de urmărire penală şi alte autorităţi interesate dacă 
părţile au ajuns sau nu la un accord (art.26-28).

 Confirmarea soluţionării conflictului se face în baza 
unui acord de împăcare. Dacă, în urma procedurii de 
mediere, părţile acceptă condiţiile formulate, ele sem-
nează un acord de împăcare, care se contrasemnează de 
către mediator. 

 Acordul de împăcare va include angajamentele asu-
mate de părţi şi poate fi afectat de termene şi condiţii. 

 În cazul neexecutării de către una dintre părţi a 
obligaţiilor asumate prin acordul de împăcare, cealaltă 
parte este în drept să se adreseze în instanţă cu o cerere 
prin care va solicita executarea silită în modul prevăzut 
de legislaţie. 

 Acordul de împăcare este executoriu, în condiţiile 
legii civile, de la data indicată în el, iar în lipsa unui 
termen expres de executare – la expirarea termenului 
de 15 zile de la data semnării lui sau în conformitate cu 
prevederile legale exprese. 

 Mediatorul nu are putere de decizie în privinţa con-
ţinutului înţelegerii asupra căreia vor conveni părţile. 

 Acordul de împăcare nu va conţine prevederi care 
aduc atingere legii, ordinii publice sau bunelor mora-
vuri. Mediatorul poate să verifice îndeplinirea acestei 
condiţii, fiind în drept să solicite avizul unui specialist, 
fără a dezvălui identitatea părţilor. 

 Acordul de împăcare poate fi autentificat de no-
tar sau de o altă autoritate competentă, potrivit legii 
(art.29).

Medierea în cauzele civile. Conflictele familiale
 Legea cu privire la mediere a Republicii Moldova 

prevede o procedură specială a medierii în cauzele civile 
şi familiale. Astfel, conform art. 30 al Legii nr.134, la 
medierea litigiului civil aflat pe rol în instanţa judecă-
torească sau arbitrală la acceptarea medierii instanţa 
suspendă, la cererea ambelor părţi, examinarea cauzei 
civile în instanţa judecătorească sau arbitrală. 

 Cererea de repunere pe rol este scutită de taxa de 
stat, conform prevederilor legii. 

 În cazul soluţionării litigiului civil pe calea medie-
rii, instanţa judecătorească va dispune încetarea proce-
sului în condiţiile art.265 şi 266 din Codul de procedu-
ră civilă al RM. 

 Odată cu pronunţarea încheierii de încetare a pro-
cesului, instanţa judecătorească va dispune, la cererea 
părţii interesate, restituirea taxei de stat achitate la in-
tentarea acţiunii. 

 Particularităţile medierii în cadrul raporturilor fa-
miliale sunt prevăzute de art. 31 al Legii nr.134. Astfel, 
aici, se menţionează că pot fi soluţionate prin mediere 
neînţelegerile dintre soţi privind continuarea căsătoriei, 
exerciţiul drepturilor părinteşti, stabilirea domiciliului 

copiilor, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor, 
precum şi orice alte neînţelegeri ce apar în raporturile 
familiale. Mediatorul va urmări ca rezultatul medierii 
să nu contravină interesului superior al copilului, să nu 
împiedice creşterea şi dezvoltarea normală a acestuia. 

Dacă, în cursul medierii, se stabilesc fapte care 
pun sau pot pune în pericol creşterea sau dezvoltarea 
normală a copilului sau prejudiciază grav interesul su-
perior al copilului, mediatorul este obligat să sesizeze 
autoritatea pentru protecţia drepturilor copilului. 

Art. 4 al Legii nr.134 prevede că participanţii la 
procesul de mediere sunt părţile şi mediatorul. Părţi în 
procesul de mediere pot fi atât persoane fizice, cât şi 
persoane juridice, inclusiv autorităţi publice. Medierea 
poate avea loc între două sau mai multe părţi şi se poate 
realiza de către unul sau mai mulţi mediatori. 

 Părţile participă la procesul de mediere personal 
sau prin reprezentant conform legislaţiei. 

 Pe parcursul medierii, părţile, de comun acord, pot 
fi asistate de avocat, traducător, interpret, precum şi de 
alte persoane, dacă legislaţia nu prevede altfel. 

 Din cele prevăzute de articol, observăm că struc-
tura procesului de mediere este destul de complexă şi 
este asemănătoare cu cea a procesului judiciar. Însă 
pentru a crea această structură, legislaţia în vigoare nu 
a înzestrat mediatorul, precum şi persoanele invitate 
ca specialişti care contribuie la o mai bună soluţionare 
a conflictului cu anumite împuterniciri şi posibilităţi. 
Astfel, statul asigură instanţa de judecată cu dreptul 
de a obliga martorii să depună mărturii şi specialiş-
tii de a prezenta probe veritabile, cu spaţiu, cheltu-
ielile necesare pentru a porni procesul judiciar, însă 
din conţinutul Legii nr.134 reiese că mediatorul care 
doreşte să practice medierea o face fără a i se acorda 
vreun suport din partea statului.

 Art. 6 al Legii nr.134 prevede că mediator este 
persoana care asistă părţile în procesul de mediere în 
vederea soluţionării conflictului dintre acestea. 

 Dar pentru aceasta el, pe lângă faptul că poate fi 
mediator, este persoana care îndeplineşte cumulativ ur-
mătoarele condiţii: 

a) are capacitate deplină de exerciţiu; 
b) nu are antecedente penale. 
 Totodată, pentru a desfăşira activitatea profesionis-

tă de mediator, persoana care doreşte să desfăşoare în 
mod profesionist activitatea de mediator are obligaţia 
de a absolvi cursurile de pregătire iniţială a mediatori-
lor şi de a fi atestată de către Consiliul de mediere. 

Pregătirea iniţială şi continuă a mediatorilor se asi-
gură de către instituţiile de învăţământ superior şi In-
stitutul Naţional al Justiţiei. Persoanele care au urmat 
cursurile de pregătire iniţială de mediator pot solicita 
atestare. 



17

Nr. 10-11, 2011 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

 Atestarea mediatorilor se efectuează de către Con-
siliul de mediere conform Regulamentului privind 
atestarea mediatorilor. 

 Statutul de mediator se confirmă prin atestatul pen-
tru exercitarea profesiei de mediator, eliberat în baza 
ordinului ministrului justiţiei. Modelul atestatului se 
aprobă de ministrul justiţiei. 

Legea nr.134 prin prevederile art. 7 îi acordă şi 
anumite drepturi. Astfel, mediatorul are dreptul: 

a) la onorariu, stabilit prin negociere cu părţile, în 
funcţie de natura şi obiectul conflictului, precum şi la 
compensarea cheltuielilor ocazionate de mediere; 

b) să informeze publicul referitor la desfăşurarea 
activităţii sale, cu respectarea principiului confidenţi-
alităţii; 

c) să aplice propriile reguli de organizare a procedu-
rii de mediere, cu respectarea dispoziţiilor stipulate în 
prezenta lege. 

 Mediatorul are şi alte drepturi prevăzute de legisla-
ţie sau de contractul de mediere. 

1. Din aceste prevederi, reiese că mediatorul pentru 
a-şi desfăşura activitatea, mai întâi trebuie să dispună 
de mijloace financiare destul de solide prin care să poa-
tă asigura plata închirierii spaţiului sau procurarea unui 
sediu dotat cu toate atributele: mese, scaune, compute-
re, hârtie, personal auxiliar, cheltuieli adiacente, lumi-
nă, căldură etc. 

 2. El trebuie să dispună de mijloace financiare pen-
tru a face publicitate, fiindcă anume el trebuie să infor-
meze publicul referitor la desfăşurarea activităţii sale, 
cu respectarea principiului confidenţialităţii. De aici 
reiese că mediatorii sunt expuşi la celtuieli iniţiale care 
din start se vede că vor fi greu de recuperat.

3. El trebuie să angageze specialişti şi personal au-
xiliar.

Deşi, art. 18 al Legii nr.134 prevede modalitate de 
remunerare, asigurare şi impozitarea mediatorului, 
aceste prevederi se referă la realizarea procesului de 
mediere. Astfel, mediatorul poate solicita un onorariu 
pentru munca sa, precum şi compensarea cheltuielilor 
ocazionate de mediere, în mărimea stabilită prin acord 
cu părţile. Onorariul mediatorului nu este dependent de 
rezultatele medierii. Dar dacă pentru a-şi acoperi chiel-
tuelile mediatorul va stabili onorarii prea mari, nu vor 
fi doritori la mediere.

Punctul (2) al art.18 prevede că mediatorul achită 
impozite, contribuţii de asigurări sociale de stat obli-
gatorii şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă 
medicală, în condiţiile legii, şi beneficiază de garanţiile 
sociale de stat prevăzute de lege, dar legea nu precizea-
ză cu ce statut o face conform persoanelor fizice sau 
juridice.

Punctul (3) al art.18 precizează că activitatea de me-

diator nu este activitate de întreprinzător şi nu poate fi 
raportată la o astfel de activitate. Dar ce fel de activitate 
este atunci când mediatorul îşi oferă investiţiile proprii, 
cu riscul propriu care, de asemenea, nu este stipulat în 
lege.

Deci, considerăm că este important ca mediatorul 
mai întâi să dispună de un statut juridic concret. Căci 
la prima vedere reiese că acesta va fi şi el un întreprin-
zător care se supune regulilor prevăzute de Legea cu 
privire la activitatea de întreprinzător şi întreprinderi, 
deoarece el începe această activitate din nume propriu, 
din iniţiativă proprie, pe riscul propriu şi pe răspunde-
rea proprie, iar statul nu acordă nici o facilitate nici o 
asigurare.

Despre răspundere de fapt legiuitorul n-a uitat. Ast-
fel art. 19 al Legii nr.134 prevede că mediatorul răs-
punde atât disciplinar, cât şi civil. Astfel mediatorul 
atestat răspunde disciplinar pentru: 

a) nerespectarea confidenţialităţii, neutralităţii sau 
imparţialităţii; 

b) refuzul de a restitui documentele originale, pre-
zentate de părţile implicate în conflict; 

c) reprezentarea sau asistarea ambelor părţi sau a 
uneia dintre ele într-o procedură judiciară sau arbitrală 
având ca obiect conflictul supus medierii; 

d) săvârşirea altor fapte care aduc atingere onoarei, 
probităţii profesionale sau bunelor moravuri; 

e) încălcarea repetată a obligaţiilor sale prevăzute 
de lege. 

(2) În raport cu gravitatea abaterii, mediatorului 
atestat i se pot aplica următoarele sancţiuni disci-
plinare: 

a) avertisment; 
b) mustrare sau mustrare aspră; 
c) suspendarea exercitării activităţii de mediator pe 

o durată de la o lună la 6 luni; 
d) retragerea împuternicirilor pentru exercitarea ac-

tivităţii de mediator. 
(3) Sancţiunea disciplinară se aplică prin ordinul 

ministrului justiţiei, la propunerea Consiliului de me-
diere. 

Punctul (4) însă prevede că răspunderea disciplina-
ră nu scuteşte mediatorul de răspunderea civilă pentru 
cauzarea de prejudicii prin încălcarea obligaţiilor sale 
profesionale.

Din cele expuse, reiese că statul de la bun început 
a creat premisele ca această modalitate alternativă de 
soluţionare a litigiilor să nu se implementeze în soci-
etate.

 În concluzie, am putea spune că susţinem această 
modalitate de soluţionare a litigiilor, deoarece ea dispu-
ne de multe momente positive din care fac parte:

1. Posibilitatea de a obţine soluţionarea conflictului 
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prin obţinerea unei soluţii reciproc acceptabile, eficien-
te şi durabile, în afara instanţelor judiciare, nelimitate 
în timp şi respectarea unor proceduri speciale.

2. Părţile pot recurge la mediere benevol, inclusiv 
după pornirea unui proces în instanţa judecătorească 
sau arbitrală, în orice fază a acestuia, convenind să 
soluţioneze, pe această cale, orice conflict în materie 
civilă, economică, comercială, de familie, contraven-
ţională, penală, precum şi în alte materii, în condiţiile 
prezentei legi. 

3. Medierea se bazează pe bunăvoinţă şi încrede-
rea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoana 
aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le acorde 
asistenţă în soluţionarea conflictului prin obţinerea unei 
soluţii reciproc acceptabile, eficiente şi durabile.

4. Instanţele judiciare sunt supraîncărcate şi ade-
seori procesele durează ani de zile şi este foarte cos-
tisitor, astfel de exemplu la soluţionarea unui conflict 
de natură patrimonială numai taxa de stat trebuie să 
fie de 10% din valoarea bunului prejudiciat, ceea ce 
înceamnă zeci şi chiar sute de mii de lei, fără a calcu-
la celelalte cheltueli.

 Dar sunt şi momente negative:
Deşi legea citată prevede în pct.(5) al art.2 că au-1. 

torităţile, inclusiv cele judecătoreşti, vor informa părţi-
le asupra posibilităţii şi avantajelor folosirii procedurii 
de mediere şi le vor recomanda să recurgă la aceasta 
pentru soluţionarea conflictelor dintre ele. Aici, nu tre-
buie să uităm de concurenţă care apare pentru organele 
judiciare, la moment ea nu se simte, dar dacă această 
modalitate alternativă va fi efectivă, cu încetul evident 
că persoanele fizice şi juridice o vor prefera-o, deoare-
ce s-a demonstrat că în ţările civilizate unde procesul de 
mediere a fost corect acceptat, ea este foarte efectivă.

Nu este o iniţiativă simţită din partea organelor 2. 
judiciare. Despre aceasta ne vorbeşte şi acel fapt că 
legea a fost adoptată încă din 2007 şi pănă în prezent 
nu avem o statistică îmbucurătoare la acest comparti-
ment.

Sistemul legal şi cel executiv nu a pregătit tere-3. 
nul cert pentru pentru implementarea acestei modalităţi 
de rezolvare a conflictelor.

Lipseşte publicitatea, mass-media nu reacţionea-4. 
ză şi multe altele.

Lipsesc facilităţi şi garanţii din partea statului. 5. 
Părţile pot recurge la mediere benevol, inclusiv 

după pornirea unui proces în instanţa judecătorească 
sau arbitrală, în orice fază a acestuia, convenind să so-
luţioneze, pe această cale, orice conflict în materie ci-
vilă, comercială, de familie, contravenţională, penală, 
precum şi în alte materii, în condiţiile prezentei legi. În 
orice convenţie, părţile pot prevedea o clauză de medi-
ere. Validitatea clauzei de mediere este independentă 
de validitatea convenţiei. 

Sperăm că în conformitate cu prevederile legale, au-
torităţile, inclusiv cele judecătoreşti, vor informa părţi-
le asupra posibilităţii şi avantajelor folosirii procedurii 
de mediere şi le vor recomanda să recurgă la aceasta, 
pentru soluţionarea conflictelor dintre ele. La prima ve-
dere, aceasta este o normă legală normală, dar luând în 
considerație principiile economiei de piaţă cu privire la 
concurenţă şi situaţia reală care s-a creat în instanţele 
judiciare din Republica Moldova, nu se ştie dacă se vor 
realiza.
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SUMMArY
The process of justice reform represents one of the priorities among politics and projects that are pro-

moted in Republic of Moldova as a state of law. It consists of a complex of actions and common efforts 
made by political and juridical implicated actors, with specific prerogatives. Near the state power, as an 
entity, represented by authorities, organs, institutions, the civil society is another very important actor that 
manifests itself more and more active in the process of justice reform. The civil society includes the media 
of mass informing (called mass-media), non-governmental organizations and also by special entities or 
persons from the interior of state organs, institutions. It is the case of professors – members of the Supreme 
Court of Magistracy, of the magistrates as members of national specialized associations of judges. Other 
representatives of the civil society are professional associations, as those of attorneys, notaries, executors or 
cultural associations that have nothing with political speculations. The role of the civil society in promoting 
the process of justice reform is unchallenged: it appropriates justice to the people’s necessities, accustoms 
the society with the most problematic difficulties that justice actually confronts with and at the same time 
proposes real, theoretical and practical inspired solutions to guarantee progress to justice reform. The main 
idea of this paper is that the civil society, either the professors from the Supreme Court of Magistracy, or 
judges from their professional associations, other professional and cultural entities must contribute, by its 
activity, to erase the level of social and juridical culture and conscience of simple people and of those who 
represent the state power. It is a compulsory condition for guaranteeing justice a steady and predictable 
progress and for being sure of the quality and efficiency of the final act of justice.

probleme, atât de natură generică, cât și de na-
tură specifică, acestea fiind parte integrantă a realității 
sociale. Realitatea sistemului juridic național impune 
diverse exigențe, care se referă atât la procesul de 
creare și perfecționare a sistemului legislativ, cât și la 
formarea și implementarea mecanismelor de realizare 
și, îndeosebi, de aplicare a normelor juridice. Procesul 
de reformare a justiției naționale reprezintă una dintre 
multiplele sarcini, orientate spre modernizarea și de-
mocratizarea perpetuă a regimului politic al statului 
și spre promovarea valorilor statului de drept. În con-
textul abordării, pornim de la semnificația prioritară 
a fenomenului justiției în procesul de consolidare a 
mecanismului statului de drept. Arealul reformelor în 
justiție nu au în nici un caz destinația de a diminua sau 
a devaloriza importanța statalității Republicii Moldo-
va. Procesul de reformare, materializat normativ prin-
tr-o strategie de reformă în domeniu, are un caracter 
complex, ce face referință la o pluralitate de fenomene 
de natură specială ce caracterizează justiția ca atare, 
evidențiază multiple perspective de reglementare nor-
mativ-juridică, atât la nivel legislativ, cât și la nivel 
de reglementare specializată, ce rezultă din atribuțiile 

organelor competente în domeniu. Nu intenționăm a 
elogia sau diminua perspectivele de reformă în dome-
niul justiției; urmărim, drept scop, să menționăm des-
pre dinamizarea acestui complex proces, care, în opi-
nia noastră, încă manifestă semnalmente de stagnare, 
privite cu îngrijorare de societate. În calitatea sa de 
semnalizator al calității activității guvernării, procesul 
de reformare a justiției este perceput în mod diferit 
de reprezentanții societății civile, în funcție de nive-
lul de cultură juridică și conștiință juridică stăpânită. 
Efectele însă pot fi sesizate foarte clar: ori prin apre-
cierea, ori prin dezaprobarea politicii promovate de 
guvernare. Important este că, atât actuala guvernare, 
cât, din câte înțelegem și precedenta, au conștientizat 
importanța necesității de a edifica o justiție națională 
independentă și consolidată, capabilă să asigure sta-
bilitatea relațiilor juridice. Justiția se impune, prin 
criteriile de calitate și eficiență, în ipostază de indice 
determinant al independenței și suveranității statului 
nostru.

Importanța și complexitatea procesului de refor-
mare a justiției ne îndeamnă să găsim noi soluții, 
raționalizări suplimentare, orientate spre eficientiza-
rea acestui proces. Apare necesitatea evaluării rolului 
societății civile – acea parte activă a populației, care, 

VALORIFICAREA  CAPACITĂțII  SOCIETĂțII  CIVILE 
ÎN  PROCESUL  DE  REFORMARE  A  jUSTIțIEI

Andrei nEGrU,
doctor în drept, conferențiar universitar (USM)

ocietatea noastră se confruntă, la etapa con-
temporană de dezvoltare, cu o multitudine de 
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prin natura ei definitorie, solicită o implicare teoretico-
praxiologică în așa domenii de rezonanță social-poli-
tică cum este reforma justiției. Evident, rolul principal 
în derularea și asigurarea bunei desfășurări a reformei 
în justiție este, pe bună dreptate, atribuit ministerelor 
de resort, precum și altor organe și instituții de stat 
abilitate. Un rol deosebit urmează a fi atribuit Consi-
liului Superior al Magistraturii, care, grație structurii 
sale organizaționale și funcționale, este destinat impli-
cării inclusiv în acest proces, deoarece, după cum am 
menționat recent, reforma justiției nu se reduce numai 
la o simplă elaborare de reglementări juridico-norma-
tive novatorii în domeniu, ea fiind caracterizată prin 
complexitate, varietăți de proporții și intensități. Re-
glementările normativ-juridice actuale care determină 
statutul Consiliului Superior al Magistraturii în dome-
niul elaborării unui sistem de regulamente, orientate 
spre promovarea principiilor transparenței, egalității 
în drepturi și în profesie, al democratismului, spre 
recunoașterea criteriilor de experiență și calitate în ac-
tivitatea profesională, statuează această autoritate pe o 
poziție absolut deosebită în cadrul autorităților publi-
ce, în general, și în cel al justiției, în special. În acest 
mod, Consiliul Superior al Magistraturii poate contri-
bui substanțial la desfășurarea cu succes a reformelor 
în justiție pe calea elaborării unei entități sistemice de 
regulamente cu referință la organizarea și funcționarea 
justiției în ansamblu. Anume reglementările exacte, în 
concordanță cu valorile menționate și materializate în 
conținutul principiilor sau criteriilor evidențiate recent 
și vor exclude ab initio probabilitatea de ineficiență 
în activitatea instituției în cauză. Ponderea activității 
acestui organ, înzestrat cu competență de autoadmi-
nistrarea autorității judecătorești în procesul de refor-
mă a justiției, urmează a fi considerabil sporită.

Fără a ne orienta spre nesfârșitele discuții privind 
originea, natura și componentele societății civile, 
menționăm că activitatea justiției, precum și refor-
marea acesteia, datorită importanței sociale și statale, 
sunt într-o strânsă interferență cu fenomenele carac-
teristice diferitelor domenii de activitate ale societății 
civile. Instituția asesorilor populari, cea a curților cu 
jurați sunt numai câteva exemple de interacțiune a 
societății civile cu justiția. Privitor la realitatea juridi-
că a Republicii Moldova, putem identifica o asemenea 
interacțiune, fundamentată normativ, și anume, prin 
Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistratu-
rii. Membrii-profesori din cadrul Consiliului Superior 
al Magistraturii, în număr de patru, conform actuale-
lor reglementări juridice, au calitate de reprezentanți 
ai societății civile. Cu toate că o mențiune expresă 
de acest gen în legislația națională lipsește, prezența 

membrilor-profesori în componența organului supe-
rior de autoadministrare judecătorească permite, în 
urma unei analize comparative, să formulăm o atare 
concluzie, prin prisma reglementărilor normativ-ju-
ridice similare din alte sisteme legislative ale state-
lor cu tradiții consolidate în domeniu. Fără a reitera 
convingerile despre dezechilibrul dintre componența 
numerică a membrilor-profesori cu cea a membrilor-
judecători, exemplificate în precedentele publicații, 
menționăm totuși despre necesitatea, importanța și 
utilitatea profesorilor în calitate de membri ai Consi-
liului Superior al Magistraturii.

 Necesitatea o argumentăm prin specificul naturii 
și activității profesionale a magistraților, al normelor 
deontologice, al rolului și imaginii promovate în so-
cietate. Având la bază premise și condiții obiective, 
magistrații au creat o entitate profesională închisă, 
apolitică, separată de celelalte entități profesionale 
cu specific juridic. La fel, existența caracteristicilor 
profesionale inerente este determinată și de durata 
mandatului, care, de regulă, este recunoscut și ga-
rantat pentru toată perioada productivă de manifes-
tare profesională a magistraților. Deci, este necesară 
prezența, în cadrul componenței organului superi-
or de autoadministrare, și a unor reprezentanți din 
afara entității profesionale menționate, capabili a 
da obiectiv aprecieri de natură teoretică și practică 
privind anumite modalități, forme de manifestare a 
justiției, sub aspectul calității și eficienței. Pregăti-
rea teoretică avansată, care este prezumată atunci 
când vorbim despre membrii-profesori, contribuie 
la eficientizarea activității menționate și asigură un 
echilibru profesional în comun cu ceilalți membri de 
drept și aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, 
care, în majoritatea lor, sunt magistrați de profesie 
și au, la rândul lor, o înaltă pregătire praxiologică, 
precum și o autoritate incontestabilă în entitatea 
profesională a magistraturii. Astfel, argumentăm 
necesitatea recunoașterii în componența Consiliului 
Superior al Magistraturii a calității de reprezentanți 
ai societății civile anume profesorilor de drept. An-
ticipând eventuale reproșuri referitoare la existența 
unor interese comune ale profesorilor de domeniu 
juridic și ale magistraților, avem certitudinea că uti-
litatea și oportunitatea acestora sunt indiscutabile: 
importanța existenței unor interese profesionale co-
mune este determinată de contribuția, tot prin efort și 
surse intelectuale comune, la sporirea și consolida-
rea justiției ca valoare socială determinantă într-un 
stat de drept. Orientarea, calitatea acestor interese ar 
trebui, în fine, să fie în dependență directă de nivelul 
și calitatea conștiinței juridice și a culturii juridice 
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a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii în 
ansamblu, inclusiv a membrilor de drept.

Importanța includerii în calitate de membri a pro-
fesorilor – personalități notorii în domeniul juridic, de 
o calificare înaltă și desfășurând activitate profesiona-
lă apolitică, este argumentată prin valoarea și autorita-
tea sporit-calitativă în activitate, atribuite Consiliului 
Superior al Magistraturii, inclusiv grație personalității 
profesorilor universitari. Specificul activității pro-
fesionale inițiale, de natură educativ-pedagogică, ce 
cuprinde procesul de instruire a viitorilor magistrați, 
atribuie profesorilor, datorită cunoștințelor stăpânite, 
autoritate incontestabilă, care își găsește locul și re-
alizarea în activitatea instituției de autoadministrare 
a autorității judecătorești. Importanța prezenței acti-
ve a profesorilor de drept în componența Consiliului 
Superior al Magistraturii o argumentăm și prin asigu-
rarea corelației dintre teorie și practică în activitatea 
funcțională de autoadministrare a justiției.

Utilitatea membrilor-profesori în componența 
Consiliului Superior al Magistraturii se regăsește în 
aceeași tendință de apropiere a teoriei de practică, 
explicată inclusiv prin funcționalitatea cotidiană a 
instituției, orientată spre soluționarea anumitor sarcini 
de realizare calitativă și eficientă a justiției, precum și 
prin desfășurarea unor reforme fundamentale în dome-
niul nominalizat. Latura praxiologică, exprimată prin 
activitatea nemijlocit profesională a magistraților, în 
anumite aspecte și forme de manifestare poziționează 
în umbră imaginea profesională, fapt ce poate dimi-
nua eficiența și calitatea reglementărilor din dome-
niu, dar și flexibilitatea și corectitudinea decizională 
în situațiile de acceptare sau promovare în carieră, de 
stabilire a răspunderii magistraților pentru o eventuală 
faptă comisă. Pregătirea teoretică avansată și reînnoi-
tă în permanență, caracteristică membrilor-profesori, 
acordă posibilitatea abordării complexe a anumi-
tor fenomene, procese de natură organizațională și 
funcțională și identificării locului acestora în cadrul 
fenomenelor caracterizate printr-un grad de generali-
tate mai avansat. Anume aceste abilități și pot fi uti-
lizate printr-o maximă eficiență în procesul de refor-
mare a justiției.

Importanța prezenței membrilor-profesori în 
componența Consiliului Superior al Magistraturii, în 
calitate de reprezentanți ai societății civile, poate fi 
accentuată prin includerea unor completări în Legea 
cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, prin 
care ar fi instituită obligația prezentării unui raport 
de activitate, alături de instituția nominalizată și de 
președintele Consiliului Superior al Magistraturii, de 
către reprezentanții societății civile. Mai mult ca atât, 

nu este oportună prezentarea acestor rapoarte în luna 
aprilie, cum este potrivit actualei reglementări norma-
tiv-juridice atunci când se face trimitere la raportul 
președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, 
dar în lunile octombrie-noiembrie, care este perioada 
elaborării și adoptării legii bugetului; aceasta ar con-
tribui la eficientizarea propunerilor de organizare și 
funcționare a autorității judecătorești.

Un alt aspect de manifestare a implicării societății 
civile în procesul de reformare a justiției îl reprezintă 
activitatea asociațiilor profesionale ale magistraților. 
În situația realității juridice naționale, ne referim la 
asociația judecătorilor – asociație obștească, forma-
tă pe baza principiului apartenenței profesionale, 
care promovează și apără și interese firești, orientate 
spre eficientizarea procesului de reformare a justiției. 
Antrenarea entității menționate de magistrați în ela-
borarea unor reglementări juridice direcționate spre 
sporirea calității și eficienței justiției identifică un 
efect multiplu. În primul rând, constituie o sursă per-
manentă de opinii și propuneri caracterizate printr-un 
înalt profesionalism și o cunoaștere în detalii a proble-
melor cu care se confruntă justiția națională. În acest 
context, asociația profesională a judecătorilor poate 
elabora și oferi pentru discuții propuneri legislative 
ce vizează întregul spectru de activitate a justiției, 
îndeosebi în domeniul de reglementare juridică a or-
ganizării și funcționării Consiliului Superior al Ma-
gistraturii, al coraportului și echilibrului asigurat între 
sistemul trihotomic al puterii de stat, al condițiilor de 
integrare, promovare în carieră, de evaluare a calității 
activității profesionale și a condițiilor de atragere la 
răspundere disciplinară. La fel, propuneri utile de re-
glementare juridică procesuală și materială pot surveni 
din partea magistraților în sfere variate de importanță 
vitală pentru stat și societate. În al doilea rând, an-
trenarea asociației judecătorilor în procesul de refor-
mare a justiției va genera o obligațiune socială din 
partea magistraților în perspectiva realizării echitabi-
le a reglementărilor juridice la elaborarea cărora vor 
participa. În al treilea rând, implicarea magistraților 
în procesul de reformare a justiției va restabili în-
crederea socială în corpul judecătoresc, considera-
bil afectată de anumite evenimente și de declarațiile 
anumitor actori politici. În al patrulea rând, implica-
rea asociației judecătorilor în procesul de reformare 
a justiției va demara un proces paralel de sporire și 
consolidare a conștiinței juridice a judecătorilor și îi 
va mobiliza spre schimbări progresive pe cei din rân-
durile acelorași magistrați care se opun reformelor și 
se simt confortabil în starea actuală de lucruri. În al 
cincilea rând, autoritatea asociației judecătorilor este 
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capabilă, ca și entitate profesională, într-o eventuală 
perspectivă de diminuare a valorii și impactului refor-
mei justiției, de a exterioriza o atitudine constructivă, 
orientată spre promovarea și restaurarea imaginii și 
autorității justiției naționale.

În cazul unui eventual reproș, în lumina căruia ar fi 
invocat faptul că judecătorii nu reprezintă partea cea 
mai activă a societății civile și nici cea mai conștientă, 
dorim să facem o afirmație categorică: corpul jude-
cătoresc niciodată nu a fost privit ca o entitate activă 
a societății civile, capabilă a contribui substanțial la 
procesul de reformare a justiției. Toate insuccese-
le de natură juridică au fost atribuite, istoricește, în 
sfera de activitate a justiției, urmărindu-se plasarea în 
afara instituției răspunderii politice a corpului politic 
însuși, a altor subiecte pasibile de o atare formă de 
responsabilitate, precum și instaurarea unui control 
asupra justiției și formarea unui potențial capital po-
litic. La fel, este importantă identificarea deosebirii 
dintre judecători și judecători, a fenomenelor negati-
ve ce caracterizează justiția contemporană în prezent, 
accentuând interferențele latente nebănuite în interi-
orul corpului judecătoresc. Anume judecătorii, prin 
manifestările lor de activism social, vor fi capabili, 
sub aspect psihologic și profesional, de a identifica fe-
nomenele nedorite, lipsite de diligență, imparțialitate 
și profesionalism și de a contribui la înlăturarea de-
finitivă a lor. Perfecționarea și selectarea corectă, în 
temeiul unor criterii obiective ale judecătorilor, în 
scopul sporirii calității și eficienței justiției, nu tre-
buie efectuate în condiții latente. În context, rolul 
asociației judecătorilor se manifestă într-o ipostază 
net superioară în condițiile realității contemporane. 
Experiența profesională a componenței entității admi-
nistrative a asociației naționale a judecătorilor permi-
te de menționat ferm despre capacitatea acestora în 
procesul de reformare a justiției.

Un al treilea actor, având originea în însăși soci-
etatea civilă, îl reprezintă mijloacele de comunicare 
socială, orientate spre promovarea justiției ca valoare 
integrantă a statului de drept și spre formarea și con-
solidarea conștiinței sociojuridice în sfera reformării 
justiției. Multiplele comentarii în mijloacele de comu-
nicare socială cu referință la fenomenul caracterizat 
denotă necesitatea cunoașterii de către moderatori a 
unor elementare noțiuni juridice. Sunt foarte puține 
exemplele când pregătirea profesională a moderatori-
lor pe terenul juridicului generează admirație. Și mai 
puțină admirație generează anumiți ,,experți” în do-
meniul reformelor justiției, care, constatăm cu stupoa-
re, nu sunt versați în subiectele supuse dezbaterilor 
publice, ori dau dovadă doar de cunoștințe de maximă 

generalitate în domeniu, promovând, ca rezultat, anu-
mite idei populiste, ce dăunează la fel de eficient pro-
cesului de reformare a justiției, analogic opozanților 
care deschis își manifestă dezacordul cu eventualele 
transformări din cadrul autorității judecătorești. A fi 
reprezentantul unei organizații nonguvernamentale 
sau a avea studii juridice și o carieră răsunătoare în 
una dintre multiplele sfere de activitate profesional-
juridică nu creează din start prezumția logică de pose-
dare a unor cunoștințe versate în domeniul reformării 
justiției. Cu toate acestea, este incontestabil, ca valoa-
re, procesul de promovare publică a ideii de necesita-
te stringentă în organizarea și funcționarea eficientă 
și calitativă a unei justiții consolidate, ca și condiție 
inalienabilă a unui stat de drept. Imperfecțiunile in-
vocate nu diminuează prin nimic eforturile depuse 
în domeniu și obiecțiile menționate au destinația de 
a eficientiza activitatea actorilor enumerați. Este ne-
cesar a recunoaște că, în condițiile realității juridice 
naționale, pregătirea juridică a reprezentanților mass-
media se află într-un proces dinamic de dezvoltare și 
influența acestora, în calitate de reprezentanți activi 
ai societății civile, asupra proceselor de elaborare și 
realizare a reformelor juridice de importanță socială 
va fi într-o continuă creștere.

Următorul component al societății civile, capabil, 
într-o măsură considerabilă, a determina profunzi-
mea și dinamica reformelor justiției naționale, sunt 
entitățile profesionale din sferele importante ale soci-
alului, cu simțitoare implicații de natură praxiologică 
și teoretică. Altfel, ne referim la entitățile profesionale 
ale avocaților, notarilor, executorilor judecătorești, ale 
funcționarilor publici din diferite domenii de admi-
nistrare juridică, precum și la profesorii și cercetătorii 
fenomenului juridic. Cunoașterea obiectivă a stării de 
lucruri din domeniul justiției naționale, atât sub as-
pect praxiologic, cât și sub aspect teoretic, permite 
elaborarea de propuneri concrete, de utilitate practi-
că și teoretică considerabilă. Este conștientizată ideea 
realizării competenței profesionale în cadrul legal de 
către subiecții nominalizați numai în condițiile reali-
zării unei reforme a justiției, ce ar identifica eficiența 
și calitatea acesteia. Astfel poate fi explicat interesul 
social și profesional în domeniul vizat, acesta fiind 
determinat, în mare, de promovarea unei justiții in-
dependente.

Un ultim component al societății civile, ce poate 
influența asupra procesului de reformare a justiției 
naționale, prezintă entitatea social-culturală, cointe-
resată, într-o formă sau alta, de perspectivele de dez-
voltare calitativă a societății noastre, în general, și de 
perspectivele de dezvoltare a justiției, în special. Nu 
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contează atât de mult cultura juridică a membrilor care 
fac parte din entitatea menționată. Valoros este inte-
resul față de evenimentele juridice din sfera justiției 
naționale și formarea unui sistem de atitudini și apre-
cieri, ce se înglobează în conștiința juridică generală 
și, care, într-un final, inevitabil urmează a fi materia-
lizat într-o atitudine și o apreciere politică concretă. 
Importanța practică a componentului menționat se 
exemplifică prin formarea unui mediu social intole-
rant față de imperfecțiunile și abuzurile caracteristice 
justiției naționale. 

Identificarea și caracteristica generală a entităților 
profesionale și sociale care, în ansamblu, formează 
societatea civilă, au drept scop promovarea ideii 
de colaborare perpetuă în domeniul de reformare a 
justiției. Evidențierea valorii în domeniul vizat a fi-
ecăreia dintre entitățile sociale, caracterizate recent, 
ne întărește fermitatea manifestării unei aprecieri 
valorice mult mai superioare a întregului sistem de 
actori ai societății civile, implicați într-o formă sau 
alta în procesul de reformă a justiției. Consolidarea 
societății civile prin promovarea interesului comun 
de identificare a unei justiții consolidate, caracteriza-
tă prin calitate și eficiență, intoleranța față de abate-
rile de la idealul de justiție ar trebui să fie o barieră în 
calea guvernării în eventualele situații de negocieri 
și cedări politice, atunci când se pune în joc însăși re-
forma justiției, în bloc sau pe compartimente. Impor-
tantă este implicarea reală în procesul de reformare 
a justiției a diferiților actori dintre cei caracterizați. 
Situația, de fapt, este determinată de mai mulți fac-
tori de natură variată, care pot fi sesizați în societa-
tea noastră. Importantă este perceperea unei realități 
cinice, dar evidente: nivelul și dinamica de transfor-
mare calitativă a societății noastre, în general, și a 
justiției, în special, depinde de nivelul și dinamica 
de implicare în procesul de reformare a justiției a 

societății civile, în amploarea sa, dar și a fiecărui ac-
tor dintre cei vizați în parte. Această reformă nu este 
o competență exclusivă a guvernării într-un regim 
democratic contemporan, dar a întregii societăți, de-
oarece justiția contemporană reprezintă un domeniu 
de interferență a societății cu statul, prin intermediul 
dreptului obiectiv, în care se valorifică drepturile su-
biective. Ministerul Justiției, care și-a asumat povara 
de elaborare a proiectelor normative în domeniu, în 
persoana ministrului, necesită un sprijin substanțial 
din partea societății civile, îndeosebi în condițiile 
moștenirii unui antagonism dintre minister și autori-
tatea judecătorească, generat de declarațiile deseori 
negândite, parțial ireale și, în permanență, ofensa-
toare ale predecesorului său, orientate în direcția 
magistraților. Suntem convinși de faptul că acțiunile 
întreprinse în prezent de ministerul de resort în do-
meniul reformării justiției își găsesc realizarea prac-
tică prin prisma diminuării antagonismului invocat 
și identificarea unor sarcini comune ale executivu-
lui, legislativului și autorității judecătorești, care 
urmează a fi soluționate în termeni reduși, deoare-
ce de realizarea acestora depinde viitorul statalității 
Republicii Moldova. Este destul de complicat a 
promova o reformă de complexitatea discutată, în 
situația declanșării inițial neinspirate a ei. Relevan-
tă este însăși declanșarea procesului de reformare, 
care denotă, de fapt, conștientizarea necesității lui. 
Finalitatea reformei justiției naționale este destul de 
îndepărtată și nu este exclusă probabilitatea finali-
zării acestui proces de către o altă guvernare sau o 
altă componență nominală a guvernării. Determinan-
te însă, pentru procesul menționat, sunt criteriile de 
continuitate și profesionalism, deoarece, menționăm, 
chiar și cu riscul de a ne repeta: conștientizarea de 
către guvernare și de către opoziție a necesității re-
formei justiției naționale este incontestabilă.
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SUMMArY
As it is known, one aspect of the modeling methodology is the realization of the right. It includes the 

realization of the right conditions, motivation subjects of law enforcement bodies, guarantees the effective 
implementation of legal acts, the results (general social and legal) rights to achieve.

modelarea lui. El include în sine condiţiile re-
alizării dreptului, motivarea subiecţilor organelor de 
aplicare a dreptului, garanţiile de realizare efectivă a 
actelor juridice, rezultatele (social-generale şi juridice) 
realizării dreptului1.

De menţionat că orice modelare, inclusiv modela-
rea dreptului, reprezintă „recepţionarea” problemelor 
iminente, prognozarea fenomenelor cercetate. Cel mai 
important moment îl reprezintă faptul că cu ajutorul 
modelării este posibil a adopta o hotărâre motivată, 
chiar şi justă. 

În societatea contemporană, remarcată prin progre-
sul tehnico-ştiinţific ce se derulează în ritm accelerat, 
modelarea realizării dreptului poate fi explicată de ur-
mătoarele circumstanţe:

a) în primul rând, la stabilirea eficacităţii realizării 
dreptului, privit în general, se face vădită insuficien-
ta descriere a instituţiilor juridice (ex., sentinţă, con-
tract, tranzacţie etc.). Realizarea dreptului are loc prin 
cunoaşterea conţinutului, concretizarea drepturilor şi 
obligaţiilor subiecţilor raporturilor juridice, prin lua-
rea hotărârilor şi executarea acestora. De aceea, despre 
modelarea realizării dreptului se poate vorbi numai 
după abordări sistematice privind repartizarea funcţi-
onală a factorilor sociali;

b) în al doilea rând, reprezentanţii ramurilor de 
drept (ex., civil, administrativ, penal etc.) nu întot-
deauna observă clar specificul transformării „cerinţe-
lor sociale” în legea activă şi formele realizării ei în 

relaţiile sociale. În urma abordării „independente” a 
esenţei normelor juridice, problemele realizării drep-
tului se distanţează puţin de la mecanismele şi garan-
ţiile realizării normelor juridice. În acest sens, suntem 
de părere că modelarea activă a realizării dreptului ar 
duce concomitent atât la evidenţierea, cât şi la înlătu-
rarea lacunelor în ştiinţa juridică.

Dat fiind faptul că modelarea realizării dreptului 
are loc în baza teoriei cunoaşterii, studierea sistemului 
de drept include: 1) specificarea obiectului de studiere; 
2) implicarea în studiere a celor care cunosc sistemul 
(jurişti, sociologi ş.a.); 3) aplicarea metodelor general-
filosofice, juridice şi a altor metode folosite de către 
cei care cunosc sistemul; 4) specificarea modelelor so-
ciale, logice, informaţionale şi altele care sunt studiate 
de sistemul juridic; 5) studierea modelelor sistemului 
juridic, a fenomenelor, proceselor; 6) determinarea re-
zultatelor cercetării modelelor obiectului; 7) raporta-
rea trăsăturilor caracteristice ale modelului cu obiectul 
însuşi; 8) cunoaşterea de pe aceste poziţii a sistemului 
juridic dirijat2.

În scopul analizei relaţiilor specifice dintre aceste 
elemente, le putem repartiza în blocuri-modele relativ 
independente, aşa cum le prezentăm în schema de mai 
jos.

În plan schematic, sistemul normelor juridice pro-
gnozate este evidenţiat de obiectul influenţării asupra 
tuturor modelelor, de aceea este recunoscut drept an-
samblu de elemente interdependente ale sistemului de 
drept static (modelul 1) şi ale sistemului de drept dina-
mic (modelul 2).

IMPORTANŢA  REALIzĂRII  DREPTULUI  
PRIN  PRISMA  MODELĂRII  LUI

Alexandru CUZnEȚoV,
doctor în drept (USM)

upă cum este cunoscut, unul dintre aspectele 
metodologiei realizării dreptului îl reprezintă 

 

Sistemul  juridic Sistemul social Sistemul social-juridic Rezultatele realizării 
sistemului juridic 

Modelul 1  Modelul 2 

 Modelul 3 

Sistemul normelor 
juridice prognozate 

În acest fel, se obţine o caracteristică importantă 
a noţiunii „relaţii sociale”. Concretizând ramurile de 
drept în instituţii juridice, acte juridice de aplicare, or-

ganele de drept înfăptuiesc modelarea sau experimen-
tarea în practica socială (ex., studierea eficacităţii acti-
vităţii coloniilor de corectare prin muncă etc.). Obiec-
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tele sistemice cercetate se distribuie la elementele de 
drept sub formă de: „procedeu (ex., sentinţa) şi scop 
(ex., stabilirea stării de fapt)”; „disciplina de muncă – 
productivitatea muncii”; „regulile procesuale – hotărâri 
legale”; „procedura de divorţ – stabilitatea relaţiilor de 
căsătorie”; „fapt ilicit – securitatea publică” etc. 

Construind un model concret, se tinde la obţinerea 
unui scop al cercetării bine determinat. Însă, care şi 
ar fi scopurile, în procesul modelării realizării drep-
tului se precizează aşa sensuri ca: eficacitatea, utili-
tatea, caracterul optim, economia normelor juridice. 
De exemplu, în baza rezultatelor modelării, se poate 
concluziona că noţiunea de normă juridică optimală 
presupune: 1) eficacitatea normei juridice şi realizarea 
ei; 2) utilitatea normei juridice, care se interpretează 
ca diferenţă dintre rezultatele planificate şi rezultatele 
secundare neprevăzute ale acţiunii normei; 3) rentabi-
litatea realizării normei juridice, volumul cheltuielilor 
materiale necesare, pentru funcţionarea ei în plan soci-
al fiind unul minimal3.

Din cele expuse, rezultă că la baza oricărei for-
me de modelare se află, istoric formată, capacitatea 
cognitivă de a abstractiza asemănarea dintre obiecte 
diferite şi stabilirea conformităţii lor4. Logica mode-
lării constă în faptul că la prima etapă are loc argumen-
tarea bazei de cunoştinţe pe contul informaţiei venite 
din afară, după care, stabilind scopul, apare o altă sarci-
nă. La etapa a treia, se formulează concluzii. În fine, are 
loc verificarea bazei de cunoştinţe şi desprinderea, din 
punctul de vedere al actualizărilor, a unei noi sarcini, 
care necesită acumularea de noi cunoştinţe5.

Aprecierile de mai sus permit a afirma că scopurile 
modelării pot fi: 1) studierea unei situaţii sociale con-
crete, adoptată ca o premisă iniţială privind însuşirile 
normelor juridice; 2) stabilirea factorilor ce favorizează 
eficacitatea normelor juridice, sau invers; 3) controlul 
veridicităţii ipotezelor pe care se sprijină legalitatea la 
adoptarea hotărârilor, normelor juridice; 4) verificarea 
rezultatelor obţinute în aplicarea dreptului; 5) evalua-
rea eficacităţii actelor de aplicare a dreptului.

Modelarea realizării dreptului are drept scop final 
reproducerea structurii „mecanismului intern” ce 
condiţionează funcţionalitatea sistemului de drept, 
a unei părţi din el sau a unui proces, îndreptat spre 
realizarea scopurilor reglementării juridice.

După părerea profesorului V.P. Kazimirciuk, în 
ştiinţa juridică această metodă permite producerea, în 
formă ideală, modelarea regulilor comportamentului 
social, ce reprezintă scopul social al normei juridice 
şi al regulilor din domeniul realizării sarcinilor normei 
juridice. De altfel, practica judiciară este direcţionată 
spre elaborarea modelelor realizării exacte a intenţiei 
legiuitorului6. Prin modelare „se creează posibilitatea 
evidenţierii anumitei legături şi relaţii, ce permit mult 
mai uşor şi mai accesibil de modificat condiţiile, adică 
de a acţiona cu originalul” 7. 

Aplicarea modelării în tehnica legislativă, 
codificarea, în interpretarea dreptului ar ridica 
mult nivelul activităţii organelor corespunzătoa-
re privind adoptarea normelor juridice, actelor 
normative şi realizarea acestora. Modelarea, de 
asemenea, poate fi folosită şi la rezolvarea unor pro-
bleme ce ţin de raţionalitatea structurii aparatului de 
stat, organelor procuraturii şi a instanţelor judecăto-
reşti, de organizarea unui sistem efectiv de luptă cu 
delictele şi infracţiunile. 

Modelarea realizării dreptului, ca şi oricare modela-
re din alte sfere, are următoarele elemente: 1) stabilirea 
scopurilor cercetării planificate; 2) elaborarea progra-
melor, termenelor, consecutivitatea executării; 3) pro-
iectarea documentului primar statistic – purtătorul de 
informaţii, definirea parametrilor statistici ai cercetării, 
elaborarea sistemului de acţiuni; 4) acumularea infor-
maţiei statistice primare, aplicarea teoriilor matematice 
şi statistice la metoda aleasă, efectuarea calculelor şi 
precizărilor de probă ale planului cercetat; 5) prelucra-
rea materialelor, inclusiv prin folosirea tehnicii perfor-
mante de calcul; 6) analiza rezultatelor statistice, soci-
al-demografice şi social-juridice; 7) elaborarea propu-
nerilor privind îmbunătăţirea actelor normative8.

În continuare, se cere efectuarea unei concretizări 
la modelarea realizării dreptului, şi anume: cercetarea 
efectuată trebuie să fie planificată în aşa fel, încât să fie 
posibilă divizarea sistemului reglementării juridice în 
sisteme independente: 1) sistemul creării normelor; 2) 
sistemul scopurilor; 3) sistemul reglementării norma-
tive (normele şi instituţiile juridice); 4) sistemul infor-
maţional (mass-media); 5) sistemul normativ-executiv 
(aplicarea dreptului); 6) sistemul de control; 7) obiecte 
de reglementare (raporturi, activitate, comportament); 
8) reglementarea efectivă (rezultatul final).

Așadar, în condiţiile contemporane, teoria gene-
rală a dreptului necesită să obțină şi aparatul de 
modelare, cu care s-ar putea de pătruns mult mai 
adânc în mecanismele complicate juridice şi sociale 
de reglementare a relaţiilor sociale.

Note:
1 Маликов М.К. Проблемы реализации права. 

Иркутск: Изд. Иркутск. ун-та, 1988, с. 25.
2 Витрук Н.В. Советское государственно-правовое 

строительство и проблемы юридической кибернетики. 
Москва, 1984, с.3, 17.

3 Вицин С.Е. Моделирование и криминология. 
Москва, 1973, с.17-35.

4 Уемов А.И. Логические основы моделирования. 
Москва, 1978, с.16-42.

5 Поспелов Д.А. Логика рассуждений и ее 
моделирование. Москва, 1983, с.31.

6 Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. 
Москва, 1965, с.162-185.

7 Штофф В.А. О роли моделей в познании. Ленинград: 
Изд. Ленинградск. ун-та, 1963, с.49.

8 Кудрявцев В.Н., Эйсман А.А. Кибернетика и право. 
Москва, 1964, с.8-21.



Nr. 10-11, 2011REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

26

O

SUMMArY
In this article we initiate the research the bodies having the duty of Fiscal Administration and namely 

the State Fiscal Inspectorate  -  a specialized body that manages the fiscal area, the Centre for Combating 
Economic Crimes and Corruption – the body that has the same rights in the prosecution process as the 
Fiscal Inspectorate, the Customs Service – body, which collect customs taxes, and the Collection Service 
of taxes and fees within municipalities – the body that manages the fiscal sphere in the local area.

Fiscal de Stat; Centrul pentru Combaterea Cri-
melor Economice şi Corupţiei; Serviciul Vamal şi Ser-
viciile de colectare a impozitelor şi taxelor din cadrul 
primăriilor.

În componenţa Serviciului Fiscal de Stat intră In-
spectoratul Fiscal Principal de Stat care are în subordi-
nea sa Inspectoratele fiscale de stat teritoriale.

Sarcina de bază a organului fiscal în conformitate cu 
art. 132 alin.(2) al Codului fiscal constă în exercitarea 
controlului asupra respectării legislaţiei fiscale, asupra 
calculării corecte, achitării depline şi la timp a obliga-
ţiilor fiscale.

Printre atribuţiile de bază ale Inspectoratului Fiscal 
Principal de Stat este supravegherea activităţii inspec-
toratelor fiscale de stat teritoriale în vederea exercită-
rii controlului fiscal; emite ordine, instrucţiuni şi alte 
acte în vederea executării legislaţiei fiscale; efectuează 
controale fiscale; organizează şi efectuează executarea 
silită a obligaţiilor fiscale; exercită controlul asupra 
respectării legislaţiei fiscale în activitatea organelor va-
male şi serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor 
locale şi prezintă autorităţilor competente propuneri 
vizând tragerea la răspundere a funcţionarilor acestor 
autorităţi care au încălcat legislaţia fiscală; preîntâmpi-
nă, depistează şi curmă încălcările ce ţin de repatrierea 
mijloacelor băneşti, a mărfurilor şi serviciilor provenite 
din tranzacţiile economice externe etc.1.

Printre atribuţiile de bază ale Inspectoratelor fis-
cale teritoriale sunt: întreprinderea măsurilor pentru 
asigurarea stingerii obligaţiilor fiscale; asigurarea evi-
denţei contribuabililor şi a obligaţiilor fiscale; efectu-
area controalelor fiscale; efectuarea executării silite 
a obligaţiilor fiscale; sigilarea maşinilor de casă şi de 
control ale contribuabililor, ţinerea evidenţei lor, efec-
tuarea controalelor privind utilizarea/neutilizarea lor de 
contribuabili la decontările în numerar etc.2.

ORGANELE  CU  ATRIbUŢII  DE  ADMINISTRARE  FISCALĂ
Vlad VLAICU, 

doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

rganele care exercită atribuţii de administrare 
fiscală în Republica Moldova sunt Serviciul 

În procesul activităţii sale, organul fiscal are dreptul 
să efectueze controale asupra modului în care contri-
buabilii, organele vamale şi serviciile de colectare a 
impozitelor şi taxelor locale, alte persoane respectă le-
gislaţia fiscală; în procesul controalelor fiscale, să ceară 
şi să primească gratuit de la orice persoană informaţii, 
date, documente, necesare în exercitarea atribuţiilor, 
cu excepţia informaţiilor care constituie secret de stat, 
precum şi copiile de pe ele, dacă acestea se anexează la 
actul de control; să efectueze vizite fiscale; să deschidă 
şi să examineze, să sigileze, după caz, indiferent de lo-
cul aflării lor, încăperile de producţie, depozitele, spa-
ţiile comerciale şi alte locuri, cu excepţia domiciliului 
şi reşedinţei, folosite pentru obţinerea de venituri sau 
pentru întreţinerea obiectelor impozabile, altor obiecte, 
documentelor; să controleze autenticitatea datelor din 
documentele de evidenţă şi din dările de seamă fiscale 
ale contribuabilului; să constate încălcările legislaţiei 
fiscale şi să aplice măsurile prevăzute de legislaţie; să 
pornească în instanţele judecătoreşti competente acţi-
uni contra contribuabililor privind: anularea unor tran-
zacţii şi încasarea la buget a mijloacelor obţinute din 
aceste tranzacţii; să ceară şi să verifice lichidarea încăl-
cării legislaţiei fiscale, să aplice, după caz, măsuri de 
constrângere; să primească în numerar impozite, taxe, 
majorări de întârziere (penalităţi) şi/sau amenzi; să sus-
pende, în modul stabilit de lege, operaţiunile la contu-
rile bancare ale contribuabilului, cu excepţia contului 
de împrumut şi a conturilor persoanelor fizice care nu 
sunt subiecţi ai activităţii de întreprinzător; să citeze la 
organul fiscal contribuabilul, persoana presupusă a fi 
subiectul impozitării, persoana cu funcţie de răspunde-
re a contribuabilului, inclusiv responsabilul de evidenţa 
documentelor referitoare la persoana presupusă a fi su-
biectul impozitării pentru a depune mărturii, a prezenta 
documente şi informaţii în problema de interes pentru 
organul fiscal; în procesul determinării cuantumului 
impozitelor, taxelor, majorărilor de întârziere (penalită-
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ţilor) şi/sau amenzilor ori a perceperii lor, să solicite de 
la instituţiile financiare prezentarea documentelor refe-
ritoare la clienţii acestora; să solicite efectuarea şi să 
efectueze controale fiscale în alte ţări în baza tratatelor 
internaţionale la care Republica Moldova este parte; să 
solicite organelor competente din alte state informaţii 
despre activitatea contribuabililor fără acordul acestora 
din urmă etc.3.

În scopul prevenirii şi depistării cazurilor de încăl-
care fiscală, inclusiv a cazurilor de eschivare de la stin-
gerea obligaţiilor fiscale etc., organul fiscal poate insti-
tui posturi fiscale atât staţionare, cât şi mobile. Postul 
fiscal staţionar este amplasat într-un loc stabil şi special 
amenajat, pe când postul fiscal mobil se deplasează în 
raza teritoriului controlat4.

Organul fiscal este în drept să revoce, să modifice 
sau să suspende, în condiţiile legislaţiei, actele sale cu 
caracter normativ şi cele cu caracter individual, dacă 
ele contravin legislaţiei. Actele inspectoratelor fiscale 
de stat teritoriale care contravin legislaţiei pot fi anula-
te, modificate sau suspendate şi de către Inspectoratul 
Fiscal Principal de Stat5.

Cerinţele şi dispoziţiile legale ale funcţionarului 
fiscal sunt executorii pentru toate persoanele, inclusiv 
pentru cele cu funcţii de răspundere. Împiedicarea de 
a-şi exercita atribuţiile, ofensarea, ameninţarea, împo-
trivirea, violentarea, atentarea la viaţa, la sănătatea şi 
la averea funcţionarului fiscal, precum şi a rudelor lui 
apropiate, în timpul exercitării atribuţiilor sau în legă-
tură cu aceasta atrag răspunderea prevăzută de lege6.

Funcţionarul fiscal îşi exercită atribuţiile privind 
controlul fiscal la faţa locului sau privind executarea 
silită a obligaţiei fiscale în baza unei decizii emise de 
conducerea organului fiscal7.

Printre obligaţiile de bază ale funcţionarului fis-
cal sunt: să acţioneze în strictă conformitate cu Con-
stituţia Republicii Moldova şi cu legislaţia în vigoare; 
să trateze cu respect şi corectitudine contribuabilul şi 
alţi participanţi la raporturile fiscale; să popularizeze 
legislaţia fiscală; să informeze contribuabilul despre 
drepturile şi obligaţiile lui, despre impozitele şi taxele 
în vigoare, despre modul şi termenele lor de achitare; 
să primească şi să înregistreze cereri, comunicări şi 
alte informaţii despre încălcări fiscale şi să le verifi-
ce, după caz; să examineze petiţiile, cererile şi recla-
maţiile contribuabililor în modul stabilit de lege; să 
ţină evidenţa contribuabililor şi a obligaţiilor fiscale; 
să efectueze controale fiscale şi să întocmească actele 
de rigoare; în cazul depistării unei încălcări fiscale şi 
neîndeplinirii cerinţelor legale ale funcţionarului fis-
cal, să emită decizii privind aplicarea de sancţiuni; să 
remită contribuabilului sau reprezentantului acestuia, 

în termenele prevăzute de legislaţia fiscală, decizia 
emisă8.

Printre incompatibilităţi în cazul funcţionarului 
fiscal sunt: să deţină două funcţii în acelaşi timp sau 
să cumuleze altă muncă în întreprinderi etc., a căror 
activitate este controlată de organul fiscal în care el 
este angajat; să fie împuternicit al unor terţe persoane 
în organul fiscal în care el este angajat; să desfăşoare 
activitatea de întreprinzător sau să înlesnească o astfel 
de activitate în schimbul unor recompense etc., să aibă 
conturi nedeclarate în băncile din străinătate; să partici-
pe la grevele care dereglează funcţionarea autorităţilor 
publice respective9.

Funcţionarii care au admis una din încălcările menţi-
onate anterior se avertizează iar după o lună de zile din 
momentul avertizării, dacă nu abandonează activitatea, 
sunt concediaţi10.

Funcţionarul fiscal concediat nu poate reprezenta 
în termen de 5 ani din momentul concedierii interesele 
persoanelor fizice sau juridice în problemele care au 
contribuit obiectul activităţii lui de serviciu şi sunt con-
siderate ca secret fiscal sau alt secret ocrotit de lege11.

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi 
Corupţiei şi organele sale teritoriale exercită atribuţii 
de administrare fiscală în limita drepturilor şi obligaţii-
lor prevăzute la art.6 şi 7 ale Legii cu privire la Centrul 
pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. 
Astfel în procesul controalelor fiscale efectuate în ca-
drul urmăririi penale, organele Centrului pentru Com-
baterea Crimelor Economice şi Corupţiei dispun de 
drepturile organelor fiscale, iar angajaţii lor – de drep-
turile funcţionarului fiscal, inclusiv de dreptul de a cal-
cula obligaţia fiscală şi de a o transmite organului fiscal 
pentru executare silită12.

În atribuţiile centrului intră preîntâmpinarea, de-
pistarea, cercetarea şi curmarea contravenţiilor şi in-
fracţiunilor fiscale. Astfel, în procesul activităţii sale, 
însă numai în cadrul urmăririi penale, centrul are ur-
mătoarele drepturi în domeniul fiscal, drepturi ce reies 
din art.7 al Legii cu privire la CCCEC: de a efectua 
controale fiscale asupra persoanelor fizice şi juridice 
care practică activitatea de întreprinzător; în cadrul 
controalelor, să sigileze casieriile şi aparatele de casă, 
încăperile şi locurile de păstrare a documentelor, a 
mijloacelor băneşti şi a bunurilor materiale; să reţină 
persoanele bănuite de comiterea infracţiunilor fiscale 
a căror examinare ţine de competenţa sa, să le ceară 
lămuriri, să le supună percheziţiei corporale, să le sta-
bilească identitatea, să ridice obiectele şi documente-
le etc.; să aibă acces liber, iar în caz de impediment, 
să pătrundă în încăperile, pe teritoriul sau pe loturi-
le de pământ ale persoanelor juridice, precum şi ale 
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persoanelor fizice, subiecți ai activităţii de întreprin-
zător; să suspende operaţiunile persoanelor juridice, 
precum şi ale persoanelor fizice, subiecți ai activităţii 
de întreprinzător, pe conturi în bănci şi să sechestreze 
mijloacele băneşti, bunurile materiale; să solicite şi să 
primească din partea autorităţilor publice, instituţiilor 
financiare, agenţilor economici şi persoanelor fizice 
informaţiile şi documentele necesare pentru îndeplini-
rea atribuţiilor ce îi revin; să efectueze fotografierea, 
înregistrarea sonoră şi video a persoanelor reţinute sau 
ţinute sub arest pentru încălcarea legislaţiei fiscale; să 
înainteze, conform legii, sesizări privind înlăturarea 
cauzelor şi condiţiilor care au favorizat comiterea de 
infracţiuni fiscale; să folosească mijloacele de infor-
mare în masă pentru stabilirea circumstanţelor în care 
s-au comis infracţiunile, precum şi pentru urmărirea 
persoanelor care se eschivează de la urmărire penală 
şi judecată.

În cazul în care este depistată vreo încălcare a legisla-
ţiei, deciziile şi hotărârile privind calcularea obligaţiilor 
fiscale, privind aplicarea amenzii şi altor sancţiuni sunt 
emise de conducătorii Centrului şi ai subdiviziunilor te-
ritoriale, de adjuncţii acestora şi sunt transmise organelor 
fiscale pentru executare silită în modul stabilit.

Serviciul Vamal. Organele vamale exercită atribuţii 
de administrare fiscală potrivit Codului fiscal şi Codu-
lui vamal.

Organele vamale exercită drepturi ce ţin de asigura-
rea stingerii obligaţiilor fiscale aferente trecerii frontie-
rei vamale şi/sau plasării mărfurilor în regim vamal.

Organele vamale au următoarele obligaţii: de a 
informa contribuabilul despre impozitele şi taxele în 
vigoare, despre modul şi termenele lor de achitare a 
acestora; de a informa contribuabilul despre drepturile 
şi obligaţiile lui; de a elibera contribuabilului certifica-
te privind stingerea obligaţiei fiscale; de a nu divulga 
informaţiile care constituie secret fiscal; de a prezenta 
organului fiscal documente şi informaţii privind respec-
tarea legislaţiei fiscale, calcularea şi vărsarea la buget a 
impozitelor şi taxelor percepute pentru trecerea fronti-
erei vamale şi/sau plasării mărfurilor în regim vamal; 
de a ţine evidenţa obligaţiilor fiscale aferente trecerii 
frontierei vamale şi/sau plasării mărfurilor în regimul 
vamal respectiv13.

Organele vamale trag la răspundere persoanele care 
au încălcat legislaţia fiscală la trecerea frontierei vama-
le şi/sau la plasarea mărfurilor în regim vamal.

Organul vamal are următoarele atribuţii de bază în 
domeniul fiscal: lupta împotriva contrabandei, a încăl-
cării legislaţiei fiscale care se referă la trecerea mărfu-
rilor peste frontiera vamală; contribuie la prevenirea şi 
combaterea spălării banilor etc.14.

Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor func-

ţionează în cadrul primăriilor şi are ca atribuţii admi-
nistrarea impozitelor şi taxelor locale.

Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale 
exercită atribuţiile referitor la evidenţa contribuabililor 
din acest teritoriu şi a obligaţiilor fiscale ale acestora 
etc. Atribuţiile privind compensarea sau restituirea su-
melor plătite în plus şi a sumelor care urmează a fi re-
stituite, executarea silită a obligaţiilor fiscale şi tragerea 
la răspundere pentru încălcări fiscale sunt exercitate în 
comun cu organul fiscal15.

Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale 
este învestit cu dreptul de a efectua controale asupra 
respectării legislaţiei fiscale; de a cere explicaţiile şi in-
formaţiile de rigoare asupra problemei identificate în 
timpul controlului; de a aplica majorări de întârziere 
(penalităţi); de a încasa în numerar impozite, taxe, ma-
jorări de întârziere (penalităţi) şi/sau amenzi16. 

Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale 
este obligat să ţină evidenţa contribuabililor, a impozi-
telor şi a penalităţilor fiscale; să transfere la buget su-
mele încasate ca impozite, taxe, majorări de întârziere 
(penalităţi), amenzi; să întocmească avizele de plată ale 
obligaţiilor fiscale; să distribuie gratuit contribuabililor 
formulare tipizate de dări de seamă fiscale; să prezinte 
lunar, nu mai târziu de data de 3 a fiecărei luni, orga-
nului fiscal darea de seamă privind impozitele şi taxele 
administrate17.

Note:
1Codul fiscal al Republicii Moldova nr. 1163-XIII din 

24.04.1997, republicat în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova din 25.03.2005, ediţie specială, art.133, alin.(1).

2 Ibidem, art.133, alin.(2).
3 Ibidem, art.134, alin.(1).
4 Ibidem, art.134, alin.(2).
5 Ibidem, art.134, alin.(3).
6 Ibidem, art.134, alin.(4), (5).
7 Ibidem, art.134, alin.(6).
8 Ibidem, art.136.
9 Codul etic al funcţionarului fiscal, aprobat prin Ordinul 

Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 400 din 10 noiem-
brie 2008, pct.5.1.

10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Codul fiscal, art.153(1) alin.(2); Legea cu privire la 

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corup-
ţiei (CCCEC) nr.1104 din 06.06.2002, în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, nr.91-94 din 27.06.2002, art. 7, pt.f.

13 Codul fiscal, art.155.
14 Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 

20.07.2000, republicat în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova din 01.01.2007, ediţie specială, art. 11.

15 Codul fiscal, art.156, alin.(2).
16 Ibidem, art.157.
17 Ibidem, art.158.
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réSUMé
Les réalités juridiques de la République de Moldova montrent que la législation sur les transports est 

incomplète et comporte plusieurs lacunes. Le plus difficile est la situation du transport aérien. Jusqu’à 
présent il n’existe pas un code aérien. Dans le transport routier la situation est meilleure. Actuellement se 
prépare le code de la route ajusté à la législation de l’Union européenne. En ce qui concerne le transport 
ferroviaire et maritime, il y a des problèmes quant à l’application pratique de la législation.

1. Precizări prealabile
Codificarea este forma superioară de sistematizare 

a actelor normative care constă în procesul de prelu-
crare şi alcătuire a unui singur act normativ cu putere 
de lege, numit cod, din toate (sau aproape toate) actele 
normative dintr-o ramură de drept1. Codul apare ca un 
rezultat al unui complex de operaţii. El necesită profe-
sionalism, previziune, răspundere2. Procesul de codifi-
care ţine de competenţa exclusivă a Parlamentului. 

La etapa actuală, legislaţia naţională din ramura 
transporturilor este reprezentată de coduri, legi şi alte 
acte normative subordonate legii. Însă nu toate rapor-
turile sunt reglementate la fel: de exemplu, cele cu 
caracter de comerţ sunt reglementate preponderent de 
Codul civil3, în timp ce relaţiile de ordin administrativ, 
de organizare, de testare şi desfăşurare a transportu-
lui sunt prevăzute de legislaţia fiecărui tip de transport 
luat în parte, cele mai importante fiind: Codul trans-
porturilor auto4, Codul transportului feroviar5 şi Codul 
navigaţiei maritime comerciale – ale Republicii Mol-
dova6. 

Luând în consideraţie că relaţiile sociale din ramu-
ra transportului în Republica Moldova se află într-o 
permanentă ascensiune, argumentele în favoarea sis-
tematizării şi codificării legislaţiei devin tot mai per-
tinente. 

2. Codificarea legislaţiei din transportul rutier
Principalul act normativ în ramura transportului 

rutier este Codul transporturilor auto. Din nefericire, 
acesta nu încorporează pe deplin normele materiale şi 
procedurale, acestea fiind reglementate prin hotărâri 
de Guvern şi ordine ale ministrului. De exemplu, mo-
dul de organizare a transportului de călători este pre-
văzut în Regulamentul transporturilor auto de călători 
şi bagaje nr.854 din 28.06.20077, testarea tehnică în 
Regulamentul cu privire la Registrul de stat al trans-
porturilor nr.1047 din 08.11.19998, în timp ce condiţi-

ile de licenţiere în transportul auto de călători nu sunt 
stipulate în nici un act legislativ. Mai mult decât atât, 
licenţa de transport se obţine la Camera de Licenţiere, 
dreptul de deservire a rutelor regulate se obţine la Mi-
nisterul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, 
iar permisul de activitate pe rută se obţine de la Agen-
ţia Naţională Transport Auto. În consecinţă, pentru a 
putea desfăşura transportul rutier de călători pe rute 
regulate, agentul economic are nevoie de trei acte ad-
ministrative permisive, obţinute de la trei organe de 
stat diferite.

În scopul soluţionării acestor probleme, în proces de 
examinare se află Proiectul Codului transportului ruti-
er9. Cu părere de rău, noul Proiect reprezintă un plagi-
at din legislaţia României, şi anume: din Ordonanţa de 
urgenţă privind transporturile rutiere nr.109/200510, din 
Normele privind organizarea şi efectuarea transportu-
rilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate 
prin ordinul ministrului transporturilor nr.1892/200611, 
precum şi din alte acte normative. Neavând legătură 
cu realitatea din Republica Moldova, Proiectul riscă 
să nu fie înţeles. Or, sistemul organizării transportului 
rutier în ţara noastră este diferit, în raport cu cel din 
România, iar noul Proiect determină schimbarea între-
gului concept la acest capitol.

Cu toate acestea, reforma este oportună şi inevi-
tabilă, deoarece una dintre condiţiile cerute de Uniu-
nea Europeană pentru integrarea Republicii Moldova 
în acest sistem constă în armonizarea legislaţiei din 
transportul rutier la standardele europene. 

3. Perspectiva elaborării unui Cod aerian 
al Republicii Moldova

Din punct de vedere juridic, există două mari pro-
bleme în sistemul transportului aerian al Republicii 
Moldova: prima, este lipsa unei legislaţii codificate în 
domeniu; cea de-a doua, nu există reglementări ce ţin 
de dreptul privat. Toate actele normative care există 
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sunt consacrate transportului aerian ca parte compo-
nentă a dreptului public, în care se reflectă funcţio-
narea organelor de conducere, modul de eliberare şi 
retragere a licenţelor de zbor, controlul de securitate, 
prevenirea şi lichidarea consecinţelor accidentelor şi 
incidentelor, regulile de zbor şi alte aspecte. 

Apreciem faptul că în anul 1997 a fost adoptată Le-
gea aviaţiei civile, prima lege în domeniul transpor-
tului aerian din Republica Moldova. Proiectul Legii 
aviaţiei civile a fost elaborat în colaborare cu specia-
liştii Universităţii McGill din Montreal, Canada, şi ai 
Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile12. 

Deşi se menţionează că legea a fost necesară de-
oarece a modificat şi a introdus noţiuni noi, a înlăturat 
discrepanţele formate după punerea în aplicare a Co-
dului civil nou13, din perspectivă proprie, subliniem сă 
ea a constituit un început bun, însă nu a avut continui-
tate în actele normative care au urmat. 

Situaţia devine şi mai stranie din moment ce o altă 
lege, Legea cu privire la transporturi14, porneşte de la 
ideea că un Cod aerian al Republicii Moldova trebuie 
să existe, şi anume, se menţionează că activitatea între-
prinderilor de transport se reglementează de prezenta 
lege, de codurile transportului feroviar, auto, aerian şi 
naval” (art.2 alin.(1)).

Cu atât mai mult chestiunea respectivă a fost evi-
denţiată în literatura naţională de specialitate. Spre 
exemplu, în manualul „Drept civil, partea specială” 
(autor A.Bloşenco), se menţionează că „transportul ae-
rian prezintă particularităţi, în primul rând sub aspectul 
reglementărilor juridice, însă la moment nu există un 
act normativ naţional menit să reglementeze transpor-
tul aerian intern de încărcături, motiv pentru care se va 
aplica Codul aerian al URSS prin prisma Declaraţiei 
suveranităţii RM”15. 

Bineînţeles, nu putem fi de acord cu afirmaţia auto-
rului A.Bloşenco, din motiv că Codul aerian al URSS 
nu a fost ratificat de către Parlamentul Republicii Mol-
dova16. 

Aducem ca exemplu că majoritatea statelor lumii au 
adoptat deja în ordinea lor internă un Cod al aviaţiei ci-
vile sau Cod aerian. Astfel, în românia reglementarea 
în traficul aerian intern se realizează prin Codul aerian 

din 199717 şi Legea privind răspunderea transportato-
rilor aerieni şi a operatorilor aeronavelor civile care 
efectuează operaţiuni aeriene civile în spaţiul aerian 
naţional18, care sunt, bineînţeles, ajustate la legislaţia 
Uniunii Europene; în Ucraina codul aerian a fost pus 
în aplicare la 4 mai 199319; în Federaţia rusă în vi-
goare este codul aerian adoptat la 19 februarie 199720; 
un cod similar a fost adoptat în 2006 în republica Be-
larus precum şi în alte state.

Lipsa unui Cod aerian al RM este justificată prin 
faptul că traficul aerian intern aproape că nu există, iar 
majoritatea zborurilor au caracter internaţional. Deşi 
în prezent avem 5 aeroporturi, amplasate teritorial la 
Chişinău, Bălţi, Cahul, Tiraspol şi Mărculeşti, numai 
două, aeroportul din Chişinău şi cel din Mărculeşti, au 
statut de aeroport internaţional, dintre care doar primul 
este utilizat pentru cursele regulate efectuate în/din Re-
publica Moldova şi constituie „poarta aeriană a ţării”. 
Cele din Bălţi şi Cahul sunt certificate şi deschise doar 
pentru zboruri ocazionale, iar în privinţa aeroportului 
din Tiraspol, aşa cum bine cunoaştem, el se află sub 
jurisdicţia Transnistriei şi conducerea de la Chişinău 
nu-şi poate exercita controlul asupra lui. 

Deşi în Planul de acţiuni privind realizarea strate-
giei de dezvoltare a aviaţiei civile în perioada anilor 
2007-2012, Autoritatea Aeronautică Civilă a Republi-
cii Moldova şi-a programat elaborarea unui Cod ae-
ronautic, avem rezerve faţă de denumirea acestei cod. 
Mai corect ar fi titlul – „Codul aerian al Republicii 
Moldova”, aşa cum se obişnuieşte în toatele statele lu-
mii, şi nu „Codul aeronautic”. Prin noţiunea de aero-
nautic (fr. aéronautique), în Dicţionarul limbii române 
se înţelege ştiinţa construirii navelor de zbor şi tehnica 
navigaţiei aeriene21, însă legislaţia naţională are nevoie 
în mare parte de reguli de drept privat. 

Dintre toate categoriile de transport din republică, 
transportul aerian este singurul în care nu este prevă-
zută modalitatea de încheiere a contractului, nu este 
stabilit un model pentru biletele electronice de călă-
torie, lipseşte o reglementare clară în privinţa răspun-
derii civile a cărăuşului pentru pierderea, distrugerea 
şi deteriorarea mărfurilor, răspunderea pentru viaţa şi 
sănătatea pasagerilor, întârzierile şi anularea zboruri-
lor, răspunderea pentru pierderea şi deteriorarea baga-
jelor, serviciile de transportare a poştei şi multe alte 
aspecte. 

Se va ţine cont şi de propunerea profesorilor ruşi, 
„că figura centrală a codului trebuie să fie pasagerul, 
în calitate de consumator al serviciilor de transport ae-
rian”22.

4. Problemele legislaţiei din transportul maritim 
Legislaţia din transportul maritim este reprezentată 

de Codul navigaţiei maritime comerciale al RM. Pro-
blema majoră este că codul cuprinde numeroase gre-
şeli, de formă şi de conţinut. Cauza constă în traducerea 
incompletă şi cu erori efectuată din Codul navigaţiei 
maritime comerciale al Federaţiei Ruse, astfel încât 
unele aspecte importante au fost omise din textul legii. 

Din nefericire, transportul maritim în Republica 
Moldova este foarte puţin utilizat. Statistica ne arată 
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că călătorii preferă să apeleze la transportul auto, fe-
roviar sau aerian şi doar prin excepţie se recurge la 
serviciile prestate de navele maritime. Printre motive 
este şi faptul că singurul port al Republicii Moldova, 
Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti, a fost inaugu-
rat relativ recent, la 17 martie 2009, astfel încât nu s-a 
reuşit punerea în practică a legislaţiei în domeniu, iar 
numeroasele lacune din Codul navigaţiei maritime co-
merciale au rămas încă necunoscute. 

O situaţie similară avem cu privire la practica judi-
ciară. În transportul maritim ea lipseşte cu desăvârşire, 
deoarece puţinele conflicte care apar se soluţionează 
pe cale amiabilă, fără ca litigiile să ajungă în instanţele 
de judecată.

5. Transportul naval. Proiectul Codului 
transportului naval al Republicii Moldova

În ultimele două decenii, transportul naval intern 
al Republicii Moldova a suportat ample restructurări. 
Conflictul armat din regiunea de est a ţării a cauzat 
ramurii transportului naval o criză considerabilă. Por-
turile principale (Bender şi Râbniţa) şi un număr esen-
ţial de mijloace plutitoare au trecut sub jurisdicţia regi-
mului transnistrian, iar ulterior, o parte din ele au fost 
vândute. 

În prezent, fluviile Nistru şi Prut sunt navigabile 
doar pe anumite segmente, din cauza nămolirii lor şi 
neefectuării la timp a lucrărilor de menţinere a adânci-
milor23. Din acest motiv, transportul naval se exploa-
tează la un randament considerabil redus, comparativ 
cu cel din perioada anilor ’80, când prin intermediul 
transportului naval se efectuau transporturi de mărfuri 
şi călători – pe fluviul Nistru până la portul Belgorod-
Dnestrovsc, după care mărfurile se transbordau pe 
nave maritime şi se transportau pe căile maritime, iar 
pe fluviul Prut până la Galaţi (România), portul Reni 
şi Ismail (Ucraina). 

Problemele cu care se confruntă ramura transpor-
tului naval sunt determinate de următorii factori: a) 
starea tehnică învechită a mijloacelor plutitoare; b) 
starea economico-financiară dificilă a agenţilor econo-
mici care administrează flota şi porturile, şi c) piaţa 
slab dezvoltată de prestare a serviciilor în domeniul 
transportului de mărfuri şi călători24. 

În scopul de a relansa acest domeniu, s-a mizat pe 
ideea adoptării unui Cod al transportului naval intern 
al Republicii Moldova. Proiectul Codului a fost elabo-
rat fiind alcătuit din 19 capitole şi 163 de articole. Spre 
regret însă, proiectul are deja 5 ani de când este pu-
blicat pe site-ul Ministerului Transporturilor şi Infras-
tructurii Drumurilor al RM25, însă fără acţiuni concrete 
de adoptare a acestuia de către Parlament. 

Deşi nu găsim explicaţii în acest sens, conside-
răm că motivul tergiversării este foarte simplu: „la ce 
bun să adoptăm un cod, dacă transport naval practic 
nu avem”. Or, cele câteva mijloace plutitoare nu sunt 
capabile a fi utilizate pe deplin în desfăşurarea unei 
activităţi de întreprinzător. Cu atât mai mult că pe piaţa 
autohtonă nu există cerere şi nici ofertă în domeniul 
comerţului pe cale navală. 

Până la adoptarea noului cod, cu titlu de excepţie, 
asupra relaţiilor din transportul naval intern sunt apli-
cate prin analogie normele Codului navigaţiei mariti-
me comerciale al RM. 

6. Concluzii şi recomandări
Generalizând cele expuse, subliniem că legislaţia 

naţională din domeniul transportului se află într-un 
interminabil proces de reformare. Scopul şi finalitatea 
procesului constă în adoptarea unui cadru legal coerent 
şi ajustat la cerinţele de aderare la Uniunea Europeană, 
deziderat care poate fi realizat numai prin măsuri clare 
de codificare a actelor normative cu privire la fiecare 
tip de transport luat în parte. 

– Cu toate acestea, procesul de codificare a legisla-
ţiei din transport întâmpină numeroase impedimente, 
cum sunt: incompetenţa multor funcţionari publici im-
plicaţi în procesul de implementare, lipsa unui concept 
clar şi consecvent de integrare europeană a Republicii 
Moldova, dar şi coruptibilitatea factorilor decizionali. 
Luate în comun, aceste motive stau la baza trenării 
întregului proces de efectuare a reformelor din trans-
port. 

– Principalele argumente în favoarea codificării le-
gislaţiei din transportul rutier constau în dorinţa de a 
soluţiona problemele stringente în domeniu, cum sunt: 
traficul ilicit de călători, organizarea ineficientă a reţe-
lei de rute, modul în care sunt repartizate noile curse, 
plafonarea tarifelor de către stat, nivelul scăzut de con-
fort al multor vehicule. În acest scop, a fost elaborat 
Proiectul Codului transportului rutier. Actualmente, 
proiectul se află în Guvern, a primit aviz pozitiv din 
partea organelor de stat şi asociaţiilor obşteşti, urmând 
a fi înaintat în Parlament spre adoptare.

– Cea mai dificilă este situaţia din transportul aeri-
an şi naval. Cu privire la transportul aerian, recoman-
dăm adoptarea unui Cod aerian al Republicii Moldo-
va, aducând ca exemplu faptul că majoritatea statelor 
lumii au adoptat deja un Cod al aviaţiei civile sau Cod 
aerian. Prezenţa codului va face posibilă sistematiza-
rea normelor din Legea aviaţiei civile, Legea privind 
securitatea aeronautică, precum şi a regulilor aeronau-
tice civile aprobate de Administraţia Aviaţiei Civile a 
RM în perioada anilor 1999-2011.
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– Luând în consideraţie faptul că transportul naval 
comercial pe fluviile Nistru şi Prut se efectuează zil-
nic, devine necesară adoptarea unei legislaţii navale. 
Din nefericire, în prezent această legislaţie lipseşte 
cu desăvârşire, iar aplicarea prin analogie a legislaţiei 
maritime la raporturile din domeniul transportului na-
val nu mai este o soluţie viabilă, motiv din care devine 
absolut indispensabilă adoptarea Codului transportu-
lui naval al Republicii Moldova. 

Deşi situaţia din transportul feroviar este mai – 
stabilă, Codul transportului feroviar necesită unele 
adaptări pentru a reglementa pe deplin raporturile din-
tre Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” 
şi partenerii său comerciali. Mai mult ca atât, se impu-
ne abrogarea regulilor ce ţin de încărcarea şi descărca-
rea mărfurilor rămase din perioada URSS, în favoarea 
aprobării unor noi reglementări în domeniu.

Note:
1 Avornic Gh. Tratat de Teoria generală a statului şi 

dreptului. Vol. I.  Chişinău: ÎSFEP „Tipografia Centrală”, 
2009, p.129-130. 

2 Negru B., Negru A. Teoria generală a dreptului şi sta-
tului. Chişinău: Bons Offices, 2006, p.373.

3 Codul civil al Republicii Moldova, adoptat prin Legea 
nr.1107-XV din 06.06.2002, publicat în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, nr.82-86 din 22.06.2002.

4 Codul transporturilor auto al Republicii Moldova, 
adoptat prin Legea nr.116-XIV din 29.07.1998, publicat 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.90-91 din 
01.10.1998.

5 Codul transportului feroviar al Republicii Moldo-
va, adoptat prin Legea nr.309-XV din 17.07.2003, publi-
cat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.226 din 
14.11.2003.

6 Codul navigaţiei maritime comerciale al Republicii 
Moldova, adoptat prin Legea nr.599-XIV din 30.09.1999, 
publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.1-
4/2 din 11.01.2001. 

7 Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.854 din 28.07.06, 
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This article is dedicated to the definition and legal appreciation of the criminal offence provided by the 

article 208 Criminal Code of Republic of Moldova. Children often test the limits and boundaries set by 
their parents and other authority persons. Among adolescents, some rebelliousness and experimentation is 
common. However, a few children consistently participate in problematic behaviors that negatively affect 
their family, academic, social, and personal functioning. These children present great concern to parents 
and the community at large. The prevention of delinquency requires identifying at-risk individuals and 
their environments before delinquent activity and behavior occur, and then removing such risk factors or 
strengthening resistance to the risk factors already present. The most logical starting place for prevention 
efforts is the family. As a result of our original study several recommendations were formulated in order 
to improve the modern criminal legislation of Republic of Moldova.  

дачей и непременным долгом общества. 
Особое значение имеет в этом плане забота о под-
растающем поколении, о несовершеннолетних, 
которые в условиях обостряющихся социальных 
проблем, связанных с падением уровня жизни и 
отсутствием должного контроля семьи, низким 
уровнем работы образовательных учреждений, 
распадом системы трудоустройства, отсутствием 
доступных досуговых заведений, все чаще ста-
новятся благодатным материалом для реализации 
криминальных интересов взрослых. Именно в 
этих условиях возрастает значение активизации 
борьбы с вовлечением несовершеннолетних в со-
вершение преступлений.

Основная цель данного исследования состоит 
в анализе уголовно-правовых проблем борьбы с 
вовлечением несовершеннолетних в совершение 
преступлений и их предупреждение, в выработке 
на этой основе предложений и рекомендаций, на-
правленных на совершенствование соответствую-
щей уголовно-правовой нормы, практики ее при-
менения и мер предупреждения указанных пре-
ступлений.

Как отмечают практики, изучение уголовных 
дел с вовлечением в преступление несовершен-
нолетнего показало, что должного внимания это-
му не уделяется и оценки конкретных действий 
взрослых, вовлекающих несовершеннолетних в 

преступления, не дается. При рассмотрении дел 
о преступлениях несовершеннолетних, совершен-
ных с участием взрослых, по-прежнему допуска-
ется немало ошибок, и в связи с этим в постанов-
лении Пленума Высшей Судебной Палаты даются 
разъяснения по правоприменению таких понятий, 
как «вовлечение несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления», а также о формах этого вовле-
чения: «покушение на вовлечение», «соучастие» и 
«подстрекательство»1.

Уголовно-правовая норма – ст. 208 УК РМ, 
предусматривает ответственность за вовлечение 
несовершеннолетних в преступную деятельность 
или за побуждение их к совершению преступле-
ний, а равно за склонение несовершеннолетних 
к аморальным действиям (попрошайничество, 
азартные игры, разврат и др.), совершенное ли-
цом, достигшим 18 лет.

Вовлечение несовершеннолетних в преступ-
ную деятельность – наиболее распространенное 
преступление в отношении несовершеннолетних. 
Опасность такого вовлечения отражается как на 
психике несовершеннолетнего, влияя на есте-
ственный ход его воспитания, так и на состоянии 
общества ввиду приобщения к преступной дея-
тельности подростков, наиболее подверженных 
постороннему влиянию. 

Теория и практика выделяют две разновидности 
вовлечения: 

неконкретизированное−	 , при котором дей-

ВоВлечение  несоВершеннолетних  В  
преступную деятельность  или  склонение  

их  к  аморальным поступкам:  
к  Вопросу  о  соВершенстВоВании  уголоВного 

законодательстВа
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оспитание граждан, защита их прав и за-
конных интересов являются важной за-
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ствия взрослого представляют собой пропаганду 
преступного образа жизни, вербовку новых сто-
ронников преступного мира, обеспечивающую по-
полнение преступных рядов и не направленную на 
привлечение несовершеннолетнего к совершению 
определенного преступления; 

конкретизированное−	 , заключающееся либо 
в склонении подростка к участию в задуманном 
взрослым преступлении в качестве соисполнителя 
или пособника, либо в формировании у несовер-
шеннолетнего самостоятельного умысла на совер-
шение определенного деяния. Именно конкретизи-
рованное вовлечение вызывает немало трудностей 
в квалификации, поскольку действия взрослого со-
держат помимо вовлечения несовершеннолетнего в 
совершение преступления признаки иных составов 
преступлений2.

общественная опасность рассматриваемого 
преступления выражается в особой психологиче-
ской уязвимости несовершеннолетних и их подвер-
женности пагубному влиянию со стороны взрос-
лых. Вместе со взрослыми дети часто совершают 
такие тяжкие преступления, которые самостоятель-
но они совершить не могут. Деятельность взрослых 
организаторов и подстрекателей негативно отража-
ется на формировании личности подрастающего 
поколения. Именно они обучают подростков наи-
более простым и легким способами совершения 
преступлений, препятствуют их исправлению и 
перевоспитанию. 

Психологическую характеристику вовлекае-
мого можно свести к следующему: негативность 
противостоять аморальным проявлениям, готов-
ность к совершению антиобщественных действий, 
отсутствие механизмов внутренней самозащиты. К 
тому же вовлекаемым школьникам присущи психо-
логические особенности, свойственные детскому и 
подростковому возрасту: жажда приключений, лю-
бопытство, внушаемость, доверчивость, неумение 
приспосабливаться к конкретным условиям жизни, 
растерянность в конфликтных жизненных ситуаци-
ях, физическая порой слабость.

Сложность определения объекта вовлечения не-
совершеннолетних в преступную или иную анти-
общественную деятельность обусловливается как 
многообразием определений в литературе самого 
объекта преступления, так и особенностями сферы, 
касающейся уголовно-правовой охраны прав и за-
конных интересов несовершеннолетних.

В современной юридической литературе суще-
ствует множество подходов к определению понятия 
объекта преступного посягательства и классифика-
ции объектов. В.К. Глистин справедливо отметил, 
что «проблема объекта преступления – одна из 
сложных и спорных в теории уголовного права»3. 
Поэтому, прежде чем перейти непосредственно к 
характеристике объекта преступлений, связанных с 

вовлечением несовершеннолетних в преступную и 
иную антиобщественную деятельность, необходи-
мо уточнить, что следует подразумевать под объек-
том преступления, и произвести деление объектов 
на основные виды.

Г.П. Новоселов считает, что «объект преступле-
ния – это тот, против кого оно совершается, т.е. 
отдельные лица или какое-то множество лиц, ма-
териальные или нематериальные ценности кото-
рых, будучи поставленными под уголовно-правовую 
охрану, подвергаются преступному воздействию, 
в результате чего этим лицам причиняется вред 
или создается угроза причинения вреда»4. Данный 
вывод исходит из умозаключения, что не во всех 
случаях субъект посягает на охраняемые законом 
общественные отношения, так как существуют 
преступления, направленные на причинение вре-
да индивидам, малым или большим их группам, 
обществу в целом. Однако точка зрения названного 
автора не является бесспорной. Так, если в резуль-
тате совершения преступления вред причиняется 
отдельным лицам или какому-то множеству лиц, то 
почему такое деяние опасно для общества? Между 
тем, общество нельзя представлять как простую 
совокупность индивидов. Общество – это сложная, 
саморазвивающаяся система связей и отношений 
между людьми, формирующаяся на определенной 
территории в экономической, духовной, политиче-
ской и других сферах жизни людей5. Деяние ста-
новится опасным для общества тогда, когда оно 
причиняет ему ущерб, «ломает» привычные связи 
и отношения, сформировавшиеся в обществе, под-
рывая нормальные условия его жизнедеятельности. 
В связи с этим целесообразно принять традицион-
ную точку зрения, согласно которой под объек-
том преступления понимаются «охраняемые 
уголовным законом общественные отношения, 
которым преступлением причиняется вред или 
создается угроза причинения вреда»6.

Общепризнанная градация объектов преступле-
ния включает четыре ступени: общий, родовой, 
видовой и непосредственный объекты. Некоторые 
авторы предлагают другую классификацию объек-
тов преступления: общий, интегрированный, родо-
вой и непосредственный. Данная классификация не 
меняет сути вопроса – в основу ее кладется деление 
Особенной части УК на разделы и главы. Однако 
более правильным представляется принцип разде-
ления родов на виды (родовых объектов на видо-
вые).

Традиционно общий объект преступления опре-
деляется в соответствии с ч. 1 ст. 2 УК. Между тем, 
как справедливо отмечает А.В. Наумов, объекты, 
указанные в этой статье, характеризуются тем, что 
«любое преступление, с одной стороны, может 
посягать лишь на эти объекты, а с другой – тем, 
что любое из них посягает на какой-то из этих 



35

Nr. 10-11, 2011 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

объектов, так как общий объект есть сумма охра-
няемых уголовным законом объектов»7. В связи с 
этим для целей настоящего исследования опреде-
ление общего объекта не имеет принципиально-
го значения, поэтому необходимо определить три 
остальные разновидности объекта вовлечения не-
совершеннолетних в преступную или иную анти-
общественную деятельность.

Родовой объект – это объект, которым охва-
тывается определенный круг однородных по сво-
ей экономической либо социально-политической 
сущности общественных отношений, которые в 
силу этого должны охраняться единым комплексом 
взаимосвязанных уголовно-правовых норм. Родо-
вой объект положен в основу деления Особенной 
части УК на разделы.

И.Н. Даньшин полагает, что родовым объектом 
вовлечения несовершеннолетних в преступную или 
иную антиобщественную деятельность является 
личность8. Однако Н.Ф. Кузнецова предлагает гла-
ву 20 «Преступления против семьи и несовершен-
нолетних» перенести в главу 25 и назвать «Престу-
пления против семьи, несовершеннолетних, здоро-
вья населения и общественной нравственности»9. 
Данный вывод автор подкрепляет ссылкой на опыт 
новых кодексов стран СНГ, которые помещают эту 
главу в разных разделах. Иначе говоря, Н.Ф. Кузне-
цова полагает, что родовым объектом рассматрива-
емых преступлений следует признать не личность, 
а, вероятно, общественный порядок.

Как видим, в литературе нет единства мнений 
по поводу определения родового объекта вовлече-
ния несовершеннолетних в преступную или иную 
антиобщественную деятельность. Возникает во-
прос о причине многообразия мнений по данному 
вопросу. Главным образом это происходит потому, 
что понятие «личность» не может в достаточной 
степени точно характеризовать родовой объект ана-
лизируемого преступления. Более того, личность 
является феноменом, содержание которого редко 
истолковывается разными авторами одинаково.

непосредственным объектом преступления, 
предусмотренного ст. 208 УК РМ, признаются 
общественные отношения, обеспечивающие нор-
мальное психическое, физическое, духовное и ин-
теллектуальное развитие несовершеннолетнего. В 
литературе высказывались мнения, что непосред-
ственным объектом можно назвать общественный 
порядок10 – т.е. вовлечение лица в совершение пре-
ступления, и как результат – его совершение за-
трагивает общественный порядок и спокойствие. 
Однако мы считаем, что потерпевшими от такого 
преступления могут быть только несовершенно-
летние (иначе – условия его нормального развития, 
правильного нравственного и психического воспи-
тания), а никак не общественный порядок. 

В случае применения физического насилия в от-

ношении потерпевшего предметом преступления 
будет признаваться тело человека.

потерпевшим в случае совершения преступле-
ния, предусмотренного ст. 208 УК РМ, признается 
только физическое лицо, которому на момент со-
вершения преступления не исполнилось 18-ти лет.

Термин «ребенок» («несовершеннолетний») 
означает любого ребенка, независимо от того, со-
стояли ли его родители в браке или нет (ст.2 Кон-
венции МОТ № 103). Согласно ст.1 Конвенции о 
правах ребенка, «ребенком является каждое чело-
веческое существо до достижения 18-летнего воз-
раста, если по закону, применимому к данному 
ребенку, он не достигает совершеннолетия рань-
ше». Современное законодательство, прежде всего 
семейное, определяет ребенка как лицо, не достиг-
шее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). 
18 лет – возраст гражданского совершеннолетия, 
и именно с этой даты лицо считается полностью 
дееспособным, взрослым. Однако в случае, когда 
ребенок признан полностью дееспособным до до-
стижения совершеннолетия, в том числе в случае 
его эмансипации, это не влияет, за исключением 
случаев, указанных в законе, на возможность рас-
сматривать его в качестве ребенка. Период от рож-
дения до достижения 18 лет можно смело называть 
периодом «детства».

Как видно, гражданское, семейное и уголовное 
законодательство определяют единый возрастной 
критерий самостоятельности, дееспособности, воз-
раста, с которого лицо несет ответственность за 
свои противоправные действия и бездействия. 

Уголовное право рассматривает несовершенно-
летнего гражданина с двух позиций, а именно: 

1) В вопросах совершения преступления и на-
значения наказания несовершеннолетними при-
знаются лица, которым ко времени совершения 
преступления исполнилось четырнадцать, но не 
исполнилось восемнадцати лет. Более расплыв-
чатое определение несовершеннолетнего дается 
в т.н. международных «Пекинских правилах»11. 
Правило 2.2. гласит: несовершеннолетним яв-
ляется ребенок или молодой человек, который в 
рамках существующей правовой системы может 
быть привлечен за правонарушение к ответствен-
ности в такой форме, которая отличается от фор-
мы ответственности, применимой к взрослому. 
Согласно правилам, возрастные пределы будут 
зависеть и будут прямо поставлены в зависи-
мость от положений каждой правовой системы, 
тем самым полностью учитывая экономические, 
социальные, политические, культурные и право-
вые системы государств-членов. Поэтому поня-
тие «несовершеннолетний» охватывает широкий 
возрастной диапазон от 7 до 18 лет или старше. 
Столь широкий диапазон представляется неиз-
бежным ввиду многообразия национальных пра-
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вовых систем и не умаляет значения настоящих 
Минимальных стандартных правил.

Минимальные пределы возраста уголовной 
ответственности различны и определяются в за-
висимости от исторических и культурных особен-
ностей той или иной страны. Так, до революции 
в России несовершеннолетним считался молодой 
человек до достижения возраста 21-го года. Во 
многих зарубежных странах и сейчас действует 
именно такой возрастной критерий совершенно-
летия12. Следует подчеркнуть, что установление 
пределов возраста уголовной ответственности 
является легальным критерием определения спо-
собности ребенка перенести связанные с уголов-
ной ответственностью моральные и психологи-
ческие аспекты, то есть определения возможно-
сти привлечения ребенка, в силу его индивиду-
альных особенностей восприятия и понимания, 
к ответственности за явно антиобщественное 
поведение.

2) Если же несовершеннолетний является по-
терпевшим, то его возраст ограничивается восем-
надцатью годами без нижней возрастной планки, 
т.е. с рождения. Именно в этом понимании мы и 
будем рассматривать несовершеннолетних в нашей 
работе.

объективная сторона рассматриваемого пре-
ступления, предусмотренного ст. 208 Ук РМ, 
состоит в совершении преступного деяния в виде 
следующих действий:

вовлечение несовершеннолетних в преступ-1) 
ную деятельность;

побуждение их к совершению преступле-2) 
ний;

склонение несовершеннолетних к амораль-3) 
ным действиям (попрошайничество, азартные 
игры, разврат и др.).

1) вовлечение несовершеннолетних в преступ-
ную деятельность носит всегда неконкретизиро-
ванный характер, при котором действия взрослого 
лица представляют собой пропаганду преступного 
образа жизни, вербовку новых сторонников пре-
ступного мира, обеспечивающую пополнение пре-
ступных рядов и не направленную на привлечение 
несовершеннолетнего к совершению определенно-
го преступления. 

Поскольку подростки обладают различными 
индивидуальными возрастными и психическими 
особенностями, а личность формируется в раз-
личной социальной микросреде, вовлечение их в 
преступную деятельность осуществляется различ-
ными способами. Выделяют способы психическо-
го, физического и психофизического (смешанного) 
воздействия. В совершение корыстных преступле-
ний большинство несовершеннолетних вовлекают-
ся посредством психического и психофизического 
воздействия с отведением им роли соисполнителя 

или пособника при организационной роли взрос-
лых подстрекателей13.

2) побуждение к совершению преступлений 
является всегда конкретизированным, заключаю-
щимся либо в склонении подростка к участию в 
задуманном взрослым преступлении в качестве со-
исполнителя или пособника, либо в формировании 
у несовершеннолетнего самостоятельного умыс-
ла на совершение определенного деяния. Именно 
конкретизированное вовлечение вызывает немало 
трудностей в квалификации, поскольку действия 
взрослого содержат, помимо вовлечения несовер-
шеннолетнего в совершение преступления, призна-
ки иных составов преступлений14.

Правила квалификации случаев побуждения не-
совершеннолетних к совершению преступлений 
могут быть представлены следующим образом.

Действия виновного, побудившего несовер-a) 
шеннолетнего к совершению преступления, при 
условии, что последний достиг возраста уголовной 
ответственности и совершил такое преступление 
самостоятельно, должны квалифицироваться по со-
вокупности ст. 208 УК РМ и за подстрекательство к 
совершению преступления. Несовершеннолетний 
привлекается только за фактически совершенное 
им преступление.

В случае совершения преступления совместно b) 
с несовершеннолетним (достигшим возраста уго-
ловной ответственности), виновный будет отвечать 
не только за преступление, предусмотренное ст. 208 
УК РМ, но и за соисполнительство в совершенном 
преступлении, при условии, что норма Особенной 
части УК будет содержать квалифицирующий при-
знак «двумя или более лицами». Анализируемый 
квалифицирующий признак будет инкриминиро-
ван как взрослому, так и несовершеннолетнему со-
исполнителю.

Если несовершеннолетний не смог довести c) 
до конца данное преступление по не зависящим от 
него обстоятельствам, то виновный привлекается 
за преступление, предусмотренное ст. 208 УК РМ, 
а также за покушение на соответствующее престу-
пление. Несовершеннолетний привлекается только 
за покушение на соответствующее преступление. 
Вдобавок, квалифицирующий признак «двумя или 
более лицами» будет инкриминирован как взросло-
му, так и несовершеннолетнему соисполнителю.

В случае, когда несовершеннолетний не со-d) 
бирался совершать преступление, к которому под-
стрекался виновным, содеянное последним квали-
фицируется как оконченный состав преступления, 
предусмотренного ст. 208 УК РМ, в совокупности 
с приготовлением к соответствующему преступле-
нию.

Действия виновного, побудившего несовер-e) 
шеннолетнего, не достигшего возраста уголов-
ной ответственности,к совершению преступления 
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должны квалифицироваться как оконченный со-
став преступления, предусмотренного ст. 208 УК 
РМ, в совокупности с оконченным составом со-
ответствующего преступления. В такой ситуации 
виновный отвечает как исполнитель преступления, 
к тому же ему будет инкриминирован квалифици-
рующий признак «двумя или более лицами». Для 
квалификации по данному пункту не будет иметь 
значения, действовал ли виновный совместно с не-
совершеннолетним либо при его посредстве.

В случае, когда несовершеннолетний, не до-f) 
стигший возраста уголовной ответственности, не 
собирался совершать преступление, к которому 
подстрекался виновным, содеянное последним 
квалифицируется как оконченный состав престу-
пления, предусмотренного ст. 208 УК РМ.

3) в случае склонения несовершеннолетних к 
аморальным действиям, действия виновного на-
правлены на возбуждение желания у несовершен-
нолетнего к занятию попрошайничеством, азарт-
ными играми, развратом и др.

Склонение к попрошайничеству предполагает 
систематическое выпрашивание денег, продуктов 
питания, одежды или иных материальных ценно-
стей у посторонних граждан.

В соответствии с Законом Республики Молдо-
ва об азартных играх № 285-XIV от 18.02.199915, 
азартной игрой является проводимая в соответ-
ствии с правилами игра, участие в которой по-
зволяет выигрывать деньги, иное имущество или 
имущественные права, а результат определяется 
действиями, полностью или частично основан-
ными на случае. Согласно ч. (2) ст. 5 указанно-
го закона, запрещается участие в азартных играх 
(кроме лотерей и игр на ловкость) лиц, не достиг-
ших 18-летнего возраста.

Под развратом следует понимать занятие про-
ституцией, то есть не основанное на личных симпа-
тиях и влечении неоднократное вступление за плату 
в сексуальные отношения с различными партнера-
ми16. Вовлекаемый в занятие проституцией несо-
вершеннолетний может быть любого пола. Само 
занятие проституцией предполагает вступление в 
половое сношение с клиентом, а также оказание 
иных сексуальных услуг, не связанных с половым 
сношением. Оконченным признается преступление 
с момента склонения несовершеннолетнего к всту-
плению в сексуальные отношения с различными 
лицами за материальное вознаграждение независи-
мо от того, стал ли несовершеннолетний после это-
го заниматься проституцией. Поведение подростка 
до момента его вовлечения в занятие проституцией 
(например, занимался ли он до этого проституци-
ей) значения не имеет.

В данном случае, исходя из предписаний зако-
на, содеянное необходимо квалифицировать по со-
вокупности с сутенерством (п. а) ч. (2) ст. 220 УК 

РМ). Обращаем внимание, что дублирование ука-
занных законодательных формулировок противо-
речит принципу, изложенному в ч. (2) ст. 7 УК РМ.

Под иными аморальными действиями следует 
понимать совершение деяний неуголовного ха-
рактера (например, административные правонару-
шения, дисциплинарные проступки, гражданско-
правовые деликты и т.д.), нарушающих нормы 
общественной нравственности: 

Систематическое употребление спиртных на-	
питков. Как отмечает А.В. Наумов, систематическое 
употребление спиртных напитков несовершенно-
летним под воздействием взрослого предполагает 
их многократность (не менее трех раз). Единичный 
случай распития, например, вина с несовершенно-
летним не рассматривается в судебной практике 
как уголовно наказуемое деяние.

Употребление одурманивающих веществ. 	
Одурманивающее вещество – это любое лекар-
ство либо вещество технического или бытового 
назначения (например, ацетон, бензин, клей и т.д.), 
употребление которых вызывает одурманивание и 
которые не относятся к числу наркотических или 
психотропных веществ. 

Бродяжничество. Бродяжничество – это ски-	
тание, многократное перемещение лица из одной 
местности в другую без определенной цели, когда 
лицо существует на случайные заработки, за счет 
попрошайничества, мелких хищений и т.п. Вовле-
чение в занятие бродяжничеством присутствует, 
когда виновный втягивает несовершеннолетнего 
как в совместное бродяжничество, так и в само-
стоятельное. 

Не должно распространяться на случаи во-	
влечения несовершеннолетнего в занятие бродяж-
ничеством деяние, если оно совершено родителем 
вследствие стечения тяжелых жизненных обстоя-
тельств, вызванных утратой источника средств су-
ществования или отсутствием места жительства.

Попрошайничество. Под вовлечением в по-	
прошайничество следует понимать склонение не-
совершеннолетнего к систематическому выпраши-
ванию денег или иных материальных ценностей у 
посторонних лиц.

Проституция. В целях дифференциации уго-	
ловной ответственности и наказания предлагаем 
выделить в ст. 208 УК РМ новые квалифицирую-
щие признаки. В ч. (2) ст. 208 УК РМ следует вклю-
чить ответственность за вовлечение в занятие про-
ституцией, совершенное «путем использования ма-
териальной или иной зависимости от виновного».

Каждый из перечисленных элементов оказы-
вает разрушающее воздействие на личность несо-
вершеннолетнего, дурно сказываясь на здоровье и 
психике.

Вовлечением в совершение преступления при-
знаются действия взрослого лица, направленные 
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на возбуждение желания несовершеннолетнего 
совершать активные противоправные действия – 
это объективная сторона преступления, которая 
может выражаться только в активных действиях. 
Путем бездействия вовлечение в преступление не-
возможно.

Противоправные действия могут быть совер-
шены несовершеннолетним под воздействием обе-
щаний, обмана, угроз или иным способом. Причем 
активность совершаемых подростком действий не 
означает осознания им преступности, противоза-
конности совершаемого. Так, например, взрослый 
преступник просит несовершеннолетнего помочь 
ему освободиться от лица, задержавшего его, со-
общив подростку, что указанное лицо хочет его 
убить. Подросток нападает на задержавшего и дает 
возможность убежать виновному – подросток дей-
ствует добросовестно, будучи введенным в заблуж-
дение, убежденным взрослым и полагая, что оказы-
вает ему помощь. Обман также может выражаться 
в убеждении несовершеннолетнего взрослым в без-
наказанности за содеянное (не достиг возраста при-
влечения к уголовной ответственности, маленький, 
не заметят и т.д.). Опаснее является вовлечение, 
когда оно сопряжено с угрозами в отношении не-
совершеннолетнего. Угрозы могут быть о приме-
нении физического насилия или психологического 
воздействия, чему особенно подвержены несовер-
шеннолетние. 

Иной способ вовлечения несовершеннолетнего 
в совершение преступления связан с разжиганием 
зависти, мести, низменных побуждений, подчерки-
ванием его умственной или физической неполно-
ценности в отношении лица, на которое направле-
ны преступные действия, и т.д.

Состав преступления, предусмотренного ст. 208 
УК РМ, является формальным. Вовлечение несо-
вершеннолетнего в преступную деятельность или 
склонение его к аморальным действиям считается 
оконченным в момент совершения одного из дей-
ствий, указанных в диспозиции ст. 208 УК РМ, не-
зависимо от того, стал несовершеннолетний уча-
ствовать в подобных действиях или нет. 

Если при вовлечении несовершеннолетнего 
в совершение преступлений, предусмотренных         
ст. 208 и 209 УК РМ, ему были причинены теле-
сные повреждения либо он потерпел другие право-
вые последствия, а также были совершены другие 
деяния, представляющие собой отдельный состав 
преступления, содеянное квалифицируется по со-
вокупности преступлений.

Если вовлечение в преступление сопровожда-
лось причинением вреда здоровью, такие действия 
подлежат самостоятельной квалификации.

Принцип ответственности за деяния, совершен-
ные виновно, всегда был присущ уголовному праву. 
Уголовной ответствен ности и наказанию подлежит 

только лицо, совершившее пре дус мотренное за-
коном деяние виновно, то есть умышленно или по 
неосторожности17.

Основываясь на этом принципе, уголовно-
правовая наука исхо дит из того, что лицо совер-
шает указанные деяния, обладая полной свобо-
дой воли, понимаемой как способность прини-
мать решения со знанием дела. Эта способность 
включает в себя отражательно-познавательный и 
преобразовательно-волевой элементы18. 

Виновным может признаваться только вменяе-
мое лицо, то есть способное отдавать отчет в своих 
действиях и руководить ими. вина – это психиче-
ское отношение лица к совершаемому им обще-
ственно опасному деянию, предусмотренному 
уголовным законом, и к его последствиям. Элемен-
тами вины как психического отношения являются 
сознание и воля, которые в своей совокупности об-
разуют ее содержание. Таким образом, вина харак-
теризуется двумя ком понентами: интеллектуаль-
ным и волевым19.

Совершая преступление с материальным со-
ставом, лицо охватывает своим сознанием объект 
преступления, характер совершаемых действий 
(бездействия), предвидит (либо имеет возможность 
предвидеть) их последствия. Интеллек туальное от-
ношение субъекта может быть неодинаковым вви-
ду различных обстоятельств. Одни обстоятельства 
могут быть осознаны определенно, другие – пред-
положительно, одни отражаются в сознании пра-
вильно, адекватно, другие – оши бочно20.

В свою очередь, воля – это практическая сторона 
созна ния, и заключается она в регулировании прак-
тической дея тель ности человека. Волевое регули-
рование поведения – это сознательное направление 
умственных и физических усилий на достижение 
цели или на удержание от активности21.

В уголовном законодательстве волевые призна-
ки винов ного психического отношения принято 
выражать в желании наступления последствий со-
деянного, в сознательном их допу щении, в расчете 
на их предотвращение. Действие или без действие 
лица должны быть волевыми, являющимися сред-
ством достижения его цели22.

В психологии утверждается, что действия чело-
века обус ловлены определенными мотивами и на-
правлены на опреде ленные цели23.

Мотивом преступления называют обусловлен-
ные потреб ностями и интересами внутренние по-
буждения, которые вызы вают у лица решимость 
совершить преступле ние и которыми оно руковод-
ствуется при его совершении.

Цель преступления – это мысленная модель бу-
дущего результата, к достижению которого стре-
мится лицо при совер шении преступления. Цель 
преступления возникает из преступного мотива, а 
вместе мотив и цель образуют ту основу, на кото-
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рой рождается вина как определенная интеллек-
туаль ная и волевая деятельность субъекта, связан-
ная с преступле нием и протекающая в момент его 
совершения. Общественно опасные последствия 
преступления охватываются мотивами и целями 
только в умышленных преступлениях.

Вместе с тем, следует отметить, что эмоцио-
нальный (чувст венный) компонент человеческой 
психики является обязатель ным элементом каж-
дого поступка человека, в том числе и преступле-
ния. Законодатель не включает эмоции в определе-
ние форм вины, однако они входят в содержание 
психичес кого отношения, составляющего вину.

Эмоции (чувства, аффекты) проявляются как ре-
акции, выз ванные внезапными обстоятельствами, 
как эмоциональное состояние. Эмоции – это пси-
хическое отражение в форме не пос редственно при-
страстного переживания жизненного смысла явле-
ний и ситуаций24. В преступном поведе нии эмо ции 
могут играть роль мотива (ненависть, страх, месть 
и т.д.); фона, на котором протекают интеллектуаль-
ные и волевые про цессы; быть аффектами – силь-
ными и относительно кратковременными эмоцио-
нальными состояниями, связанными с резким из-
менением важных для субъекта жизненных обстоя-
тельств, способных породить преступление25.

Каждое преступление имеет свои особенности, 
свой психо логический механизм, в котором интел-
лектуальный, волевой и эмоциональный компонен-
ты играют различную роль. 

В законодательных формулировках преступле-
ния – умыш ленного, по неосторожности, с двумя 
формами вины, а также невиновного деяния (ст.17-
20 УК РМ), нет упоминания о мотиве, цели и эмо-
циях. Однако любое поведение человека продик-
то вано ими. При совершении преступного деяния 
установление мотива, цели и эмоций позволяет 
установить степень вины. Степень вины – это ко-
личественная характеристика социаль ной сущно-
сти вины, определяемой совокупностью формы и 
содержания вины с учетом как всех особенностей 
психи чес кого отношения лица к объективным об-
стоятельствам прес туп ления, так и субъективных, 
психологических мотивов его совершения. Сте-
пень вины конкретного лица в совершении опре-
деленного преступления является непосредствен-
ным выра жением меры искажения ценностной 
ориентации виновного.

Субъективная сторона рассматриваемого пре-
ступления характеризуется умышленной формой 
вины. Умысел только прямой. Мотивы могут быть 
различными, чаще всего это стремление облегчить 
совершение другого преступления, желание «пере-
дать накопленный опыт» и т.д. Особое значение 
для квалификации содеянного имеет факт осозна-
ния виновным несовершеннолетия потерпевшего. 
О таком знании может свидетельствовать наличие 

внешних возрастных признаков и другие фактиче-
ские данные.

Не может быть привлечен к уголовной ответ-
ственности взрослый, если он не осознавал и не 
допускал мысли, что своими действиями вовлекает 
несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Наличие прямого умысла при вовлечении несо-
вершеннолетнего в преступление является опреде-
ляющим фактором, т.к. само по себе вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления 
не означает еще самого совершения этого престу-
пления. Вовлечение считается оконченным с того 
момента, как оно состоялось, т.е. когда подросток 
дал согласие на совершение преступления. С уче-
том этого вовлечение может быть совершено толь-
ко с прямым умыслом.

Мотивы, которыми руководствуются виновные, 
и цели для квалификации значения преступления 
не имеют, хотя чаще всего и выражаются в коры-
сти, а также мести, зависти и других низменных 
побуждениях.

Субъектом данного преступления может быть 
только лицо, достигшее восемнадцатилетнего воз-
раста, совершеннолетний. Вместе с тем законода-
тель, устанавливая восемнадцатилетний возраст, с 
которого возможна уголовная ответственность за 
вовлечение несовершеннолетнего в преступную 
деятельность, имел, очевидно, в виду определен-
ные возрастные преимущества субъекта престу-
пления перед подростком. Поэтому в случае, когда 
субъект преступления старше несовершеннолетне-
го на несколько месяцев, не всегда целесообразно, 
по мнению некоторых исследователей, привлече-
ние такого взрослого к ответственности по ст. 208 
УК РМ.

Часть (2) ст. 208 Ук РМ закрепляет повы-
шенную уголовную ответственность за вовлечение 
несовершеннолетнего в преступную деятельность 
или за склонение его к аморальным действиям, 
совершенные родителями или иными законными 
представителями ребенка, а равно его педагогами.

Если преступление совершено специальным 
субъектом – родителем, педагогом либо иным ли-
цом, на которое законом возложены обязанности 
по воспитанию несовершеннолетнего, то это дела-
ет преступление более опасным, т.к. виновный по 
отношению к вовлекаемому в совершение престу-
пления несовершеннолетнему является не чужим, 
а лицом, на котором лежит установленная законо-
дательством о семье или другими нормативными 
актами обязанность по воспитанию подростка, ли-
цом, от которого несовершеннолетний зависит ма-
териально, психологически.

Родитель несовершеннолетнего – это лицо,       
записанное его отцом или матерью в книге записей 
рождения. Согласно семейному законодательству, 
понятие отцовства и материнства основано на при-
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знаке происхождения. К числу родителей, по смыс-
лу данной статьи, следует относить и кровных ро-
дителей, лишенных родительских прав.

Под иным законным покровителем ребенка сле-
дует понимать усыновителя, опекуна, попечителя, 
воспитателя.

Педагог – это лицо, занимающееся преподава-
тельской или воспитательной работой в государ-
ственном или негосударственном образовательном 
или воспитательном учреждении. В данном случае 
речь идет не о любом педагоге, а лишь о том, на 
которого законом возложены обязанности по во-
спитанию вовлекаемого в преступление несовер-
шеннолетнего.

Ч. (3) ст. 208 Ук РМ предусматривает повы-
шенную ответственность за действия, предусмот-
ренные ч. (1) или (2), совершенные:

с применением насилия или с угрозой его a) 
применения;

путем вовлечения несовершеннолетних в ор-b) 
ганизованную преступную группу или преступную 
организацию;

путем вовлечения несовершеннолетнего в со-c) 
вершение преступления террористического харак-
тера.

Относительно пунктов а) и b) ч. (3) ст. 208 Ук 
РМ следует отметить их общеуголовный характер, 
и каких-либо особенностей применительно к дан-
ному составу они не имеют. Добавим лишь, что       
п. b) ч. (3) ст. 208 Ук РМ применяется только в том 
случае, если несовершеннолетний вовлекается в 
уже созданную или создаваемую преступную груп-
пу, которая будет таковой и без его участия, то есть 
если на момент вовлечения уже имеется предвари-
тельная договоренность о совершении преступле-
ния между как минимум двумя лицами. Под поня-
тие преступной группы в любом случае подпадает 
организованная группа и преступное сообщество, 
признаки которых раскрываются, соответственно, 
в ст. 46 и в ст. 47 УК РМ.

Применительно к п. с) ч. (3) ст. 208 Ук РМ от-
метим, что под преступлением террористического 
характера понимается одно из преступлений, пре-
дусмотренных статьями 1401, 142, 275, 2751, 2752, 
278, 2781, 2791, 2792, 280, частью (2) статьи 284, ста-
тьей 2891, частями (11) и (2) статьи 292 в части дея-
ний, предусмотренных частью (11), статьями 295, 
2951, 2952, 342 и 343 УК РМ. 

При подстрекательстве несовершеннолетнего 
к совершению преступления, действия взрослого 
лица при наличии признаков состава указанного 
преступления должны квалифицироваться по ст. 
208 УК РМ, а также по закону, предусматриваю-
щему ответственность за соучастие (в форме под-
стрекательства) в совершении конкретного престу-
пления. Лицо, вовлекшее несовершеннолетнего в 
совершение преступления, должно нести уголов-

ную ответственность либо как организатор или 
подстрекатель, либо как соисполнитель, либо как 
исполнитель.

Как вовлечение несовершеннолетнего в совер-
шение преступления по ст. 208 УК РМ подлежат 
квалификации действия виновного, выразившиеся 
не только в склонении несовершеннолетнего к со-
вершению преступления, но и в непосредственном 
участии несовершеннолетнего в преступлении. 
При этом вовлечение в совершение преступления 
не одного, а нескольких несовершеннолетних, не 
образует, по смыслу закона, совокупности престу-
плений, предусмотренных ст. 208 УК РМ, и не мо-
жет влечь за собой назначение наказания по сово-
купности этих преступлений.

Исходя из вышеизложенного, предлагаем произ-
вести следующие изменения:

термин «вовлечение» заменить на формули-−	
ровку «систематическое склонение», что позволит 
связывать момент окончания этого деяния с совер-
шением трех и более действий, направленных на 
возбуждение у несовершеннолетнего желания со-
вершать антиобщественные действия;

установить наказуемость систематического −	
склонения несовершеннолетнего к иным формам 
антиобщественного поведения в самостоятельных 
уголовно-правовых нормах (азартные игры, сексу-
альные услуги и др.);

дать перечень наиболее распространенных −	
способов совершения этого преступления (обеща-
ние, обман, угроза или иной способ).

Необходимо дифференцировать уголовную от-
ветственность за вовлечение несовершеннолетних 
в совершение преступления или за их склонение к 
аморальным действиям в зависимости от возраста 
потерпевшего, способа вовлечения и наступивших 
последствий, в связи с чем:

установить наказание за склонение лица, за-−	
ведомо не достигшего 14 лет;

предусмотреть более строгое наказание в −	
случае, если несовершеннолетний совершил пре-
ступление, 

установить повышенную ответственность за −	
деяние, повлекшее тяжкие последствия (алкого-
лизм, токсикоманию и др.).

Дополнительной аргументацией является то, 
что совершеннолетние преступники и иные анти-
общественные элементы при вовлечении в совер-
шение преступлений лиц, не достигших 18-летне-
го возраста, или при склонение их к аморальным 
поступкам используют особенности личности по-
следних, обусловленные так называемым переход-
ным возрастом.

Основные направления предупреждения вовле-
чения несовершеннолетних в совершение престу-
плений и антиобщественных действий: предупре-
ждение безнадзорности, беспризорности несовер-
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шеннолетних, выявление и устранение причин и 
условий, способствующих этому; обеспечение за-
щиты прав и законных интересов несовершенно-
летних; социально-педагогическая реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении; выявление и пресечение слу-
чаев вовлечения несовершеннолетних в соверше-
ние преступлений и иных антиобщественных дей-
ствий.

Следует дополнить Уголовный кодекс новой 
статьей, устанавливающей ответственность за не-
исполнение обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего, а также за жестокое обращение 
с несовершеннолетним как за способ совершения 
преступления. Существование административ-
ной ответственности за аналогичное деяние себя 
не оправдало. Неисполнение обязанностей по во-
спитанию несовершеннолетнего – это отсутствие 
должного внимания к развитию, поведению по-
допечного, безразличное отношение к его здоро-
вью, безопасности, учебе, организации досуга и 
т.п. Неисполнение обязанностей означает полное 
бездействие. Ответственность за бездействие воз-
можна при условии, если лицо могло и должно 
было выполнять возложенные на него обязанно-
сти. Ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего означает сме-
шанное бездействие, при котором обязанности по 
воспитанию выполняются плохо, некачественно, 
не в полном объеме. Например, поощряется совер-
шение подростком антиобщественных поступков, 
прививаются взгляды, установки, пропагандирую-
щие жестокость, агрессивность, ненависть, неува-
жение к закону; создаются условия, угрожающие 
жизни и здоровью несовершеннолетнего; имеют 
место постоянные придирки к ребенку по незна-
чительному поводу и без повода. 

Жестокое обращение с несовершеннолетним 
может выражаться в осуществлении родителями 
физического или психического насилия над несо-
вершеннолетним, либо в покушении на их поло-
вую неприкосновенность, а также в применении 
недопустимых способов воспитания (в грубом, 
пренебрежительном, унижающем человеческое до-
стоинство обращении с детьми, оскорблении или 
эксплуатации детей).

Библиография:

1 Меркушев А. Практика рассмотрения уголовных 
дел в отношении несовершеннолетних // Российская 
юстиция, 2000, №6, с.23.

2 Пудовочкин Ю., Чечель Г. Квалификация случаев 
вовлечения несовершеннолетних в преступную группу // 
Российская юстиция, 2000, №12, с. 37.

3 Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны 
общественных отношений. Ленинград, 1979, с. 3.

4 Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. 
Методологические аспекты. Москва, 2001, с. 43-66.

5 Обществознание: Учебное пособие / Под ред. В.А. 
Лебедева и Г.В. Хашимова. Челябинск, 2000, с. 8.

6 Уголовное право Российской Федерации. Общая 
часть: Учебник / Под ред. А.И. Рарога.  Москва, 2001, 
с. 94.

7 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая 
часть: Курс лекций.  Москва, 1996, с. 151.

8 Даньшин И.Н. Уголовно-правовая охрана обще-
ственного порядка.  Москва, 1973, с. 147.

9 Кузнецова Н.Ф. (Цит. по: Курс уголовного права. 
Особенная часть: Учебник для вузов / Под ред. Г.Н. Бор-
зенкова и B.C. Комиссарова.  Москва, 2002, том 3, с. 22.

10 Даньшин И.Н. Уголовно-правовая охрана обще-
ственного порядка.  Москва, 1973, с.147.

11 Минимальные стандартные правила Организации 
Объединенных Наций, касающиеся отправления право-
судия в отношении несовершеннолетних («Пекинские 
правила», приняты на 96-м пленарном заседании Гене-
ральной Ассамблеи ООН 29 ноября 1985 г.) // Советская 
юстиция, 1991, № 12-14.

12 Российское законодательство Х-XX веков. Зако-
нодательство первой половины XIX века. Т. 6.  Москва, 
1988, с. 203.

13 Зиядова Д. Вовлечение школьников в преступную 
деятельность //Законность, 2002, №2, с.37.

14 Пудовочкин Ю., Чечель Г. Квалификация случаев 
вовлечения несовершеннолетних в преступную группу //
Российская юстиция, 2000, №12, с.37.

15 Официальный Монитор Республики Молдова, 1999, 
№50.

16 Улицкий С. Ответственность за вовлечение в за-
нятие проституцией //Законность, 2005, №3, с.14.

17 Рарог А.И. Квалификация преступления по субъ-
ективным приз накам. Санкт-Петербург: Юридический 
Центр Пресс, 2002, с.260.

18 Кудрявцев В.Н., Наумов А.В. Российское уголовное 
право. Часть Общая. Москва: Спарк, 1997, с.133.

19 Михеев Р.И. Уголовная ответственность лиц с 
психофизиологическими особенностями и психогенети-
ческими аномалиями (Спорные вопросы правовой тео-
рии и трудности практической деятельности органов 
правоприменения): Учебное пособие. Хабаровск: Хаба-
ровская Высшая Школа МВД, 1989, с.6.

20 Копытов И. Новые вопросы при назначении судебно-
пси хиат рических экспертиз // Законность, 1997, №11, 
с.38.

21 Скуратов Ю.И., Лебедев В.М. Комментарий к Уго-
ловному Кодексу Российской Федерации. Издание 2-е, 
дополненное и измененное. Москва: Норма·Инфра·М, 
1998, с.29.

22 Кудрявцев В.Н., Наумов А.В. Российское уголовное 
право. Часть Общая. Москва: Спарк, 1997, с. 134.

23 Волков Б.С. Детерминистическая природа пре-
ступного пове дения. Казань: Издательство Казанского 
университета, 1975, с.7.

24 Столяренко Л.Д. Основы психологии. Издание 3-е, 
перера бо танное и дополненное. Серия: Учебники и 
Учебные пособия. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000, с. 60.

25 Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и пси-
хические аномалии / Отв. ред. Кудрявцев В.Н. Москва: 
Наука, 1987, с. 8.



Nr. 10-11, 2011REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

42

G

SUMMArY
The act of justice implementation as a fundamental form of public activity concerning the examination 

and solution of cases with the aid of the judge is a complex act. In this respect, the present communica-
tion has the goal to identify the ceremonial-ritual nature of the level of the central entity, participant in 
the act of justice implementation – commissioning the judge in the post –the modes this ritual is legally 
institutionalized and consecrated.

elemente de ordin ceremonial-ritualic. Din toa-
tă gama actelor social-publice care ţin de domeniul 
dreptului, actul de efectuare a justiţiei de către instan-
ţa de judecată nu numai că este „vârful de lance” al 
dreptului, dar a fost, este şi, cu siguranţă, va fi şi în 
continuare marcat de un şir de elemente care depăşesc 
limitele formalismului dreptului, avându-şi rădăcini-
le în afara spaţiului profan al pozitivismului juridic. 
După excelenta formulare a cercetătorului şi marelui 
om de ştiinţă Mircea Eliade, orice realitate profană 
are în spatele ei o concentrare de sacru1. Actul de 
efectuare a justiţiei, ca și formă fundamentală a activi-
tăţii publice ce ţine de examinarea şi soluţionarea ca-
zurilor de către instanţa de judecată prin intermediul 
judecătorului, este un act complex, care se manifestă 
pluridimensional, inclusiv prin participarea tuturor 
actorilor implicați în procesul efectuării justiţiei la un 
ansamblu de practici de natură diferită, unele dintre 
care poartă caracter ceremonial-ritualic. Acest ansam-
blu de practici ceremoniale conferă un stil personal 
actului de justiţie, care îl face să se deosebească de 
alte entități din domeniul dreptului, care nu fac parte 
din sistemul judiciar şi nu sunt recunoscute ca aparţi-
nând acestuia. În acest sens, comunicarea de faţă are 
drept scop identificarea naturii ceremonial-ritualice la 
nivelul entității centrale, participantă la actul de efec-
tuare a justiţiei – a actului de învestire în funcţie a 
judecătorului, – şi a modurilor în care acest ritual este 
instituționalizat și consacrat sub aspect legal. 

Comportamentul cermonial-ritualic, din cadrul 
actului social public de învestire în funcţie a jude-
cătorului, serveşte drept ancoră psihologică pentru 
valorile subiectului învestit, participant la actul de 
efectuare a justiţiei, oferind un simţ al identităţii şi 
al apartenenţei la un grup social ce diferă de toate 
celelalte grupuri care pot fi identificate la nivel so-

ciojuridic. Fiind consacrat legal, comportamentul în 
cauză conferă valoare intrinsecă atât entității judici-
are per ansamblu, cât și fiecărui subiect participant 
la relațiile sociale care apar în procesul de efectuare 
a actului de justiţie și, în primul rând, celui care este 
învestit cu dreptul de a efectua, în numele legii, ac-
tul de justiţie – judecătorului. Dacă am aborda actul 
respectiv nu doar ca şi fenomen juridic, ci pluridi-
mensional, inclusiv ca şi o componentă recunoscută 
şi consacrată deja a spectacolului socializării, par-
ticipanţii la actul respectiv, antrenaţi în procesul de 
efectuare a justiţiei, au calitate dublă: pe de o parte, 
sunt spectatori asistenţi la această formă de specta-
col socializat, iar pe de altă parte, au calitatea de ac-
tori implicaţi direct în actul de efectuare a justiţiei. 
Aceştia sunt, după inspiratul termen propus de către 
antropologul şi psihologul francez Pascal Lardellier 
pentru a defini participanţii ritualurilor comunitare, 
un fel de spect-acteurs2. 

 Potrivit definițiilor enciclopedice, ritualul presu-
pune, în mod obligatoriu, un ceremonial, desfăşurat 
după reguli tradiţionale, în momente importante din 
viața comunității3. Ca și activități, ritualurile sunt 
menite să se repete, într-un mod deliberat și plin de 
semnificații. Desigur că majoritatea ceremoniilor ri-
tualice poartă haină religioasă, dar nu toate ritualurile 
îmbracă acest gen de haină, cum este și cazul ceremo-
niilor ritualice de învestire în funcţie a judecătorilor. 
Acestea se referă la totalitatea gesturilor şi evenimen-
telor care se produc cu regularitate la nivelul entității 
magistraturii, având o importanţă deosebită pentru 
funcţionarea magistraturii şi fiind împărtăşite, de re-
gulă, de fiecare participant la actul social public de 
învestire în funcţie a judecătorului. 

natura raportului juridic apărut în urma învesti-
rii în funcţie a judecătorului. Puterea judecătorească 
se exercită, potrivit normelor legale în materie4, numai 
prin instanţa judecătorească în persoana judecătoru-
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eneralităţi. Actul de efectuare a justiţiei este, 
prin excelenţă, un act social public încărcat de 
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lui, care este unicul purtător al acestei puteri, el fiind 
învestit constituţional cu atribuţii de înfăptuire a justi-
ţiei, pe care trebuie să le execute numai în baza legii. 
Judecătorii, cu excepţia judecătorilor Curţii Supreme 
de Justiţie, se numesc în funcţie de către Preşedintele 
Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Supe-
rior al Magistraturii. Astfel, judecătorii sunt demnitari 
publici care deţin o funcţie de demnitate publică, ocu-
pată prin mandat obţinut indirect, prin numire în con-
diţiile legii5. Raporturile juridice de prestare a muncii 
ale tuturor persoanelor cu funcţii de demnitate publică 
– inclusiv ale judecătorilor – sunt, potrivit prevederi-
lor art.6 din Legea 199/2010, raporturi de exercitare 
a funcţiei. În cazul judecătorilor, raporturile în cauză 
sunt generate de actul de numire în funcţie, emis de 
către preşedintele ţării, actul respectiv având calitatea 
de izvor al apariţiei raportului juridic. Astfel, potrivit 
prevederilor legale în materie, izvorul de apariţie a 
raportului juridic de prestare a muncii de către un ju-
decător este noncontractual, în sensul că actul juridic 
generator al raportului respectiv este un act de natură 
unilaterală, emanat de către un subiect cu autoritate 
publică, care îşi asumă astfel calitatea de autoritate 
angajatoare a judecătorului ca şi demnitar public. În 
situaţia dată, raportul juridic de exercitare a funcţiei 
de judecător este un raport juridic de muncă, deoare-
ce finalitatea urmărită de către ambii participanţi la 
raportul respectiv – atât de către judecător, cât şi de 
autoritatea angajatoare, – implică prestarea unei mun-
ci specifice de către persoana numită în funcţia de ju-
decător, în folosul direct al societăţii şi al statului6.

Nefiind totuşi generat de către un contract indivi-
dual de muncă, raportul de muncă al judecătorului nu 
este un raport juridic de muncă tipic, grefat pe con-
tractul de muncă, ci un raport juridic de muncă atipic, 
sursa acestuia fiind extracontractuală. Calificarea ra-
portului de exercitare a funcţiei de judecător drept ra-
port juridic de muncă atipic este fundamentată atât pe 
un şir de prevederi ale Legii 199/2010, care reglemen-
tează timpul de muncă, salarizarea, timpul de odihnă, 
suspendarea mandatului şi răspunderea demnitarului 
public, cât şi pe prevederile respective ale legii spe-
ciale în materie – ale Legii 544/1995. De asemenea, 
Legea 199/2010 consacră regula aplicării subsidiare 
a legislaţiei muncii asupra raporturilor de exercita-
re a oricărei funcţii de demnitate publică, stabilind, 
prin intermediul dispoziţiilor finale şi tranzitorii, că 
dispoziţiile acesteia se completează cu prevederile le-
gislaţiei muncii, cu reglementările de drept comun ci-
vile, administrative sau penale, după caz, în măsura în 
care nu contravin legilor ce reglementează activitatea 
persoanei cu funcţie de demnitate publică (art.24 din 

Lege), în cazul nostru – dacă nu contravin prevederi-
lor Legii 544/1995. 

Actul social public de depunere a jurământului 
de către judecătorul învestit în funcţie şi valenţele de 
ordin mistic ale jurământului. Potrivit prevederilor 
legii generale (art.6 din Legea cu privire la statutul 
persoanelor cu funcţii de demnitate publică), corobo-
rate cu prevederile legii speciale (art.12 din Legea cu 
privire la statutul judecătorului), înainte de a începe 
să-şi exercite funcţia, judecătorul este obligat să depu-
nă jurământul de funcţie. În acest sens, art.12 din Lege 
menţionează că judecătorul va depune următorul jură-
mânt: ,,Jur să respect Constituţia şi legile ţării, drep-
turile şi libertăţile omului, să-mi îndeplinesc cu onoa-
re, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce-mi revin”. 
Jurământul în cauză necesită a fi depus în termen de 
10 zile de la numirea în funcţie, în şedinţă solemnă în 
faţa Consiliului Superior al Magistraturii, după citi-
rea comunicării actului de numire, iar actele efectuate 
de judecător, înainte de depunerea jurământului, sunt 
lovite de nulitate. Despre depunerea jurământului se 
încheie un proces-verbal, care se semnează de preşe-
dintele şedinţei Consiliului Superior al Magistraturii 
şi de judecătorul care a depus jurământul. Totodată, 
depunerea jurământului nu e necesară în cazul pro-
movării sau transferării judecătorului în altă funcţie în 
altă instanţă judecătorească. 

Astfel, judecătorii fac parte din acele peste 20 de 
categorii de persoane care, pentru a ocupa o funcţie 
sau a exercita o profesie, sunt obligate prin lege să de-
pună jurământul. Jurământul depus de către judecător 
reprezintă o subcategorie a entităţii juridice generale a 
jurământului, şi se încadrează în categoria jurământu-
lui profesional, cunoscut în doctrina anglofonă drept 
oath of office, iar în cea franceză drept serment pro-
fessionel.

Ce reprezintă jurământul? Potrivit surselor en-
ciclopedice explicative, jurământul provine din la-
tinescul juramentum şi are mai multe înțelesuri, fi-
ind evidențiate, de regulă, trei sau patru. Unul din 
înțelesurile atribuite jurământului este de act social 
public. În acest sens, jurământul este un angajament 
solemn, exprimat de obicei printr-o anumită formulă 
(sau cuprinzând o formulă), prin care cineva se obli-
gă să-şi facă datoria față de țară (popor, stat etc.)7. O 
analiză atentă a definiției respective, de sorginte enci-
clopedico-explicativă, ne permite să evidențiem anu-
mite aspecte ale jurământului. În calitate de act social 
public de esență sacramentum fidelitas, jurământul 
depus de către un judecător-magistrat are următoarele 
valenţe:

jurământul judecătorului este un act social public, •	
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exprimat de către o persoană  fizică, după numirea 
într-o funcţie de demnitate publică; 

jurământul judecătorului este un act social public, •	
care exprimă o ofrandă adusă țării (poporului, statu-
tului) de către judecător, ca și destinatar;

jurământul judecătorului este un act social public, •	
expus sub forma unui angajament solemn al judecă-
torului, în cadrul unei ceremonii cu aspecte de ordin 
ritualic;

jurământul judecătorului este un act social public, •	
exprimat de către judecător printr-o formulă prestabili-
tă, aprobată prin intermediul unei legi speciale;

jurământul judecătorului este un act social public, •	
conținând obligația judecătorului în cauză să-și facă 
datoria.

 Aspectele enunțate aici nu reprezintă totalitatea 
valențelor posibile ale jurământului depus de către ju-
decător. Ele redau numai partea vizibilă a esenței ju-
rământului, dar acesta conține și o parte ascunsă, mai 
puțin sesizabilă. Fațeta respectivă a jurământului este 
partea cea mai solidă și care dă forță, dar și imprimă 
teamă; ea este ascunsă de privirea ochiului liber, fiind 
necesare instrumente și cunoștințe speciale pentru a-l 
putea expune unei cercetări științifice amănunțite. Ca 
și act social public, acesta conține, pe lângă exprima-
rea exterioară, și elemente insesizabile ochiului minții 
cercetătorului, neechipat adecvat, fiind necesare 
cunoștințe, deprinderi și abilități speciale din dome-
niul științelor antropologice şi psihologice, pentru a 
distinge și aprecia corect, cu ajutorul unor măsurători 
și indicatori recunoscuți în arealul științific, valențele 
ascunse ale acestuia. Astfel, jurământul judecătorului, 
ca și act social public, depășește limitele profanului, 
fiind, totodată, și un act mai puțin sesizabil, cu ele-
mente de ordin ritualic, mistic și tainic.

Actul social public de depunere a jurământului de 
către judecătorul numit în funcţie presupune mai mult 
decât partea formalizată și vizibilă a lucrurilor. Ca și 
orice act public şi solemn, jurământul are componen-
ta sa mistică ritualizată. În calitate de comportament 
ritualizat, unul din scopurile actului de depunere a 
jurământului constă în transcendența sinelui egoist 
al omului și proiectarea lui într-o realitate mai vastă, 
insesizabilă cu ochiul liber și cu măsurătorii obișnuiți 
utilizați în procedurile științifice. Aşa după cum men-
ţionau Andrew Newberg, Eugene D’Aquili și Vince 
Rause, viețile oamenilor sunt modelate de nenumărate 
activități și ceremonii ritualizate, de natură pur socia-
lă, civică sau normativă, inclusiv inaugurările și înco-
ronările, procedurile judiciare etc.; rituri care ne arată 
ritualul într-o încarnare mai practică, ca mecanism 
pentru promovarea coeziunii sociale, încurajându-i pe 

indivizi să lase la o parte interesele personale și să se 
dedice unor interese mai largi ale binelui comun8.

Depunerea jurământului şi libertatea conştiin-
ţei judecătorului. Chiar dacă nu sunt în mod direct 
religioase, atât jurământul în sine, cât şi ceremoniile 
structurate de depunere a acestuia, conțin elemente care 
ţin strict de conştiinţa persoanei chemate să depună 
jurământul, adică de conştiinţa judecătorului. Fiind 
garantată constituţional, prin intermediul art.23 din 
Constituţie, libertatea conştiinţei trebuie să se mani-
feste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc. Obli-
gativitatea impusă de lege unei persoane de a depune 
jurământul, pentru a accede la o anumită funcţie sau 
pentru a exercita o anumită profesie, în cazul nostru 
pentru a accede la funcţia de judecător, aduce atingere, 
în opinia noastră, libertăţii conştiinţei persoanei, garan-
tată constituţional. Lipseşte, în acest caz, manifestarea 
de respect faţă de conştiinţa persoanei, cel vinovat fiind 
chiar statul, adică însuşi autorul normei constituţionale 
care cere imperativ manifestarea de respect reciproc în 
domeniul libertăţii de conştiinţă. Abordată prin prisma 
Convenţiei pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Li-
bertăţilor Fundamentale, obligativitatea necondiţionată 
de a depune jurământul contravine, în opinia noastră, 
şi prevederilor art.9 din Convenţie, în special alin.(2) 
potrivit căruia libertatea persoanei de a-şi manifesta 
religia sau convingerile nu poate face obiectul altor 
restrângeri decât cele prevăzute de lege care, într-o 
societate democratică, constituie măsuri necesare 
pentru siguranţa publică, protecţia ordinii, a sănătăţii, 
a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor altora. 
În acest context, considerăm că norma legală privind 
obligativitatea necondiţionată a depunerii jurământului 
de către judecătorul învestit în funcţie nicidecum nu se 
încadrează în cazurile când libertatea respectivă poate 
fi restrânsă. 

În ceea ce ţine de posibilităţile de soluţionare a situa-
ţiei, acestea sunt relativ simple, legale şi corespunzătoa-
re întru totul normelor constituţionale interne şi practi-
cii europene în materie. Astfel, potrivit Regulamentului 
Curţii Europene a Drepturilor Omului, fiecare judecător 
al Curţii depune jurământul sau face o declaraţie so-
lemnă în acest sens. Art.3 din Regulament ,,Serment ou 
déclaration solennelle” stipulează următoarele: ,,Avant 
d’entrer en fonctions, tout juge élu doit, à la première 
séance de la Cour plénière à laquelle il assiste ou, en 
cas de besoin, devant le président de la Cour, prêter 
le serment ou faire la déclaration solennelle que voici 
: «Je jure» – ou «Je déclare solennellement» – «que 
j’exercerai mes fonctions de juge avec honneur, in-
dépendance et impartialité, et que j’observerai le secret 
des délibérations”9. Este important de menţionat faptul 
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că Regulamentul Curţii permite judecătorilor numiţi 
să aleagă sau depunerea jurământului, sau depunerea 
unei declaraţii solemne, criteriul de alegere aflându-
se la discreţia viitorului judecător. Indiferent de ce 
va alege judecătorul – depunerea jurământului sau a 
declaraţiei solemne, – conţinutul acestora este identic, 
cu excepţia formulei introductive: ,,Eu jur”, în cazul 
celui care alege depunerea jurământului, sau ,,Eu declar 
solemn”, în cazul judecătorului care alege depunerea 
declaraţiei solemne.

Declaraţia solemnă nu schimbă, sub aspect juridic, 
esenţa obligaţiei asumate de către persoana care alege 
ca în loc de depunere a jurământului să facă o declaraţie 
solemnă. Astfel, în cazul jurământului depus de către 
judecător, cei care vor alege ca în loc să depună jură-
mântul să facă o declaraţie solemnă, această declaraţie 
ar putea avea următorul conţinut: ,,Declar solemn că voi 
respecta Constituţia şi legile ţării, drepturile şi liber-
tăţile omului, că-mi voi îndeplini cu onoare, conştiinţă 
şi fără părtinire atribuţiile ce-mi revin”. 

Şi legislaţia în materie din multe alte state democra-
tice oferă posibilitate aspirantului la o anumită funcţie 
să aleagă între depunerea jurământului şi depunerea 
unei declaraţii solemne, iar experienţa în materie a 
unor ţări este destul de veche. Astfel, încă în anul 1846 
juristul englez Enoch Lewis a editat lucrarea Observa-
tions on Legal and Judicial Oaths; Including a Brief 
Notice of the British Government for the Abolition of 
Unnecessary Oaths, în care, pe lângă tratarea entităţii 
jurământului, menţiona şi despre măsurile Guvernului 
Britanic în domeniul abolirii unor jurăminte sau a în-
locuirii acestora prin alte formule oficiale. În Irlanda, 
The Law Reform Commission a elaborat şi publicat 
un raport, în anul 1990, denumit Report on Oaths and 
Affirmations10. După cum se menţiona în raportul dat, 
refuzul unor persoane de a depune jurământul este fun-
damentat pe idei de ordin moral, etic şi umanist, care ţin 
de demnitatea fiinţei umane în calitate de fiinţă dotată 
cu raţiune, dar nu pe fundamente de ordin teologic. În 
caz contrar, vom fi puşi în situaţia când respectarea 
ritualului, dar nu adevărul primează.

În privinţa obligativităţii depunerii jurământului s-a 
pronunţat şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 
Astfel, în cauza Alexandridis împotriva Greciei, Curtea 
a stipulat, în contextul cauzei date, faptul că libertatea 
de a manifesta convingerile religioase conţine, de ase-
menea, şi un aspect negativ, şi anume, dreptul persoanei 
de a nu profesa o religie sau anumite convingeri religi-
oase, dar şi dreptul de a nu fi forţat să acţioneze astfel, 
încât să se poată concluziona că persoana are asemenea 
convingeri sau nu. Autorităţile de stat nu sunt în drept 
să intervină în această sferă a conştiinţei individuale şi 

să certifice convingerile religioase ale persoanei, sau să 
impună persoana să-şi divulge convingerile sale privind 
domeniul spiritual. Acest lucru este valabil mai ales 
în cazurile în care persoana este obligată să efectueze 
anumite acţiuni destinate executării unor obligaţii, în 
special, de a depune jurământul pentru a accede într-o 
anumită funcţie11. 

Este relevantă aici şi experienţa Marii Britanii în 
domeniu. Membrii unor confesiuni creştine, diferite 
de cea catolică, şi anume, quakerii şi moravienii, au 
refuzat să depună jurământul pe motivul că actul de 
depunere a jurământului este unul profanator. Pentru 
aceste persoane, anume forţa credinţei lor în faptul 
că îşi vor da darea de seamă în faţa lui Dumnezeu 
le impunea refuzul de a depune jurământul profan 
cerut de către legile britanice. Pentru ca persoanele 
care ţin de astfel de convingeri religioase să poată 
depune totuşi jurământul, legiuitorul britanic a „in-
ventat” noţiunea de affirmation, operabilă în cadrul 
Common Law, adică acea afirmaţie solemnă care este 
cunoscută astăzi drept declaraţie solemnă, dar care 
are, practic, acelaşi conţinut ca şi jurământul depus 
de către o persoană. Pentru prima dată în istorie, în 
anul 1696, printr-o lege – An Act that the Solemn 
Affirmation and Declaration of the People Quakers 
shall be accepted instead of an Oath in the usual For-
me – în Anglia li s-a oferit creştinilor care ţineau de 
confesiunea quakerilor, dreptul să nu depună în faţa 
instanţei jurământul, ci să facă o afirmaţie (declaraţie) 
solemnă. Deşi atitudinea teologiei ortodoxe nu este 
unitară în acest sens, majoritatea teologilor recoman-
dând creştinilor ortodocși să depună jurământul laic 
(profan), atunci când o cer legile statului laic, există 
şi o poziţie destul de puternică contrară, unul dintre 
cei mai cunoscuţi promotori ai acesteia fiind teolo-
gul grec prof. Georgios Mantzaridis, potrivit căruia 
jurământul presupune credinţa religioasă, de aceea nu 
are sens pentru o persoană atee. Acesta menţionează 
că textul novotestamentar precizează că jurământul 
nu este doar invocarea numelui lui Dumnezeu, ci şi 
invocarea oricărui alt nume sau lucru sfânt, ceresc sau 
pamântesc, iar Hristos nu doar că interzice jurământul, 
dar şi desfiinţează minciuna12. 

Pentru un om care are o credinţă religioasă puter-
nică, este puţin probabil că jurământul sau declaraţia 
solemnă în sine ar putea acţiona ca un stimulent pentru 
respectarea legii. Pentru o persoană fără nici o credinţă 
religioasă, prin ipoteză, atât jurământul, cât şi declaraţia 
solemnă, ar putea fi la fel de irelevante. Jurământul 
depus de către judecători sau de către alte persoane 
implicate legal în actul de efectuare a justiţiei nu a 
servit drept impediment pentru nerespectarea obligaţi-
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ilor asumate prin jurământ şi nici nu a dus la creşterea 
încrederii populaţiei în actul de justiţie. Orice persoană 
care va dori să înclace legea, inclusiv un judecător, nu 
va fi oprit, şi cu toţii cunoaştem acest lucru, de către 
faptul că a depus jurământul la învestirea sa în funcţie 
sau că a făcut o declaraţie solemnă.

Note:

1 Citat de către Gabriel Liiceanu în: Jurnalul de la Păl-
tiniş, Bucureşti, Humanitas, 2011, p.61.

2 Lardellier Pascal, Teoria legăturilor ritualice, Bucu-
reşti, Tritonic, 2009, p.216-217.

3 Cobeț D., Dima E., Faifer F., Dicționar enciclopedic, 
ed. a V-a, Chișinău, Cartier, 2004, p.807. 

4 Art.1 din Legea cu privire la statutul judecătorului 
nr.544 din 20.07.1995 (republicată în: Monitorul Oficial al 
RM, nr. 117-119 din 15.08.2002).

5 Anexa la Legea cu privire la statutul persoanelor 
cu funcţii de demnitate publică nr.199 din 16.07.2010 
(publicată în: Monitorul Oficial al RM, nr. 194-1960 din 
05.10.2010).

6 Sadovei Nicolae, Dihotomia raportului juridic de 
muncă. Studiu monografic, Chişinău, Garomont-Studio 
SRL, 2011, p.179-180.

7 A se vedea în acest sens, Dicționar enciclopedic, ed. 
a V-a, Chişinău, Cartier, 2004, p.476; Dicționarul explica-
tiv al limbii române, ed. a II-a, București, Univers enciclo-

pedic, 1996, p.551. Definiții cu un conținut relativ identic 
conțin și alte surse enciclopedice și explicative, inclusiv 
cele provenind din alte spații lingvistice, diferite de cel ro-
mânesc.

8 Newberg Andrew, D’Aquili Eugene, Rause Vince, 
De ce nu dispare Dumnezeu: știința creierului și biolo-
gia credinței, Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2008, 
p.118. 

9 Regulamentul este publicat pe pagina oficială a Curţii 
Europene a Drepturilor Omului: http://www.echr.coe.int/

NR/ rdon ly res /1062FEFB-C901-4155-A74F-
987F908B026F/0/REGLEMENT_FR_Avril2011.pdf. (ac-
cesat la 12.10.2011) Traducere din limba franceză a artico-
lului 3 din Convenţie: ,,Jurământul sau declaraţia solem-
nă”1. Înainte de începerea mandatului, fiecare judecător 
ales trebuie ca, la prima reunire a Plenarei Curţii la care 
judecătorul asistă după alegerea sa sau, dacă este nevoie, 
în faţa preşedintelui Curţii, să depună următorul jurământ 
sau să facă următoarea declaraţie solemnă: ,,Jur” – sau 
,,Declar în mod solemn” – ,,că voi exercita cu onoare, în 
mod independent şi imparţial atribuţiile ce îmi revin ca ju-
decător şi că voi păstra secretul tuturor deliberărilor. 2. 
Aceasta se consemnează într-un proces-verbal”.

10 Raportul poate fi accesat la adresa: http://www.
lawreform.ie/_fileupload/Reports/rOaths.htm (accesat la 
12.10.2011)

11 http://www.echr.ru/documents/doc/5592774/5592774.
htm (accesat la 13.10.2011)

12 Mantzaridis Georgios, Jurământul – întărire a ade-
vărului şi a promisiunii, articol publicat pe adresa: http://
www.crestinortodox.ro/morala/juramantul-intarire-adeva-
rului-a-promisiunii-70856.html (accesat la 15.08.2011).
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SUMMArY
Standard terms are provisions which are prepared in advance for general and repeated use by one 

party and which are actually used without negotiation with the other party.
What is decisive is not their formal presentation (e.g. whether they are contained in a separate docu-

ment or in the contract document itself; whether they have been issued on pre-printed forms or are only 
contained in an electronic file, etc.), nor who prepared them (the party itself, a trade or professional 
association, etc.), nor their volume (whether they consist of a comprehensive set of provisions covering 
almost all the relevant aspects of the contract, or of only one or two provisions regarding, for instance, 
exclusion of liability and arbitration). What is decisive is the fact that they are drafted in advance for 
general and repeated use and that they are actually used in a given case by one of the parties without 
negotiation with the other party. This latter requirement obviously relates only to the standard terms as 
such, which the other party must accept as a whole, while the other terms of the same contract may well 
be the subject of negotiation between the parties.

formulate anticipat pentru o mulţime de con-
tracte, pe care o parte contractantă (utilizator) le pre-
zintă celeilalte părţi la încheierea contractului. Este 
indiferent dacă prevederile formează un document 
separat sau sunt parte a documentului ce reprezintă 
contractul, de asemenea nu importă numărul condiţii-
lor şi forma contractului2.

Principiile UNIDROIT3 asupra contractelor co-
merciale internaţionale, ediţia a treia, 2010 (în con-
tinuare – Principiile UNIDROIT), definesc clauzele 
standard1 ca fiind prevederi ce sunt pregătite anticipat 
pentru utilizarea generală şi repetată de către o parte 
şi care sunt folosite, de fapt, fără negociere cu cealaltă 
parte.

Din definiţiile menţionate au fost deduse5 carac-
terele esenţiale ale noţiunii de clauză prestabilită, şi 
anume:

a) clauza este formulată anticipat;
b) clauza este destinată utilizării repetate, pentru o 

multitudine de contracte;
c) clauza este prezentată de către utilizator celei-

lalte părţi – aderentului – fără a fi, de fapt, negociată.
Clauzele prestabilite sunt cele care au un grad ri-

dicat sau foarte ridicat de repetabilitate în cadrul unui 
anumit tip de contract6. În acelaşi context, s-a menţi-
onat7 că frecvenţa ridicată cu care se încheie anumite 
tipuri de contracte în comerţul internaţional a deter-
minat părţile contractante, unele asociaţii (organiza-

ţii) profesionale şi organisme neutre să procedeze la 
concentrarea clauzelor repetabile care apar în aceste 
contracte în cadrul unor documente care să constituie 
modele pentru viitoarele contracte de acelaşi tip.

Modelele prestabilite cuprind, în mod firesc, nu-
mai clauzele care au un grad ridicat de repetabilitate 
în cadrul tipului respectiv de contract – sunt practic 
invariabile – şi, implicit, au un caracter general – sunt 
generice –, în sensul că exprimă acele elemente care, 
fiind cel puţin de natura contractului, nu pot lipsi în 
principiu, din cuprinsul său. Spre deosebire de aces-
tea, celelalte clauze sunt variabile de la un contract 
la altul şi, implicit, specifice pentru fiecare negotium, 
ţinând de particularităţile concrete ale acestuia şi de 
aceea trebuie negociate pentru fiecare operaţiune în 
parte (de exemplu, cantitatea de marfă, care constituie 
obiectul contractului, calitatea precisă, termenele con-
crete de livrare, preţul contractual, condiţiile de pla-
tă, atributele de identificare a părţilor, data încheierii 
contractului etc.). 

Clauzele standard sunt adaptate principalelor con-
tracte comerciale internaţionale, fiind întocmite pentru 
un anumit tip de contract, ţinându-se cont de obiectul 
lor, condiţiile şi modalităţile de plată etc.

Ca natură juridică, clauzele prestabilite sunt, în 
esenţă, sistematizări de uzanţe din domeniul respectiv 
de activitate comercială. 

Forţa juridică a clauzelor prestabilite este aceea 
a unor reguli facultative, care sunt obligatorii pentru 
părţi numai în cazul în care acestea le acceptă expres 

ROLUL  CLAUzELOR  PRESTAbILITE  ÎN  ÎNCHEIEREA 
CONTRACTELOR  COMERCIALE  INTERNAŢIONALE

Lilia GrIBInCEA,
doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

otrivit prevederilor Codului civil al Republicii 
Moldova1, clauzele standard sunt toate clauzele 
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sau tacit. În acest sens, Codul civil al Republicii Mol-
dova prevede8: condiţiile contractuale standard devin 
numai atunci parte a contractului când partea care le 
propune le aduce, în momentul încheierii contractului, 
în mod expres, la cunoştinţa celeilalte părţi sau îi asi-
gură în alt mod posibilitatea, luând în considerare şi 
handicapul acesteia, să ia cunoştinţă de conţinutul lor 
şi, când cealaltă parte este de acord, să le accepte. To-
tuşi9, chiar şi fără respectarea condiţiilor menţionate, 
se consideră incluse în contract clauzele contractuale 
standard stabilite de lege pentru anumite tipuri de con-
tracte. Deci, ca excepţie, unele clauze prestabilite au 
caracter obligatoriu datorită naturii lor specifice, sau 
din considerentul că o parte contractantă sau organi-
zaţia profesională emitentă le consideră ca atare, cum 
este, de exemplu, cazul contractelor de adeziune.

Părţile sunt în drept să înlăture total sau parţial 
aceste clauze, le pot modifica sau completa în funcţie 
de obiectul şi specificul contractului pe care îl încheie. 
Clauzele contractuale negociate de părţi au prioritate 
faţă de clauzele standard10. Aceasta este o regulă spe-
cifică de interpretare a contractelor comerciale inter-
naţionale.

Codul civil al Republicii Moldova prevede11 că 
dispoziţiile din clauzele contractuale standard care, 
în raport de împrejurări, în special în raport cu as-
pectul sau aparenţa exterioară a contractului, sunt 
atât de neobişnuite încât partea care contractează nu 
trebuie să presupună existenţa lor, nu devin clauze 
în contract. S-a remarcat12 că o dispoziţie particula-
ră cuprinsă în clauzele standard poate constitui ,,o 
surpriză” pentru aderent în cazul în care această dis-
poziţie este de aşa natură, încât o persoană rezona-
bilă, plasată în aceleaşi condiţii ca şi aderentul, nu 
se putea să se aştepte s-o vadă figurând în clauzele 
de acest gen. O clauză surprinzătoare creează o dis-
crepanţă considerabilă între aşteptările rezonabile şi 
obişnuite ale aderentului şi conţinutul real al aces-
teia. Drept criteriu pentru determinarea caracterului 
neobişnuit al clauzei vor constitui aşteptările unui 
aderent cu discernământ şi diligenţă medie, aflat în 
raporturi contractualle asemănătoare. Totodată, se 
vor lua în considerare şi caracteristicile subiective 
ale aderentului, în special capacităţile, calităţile şi 
experienţa lui personală. Astfel, dacă aderentul apar-
ţine aceluiaşi grup profesional ca şi utilizatorul clau-
zelor surprinzătoare, acestea din urmă ar putea să nu 
fie neobişnuite pentru aderent, în comparaţie cu un 
cocontractant ce nu face parte din acest grup. 

Codul civil român stabileşte13 că o clauză standard 
cu privire la care cealaltă parte nu se putea aştepta, în 
mod rezonabil, să fie inclusă în contract nu poate fi 

invocată, cu excepţia cazului în care o astfel de clauză 
a fost acceptată în mod expres. Clauzele standard care 
prevăd în folosul celui care le propune limitarea răs-
punderii, dreptul de a denunţa unilateral contractul, de 
a suspenda executarea obligaţiilor sau care prevăd în 
detrimentul celeilalte părţi decăderea din drepturi ori 
din termene, limitarea dreptului de a opune excepţii, 
restrangerea libertăţii de a contracta cu alte persoa-
ne, reînnoirea tacită a contractului, legea aplicabilă, 
clauze compromisorii sau prin care se derogă de la 
normele privitoare la competenţa instanţelor judecă-
toreşti nu produc efecte decat dacă sunt acceptate, în 
mod expres, în scris, de cealaltă parte. 

Codul civil al Republicii Moldova reglementează14 
caracterul neobligatoriu al clauzelor contractuale stan-
dard inechitabile, dispunând că o clauză contractuală 
standard este lipsită de efect, dacă prejudiciază dis-
proporţionat, contrar principiilor bunei-credinţe, cea-
laltă parte a contractului. În acest sens, se iau în con-
siderare conţinutul contractului, împrejurările în care 
clauza este inserată în contract, interesele reciproce, 
alte împrejurări. Alin.(2) al aceluiaşi articol prevede: 
caracterul inechitabil al clauzelor contractuale stan-
dard se prezumă în caz de dubiu dacă o prevedere:

nu este compatibilă cu principiile de bază (esen-a) 
ţiale) ale reglementărilor de la care derogă;

limitează drepturile sau obligaţiile esenţiale, b) 
care rezultă din natura contractului, de o manieră care 
periclitează scopul contractului;

nu este clară.c) 
În alin. (3) se precizează că aprecierea caracterului 

inechitabil al clauzelor contractuale standard nu tre-
buie să se refere la determinarea obiectului contractu-
lui sau la proporţionalitatea preţului ori a remuneraţiei, 
pe de o parte, în măsura în care clauzele contractuale 
sunt formulate în mod clar şi precis.

Codul civil interzice15 inserarea în contracte a cla-
uzelor contractuale standard cu posibilitate de evalu-
are, precum şi a clauzelor contractuale standard fără 
posibilităţi de evaluare. Astfel, în cadrul clauzelor 
contractuale standard, este nulă îndeosebi:

a) clauza prin care utilizatorul îşi rezervă dreptul la 
termene nejustificat de lungi sau stabilite insuficient 
pentru acceptarea sau refuzarea unei oferte ori pentru 
executarea unei obligaţii. Excepţie face clauza prin 
care utilizatorul îşi rezervă dreptul de a executa obli-
gaţia abia după expirarea termenului de revocare sau 
de restituire;

b) clauza prin care utilizatorul, prin derogare de la 
prevederile legale, îşi rezervă dreptul la prelungirea 
nejustificată a termenului stabilit pentru o obligaţie pe 
care trebuie să o execute;
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c) clauza privind dreptul utilizatorului de a se eli-
bera de obligaţia sa fără un motiv obiectiv justificat şi 
nemenţionat în contract16; 

d) clauza privind dreptul utilizatorului de a modifi-
ca prestaţia promisă ori de a se abate de la executarea 
ei dacă modificarea sau abaterea nu se poate pretinde 
celeilalte părţi, ţinându-se cont de interesele utiliza-
torului;

e) clauza conform căreia o declaraţie a parteneru-
lui de contract al utilizatorului se consideră dată sau 
nedată atunci când face sau omite să facă o acţiune, cu 
excepţia cazului în care partenerului de contract i se 
acordă un termen corespunzător pentru a putea emite 
o declaraţie în mod expres şi utilizatorul se obligă să 
informeze, la începutul termenului, expres partenerul 
de contract cu privire la înţelesul previzibil al com-
portamentului său;

f) clauza prin care o declaraţie de importanţă de-
osebită a utilizatorului se consideră intrată la cealaltă 
parte contractantă;

g) clauza prin care, în cazul revocării contractului 
sau al rezoluţiunii contractului de către o parte, uti-
lizatorul poate cere o plată necorespunzător de mare 
pentru utilizarea sau folosirea unui lucru ori a unui 
drept sau pentru obligaţii executate ori o compensare 
nejustificat de mare a cheltuielilor;

h) clauza prevăzută în calitate de excepţie la lit.c), 
conform căreia utilizatorul îşi poate rezerva dreptul 
de a se degreva de obligaţia executării contractului 
în cazul indisponibilităţii prestaţiei, dacă utilizatorul 
nu se obligă să îl informeze imediat pe partenerul de 
contract despre indisponibilitate şi să îi restituie con-
traprestaţiile.

În cadrul condiţiilor contractuale standard, fără a 
prejudicia dispoziţiile care exclud posibilitatea dero-
gării de la dispoziţiile legale în defavoarea consuma-
torului, este nulă:

a) clauza referitoare la creşterea preţului la bunuri-
le sau serviciile care urmează să fie livrate sau presta-
te în termen de 4 luni de la încheierea contractului17; 

b) clauza prin care este exclus sau limitat dreptul, 
pe care îl are partenerul de contract al utilizatorului, 
de a refuza executarea obligaţiei în conformitate cu 
art.70518 sau prin care este exclus sau limitat un drept 
de retenţie al partenerului de contract al utilizatorului, 
în măsura în care se bazează pe acelaşi raport con-
tractual, în special dacă dreptul de retenţie este făcut 
dependent de recunoaşterea unor vicii de către utili-
zator;

c) clauza prin care partenerului de contract al utili-
zatorului nu i se permite efectuarea compensării cu o 
creanţă stabilită indubitabil şi scadentă;

d) clauza prin care utilizatorul este degrevat de 
obligaţia legală de a soma sau de a stabili partenerului 
său de contract un termen pentru executarea obliga-
ţiei;

e) clauza privind evaluarea globală a dreptului 
utilizatorului la despăgubiri pentru prejudicii sau la 
despăgubiri pentru diminuarea valorii, dacă în cazu-
rile reglementate valoarea globală depăşeşte prejudi-
ciile sau diminuarea valorii, care erau de aşteptat în 
condiţii obişnuite, sau dacă partenerului său de con-
tract nu i se permite să dovedească că nu s-a produs 
nici un prejudiciu sau nici o diminuare a valorii ori 
că acestea sunt substanţial mai reduse decât valoarea 
globală;

f) clauza prin care utilizatorului i se promite pla-
ta unei penalităţi dacă obligaţia nu este executată sau 
este executată cu întârziere, dacă întârzie plata sau 
dacă partenerul lui de contract reziliază contractul;

g) clauza prin care se exclude răspunderea în cazul 
vătămării integrităţii corporale, al altei vătămări a să-
nătăţii şi al vinovăţiei grave; 

h) clauza prin care, în cazul răspunderii pentru ne-
executarea obligaţiei principale a utilizatorului: 

este exclus sau limitat dreptul partenerului de •	
contract la rezilierea contractului;

este exclus sau limitat în contradicţie cu lit.g) •	
dreptul partenerului de contract la despăgubiri în loc 
de prestaţie. Prevederile prezentei litere nu se aplică 
pentru mijloacele de transport şi condiţiile tarifare 
menţionate la lit.g) dacă nu se dezavantajează pasa-
gerul;

i) clauza prin care în contractele de livrare a noilor •	
bunuri şi de antrepriză: 

în cazul viciului unui bun, sunt excluse, în în-•	
tregime sau în ceea ce priveşte unele componente 
ale bunului, drepturile faţă de utilizator, sunt limitate 
drepturile la revendicare faţă de terţi sau exercitarea 
drepturilor este făcută dependentă de chemarea ante-
rioară în instanţă a terţilor;

drepturile faţă de utilizator sunt limitate doar la •	
un drept în cazul neexecutării totale sau parţiale, dacă 
partenerului de contract nu i se garantează, în mod ex-
pres, dreptul de a cere reducerea plăţii sau de a rezilia 
contractul în cazul unei remedieri nereuşite (dacă o 
altă lucrare decât cea de construcţie constituie obiec-
tul răspunderii pentru viciu);

este exclusă sau limitată obligaţia utilizatoru-•	
lui de a suporta cheltuielile de remediere, îndeosebi 
costurile transportului, drumului, lucrului şi materia-
lului;

utilizatorul condiţionează remedierea de plată •	
în avans a întregii sume sau a unei părţi substanţiale, 
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nejustificat de mari în condiţiile existenţei viciului;
utilizatorul stabileşte partenerului său de con-•	

tract un termen de excludere în ceea ce priveşte noti-
ficarea despre viciile ascunse ale bunului şi termenul 
este mai scurt decât cel admis conform următoarei 
liniuţe;

termenul de prescripţie este redus la mai puţin •	
de un an pentru drepturi rezultând dintr-un viciu al 
bunului ori sunt reduse termenele de prescripţie de la 
art.269, ori se stabilesc termene mai scurte decât cele 
menţionate pentru drepturile la reziliere fără reduce-
rea termenului;

j) clauza, în cazul unui raport contractual ce are ca 
obiect livrarea periodică de bunuri sau prestarea peri-
odică de servicii de către utilizator, prin care19:

partenerul de contract al utilizatorului este obli-•	
gat pentru o perioadă mai mare de 2 ani;

contractul se prelungeşte, în mod tacit, pe un •	
termen mai mare de un an;

se stabileşte pentru partenerul de contract al uti-•	
lizatorului un termen de reziliere mai mare de 3 luni, 
înainte de expirarea contractului.

 k) clauza din contractele de vânzare-cumpărare, 
de prestări servicii sau de antrepriză, prin care un terţ 
se subrogă sau se poate subroga în drepturile şi obli-
gaţiile contractuale ale utilizatorului, cu excepţia situ-
aţiei în care prevederea:

conţine numele terţului;•	
stipulează dreptul partenerului său de contract •	

la rezilierea contractului;
 l) clauza prin care utilizatorul impune reprezen-

tantului care încheie contractul pentru partenerul de 
contract:

răspundere proprie sau obligaţie de garantare •	
fără să existe o declaraţie expresă şi autonomă în acest 
sens;

răspundere care, în cazul reprezentării fără •	
împuternicire, depăşeşte cadrul stabilit la art.25020; 
 m) clauza prin care utilizatorul modifică obligaţia 
producerii de dovezi în defavoarea partenerului său 
de contract, îndeosebi atunci când utilizatorul:

atribuie partenerului obligaţia de a produce do-•	
vezi care ţin de răspunderea sa;

lasă partenerul să confirme anumite fapte•	 21;
 n) clauza prin care notificarea utilizatorului sau 

a terţului, precum şi declaraţiile faţă de utilizator sau 
terţ, sunt condiţionate de o formă mai strictă decât cea 
scrisă sau sunt dependente de condiţii speciale de ac-
ces. 

Referitor la clauzele ilizibile sau neinteligibile, 
Codul civil român dispune22, că o clauză standard nu 
poate fi invocată dacă cealaltă parte, în mod rezona-

bil, nu o poate citi sau înţelege, afară de cazul în care 
partea care a propus clauza dovedeşte că, înaintea în-
cheierii contractului, i-a explicat celeilalte părţi atât 
natura, cât şi efectele acestei clauze.

Clauzele prestabilite implică multiple avantaje, 
dintre care menţionăm următoarele23:

a) clauzele prestabilite simplifică procesul de nego-
ciere, favorizând încheierea mai rapidă a contractului, 
asigurând astfel realizarea unui principiu important al 
relaţiilor comerciale internaţionale – cel al celerităţii;

b) prin încheierea contractului pe bază de formular 
(contract tip) sau adoptând sistemul recepţiunii con-
tractuale a unor condiţii generale, reguli uniforme sau 
reglementări naţionale, părţile fac, totodată, o impor-
tantă economie de spaţiu contractual. Astfel, de exem-
plu, incorporarea în contract a unor condiţii generale 
se face printr-o simplă clauză, în cuprinsul căreia păr-
ţile precizează, că respectivele condiţii fac parte inte-
grantă din contract, determinându-le frecvent, printr-o 
indicaţie codificată, de câteva litere sau cifre, mai ales 
la contractele încheiate prin fax sau e-mail;

c) clauzele prestabilite, fiind elaborate de specia-
lişti în materie, reduc riscul unor omisiuni esenţiale 
sau al unor formulări inadecvate şi, implicit, al apari-
ţiei unor litigii ulterioare între părţi privind interpre-
tarea şi aplicarea acestor clauze. De regulă, clauzele 
standard sunt redactate într-o limbă de circulaţie in-
ternaţională;

e) acceptarea şi răspândirea clauzelor prestabili-
te contribuie la uniformizarea practicii contractuale, 
ceea ce facilitează expansiunea schimburilor comer-
ciale internaţionale. 

4.7.2. Categoriile clauzelor prestabilite. De cele 
mai multe ori, părţile recurg la inserarea în contract a 
regulilor întocmite de asociaţii profesionale sau orga-
nizaţii neutre. Astfel, Regulile Internaţionale pentru 
Interpretarea Termenilor Comerciali INCOTERMS24, 
elaborate de Camera de Comerţ Internaţională de la 
Paris (în continuare – CCI) sunt frecvent incorporate 
în contractele de vânzare-cumpărare internaţională. 

Tot de către CCI au fost elaborate: Reguli şi uzan-
ţe uniforme privind creditele documentare, varianta 
revizuită în 2007, Publicaţia 600; Contractul model 
pentru franchising internaţional, Publicaţia 712E, edi-
ţia 2011; Reguli uniforme privind garanţiile la cere-
re, Publicaţia 758, ediţia 2010; Subcontractul model 
al CCI, Publicaţia 706, ediţia 2011; Reguli unifor-
me privind garanţiile contractuale 1993 – Publicaţia 
524; Reguli uniforme privind încasările – Publicaţia 
322/1978, revizuită şi republicată – Publicaţia 52225; 
Reguli uniforme privind garanţiile la cerere – Publi-
caţia nr.458/199226. Cele mai importante contracte-tip 
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adoptate de CCI sunt pentru franchising internaţional 
– Publicaţia 577, pentru vânzarea internaţională – Pu-
blicaţia 556, pentru distribuţie cu unic importator/dis-
tribuitor – Publicaţia 646, pentru agenţia comercială27 
– Publicaţia 644. 

Sub egida Comisiei Economice Europene a ONU 
au fost întocmite mai multe contracte tip şi condiţii 
generale de livrare, toate având drept scop eliminarea 
practicii contractului de adeziune în comerţul inter-
naţional. Astfel sunt, de exemplu, Condiţiile generale 
Model 312 pentru vânzarea de fructe (în special citri-
ce), Model 125 pentru vânzarea de produse metalice, 
Model 410 pentru vânzarea de lemne tăiate (cheres-
tea), Model 151 pentru vânzarea de cartofi etc. CEE/
ONU a elaborat şi ghiduri pentru redactarea contrac-
telor, cum sunt: Ghidul pentru redactarea contracte-
lor internaţionale de service referitoare la întreţine-
rea, repararea şi exploatarea de instalaţii industriale 
şi a altora – 1987; Ghidul pentru redactarea contrac-
telor internaţionale de cooperare industrială – 1976; 
Ghidul pentru redactarea contractelor referitoare la 
realizarea de mari complexe industriale – 1976; Ghi-
dul pentru redactarea contractelor privind transferul 
internaţional de know-how în industria construcţiilor 
de maşini – 1970.

Comisia Naţiunilor Unite pentru Dreptul Comer-
cial Internaţional (UNCITRAL)28 a elaborat Ghidul 
juridic privind întocmirea contractelor internaţionale 
pentru construirea de instalaţii industriale, în Docu-
ment ONU, 1988. 

Federaţia Internaţională a Inginerilor Consultanţi 
(FIDIC)29 a elaborat Condiţiile contractului internaţi-
onal pentru lucrări electrice şi mecanice.

O categorie a clauzelor prestabilite o constituie şi 
contractele-tip, care prezintă formulare redactate în 
forma contractuală, cuprinzând clauze uzuale pentru 
tipul respectiv de contracte, dar şi spaţii albe cores-
punzătoare elementelor specifice acelei operaţiuni. 
De regulă, părţile încheie contractul chiar pe formu-
lar, completând spaţiile albe. Însă părţile pot utiliza 
formularul ca model, încheind contractul separat. 

S-a remarcat30 că deosebirea dintre contractele-tip 
şi condiţiile generale este preponderent de formă, şi 
anume: în timp ce contractele-tip constituie, de regu-
lă, formularul pe care se încheie contractul, clauzele 
lor urmând structura specifică unui contract, condiţiile 
generale sunt distincte de contract ca instrument, fi-
ind, de regulă, fie anexate contractului, fie menţionate 
pe versoul contractului. De asemenea, contractul-tip 
trebuie să menţioneze, în principiu, toate elementele 
esenţiale ale unui contract, astfel încât prin semnarea 
lui, după completarea spaţiilor albe, să poată valora 

contract încheiat, condiţiile generale pot să se reducă 
la anumite dispoziţii considerate mai importante de 
partea sau organul care le întocmeşte. 

Din categoria clauzelor prestabilite, fac parte şi 
contractele-cadru, şi contractele de adeziune. Con-
tractele-cadru conţin două categorii de clauze. Prima 
categorie o constituie clauzele generale, care stabi-
lesc principiile raporturilor contractuale dintre părţi, 
fiind însoţite de unul sau mai multe contracte speci-
ale, încheiate între aceleaşi părţi sau între acestea şi 
terţi, care detaliază elementele contractuale pentru o 
anumită operaţiune juridică sau pentru o anumită pe-
rioadă de timp. Contractele-cadru conţin clauze, care 
au ca obiect o obligaţie de a nu face in contrahen-
do, şi anume, obligaţia părţilor contractante de a în-           
cheia contractele speciale menţionate, spre deosebire 
de aceste din urmă contracte, care au ca obiect o obli-
gaţie de a da, a face sau a nu face, după caz. 

În ce priveşte particularitatea contractelor de ade-
ziune, s-a menţionat31 că aceasta rezidă într-un aspect 
de fond, şi anume, sunt impuse ca obligatorii de către 
una din părţi, ceea ce echivalează cu o limitare a liber-
tăţii contractuale pentru cealaltă parte, care nu are de-
cât alternativa de a le accepta ca atare sau de a nu în-
cheia contractul. Prin urmare, contractele de adeziune 
exclud negocierile, cel puţin asupra anumitor clauze 
contractuale, desigur cele care prezintă interes pentru 
partea care le impune. Codul civil al Republicii Mol-
dova în art. 666, intitulat dispoziţii generale cu privire 
la contract, prevede că contractul poate fi de adeziune 
sau negociat, sinalagmatic sau unilateral, comutativ 
sau aleatoriu şi cu executare instantanee sau succe-
sivă, precum şi de consumator (alin.(3)). Contractele 
de adeziune se întâlnesc relativ frecvent sub forma 
contractelor de asigurări, bancare, unor contracte de 
transport de mărfuri etc.

Note:

1 Codul a fost adoptat la 6.06.2002 şi a fost publicat 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 82-86 
din 22.06.2002. Codul este pus în aplicare începând cu 
12.06.2003. 

2 Art.712. 
3 Institutul Internaţional pentru Unificarea Dreptului 

Privat este o organizaţie interguvernamentală, independen-
tă cu sediul la Roma. UNIDROIT a fost înfiinţat în anul 
1926, ca organ auxiliar al Societăţii Naţiunilor, activitatea 
sa încetând odată cu desfiinţarea organizaţiei mondiale. În 
anul 1940 Institutul a fost reînfiinţat în baza Statutului, care 
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de fapt constituie un acord interstatal. Pentru informaţii ge-
nerale a se vedea http:// www.unidroit.org. 

4 Art.2.1.19. 
5 A se vedea pentru detalii: Băieşu A. Contractele co-

merciale internaţionale. Suport de curs. Chişinău: CEP 
USM, 2007, p.115. 

6 Mazilu Dumitru. Dreptul comerţului internaţional. 
Partea specială. Bucureşti: Lumina Lex, 2000, p.97. 

7 Sitaru Dragoş-Alexandru. Dreptul comerţului interna-
ţional. Tratat. Partea generală. Bucureşti: Universul Juri-
dic, 2008, p.435.

8 Art.712, alin.(3). 
9 Art.713 Codul civil. 
10 Art. 714 Codul civil. 
11 Art.715. 
12 Băieşu A., op.cit., 2007, p.116. 
13 Art.1212. 
14 Art. 716, alin. (1). 
15 Art.718, 719. Prevederile acestor articole nu se apli-

că contractelor a căror parte o constituie întreprinderile 
de livrare a energiei electrice, a gazului, energiei termice 
la distanţă şi apei cu privire la aprovizionarea unor utili-
zatori aparte cu energie electrică, gaz, energie termică şi 
apă din sistemul de distribuire, dacă condiţiile de livrare 
nu derogă în defavoarea utilizatorilor de la condiţiile sti-
pulate de organul de stat pentru reglementare în dome-
niul energiei electrice, gazului, energiei termice şi apei. 
Această dispoziţie se aplică şi contractelor de preluare a 
apelor reziduale. 

16 Această prevedere nu se aplică pentru obligaţiile cu 
executare succesivă. 

17 Această clauză nu se aplică la bunurile sau serviciile 
care se livrează sau se prestează ca obligaţii succesive.

18 Acest articol reglementează suspendarea executării 
obligaţiei rezultate dintr-un contract sinalagmatic şi preve-
de următoarele:  

(1) Persoana obligată în baza unui contract sinalagma-
tic este în drept să refuze executarea propriei obligaţii în 
măsura în care cealaltă parte nu-şi execută obligaţia corela-
tivă, dacă nu s-a obligat să execute prima sau dacă această 
obligaţie nu rezultă din lege sau din natura obligaţiei. Dacă 
obligaţia trebuie executată faţă de mai multe persoane, se 
poate refuza executarea părţii datorate uneia din aceste per-
soane până la executarea integrală a obligaţiei corelative.

(2) Dacă una din părţi a executat parţial obligaţia sa, nu 
se admite neexecutarea obligaţiei corelative în măsura în 
care, în conformitate cu circumstanţele cazului, în special 
dacă partea neexecutată este nesemnificativă, aceasta ar fi 
inechitabil. 

19 Prevederile literei j) nu se aplică în cazul contracte-
lor de livrare a bunurilor cumpărate, de asigurare şi nici 

în cazul contractelor dintre titularii drepturilor de autor şi 
societăţile comerciale utilizatoare.

20 Acest articol reglementează răspunderea reprezentan-
tului care a acţionat fără împuterniciri şi stabileşte urmă-
toarele:

 (1) Persoana care a încheiat un act juridic în calitate de 
reprezentant, în cazul în care nu poate demonstra că a avut 
împuterniciri, este obligată, la alegerea celeilalte părţi, să 
execute actul juridic sau să repare prejudiciul cauzat dacă 
reprezentatul refuză să confirme actul juridic.

(2) Dacă reprezentantul nu ştia despre lipsa împuterni-
cirilor, el este obligat numai la repararea prejudiciului care 
se datorează faptului că cealaltă parte era convinsă că îm-
puternicirile există şi numai în măsura în care valabilitatea 
actului juridic prezenta interes pentru cealaltă parte.

(3) Reprezentantul care a acţionat fără împuterniciri 
este exonerat de răspundere dacă cealaltă parte ştia sau tre-
buia să ştie despre lipsa împuternicirilor. Reprezentantul nu 
poartă răspundere nici în cazurile când era limitat în capa-
citatea de exerciţiu, cu excepţia cazurilor când a acţionat cu 
încuviinţarea curatorului.

21 Această prevedere nu se aplică pentru confirmări de 
primire semnate separat sau semnate prin înregistrare elec-
tronică.

22 Art.1213.
23 Mazilu Dumitru, op.cit., p. 98; Sitaru Dragoş-Alexan-

dru, op.cit., 2008, p.436.
24 International Rules for the Interpretation of Trade 

Terms. Pentru prima dată au fost publicate în anul 1936 şi 
au fost modificate ulterior în 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 
2000, 2010.

25 Pentru detalii a se vedea: Florescu C.N. Unele con-
sideraţii cu privire la Regulile uniforme pentru încasarea 
unor documente financiare şi/sau comerciale, în Revista de 
Drept Comercial, nr.3. Bucureşti: Lumina Lex, 1996, p.76-
83.

26 Pentru detalii a se vedea: Florescu C.N. Consideraţii 
cu privire la noile ,,Reguli uniforme pentru garanţii la ce-
rere” în Revista de Drept Comercial, nr.2. Bucureşti: Lumi-
na Lex, 1995, p.53-67. 

27 Ediţia a II-a. 
28 Principalele funcţii ale UNCITRAL sunt de a favoriza 

participarea mai largă a statelor la convenţiile internaţiona-
le deja încheiate şi de a asigura cadrul organizatoric necesar 
elaborării unor noi reglementări internaţionale, cu partici-
parea ţărilor ce reprezintă principalele sisteme juridice şi 
economice ale lumii, http: //www.uncitral.org. 

29 Federation Internationale des Ingenieurs Conseils// 
International Federation of Consulting Engineers. 

30 Sitaru Dragoş-Alexandru, op.cit., 2008, p.437.
31 Ibidem, p.439.
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SUMMArY
At the same time there are enhanced economic links of the Danubian principalities with Transyl-

vania, preparing conditions for completing the unification of the entire national market training of 
the Romanian territory inhabited by Romanian people.  If some goods passed from one principality to 
another and then were exported after the borders of the principalities, the export tax was paid to the 
government of the country through which the border was crossed and all customs revenues collected 
by the two countries were to be pooled together and assigned one third of Moldova, two thirds of Wal-
lachia. That period of time kept the system border lease. However, the Convention between Moldova 
and Wallachia provided that the customs of Moldavia and Wallachia would be leased by tender for a 
period equal to the two countries. 

Constantinopol la 10 iunie 1783, care stabi-
lea raporturile comerciale ale Principatelor Unite 
ale Moldovei și Țării Românești cu statele vecine 
prevedea că mărfurile nu sunt supuse în Turcia de-
cât unui singur tarif vamal de 3%. Anume art.19 
al acestui tratat stabilea taxele vamale în mărime de 
35% asupra tuturor mărfurilor, oricare ar fi locul 
lor de provenienţă, chiar dacă treceau prin tranzit pe 
teritoriul Porţii Otomane sau al Principatelor1.

Pe temeiul de 3% s-au alcătuit şi tarifele vamale 
ale Principatelor. Când taxele vamale erau percepute 
de agenţii cârmuirii locale la vama românească, ele 
reveneau fiscului român, această clauză fiind favora-
bilă Principatelor.

 Însă în această perioadă se întâlnesc acţiuni de 
contrabandă, negustorii înţelegându-se cu vameşii 
ca să ascundă mărfurile pentru a le importa ilegal în 
ţară. Câtva timp mai târziu, Austria a obţinut avanta-
je considerabile, printr-o Convenţie din 24 februa-
rie 1784 încheiată cu Poarta Otomană, dar care 
erau în defavoarea Moldovei şi Munteniei, şi anume, 
pe baza acestei Convenţii au fost suprimate taxele 
vamale care reveneau Principatelor în favoarea unei 
singure vămi la Constantinopol, unde negustorii 
Austriei erau obligaţi să plătească taxe vamale2.

În acelaşi an, la 9 martie 1784, Alexandru Ma-
vrocordat, domnitorul Moldovei, acordă printr-un 
privelegiu comercial, negustorilor austrieci, un tarif 
vamal destul de favorabil, fără a ţine cont de con-
venţia sus-menţionată3.

 În această perioadă, taxele vamale erau percepu-
te la vămile fruntarii (la hotar). Acele mărfuri care 
erau importate în ţară printr-un punct, unde nu exista 
vamă în prealabil stabilită, urmau să fie achitate la 
vămile interne. Însă acest sistem tarifar cu porţile 
deschise dădea loc la numeroase acţiuni de contra-
bandă care se săvârşeau cu uşurinţă. 

De fapt, nici nu se putea concepe altfel, când sta-
bilirea în prealabil a regimului tarifar şi administra-
tiv lipsit, bineînţeles, de claritate, nu fixa în diver-
se puncte posturi vamale, lăsând ca mărfurile să fie 
importate în interiorul ţării, fără ca să se perceapă 
taxele vamale respective.

Desigur, mulţimea fraudelor, deseori repetate, 
cauza prejudicii însemnate veniturilor Principatelor, 
însă acestea nu puteau fi atribuite decât organizării 
defectuoase a posturilor vamale. Se ştie că, în aceas-
tă perioadă, tariful vamal nu urmărea aplicarea 
unui principiu protecţionist. Deci, nu era stabilit 
în vederea încurajării agriculturii, industriei şi co-
merţului. El viza, în special, perceperea taxelor va-
male în scopul măririi veniturilor voievodatelor. 
Vămile interioare au fost pe parcursul veacurilor un 
adevărat privilegiu al voievodatului şi, în special, 
o mare piedică în circulaţia mărfurilor în interiorul 
Principatelor, un privilegiu al atotputernicilor, care 
considerau trecerea, importul şi exportul diferitelor 
produse alimentare, textile şi industriale ca un drept 
natural asupra căruia puteau să se stabilească taxe 
vamale. 

Vămile interioare au oprit mersul natural al schim-
bului de mărfuri între domenii, oraşe şi sate. Din 

ORGANIzAREA  ŞI  ACTIVITATEA  VAMALĂ  ÎN  MOLDOVA  ŞI 
ŢARA  ROMâNEASCĂ  ÎN  EPOCA  DE TRANzIŢIE  SPRE 

PERIOADA  MODERNĂ
 Zinaida LUPAȘCU, 

doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

rivitor la tariful vamal în perioada domina-
ţiei otomane, Tratatul Ruso-Turc semnat la 
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aceasta reiese că oricât de bogat ar fi fost teritoriul 
Moldovei şi Munteniei, împărţit în mari latifundii 
înconjurate de hotare, din care izvora vădit privile-
giul de clasă de a opri sau a lăsa să circule mărfurile 
după anumite criterii personale, au adus prin aceste 
măsuri o vătămare economiei Principatelor. Iar sta-
bilirea vămilor la hotarele voievodatelor dezlănţuia 
conflicte de interese între clasele privilegiate. Aceste 
conflicte, condiţionate de ambiţii personale, au avut 
o înrăire asupra progresului economic al Principa-
telor Române. Totuşi, era neîndoielnic şi faptul că 
majoritatea voievozilor şi boierilor luptau între ei, 
însă se evidenţia şi ajutorul reciproc al lor împotriva 
ameninţărilor de răzvrătire a maselor contra taxelor 
vamale create de ei.

Organizarea şi activitatea vamală în epoca de 
tranziţie spre perioada modernă avea loc conform 
reglementărilor vamale prevăzute de prevederile 
Regulamentelor Organice si ale statutului Uniunii 
vamale a Principatelor Române din anul 18474. 

 În această perioadă, un impuls mare în dezvolta-
rea economică a Principatelor Române l-a constituit 
proclamarea libertăţii comerţului pe Dunăre şi Ma-
rea Neagră prin Tratatul de pace de la Adrianopol 
încheiat între Turcia şi Rusia în anul 18295.

O libertate, care alături de abolirea totală a con-
trolului turcesc asupra produselor Moldovei şi Ţă-
rii Româneşti a deschis larg perspective celor două 
Principate, contribuind la dezvoltarea într-un ritm 
rapid a relaţiilor comerciale. În acest context, făcân-
du-se o revizuire a organizării şi administrării vămi-
lor ca importante surse de venit.

Ele nu mai aparţineau ca în secolele precedente 
domnitorului, ci reveneau vistieriilor Principatelor, 
acestea concretizându-se într-o serie de prevederi 
cuprinse în Regulamentele Organice.

Regulamentele Organice au avut drept scop în-
lesnirea întăririi în circuitul european a unor canti-
tăţi tot mai mari de produse, în cea mai mare parte, 
oferite Porţii Otomane până în anul 1829.

În acest sens, art. 148 din Regulamentul Orga-
nic al Moldovei şi art. 154, 156 ale Regulamentului 
Organic al Ţării Româneşti au prevăzut libertatea 
exportului tuturor categoriilor de produse6.

Taxele de import constituiau 3% din valoarea 
mărfii, iar tranzitul a fost declarat liber tuturor cate-
goriilor de mărfuri, fiind doar condiţionat de respec-
tarea anumitor reguli stabilite pentru aceste cazuri. 
Din cauza faptului că din Moldova şi din Ţara Ro-
mânească se exportau multe vite, s-au stabilit taxe 

vamale de export din cauza faptului că aceste măr-
furi erau întrebate în statele vecine. Dar una dintre 
cele mai importante dispoziţii din cuprinsul regula-
mentelor organice, care au înlăturat pentru totdeauna 
cea mai apăsătoare piedică ce a stat în calea dezvol-
tării comerţului intern şi creării pieţei unice a celor 
două Principate Române a constituit desfiinţarea 
reţelei de vămi interne. Ele au persistat în decursul 
întregii perioade a evului mediu în Moldova şi Ţara 
Românească, fixându-se posturi vamale la hotarele 
Principatelor.

Urmarea firească a abolirii vămilor interne a con-
tribuit la intensificarea treptată a schimbului dintre 
oraş şi sat, la scoaterea din izolarea în care se aflau 
anumite regiuni, la înmulţirea locurilor de schimb de 
mărfuri. Toate acestea contribuind la uniformizarea 
activităţii comerciale pe întreg teritoriul celor două 
Principate Române.

În consecinţă, au fost create condiţiile realizării 
unei pieţe unice pentru fiecare principat în parte, eta-
pă obligatorie şi importantă pentru crearea mai 
târziu a unei pieţe unice pentru ambele principa-
te. Importul şi exportul dintr-o parte în alta (Ţara 
Românească şi Moldova) au fost declarate libere, 
excepţie făcând doar produsele deficitare (ex., cere-
alele, vitele, sarea etc.).

 Dar aplicarea în practică a acestor prevederi tre-
buia să fie amânată, deoarece unificarea vamală ce 
urma să se realizeze presupunea o perioadă de ne-
gocieri în vederea stabilirii unor norme precise în 
virtutea cărora, odată ridicat, controlul vamal dintre 
Moldova şi Ţara Românească să nu atragă după sine 
scăderea veniturilor vistieriilor celor două ţări. Însă 
posibilităţile de promovare de către Moldova şi Ţara 
Românească a unei politici vamale proprii, care să 
vină în sprijinul propăşirii lor economice, au fost 
foarte mult restrânse din cauza stării de dependenţă 
faţă de Poarta Otomană, neputând să fie depăşite în 
această direcţie decât limitele autonomiei adminis-
trative.

Această stare de dependenţă era generată de apli-
carea şi în Principate a tratatelor de comerţ încheiate 
de Turcia cu diferite ţări din Europa. Aşa se explică 
prevederile din Regulamentele Organice a celor 
două Principate Române în virtutea cărora negus-
torii străini, ce desfăşurau un comerţ cu ridicata, 
urmau să plătească taxe vamale cuprinse în tarifele 
generale ce însoţeau respectivele tratate. Autonomia 
vamală relativă a Principatelor Române, datorată în 
cea mai mare măsură noii situaţii politice, dobândite 
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după Pacea de la Adrianopol, este caracterizată prin 
dreptul acestora de a stabili taxe vamale asupra pro-
duselor de primă necesitate al căror export în cazul 
lipsei acestora în ţară putea fi interzis. La aceasta am 
mai putea adăuga şi interesele economice şi politice 
pe care unele puteri europene le-au avut în Princi-
patele Române. Din acest joc concurențial a rezultat 
o conjunctură favorabilă pentru menţinerea autono-
miei vamale relative. În acest sens, un exemplu ni-l 
oferă încercarea Turciei de o impune Principatelor 
Române tratatul „Ponsombi”, încheiat cu Anglia 
în anul 1838. Prin acest tratat, în schimbul desfiin-
ţării vămilor interne, Poarta a obţinut în compensaţie 
majorarea taxelor vamale „ad-valorem” de la 3 la 
5% pentru import şi 12% pentru export. Iar orice 
tranzit ce se efectua pe căile terestre era supus unei 
taxe vamale de 3%, care era încasată la posturile va-
male de frontieră. Dacă tranzitul se efectua pe cale 
maritimă sau fluvială, era scutit de orice impunere, 
adică se bucura de libera trecere prin porturile re-
spective7.

Sultanul, dorind să impună Principatelor dispozi-
ţiile acestui tratat, trimisese un firman (document), 
în virtutea căruia, aceste ţări urmau să se conforme-
ze prevederilor acestui tratat. În schimb, Principa-
tele Române luptă împotriva implementării acestui 
tratat. Opoziţia se întâlneşte şi din partea altor state 
împotriva implementării acestui tratat în Principate. 
Putem aduce exemplul Austriei, ale cărei relaţii co-
merciale primeau o lovitură referitor la comerţul cu 
Principatele, conform prevederilor acestui tratat. De 
asemenea, sprijinul Rusiei acordat lui Mihai Sturza, 
la intervenţiile acestuia pentru menţinerea vechiului 
tarif, au făcut ca prevederile tratatului menţionat să 
nu se aplice integral, taxele vamale la export consti-
tuind 3%, aşa cum fusese stabilite prin tratatul co-
mercial dintre Rusia şi Turcia din anul 17838.

Dar în ceea ce priveşte autonomia vamală relativă 
a Principatelor Române, trebuie de remarcat că re-
laţiile comerciale ale celor două Principate Române 
erau subordonate dispoziţiilor tratatelor încheiate de 
Turcia, totuşi între ele şi Poarta Otomană exista o 
linie vamală, unde atât mărfurile străine, cât şi cele 
autohtone erau supuse taxării.

Referindu-ne la uniunea vamală a Principatelor, 
trebuie de menţionat că încă Regulamentele Organi-
ce s-au referit la aceasta. Însă mai târziu, ca să pună 
sfârşit nenumăratelor neînţelegeri, Principatele au 
hotărât să încheie un acord de liberă trecere, luându-
şi astfel angajamentul să suprime frontierele vama-

le. Temeiul acestui acord vamal a fost pus în anul 
1833, şi a fost completat prin Convenţia de la 26 
iunie-8 iulie 1835 din Iaşi. 

Mihai Vodă Sturdza confirmă Convenţia din 8 
iulie şi 15 iulie între Moldova şi Ţara Româneas-
că prin care s-au stabilit norme comune ce urmau 
să se aplice de către fiecare din părţi, în raporturile 
reciproce, în situaţia când cetăţenii uneia se găseau 
pe teritoriul celeilalte. Locuitorii Moldovei şi Ţării 
Româneşti aveau dreptul de a face negoţ în ambele 
ţări, de a dobândi proprietăţi, de a se deplasa dintr-
un teritoriu în altul pentru păşunatul vitelor, pentru 
morărit, de a fi scutiţi de taxele vamale pentru cum-
părături care nu erau destinate comerţului. Această 
convenţie era opera unei comisii mixte cu sediul la 
Focşani, din cadrul căreia făceau parte reprezentan-
ţii Moldovei şi Munteniei. Tranzitul a fost declarat 
liber, afară de grâne, vite, sare şi alcool, dar în ceea 
ce priveşte importul şi exportul dintr-un principat în 
altul, au fost stabilite limite cantitative9.

În anul 1846, reprezentanţii Moldovei şi Ţării 
Româneşti şi-au început lucrările pentru încheierea 
unei noi convenţii vamale, în virtutea căreia, vămile 
Principatelor urmau să fie unificate, iar linia vamală 
care a existat între ele de-a lungul veacurilor urma 
să fie suprimată pentru totdeauna. Reprezentanţii ce-
lor două Principate au subliniat că sunt legate prin 
interese comune, prin numeroase relaţii de vecină-
tate, prin aceeaşi legislaţie şi aceeaşi poziţie politi-
că, vor înlătura pe viitor din mijlocul lor greutăţile 
ivite până atunci datorită alcătuirii unei Convenţii, 
conform dispoziţiilor căreia urmau să se înlesnească 
relaţiile de negoţ, precum şi comunicaţiile dintre am-
bele Principate. Un act normativ nou, un tratat între 
Moldova şi Ţara Românească cu privire la o uniune 
vamală. În virtutea acestui tratat, urma să fie desfi-
inţată graniţa vamală existentă până atunci între Va-
lahia şi Moldova, să fie instaurat un tarif liber între 
ele şi să fie adoptată o constituţie vamală comună, 
precum şi, în măsura în care situaţia diferită o permi-
tea, un tarif vamal comun. Arendarea taxelor vamale 
trebuia să fie înfăptuită în comun şi beneficiul să fie 
împărţit într-o proporţie de 3/5 către Valahia şi 2/5 
către Moldova. Pe baza acestui tratat în vigoare de la 
1/13 ianuarie 1848, s-a întocmit de către Ministerul 
Finanţelor din Moldova o înştiinţare în care se publi-
că condiţiile arendării taxelor vamale, care conţine, 
totodată, şi bazele constituţiei vamale. 

După ce proiectul a fost întocmit, el urma să fie 
iscălit de cei doi domnitori. Astfel, G. bibescu, ra-
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tificând Convenţia la 31 martie 1847, îl trimite pe 
un reprezentant al Comisiei să schimbe ratificările şi 
la 25 aprilie 1847 Mihai Sturza a semnat această 
convenţie. 

Astfel, s-a pus sfârşit tratativelor, ce au avut loc 
între Moldova şi Ţara Românească cu scopul de a 
găsi modalităţile cele mai eficiente pentru coordo-
narea intereselor lor comerciale. Prin intrarea în vi-
goare şi aplicarea ei începând cu 1 ianuarie 1848 
a Convenţiei de unificare a vămilor celor două 
Principate Române şi a suprimării barierei vama-
le dintre ele, s-a înlesnit pe plan intern unirea celor 
două pieţe în una singură. Anume odată cu suprima-
rea liniei vamale dintre Moldova şi Ţara Româneas-
că au fost înlăturate orice tip de restricţii din calea 
circulaţiei mărfurilor dintre cele două Principate, 
adică trecerea mărfurilor fără plata taxelor vamale 
şi a altor impozite de orice natură şi nefiind supuse 
controlului vamal10.

Dacă anumite mărfuri erau trecute dintr-un prin-
cipat în altul şi după aceea erau exportate după hota-
rele Principatelor, se plăteau taxe vamale de export 
guvernului ţării prin care a trecut frontiera, iar veni-
turile acumulate de către vămi a celor două ţări tre-
buiau să fie puse în comun şi atribuite 1/3 Moldovei, 
2/3 Munteniei. Însă în această perioadă se menţine 
arendarea vămilor şi Convenţia moldo-muntea-
nă prevedea că vămile Moldovei şi Munteniei vor 
fi arendate prin licitaţie pentru o perioadă egală 
ambelor Principate.

Note:

1 Mitilineu M. Colecţiune de tratate şi convenţiunile 
Romăniei cu puterile străine de la anul 1368 pînă în zilele 
noastre. Bucureşti, 1874, p.489. 

2 Martens G.F. Recueil des principaux traites. Ed.2. 
Gottingen, 1853.

3 Mitilineu M. Op.cit., p. 512.
4 Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane ,,Ghe-

orghe Şincai” al Academiei Române, vol.V-VI, 2002-
2003. Bucureşti, 2029 p.

5 Scorpan Costin. Istoria României. Enciclopedie. 
Bucureşti: Nemira,1997; Ionaşcu Ion. Petre Bărbulescu. 
Gheorghe Gheorghe. Relaţiile internaţionale ale Români-
ei în documente (1368-1900). Culegere selectivă de trata-
te, acorduri, convenţii şi alte acte cu caracter internaţio-
nal. Bucureşti: Editura politică, 1971, p. 284.

6 Băicoianu C.I. Istoria politicii noastre vamale şi co-
merciale de la Regulamentul Organic şi pînă în present. 
Vol.I, partea I-II. Bucureşti, 1904, p.27.

7 Buşe C. Contribuţii privind regimul vamal al Princi-
patelor Române în perioada 1838-1874, în Analele Uni-
versităţii. Bucureşti, 1971, p.75-84.

8 Băicoianu C.I. Op.cit., p.27.
9 Petrescu Ghenadie, Sturza Dimitrie A., Sturza Di-

mitrie C., Colescu Vartic C. Acte şi documente relative 
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10 Martens G.F.- Fr.Murhard. Nouveau recueil general 
de traitées, tome XI (1847-1848), p.259-274.
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SUMMArY
Dans de nombreux Etats membres, les modalités d’appréciation des clauses abusives dans les contrats 

conclus avec les consommateurs ont entraîné d’importantes réformes du droit dans le sens d’une protec-
tion accrue du consommateur. C’est l’art. 4, § 1er de la Directive qui précise également les modalités 
d’appréciation du caractère abusif d’une clause en stipulant qu’il faut tenir compte « de la nature des 
biens ou services qui font l’objet du contrat » et qu’il est nécessaire de se référer « au moment de la 
conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les 
autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend ».

Par contre, le paragraphe 2 exclut l’appréciation du caractère abusif à l’égard de l’objet principal de 
la convention et du prix. Cette règle n’est, toutefois, applicable que lorsque les clauses en traitant sont 
rédigées de façon claire et compréhensible. De même l’objet principal du contrat et le rapport qualité/
prix peuvent être pris en considération dans l’appréciation du caractère abusif d’autres clauses.

blema abuzului de drept, în sensul căreia este 
abuzivă orice conduită presupunând exercitarea unui 
drept, care nu e conformă cu scopul economic şi soci-
al pentru care a fost instituit.

De fapt, atât la nivel european, cât şi în Republica 
Moldova, sistemul normelor din Directiva nr.93/13/
CEE privind clauzele abuzive în contractele încheia-
te cu consumatorii, respectiv normele de consum din 
art.712 al CC RM sunt elaborate, în esenţă, pentru cla-
uzele ce figurează în condiţiile generale prestabilite1. 
Astfel, chiar în conţinutul Directivei nr.93/13/CEE se 
prevede că aceasta se aplică doar în privinţa „contrac-
telor ce nu au constituit obiectul unei negocieri indivi-
duale”. Ţinând cont că conform domeniului de regle-
mentare directiva este minimală, legiuitorul francez a 
decis că poate să-şi lărgească protecţia2. 

Acesta se explică prin faptul că pot apărea dezba-
teri sau neclarităţi, atunci când va fi necesar de de-
terminat dacă o clauză este abuzivă: alin. (5) din art. 
L.132-1 al Codului de consum francez enunţă într-
adevăr că caracterul abuziv se apreciază în dependen-
ţă de circumstanţele ce influenţează redactarea con-
tractului. În baza celor elucidate, se poate de constatat 
că dacă o clauză a constituit obiectul unei negocieri 
individuale, judecătorul va fi mai puţin dispus să o 
declare abuzivă.

Datorită listei anexate la Codul de consum francez 
şi listei indicative a Directivei nr.93/13/CEE, clauze-

le abuzive pot fi determinate prin aprecierea lor după 
conţinut şi efectele pe care le produc. 

Sursa de identificare a criteriilor de apreciere a 
caracterului abuziv se regăseşte în prevederile art. 1 
alin.(l8) din Legea nr. 105-XV din 13.03.2003 şi, re-
spectiv, în art. 3 alin.(1) din Directiva nr.93/13/CEE, 
care stipulează că va fi întotdeauna abuzivă „clauza 
contractuală care nu a fost negociată direct cu con-
sumatorul dacă prin ea însăşi sau împreună cu alte 
prevederi din contract, creează, în detrimentul consu-
matorului şi contrar cerinţei bunei-credinţe, un deze-
chilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile păr-
ţilor”. Astfel, din cuprinsul acestor prevederi se pot 
deduce principalele condiţii care trebuie îndeplinite 
cumulativ pentru a se putea vorbi de existenţa unei 
clauze abuzive: lipsa negocierii directe (1), încălcarea 
bunei-credinţe (2) şi crearea unui dezechilibru semni-
ficativ între drepturile şi obligaţiile părţilor (3).

1. Absenţa negocierii individuale
Voinţa şi comuna intenţie a părţilor joacă un rol 

fundamental la formarea contractului, chiar dacă pot 
exista în diferite sisteme juridice legi de ordine publi-
că care nu permit părţilor să se abată de la conţinutul 
acestora.

O precauţie esenţială trebuie respectată la negoci-
erea şi elaborarea unui contract, conservând ideea că 
principalele sisteme juridice din lume supraveghează 
asigurarea libertăţii şi sincerităţii voinţei contractan-
ţilor, adică contractele negociate cu bună-credinţă. 
Această voinţă ar trebui să se exprime pe parcursul 

MODALITĂŢI  DE  APRECIERE  A  CARACTERULUI  AbUzIV 
ÎN  CAzUL  UNEI  CLAUzE  CONTRACTUALE  DE  CONSUM

olesea PLoTnIC, 
magistru în drept, doctorand (USM)

Recenzent:  Iurie MIHALACHE, doctor în drept, lector universitar (USM)

ematica supusă analizei în cele ce urmează tri-
mite, din punct de vedere terminologic, la pro-
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negocierilor, astfel încât actul final să fie redactat în-
tr-o formă clară, precisă şi completă3.

Principiile fundamentale care guvernează materia 
contractelor sunt reprezentate de principiul libertăţii 
contractuale şi principiul consensualismului, reguli 
care au ca scop garantarea formării libere a contrac-
telor, pentru ca natura şi conţinutul acestora să oglin-
dească, în mod exact, voinţa părţilor contractante4. 
Efectul acestor garanţii este anihilat prin existenţa 
unei clauze abuzive, de esenţa căreia este lipsa ne-
gocierii directe, definită în art.1 alin. (18) din Legea 
nr. 105-XV din 13.03.2003, dată fiind imposibilitatea 
consumatorului de a influenţa natura acelui contract.

În sistemul de drept al RM conţinutul negocierii 
contractuale este reglementat prin art. 515, şi anume: 
„O obligaţie se poate naşte prin iniţierea şi desfăşura-
rea negocierilor de încheiere a contractului”. Astfel, 
acest articol se preocupă de faza negocierilor sau de 
etapa precontractuală, astfel încât termenul sugerează 
o etapă premergătoare unui anumit contract pe care 
părţile doresc să-l încheie. 

Contractul este un acord între două sau mai multe 
manifestări de voinţă, intervenit pentru a crea, modifi-
ca, transmite sau stinge un raport juridic. Acest acord 
se realizează prin reunirea manifestărilor de voinţă 
emise în acest scop. Tot ce ţine de domeniul pregătirii 
acestui acord, până la momentul încheierii lui efecti-
ve, reprezintă etapa precontractuală sau faza negoci-
erilor. 

Conform art.712 alin.(1) din CC RM, „clauze con-
tractuale standard sunt toate clauzele formulate antici-
pat pentru o multitudine de contracte, pe care o parte 
contractantă (utilizator) le prezintă celeilalte părţi la 
încheierea contractului”, astfel încât conform alin.(2) 
al aceluiaşi articol „nu există clauze contractuale stan-
dard în măsura în care condiţiile contractului au fost 
negociate în particular între părţi”.

Pentru a atribui anumite clauze la categoria clau-
zelor contractuale standard nu este decisiv nici modul 
de prezentare (spre exemplu, dacă sunt prezentate în-
tr-un document separat sau au fost incluse în contrac-
tul semnat de către părţi, dacă sunt prezentate sub for-
ma unor documente tipărite sau sunt doar în computer 
etc.), nici faptul de cine au fost pregătite (partea însăşi 
sau o asociaţie profesională etc.), nici volumul aces-
tora (spre exemplu, dacă sunt numeroase şi se referă 
la toate sau la majoritatea aspectelor contractului, sau 
sunt doar câteva clauze care se referă, spre exemplu, 
la răspundere şi la modul de soluţionare a litigiului). 
Determinant este faptul că aceste clauze contractuale 
au fost elaborate anticipat pentru o folosire generală şi 
repetată şi au fost efectiv folosite într-un caz concret 

de către una dintre părţi, fără a negocia cu cealaltă 
parte. Deci, vor fi clauze contractuale standard numai 
acele clauze contractuale care au fost prezentate unei 
părţi şi pe care partea poate doar să le accepte în între-
gime sau să le respingă, fără a putea să le negocieze5.

Lipsa negocierii directe se materializează, aşa cum 
s-a arătat, prin contracte de adeziune sau prin condiţi-
ile generale de vânzare în privinţa cărora îşi produce 
efectul o prezumţie de abuz de putere economică, care 
poate fi răsturnată de către profesionist prin proba ne-
gocierii. 

Este interesant de examinat reglementarea dife-
renţiată privind probaţiunea în cazul clauzei inechi-
tabile (art.716, art.718-719 din CC RM) şi în cazul 
unei clauze abuzive (art.4 din Legea nr.105-XV din 
13.03.2003), şi anume:

– în cazul clauzelor contractuale standard interzise 
de art.718 şi art.719 din CC RM, sarcina probei se 
determină conform regulii generale, adică partea con-
tractantă care susţine nulitatea clauzei contractuale 
standard va face dovada acesteia6.

– În caz de dubii asupra interpretării unor clauze 
contractuale, acestea vor fi interpretate în favoarea 
consumatorului (art.4 alin.(5) din Legea nr.105-XV 
din 13.03.2003), iar proiectul Legii privind clauzele 
abuzive indică că „în cazul în care orice comerciant 
pretinde că a fost negociată individual o clauză stan-
dard, acestuia îi revine sarcina probei” (art. 5 alin. (4) 
din proiectul legii enunţate).

Prin urmare, prevederile Legii nr.105-XV din 
13.03.2003, precum şi a proiectului Legii privind cla-
uzele abuzive au o aplicabilitate mai eficientă pentru 
interesele economice ale consumatorilor în compara-
ţie cu normele de drept comun, deoarece în cazul unui 
litigiu de consum dacă un agent economic pretinde că 
o clauză standard preformulată a fost negociată direct 
cu consumatorul este de datoria lui să prezinte probe 
scrise în acest sens. Pentru admisibilitatea unei ast-
fel de probe, este necesară demonstrarea caracterului 
efectiv al negocierii, în sensul existenţei posibilităţii 
de a schimba conţinutul sau natura contractului, de 
unde se poate concluziona că nu poate exista negoci-
ere doar în virtutea unor simple discuţii pe marginea 
unor clauze7. Faptul negocierii unor clauze contractu-
ale nu exclude existenţa, în cadrul aceluiaşi contract, 
a unor clauze abuzive, întrucât negocierea parţială nu 
are ca efect înlăturarea posibilităţii aplicării normelor 
privind protecţia consumatorului împotriva clauzelor 
abuzive, în ceea ce priveşte întregul contract.

Prin urmare, clauzele contractuale elaborate de una 
dintre părţile contractului vor deveni clauze contrac-
tuale obligatorii, dacă agentul economic a adus la cu-
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noştinţa destinatarului ofertei toate clauzele viitorului 
contract, inclusiv clauzele contractuale standard, iar 
consumatorul a acceptat oferta, inclusiv clauzele con-
tractuale standard. Modul în care se face referinţă la 
clauzele contractuale standard poate fi foarte divers. 
De regulă, aceasta se face prin prezentarea unui text în 
care sunt încorporate toate clauzele contractuale stan-
dard. Însă poate fi folosită şi oricare altă modalitate 
de prezentare a clauzelor contractuale standard, care 
asigură posibilitatea celeilalte părţi de a lua cunoştinţă 
de conţinutul acestor clauze. Spre exemplu, afişarea 
acestora la sediul utilizatorului, în parcări, la oficiul 
de prestare a serviciilor de telecomunicaţii. Agentul 
economic este obligat să menţioneze faptul folosirii 
clauzelor contractuale standard (cu excepţia situaţiei 
în care aceasta nu este posibil din cauza circumstanţe-
lor cazului) şi modul în care cealaltă parte poate să ia 
cunoştinţă de aceste clauze8.

Absenţa negocierii directe se evidenţiază, de ase-
menea, în cazul ambiguităţii, obscurităţii unei clau-
ze contractuale, aşa cum rezultă din prevederile art. 
4, alin. (5) din Legea nr. 105-XV din 13.03.2003, 
conform cărora „în caz de dubii asupra interpretării 
unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate 
în favoarea consumatorului”. Litera acestei stipula-
ţii instituie, se pare, o sancţiune mai puţin drastică în 
privinţa ambiguităţii unei clauze, şi anume, înlătura-
rea sensului conferit acesteia de către profesionist şi 
preferarea unei interpretări a acelei clauze în avanta-
jul consumatorului. Dar, în măsura în care o astfel de 
clauză ambiguă creează un dezechilibru semnificativ 
între drepturile şi obligaţiile părţilor, aceasta va fi con-
siderată că întruneşte condiţiile unei clauze abuzive 
şi, în consecinţă, va fi sancţionată, mai sever de data 
aceasta, cu reputarea ei ca nescrisă, sancţiune întărită 
şi de jurisprudenţă9. Astfel, la prezentarea clauzelor 
contractuale standard, utilizatorul este obligat să ţină 
cont de eventualul handicap al celeilalte părţi (spre 
exemplu, analfabetismul) şi să prezinte clauzele con-
tractuale standard, în aşa mod încât cealaltă partea să 
aibă posibilitate reală de a lua cunoştinţă de conţinutul 
clauzelor standard10. 

2. Încălcarea bunei-credinţe
Ideea de bună-credinţă contractuală este pusă în 

aplicare pentru a justifica anularea anumitor clauze de 
iresponsabilitate sau de neexecutare, care creează un 
dezechilibru semnificativ în relaţiile contractuale.

În Roma antică, buna-credină era sesizată în partea 
ce ţine comportamentul tipizat al persoanelor de bune 
moravuri: Bona fides est officium viri boni (Buna-cre-
dinţă este o sarcină puternică a bunătăţii)11. Astfel, 
după A.Volansky, la Roma buna-credinţă „nu se refe-

rea atât la starea internă a subiecţilor (...), ci mai mult 
la conformitatea legăturii juridice cu o tradiţie urmată 
de către oamenii de bună-credinţă: ea indică o stare de 
conformitate socială”12. Mai târziu, J.Dabin aminteşte 
că „drepturile trebuie exercitate în mod civilizat, în- 
tr-un spirit de sociabilitate umană, iar judecătorul se 
va referi la aprecierea moralei persoanelor sincere”13. 

Inserarea bunei-credinţe în categoria criteriilor 
de determinare a clauzelor abuzive îi conferă aces-       
teia un nou rol, şi anume, acela de „criteriu de control 
al clauzelor abuzive”, după cum se poate deduce din 
prevederile art. 1 alin. (18) din Legea nr. 105-XV din 
13.03.200314.

Recurgerea, în scopul suprimării clauzelor abu-
zive la criteriul bunei-credinţe, considerat, de altfel, 
fundamentul abstract al clauzelor abuzive, se mo-
tivează prin existenţa abuzului de drept exercitat de 
partea contractantă mai puternică din punct de vedere 
economic. Acest abuz are ca şi consecinţă instalarea 
echilibrului contractual şi astfel ocolirea obligaţiei de 
bună-credinţă are ca efect inducerea în eroare a părţi-
lor, atât la momentul perfectării contractului, cât şi pe 
durata executării acestuia15, 16.

În conformitate cu art.11 lit.a) al Legii nr.105-XV 
din 13.03.2003 ,,consumatorul, la încheierea contrac-
telor, are dreptul de a lua liber decizii la achiziţionarea 
produsului, serviciului, fără a i se impune în contrac-
te clauze abuzive sau care pot favoriza folosirea unor 
practici comerciale abuzive, de natură a influenţa op-
ţiunea acestuia”.

În conformitate cu art.513 din CC RM „(1) De-
bitorul şi creditorul trebuie să se comporte cu bună-
credinţă şi diligenţă la momentul naşterii, pe durata 
existenţei, la momentul executării şi stingerii obliga-
ţiei. (2) Este nulă clauza prin care se derogă de la pre-
vederile alin.(1).”

De fapt, textul alineatului (1) este o reiterare şi o 
dezvoltare în domeniul obligaţiilor a dispoziţiilor cu 
caracter general ale art. 9 din prezentul cod: „Persoa-
nele fizice şi juridice trebuie să îşi exercite drepturile 
şi să îşi execute obligaţiile cu bună-credinţă, în acord 
cu legea, cu contractul, cu ordinea publică şi cu bune-
le moravuri. Buna-credinţă se prezumă până la proba 
contrară”. Dacă art. 9 se referă numai la exercitarea 
drepturilor şi executarea obligaţiilor, art. 513 extinde 
această obligaţie de diligenţă şi comportament de bu-
nă-credinţă şi la încheierea, pe toată durata existenţei, 
a executării şi stingerii raportului obligaţional.

Totuşi, ce este buna-credinţă? Sau în ce constă 
această obligaţie ori îndatorire de comportare cu 
bună-credinţă şi diligenţă? Legiuitorul nu defineşte 
conceptul de bună-credinţă, cu toate că îl utilizează 
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foarte des. Această sarcină i-a revenit doctrinei şi ju-
risprudenţei. Doctrina a identificat două forme de ma-
nifestare a bunei-credinţe în raporturile juridice civile 
care constituie, de fapt, funcţiile aceluiaşi concept al 
bunei-credinţe. Aceste două funcţii sunt: loialitatea în 
acte juridice şi, în special, în contracte şi credinţa ero-
nată, constând în a crede din eroare că se acţionează 
conform legii şi de care se ţine seama pentru a-l pro-
teja pe cel interesat contra consecinţelor iregularităţii 
actului. Este limpede că în cazul prezentului articol 
este vizată prima funcţie: loialitatea în actele juridi-
ce17. Acelaşi autor a decelat elementele constitutive 
ale acestei forme de manifestare a bunei-credinţe18:

a) Intenţia dreaptă, rezultanta loialităţii şi probită-
ţii, implică întotdeauna absenţa dolului şi a fraudei, 
violenţei, precum şi fidelitatea în angajamente; de 
asemenea probitatea sau loialitatea antrenează absenţa 
îndoielii, ignoranţă corectă şi justificată, care în drept 
poartă denumirea de eroare scuzabilă.

b) Diligenţa determină săvârşirea de acte sau fap-
te cu prevederea rezultatului circumscris în limitele 
legii. 

c) Legalitatea, adică săvârşirea unor acte cu conţi-
nut licit, este faţeta juridică a ordinii ca valoare mo-
rală. 

d) Abţinerea de la vătămarea sau de la păgubirea 
altuia cu ocazia instrumentării actului juridic.

Noţiunea de bună-credinţă poate fi înţeleasă diferit, 
în funcţie de elementul care predomină în conţinutul 
acesteia: cel subiectiv sau cel obiectiv19. Astfel, prin 
prisma elementului subiectiv, buna-credinţă implică 
un comportament diligent, de cooperare, în vederea 
realizării scopului contractului în ceea ce priveşte 
executarea lui, fapt care are ca urmare aprecierea bu-
nei-credinţe in concreto. Pe de altă parte, elementul 
obiectiv transformă buna-credinţă într-o modalitate de 
stabilire a dezechilibrului şi în asemenea caz aceasta 
se va stabili in abstracto20. După opinia noastră, buna-
credinţă reprezintă o normă obiectivă de comporta-
ment, deoarece această accepţiune prevalează analiza 
clauzelor abuzive.

În fine, în ceea ce priveşte noţiunea de bună-cre-
dinţă, se poate de menţionat în câteva cuvinte simple: 
„este de bună-credinţă cel are care un comportament 
onest şi conştiincios şi cel ce observă un comporta-
ment loial, cinstit, lipsit de răutate” sau cel care „are 
buna voinţă, loialitatea, preocuparea de a suporta 
cheltuieli în profitul cocontractantului său, de a cola-
bora cu el, de a-i facilita situaţia, într-un cuvânt de a-l 
iubi ca pe un frate” 21, 22.

Pe plan european, Directiva nr.93/13/CEE din 5 
aprilie 1993 dispune că: „întrucât, în conformitate cu 

criteriile generale selectate, aprecierea caracterului 
abuziv al clauzelor, în special în cadrul activităţilor 
publice de vânzare sau furnizare, prin care se asigură 
servicii colective care iau în considerare solidaritatea 
dintre utilizatori, trebuie completată cu mijloace pen-
tru efectuarea unei aprecieri globale a diferitelor inte-
rese implicate întrucât:

aceasta constituie o cerinţă de bună-credinţă; – 
la aprecierea bunei-credinţe, trebuie acordată o – 

atenţie deosebită forţei poziţiilor de negociere ale păr-
ţilor, faptului de a şti dacă consumatorul a fost încu-
rajat să-şi dea acordul pentru clauza în cauză şi dacă 
bunurile sau serviciile au fost vândute sau furnizate la 
cererea expresă a consumatorului; 

condiţia de bună-credinţă poate fi îndeplinită – 
de vânzator sau furnizor, atunci când acesta acţionea-
ză în mod corect şi echitabil faţă de cealaltă parte, de 
ale cărei interese legitime trebuie să ţină seama”.

Astfel, Directiva nr.93/13/CEE, în preambul, jus-
tifică recurgerea la criteriul general al bunei-credinţe 
prin prisma necesităţii unei evaluări globale a dife-
ritelor interese ale părţilor implicate în contract. De 
asemenea, se subliniază faptul că obligaţia de bună-
credinţă va fi considerată îndeplinită în măsura în care 
profesionistul va acţiona în mod echitabil, în ceea ce îl 
priveşte pe consumator şi interesele acestuia, accentul 
fiind pus pe posibilitatea, puterea de negociere a co-
contractantului şi pe faptul de a şti în ce măsură con-
sumatorului i-a fost indus consimţământul sau dacă 
serviciile sau bunurile au fost furnizate ca urmare a 
unei comenzi explicite a consumatorului23.

În baza celor expuse mai sus, rezultă că buna-cre-
dinţă se află la baza luptei împotriva clauzelor abuzi-
ve, căci aplicarea sa la stadiul executării contractului, 
pentru suprimarea acestor clauze, este unanim admisă 
de doctrină.
3. Dezechilibrul semnificativ dintre drepturile şi 

obligaţiile părţilor
Prevederile noţiunii de clauză abuzivă, definite de 

toate trei sisteme de drept, precizează că unul dintre 
elementele comune ale caracterului abuziv ale unei 
clauze contractuale este dezechilibrul semnificativ 
dintre drepturile şi obligaţiile părţilor. Însă, în acest 
context, se poate de observat că definiţia expresă de 
dezechilibru este omisă de legiuitori. După opinia 
doctrinară, dezechilibru semnificativ este, de fapt, ab-
senţa prestaţiilor echivalente, drept urmare a execu-
tării obligaţiilor contractuale de către părţi, indiferent 
dacă acest dezechilibru se produce efectiv sau acesta 
există doar în mod virtual24. 

Prima tentaţie, atunci când abordăm tema carac-
terului abuziv al clauzelor contractului de consum 
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este aceea de a înţelege „dezechilibrul semnificativ” 
între prestaţiile părţilor. La prima cercetare, se caută 
un dezechilibru masiv şi evident, însă viziunea care 
astfel se insinuează este una greşită, căci foarte rar 
caracterul abuziv al clauzelor redactate de către agen-
ţii economici capătă aspecte exorbitante sau excesi-
ve, astfel încât dezechilibrul să fie evident la prima 
lectură de către consumator a clauzelor contractuale. 
Dimpotrivă, de cele mai multe ori, clauzele abuzive 
prezintă acest caracter doar în economia contractului 
din perspectiva tuturor prestaţiilor la care părţile se 
îndatorează.

Deci, una şi aceeaşi clauză se poate dovedi abuzi-
vă într-un contract concret, pentru a nu fi astfel într-un 
alt contract de consum, prin care consumatorului i-au 
fost recunoscute, de pildă, drepturi care să compen-
seze concesiile contractuale făcute agentului econo-
mic. Prin urmare, o clauză prin care este suprimată 
posibilitatea consumatorului de a invoca excepţia de 
neexecutare a contractului, cerându-i-se să procedeze 
la executare chiar şi în ipoteza în care agentul econo-
mic nu-şi execută obligaţiile ori clauza prin care con-
sumatorul răspunde pentru neexecutarea obligaţiilor 
asumate, inclusiv în caz de forţă majoră, reprezintă 
stipulaţii contractuale abuzive în mod explicit25.

Deşi frecventă, clauza unui contract de leasing ori 
clauza unui contract de cumpărare pe credit a unui 
bun de consum, potrivit căreia consumatorul este da-
tor să plătească redevenţele până la achitarea integrală 
a preţului bunului respectiv, până la expirarea dura-
tei contractului de leasing, chiar şi atunci când bunul 
piere într-o împrejurare ori constituie forţă majoră (de 
ex., natura inundaţiilor care au devastat inclusiv în 
2010 mai multe localităţi ale ţării, distrugând şi astfel 
de bunuri) reprezintă o clauză abuzivă explicită. Cu 
toate acestea, în baza cercetărilor efectuate, am stabi-
lit că în nici un contract de acest gen judecătorii nu au 
înlăturat clauza în discuţie pe temeiul abuzivităţii, în 
parte, şi din pricina inculturii juridice a consumatori-
lor, care nu cunosc existenţa acestui remediu legal.

Dacă însă clauza în discuţie nu afectează în între-
gime dreptul consumatorului la invocarea excepţiei 
de neexecutare, ci doar o limitează la anumite cazuri, 
impunând consumatorului să execute parţial contrac-
tul, în ipoteza executării parţiale a prestaţiei agentului 
economic, clauza are mari şanse (în economia con-
tractului) de a nu fi considerată abuzivă, ci licită26.

Un alt exemplu: o clauză prin care agentul econo-
mic îşi rezervă dreptul de a rezilia unilateral şi nemo-
tivat contractul, în orice moment, este, incontestabil, 
abuzivă. Aceeaşi clauză s-ar putea dovedi (aproape 
întotdeauna) licită dacă, prin contract, i s-a rezervat 

consumatorului un drept de reziliere similar celui do-
bândit de agentul economic.

Apare întrebarea: când anume, aşadar, putem vorbi 
despre abuzul contractual şi, implicit, despre un „de-
zechilibru semnificativ” între poziţiile părţilor, în dau-
na consumatorului? Amprenta clauzelor abuzive este 
dată de faptul că, dacă ar fi avut posibilitatea reală de a 
alege, consumatorul nu le-ar fi acceptat. Mecanismul 
din care s-a născut reprimarea acestor clauze este cen-
trat pe ideea prezervării libertăţii consimţământului: 
există „dezechilibru semnificativ” între prestaţii ori de 
câte ori, raportată la ansamblul stipulaţiilor contrac-
tuale, respectiva clauză nu ar fi fost liber asumată de 
către consumator în ipoteza în care ar fi fost în măsu-
ră să negocieze. Reamintim faptul că prin definiţie, 
clauzele abuzive sunt dispoziţii contractuale marcate 
de absenţa negocierii, iar reprimarea lor se constituie 
într-o contrapondere la această „absenţă a libertăţii” 
consumatorului de a alege textul contractual.

În ceea ce priveşte natura dezechilibrului, aceasta 
este una dublă. Chiar dacă prevederile legale stipu-
lează un dezechilibru între „drepturile şi obligaţiile 
părţilor”, fapt ce va avea ca o consecinţă calificarea 
acestui criteriu ca fiind unul juridic, trebuie de avut în 
consideraţie scopul clauzelor abuzive de a afecta in-
teresele economice ale consumatorului, ceea ce are ca 
efect şi lărgirea sferei dezechilibrului, incluzând aici 
şi caracterul economic27.

Conceptul de dezechilibru semnificativ îşi găseş-
te originea în directiva din 5 aprilie 1993, transpusă 
în dreptul francez prin Legea din 1 februarie 1995 
(art.L.132-1 din Codul de consum francez) şi expusă 
în legislaţia RM prin conţinutul art.4 al Legii nr.105-
XV din 13.03.2003. Într-adevăr, anume la nivel co-
munitar s-a decis că trebuie de calificat abuzivă orice 
clauză ce nu s-a negociat individual şi care, în con-
tradicţie cu cerinţa de bună-credinţă, provoacă un 
dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile 
părţilor care decurg din contract, în detrimentul con-
sumatorului, art.4 al directivei precizând că „carac-
terul abuziv al unei clauze contractuale se apreciază 
luând în considerare natura bunurilor sau a serviciilor 
pentru care s-a încheiat contractul şi raportându-se, în 
momentul încheierii contractului, la toate circumstan-
ţele care însoţesc încheierea contractului şi la toate 
clauzele contractului sau ale unui alt contract de care 
acesta depinde”.

Prezentarea contextului contractual, în cadrul 
căruia trebuie de cercetat caracterul abuziv al unei 
clauze, trebuie elucidată prin prisma faptului că de-              
zechilibrul semnificativ dintre drepturile şi obligaţiile 
părţilor, element de calificare a unei clauze, poate fi 
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apreciat de către judecător doar în momentul formării 
contractului28. După apropierea mai multor stipulări 
contractuale, jurisprudenţa franceză a considerat că 
„condiţiile în care persoana X este lipsită de faculta-
tea de a exercita dreptul de a rezilia în orice moment 
contractul de abonare, creează în detrimentul acestuia 
un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obliga-
ţiile părţilor la contract (...) clauza (...) este deci abuzi-
vă, fiind declarată ca nescrisă”29. Într-adevăr, pe lângă 
conţinutul contractului, trebuie de făcut referinţă şi la 
circumstanţele ce influenţează încheierea contractu-
lui. Astfel dovada abuzului de puterea economică ar 
putea fi reţinută întotdeauna ca un element de probă 
pertinentă.
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SUMMArY
Numerous researchers tout the potential therapeutic benefits from human embryonic stem cells. Critics 

object to the fact that, in order to obtain stem cells, the embryos must be destroyed. This article presents 
an overview of the conflicting ethical arguments in favor of and against embryonic stem cell research. 
Research on the early human embryo has long been recognized as essential to progress in a host of bio-
medical areas from reproductive medicine to the treatment of pediatric cancers. Now, with the possibility 
of stem cell research and cell replacement therapies, embryo research holds out the promise of cures 
for many serious disease conditions such as diabetes and Alzheimer’s disease. Despite its importance, 
however, human embryo research has met powerful opposition. Among the questions we examine in our 
scientific paper are: What is the impact of new biological information on our thinking about life’s begin-
ning? May parents risk injuring a child in order to have it? What role should religion play in shaping 
biomedical policy in a controversial area like this? This is a fascinating insider’s account of one of the 
most important, if unsuccessful, recent efforts to come to terms with a controversial area of scientific 
research. At the same time, several recommendations of lege ferenda were proposed. 

fiinţei umane. O problemă deosebit de delicată 
în domeniul interdisciplinar o trezesc frământările 
juriştilor şi ale medicilor care, înfruntând împreună 
controversele etice, rezultate în urma progreselor şti-
inţifice, încearcă să găsească limita inferioară a vieţii 
şi protecţia ei juridico-penală de diverse abuzuri.

Pe plan intern, punerea în aplicare a unui sistem 
penal eficient presupune existenţa a priori a unor defi-
niţii precise ale noţiunilor la care acest sistem penal se 
referă explicit: viaţa, moartea, persoana, fiinţa uma-
nă. În acest context, suntem de acord cu autorii1, care 
menţionează că frontierele dreptului la viaţă rămân 
imprecise şi controversate pe plan juridic internaţio-
nal, disputele centrându-se pe protecţia embrionului şi 
fetusului uman. Cercetând limita inferioară a acestui 
drept, devine neclar dacă trebuie să ne referim la mo-
mentul naşterii sau la cel al concepţiei.

Ca urmare, ne întrebăm care este limita inferioară 
a vieţii omeneşti, când viaţa omului se bucură de o 
protecţie legală, când apare demnitatea persoanei şi 
care sunt dimensiunile ei?

Pentru a răspunde la aceste întrebări deosebit de 
dificile, ne vom axa în studiul nostru, în primul rând, 
pe sintetizarea conceptelor etice şi religioase privind 
fiinţa umană şi demnitatea ei; vom supune cercetării 

riguroase unele probleme juridice şi bioetice legate de 
statutul embrionului atât din punct de vedere interna-
ţional, cât şi din punct de vedere naţional, folosind 
metoda analizei comparative a legislaţiei altor state, 
şi, ca urmare, vom propune noile viziuni doctrinare 
şi recomandări de lege ferenda pentru perfecţionarea 
legislaţiei penale a Republicii Moldova.

Părerile filosofice şi religioase privind statutul em-
brionului uman sunt variate. Diversele religii au po-
ziţii total diferite faţă de statutul embrionului uman. 
Astfel, poziţia islamului este mai suplă decât cea a Bi-
sericii Catolice2. Cercetările asupra embrionului uman 
sunt acceptate în măsura în care ele preced momentul 
când embrionul capătă suflet, respectiv a 40-a zi de la 
fecundaţie. Poziţia evreilor este determinată de faptul 
că nici Biblia şi nici Talmudul nu prevăd că statutul 
întreg al fiinţei umane există în momentul fecundă-
rii, acesta dobândindu-se abia după o dezvoltare de la 
fecundare. Drept urmare, în afara uterului, embrionul 
nu are un statut juridic.

Biserica Catolică consideră că fiinţa umană există 
din momentul fecundării, iar embrionul este conside-
rat o fiinţă umană care are dreptul de a fi respectată 
şi care trebuie să se dezvolte şi să ajungă la termen3. 
Nu este acceptată nici o distincţie între embrionii in 
vivo şi in vitro. Cercetările asupra embrionului uman 
trebuie să fie condamnate. Dezvoltarea recentă a şti-
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VErSUS  PROGRESUL  ŞTIINŢIFIC: 
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ănătatea populaţiei constituie una dintre valorile 
fundamentale definitorii pentru însăşi existenţa 
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inţelor biomedicale repune în discuţie cu o mai mare 
intensitate această problemă.

Ţinând cont de progresul ştiinţelor medicale şi de 
posibilitatea anumitor abuzuri, ar fi preferabil să-i fie 
recunoscut embrionului uman un statut juridic care 
să-i asigure, în mod eficient, protecţia. Consecinţe-
le manipulărilor genetice, ale experimentelor asupra 
embrionului uman sau cele ale naşterilor controlate 
medical pot fi uneori foarte grave şi protecţia copilu-
lui ce urmează să se nască devine la fel importantă ca 
cea a copilului deja născut4. 

O propunere relativ recentă formulată de doctrină5 
propune suplimentarea grupelor de drepturi ale omu-
lui cu încă una, reprezentată de drepturile la demni-
tatea persoanei împotriva abuzurilor ştiinţei. După 
cum putem observa din analiza actelor normative 
internaţionale în domeniu, demnitatea persoanei, ca 
sursă a drepturilor omului, este protejată şi prin lege. 
Astfel, dreptul de a nu fi supus torturii, tratamentelor 
şi pedepselor inumane şi degradante (art.3 din Con-
venţia Europeană a Drepturilor Omului6 reprezintă 
fundamentul interpretărilor succesive care au apărut 
în procesul elaborării unor concepte referitoare la sta-
bilirea gradului de afectare a demnităţii umane.

Argumentele invocate de doctrina juridico-pena-
lă contemporană se referă la progresul ştiinţific care 
poate atinge rădăcinile vieţii, poate produce modifi-
cări impresionante asupra omului sau poate pune în 
pericol însăşi specia, împingând curiozitatea ştiinţifi-
că dincolo de limitele admise. 

În acest context, autorul A.Ciuca menţionează: 
„Inerentă fiecărei persoane, demnitatea înseamnă şi 
«a fi» (în primul rând) dar şi «a avea». Ea nu ţine 
de un statut identitar al persoanei (spre exemplu, na-
ţionalitatea) sau de anumite criterii de evoluţie per-
sonală. Fiecare persoană are propria demnitate şi 
ştie exact în ce moment i s-a adus atingere şi în ce 
mod”7. 

Credem însă că scopul primordial al acestei por-
niri este asigurarea protecţiei efective şi suficiente a 
demnităţii persoanei în cadrul progresului ştiinţei me-
dicale. 

Continuând propria idee, autorul citat supra sub-
liniază: „Omul, din punctul de vedere al drepturilor 
omului, are o demnitate proprie şi este, pe lângă su-
biect de drept, persoană. Ideea naturii duale – mate-
rială şi spirituală – a fot impusă de creştinism. Sci-
entismul, prin susţinerea că nătura umană este pur 
biologică şi prin punerea semnului egalităţii între 
personalitatea juridică şi o tehnică de care ne putem 
folosi după bunul plac, a fost nefast. Reducerea omu-
lui la biologic în scopul transformării societăţii într-o 

lume darwiniană supusă legii celui mai puternic s-a 
dovedit a fi o gravă eroare” 8. Suntem de acord cu 
argumentele aduse de către autorul citat care, după 
părerea noastră, sunt absolut corecte, motivul pentru 
care Declaraţia Universală9 impune un drept universal 
şi imprescriptibil.

Conceptul de demnitate umană presupune respec-
tul integrităţii corpului uman materializat în inter-
dicţia cercetărilor asupra embrionului uman. Statu-
tul juridic al embrionului uman a generat o puternică 
dispută în filozofie, religie, ştiinţă şi drept. În acest 
context, autorii M.-M. Pivniceru şi F.-D. Dăscălescu 
subliniază: „Paradoxal, tocmai dreptul la viaţă – un 
principiu esenţial, constituind condiţia indispensa-
bilă de a exercita celelalte drepturi garantate, nu se 
bucură de stabilirea unor frontiere bine determinate. 
Ezitările pe acest plan generează interpretări şi in-
certitudini nedorite asupra protecţiei acestui drept 
primar” 10.

După cum putem observa, problema se pune din-
tr-o dublă perspectivă: 

recunoaşterea dreptului la avort şi −	
protecţia fetusului. −	

Evoluţia actelor normative în domeniul protecţiei 
internaţionale a embrionului uman poate fi reprezen-
tată în două etape:

 Elaborarea–  Recomandărilor Consiliului Euro-
pei în privinţa protecţiei fetusului şi a prevenirii folo-
sirii abuzive a manipulărilor genetice; 

 Adoptarea – Convenţiei asupra drepturilor omu-
lui şi biomedicinei (Oviedo, Spania, 4 aprilie 1997).

Aşadar, prima etapă a fost reprezentată de urmă-
toarele recomandări ale Consiliului Europei:

Recomandarea Consiliului Europei privind ingi-1. 
neria genetică, nr. 934/198211, care defineşte această 
noţiune ca fiind „aplicarea noilor tehnici ştiinţifice de 
recombinare artificială a materialului genetic prove-
nit de la organismele vii”.

Recomandarea Consiliului Europei privind fo-2. 
losirea embrionilor umani şi a fetusilor în scopuri 
terapeutice, ştiinţifice, industriale şi comerciale, nr. 
1046/198612. Ea cuprinde şi un Appendix, care trasea-
ză regulile ce guvernează folosirea embrionului sau 
fetusului uman şi prelevarea ţesuturilor lor în scopuri 
de diagnosticare şi terapeutice. Conform prevederilor 
expuse în §10 al acestui document, se consideră că em-
brionul şi fetusul uman trebuie să fie trataţi în toate 
circumstanţele cu respectul datorat demnităţii umane 
şi că folosirea ţesuturilor trebuie să fie strict limitată şi 
reglementată în vederea realizării scopurilor terapeuti-
ce pentru care nu există alte mijloace. Sunt considerate 
ca folosiri nedorite sau deviaţii de la tehnicile care con-
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stau în utilizarea embrionilor şi fetușilor sau ţesuturilor 
lor în scopuri strict terapeutice următoarele fapte:

Crearea unei fiinţe umane identice prin clona-a) 
re sau prin alte metode, inclusiv în vederea selectării 
rasei.

Implantarea unui embrion uman în uterul altui b) 
animal sau invers.

Fuziunea gameților umani cu aceia ai altui ani-c) 
mal.

Crearea embrionilor din sperma ce aparţine d) 
diferiților indivizi.

Fuziunea embrionilor sau orice altă operaţie e) 
care poate să producă himere.

Ectogeneză, adică producerea unei fiinţe uma-f) 
ne autonome în afara uterului unei femei, ce înseamă-
nă într-un laborator.

Crearea unor copii din persoane cu acelaşi sex.g) 
Alegerea sexului copilului prin manipulări ge-h) 

netice, în vederea unor scopuri nonterapeutice.
Crearea unor gemeni identici.i) 
Cercetările efectuate pe embrioni umani via-j) 

bili.
Experimentele efectuate pe embrioni umani k) 

vii, indiferent viabili sau neviabili.
Păstrarea embrionilor l) in vitro peste 14 zile 

după fertilizare (cu reducerea timpului necesar pentru 
congelarea embrionilor).

Recomandarea Consiliului Europei privind fo-3. 
losirea embrionilor şi fetușilor umani în cercetările 
ştiinţifice, nr. 1100/198913. Conform acestui document, 
se consideră că este potrivit ca protecţia legală să fie 
acordată embrionului uman din momentul fertilizării 
celulei ou, urmărind aceleaşi reguli ca cele menţiona-
te în Recomandarea CE nr. 1046/1986. 

Recomandarea Consiliului Europei asupra 4. 
pregătirii unei Convenţii de Bioetică, nr. 1160/199114, 
afirmă importanţa acestui nou domeniu: aplicaţiile 
combinate ale biologiei, biochimiei şi medicinei dau 
naştere unor probleme universale care necesită soluţii 
eficiente şi care au determinat apariţia unei noi disci-
pline numită Bioetică.

Recomandarea Consiliului Europei referitoare 5. 
la protecţia şi brevetabilitatea produselor de origine 
umană, nr. 1240/199415, precizează că „fiinţa uma-
nă este un subiect de drept – şi nu obiect, iar corpul 
uman este inviolabil şi inalienabil, fiind legat de per-
soana fizică titulară de drepturi şi obligaţii şi că în 
consecinţă pot fi instituite limite în privinţa folosirii 
acestuia”. În plus, corpul uman sau diferite părţi ale 
sale nu trebuie să constituie o sursă de profit.

Pornind de la cele expuse mai sus, putem conclu-
ziona că fiecare dintre cele cinci Recomandări repre-

zintă un pas înainte pe calea protecţiei eficiente a em-
brionului şi a fetusului uman. Prin aceste documente 
internaţionale, au fost întreprinse primele încercări de 
prevenire a abuzurilor ce pot fi comise în domeniul 
manipulărilor genetice, demonstrând importanţa ma-
joră a acestui subiect şi preocuparea continuă a Consi-
liului Europei de acest domeniu. Toate au contribuit la 
adoptarea unei convenţii europene generalizate de bi-
oetică, în care să fie formulate principii şi limite bine 
definite. Aceste recomandări au constituit şi o sursă de 
inspiraţie pentru adoptarea şi perfecţionarea legislaţi-
ilor naţionale în domeniul bioeticii.

În cadrul următoarei etape după mai mulţi ani de pre-
gătiri şi controverse a fost adoptată Convenţia asupra 
Drepturilor Omului şi Biomedicinei la 7 aprilie 1997, la 
Oviedo (Spania)15. Acest document este primul act nor-
mativ legal adoptat desemnat să protejeze demnitatea, 
drepturile şi libertăţile omului, prin intermediul unei 
serii de principii şi interdicţii împotriva folosirii greşite 
a descoperirilor medicale şi biologice. Menţionăm că 
prin intermediul acestui document internaţional, s-au 
impus anumite limite ale biomedicinei tocmai pentru a 
evita atingeri grave ale demnităţii persoanei. În speci-
al, problema consimţământului pacientului, dreptul la 
consimţământul informat, limitările în ce priveşte pro-
fitul pentru utilizarea unor părţi ale corpului sunt doar 
câteva dintre ideile principale ale acestui act normativ. 

Studiul Convenţiei de la Oviedo ne obligă să reţi-
nem următoarele principii fundamentale:

Interesul şi binele fiinţei umane trebuie să pri-−	
meze asupra interesului unic al societăţii sau al ştiinţei 
(art.2).

Orice intervenţie în domeniul sănătăţii, inclusiv −	
cercetarea, trebuie să se facă cu respectarea normelor 
şi obligaţiilor profesionale (art.4).

Intervenţia destinată să modifice genomul −	
uman nu se poate face decât din motive preventive, 
diagnostice sau terapeutice şi numai dacă nu are drept 
scop introducerea unei modificări în genomul descen-
denţilor (art.13).

Utilizarea tehnologiilor de procreaţie asistată −	
medical nu este admisă pentru alegerea sexului viito-
rului copil decât în scopul evitării unei boli ereditare 
grave legate de sex (art.14).

nu se poate întreprinde nici o cercetare pe o −	
persoană decât dacă sunt întrunite cumulativ urmă-
toarele condiţii:

nu există nici o metodă alternativă la cercetarea 	
pe fiinţe umane, de eficacitate comparabilă;

riscurile la care se poate expune persoana nu 	
sunt disproporţionate, în comparaţie cu beneficiile po-
tenţiale ale cercetării;
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proiectul de cercetare a fost aprobat de instanţa 	
competentă după ce a făcut obiectul unei examinări 
independente asupra pertinenţei sale ştiinţifice, inclu-
siv al unei evaluări a importanţei cercetării, precum 
şi al unei examinări pluridisciplinare a acceptabilităţii 
sale pe plan etic;

persoana pe care se fac cercetări este informată 	
asupra drepturilor sale şi asupra garanţiilor prevăzute 
prin lege pentru protecţia sa;

consimţământul prevăzut la art.5 a fost dat 	
în mod expres, specific şi a fost consemnat în scris. 
Acest consimţământ poate fi retras în orice moment, 
în mod liber;

atunci când cercetarea pe embrion 	 in vitro este 
permisă de lege, aceasta va asigura o protecţie adec-
vată a embrionului;

este interzisă crearea de embrioni umani în sco-	
puri de cercetare.

Descoperirile asupra genomului uman şi aplicarea 
lor au determinat o perspectivă pozitivă, dar şi mari 
temeri. Dezvoltări în acest domeniu pot conduce la 
beneficii importante pentru umanitate, dar şi folosi-
rea greşită a ingineriei genetice poate pune în pericol 
nu numai individul, ci întreaga specie umană. În acest 
context, autorii M.-M. Pivniceru şi F.D. Dăscălescu 
atenţionează: „Cea mai mare temere ar fi aceea că 
modificările intenţionate asupra genomului uman ar 
putea urmări crearea unui individ sau a unui întreg 
grup selecţionat, dotat cu anumite caracteristici şi ca-
lităţi speciale” 17.

În conformitate cu prevederile art.14 al Convenţi-
ei, utilizarea tehnicilor de controlare medicală a pro-
creării nu este admisă pentru a determina sexul copi-
lului ce urmează să se nască, cu excepţia cazului când 
se doreşte a se evita o boală ereditară gravă legată de 
sex. Determinarea înţelesului exact şi a gradului de 
intensitate al unei boli ereditare grave rămâne în sar-
cina dreptului intern.

Problema protecţiei embrionului se referă numai 
la perioada scurtă în care embrionul se găseşte in vi-
tro. Protecţia devine un obiectiv mult mai important 
pentru embrionii care nu sunt implantaţi, ci păstraţi 
pentru cercetări sau implantări ulterioare. Mai mult 
„pre-embrionul” a fost deja definit18. Aşadar, autorii 
V.Astărăstoae, M.-C.Ungureanu, O.Stoica relatează, 
în acest sens, următoarele: „Prin pre-embrion se de-
semnează etapele de dezvoltare a embrionului uman 
în primele 4 zile. Această denumire încearcă să justi-
fice din punct de vedere etic şi legal experimentele pe 
embrionul uman mai mic de 14 zile” 19.

Pentru a justifica distincţia dintre „embrion” şi 
„pre-embrion” European Science Foundation a susţi-

nut că există diferenţe esenţiale între aceştia şi că ele 
pot fi analizate pe baza a trei criterii:

Posibilitatea de a suferi	  (percepţia sinelui); tu-
bul neural se formează în jurul celei de a 32-a zile 
după fecundare; linia primitivă apare în a 13-14 zi; 
linia primitivă inaugurează o oarecare sensibilitate in-
dividuală.

Individualitatea	  caracteristică fiinţei umane; 
până la 14 zile embrionul este divizibil, putând da 
naştere gemenilor monozigoţi.

Dependenţa de corpul mamei.	  Pre-embrionul 
începe nidaţia în uter în ziua a 6-7-a şi o încheie în a 
14-a zi20.

În această ordine de idei, autorii V.Astărăstoae, 
M.-C.Ungureanu, O.Stoica opinează: „Embrionul 
uman nu este numai expresia genetică completă a 
fiinţei umane, dar şi un puternic simbol al regeneră-
rii umane. Astfel, putem să-l apreciem şi să-i oferim 
recunoaştere legală, chiar dacă noi nu recunoaştem 
nici ovulul, nici spermatozoidul. Pe de altă parte, 
recunoaştem şi acceptăm o pierdere semnificativă 
de embrioni şi nu facem eforturi pentru a-i recupe-
ra” 21.

În cadrul acestor polemici ştiinţifice, ne întrebăm – 
care este destinul embrionilor supranumerari rezultaţi 
prin fertilizare in vitro?

Se oferă patru soluţii:
Criorezervarea care poate oferi embrion acelo-(1) 

raşi părinţi în cazul eşecurilor procedurilor de fertili-
zare in vitro sau, după o anumită perioadă de la prima 
sarcină, când părinţii îşi mai doresc alţi copii; acest lu-
cru se face numai cu consimţământul ambilor părinţi.

Donarea embrionilor unui alt cuplu steril.(2) 
Folosirea în cercetarea ştiinţifică.(3) 
Distrugerea acestor embrioni(4) 22.

În cazul în care proiectul cuplului este irealizabil 
sau abandonat, embrionii obţinuţi pot urma trei căi:

distrugerea acestora;−	
donarea de embrioni unor cupluri infertile, cu −	

probleme particulare;
donarea în vederea cercetării.−	

Înaintea începerii procedurilor, după informarea 
cuplului asupra etapelor şi procedurilor, se cere aces-
tuia semnarea unui document în care se specifică dacă 
este sau nu de acord cu congelarea embrionilor şi care 
va fi soarta acestora în caz că nu pot fi folosiţi de către 
cuplul respectiv.

Pornind de la analiza actelor internaţionale în vi-
goare, a legislaţiei altor state şi a doctrinei existente 
în domeniul dat, putem conchide că embrionii neim-
plantaţi, care nu au avut niciodată statutul de viabi-
lii, ar putea fi folosiţi în scopuri de cercetare înainte 
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de distrugere, atunci când beneficiile aduse cercetării 
medicale justifică sacrificiul. 

Ţinând cont de progresul ştiinţific şi de pericolele 
implicate, ar fi de dorit ca în legislaţia Republicii Mol-
dova să îi fie recunoscut embrionului un statut juridic 
special, care să-i permită să fie protejat în mod eficient. 
Cu alte cuvinte, se conturează o nouă tendinţă a dreptu-
lui de a proteja originea omului şi demnitatea umană. 

Confruntat cu păreri diferite, dreptul încearcă să 
definească statutul juridic al embrionului, în centrul 
dezbaterii aflându-se „potenţialitatea” embrionului 
de a deveni o fiinţă umană. Pentru că „potenţialita-
tea” fiinţei umane nu reprezintă decât o posibilitate 
care trebuie confirmată, embrionului uman i se poate 
nega statutul juridic şi, pe cale de consecinţă, el va fi 
considerat un simplu obiect de laborator. Dobândirea 
statutului cere ca fiinţa umană să fie aptă de a fi titula-
ră unor drepturi pe care să le exercite. Diferenţa dintre 
om şi om juridic se accentuează în privinţa embrio-
nului, deoarece acesta nu este decât o potenţială fiinţă 
umană, neputându-i-se recunoaşte capacitatea de a fi 
titular de drepturi pe care să le exercite.

În urma dezbaterilor cu caracter bioetic, juriştii şi 
medicii se opresc la o definiţie aparent clară: embrio-
nul uman este „un organism în curs de dezvoltare de 
la oul fecundat până la realizarea unei forme capabi-
le de o formă autonomă şi activă” 23. Respectiv, em-
brionul uman nu poate fi considerat un lucru (un bun), 
ci este în mod evident o „persoană prin destinaţie” 
sau, mai precis, o „persoană potenţială”. 

Totodată, pot apărea anumite controverse şi discu-
ţii pe marginea legitimităţii acestor procedee din punct 
de vedere juridico-penal. În cele mai multe cazuri, se 
optează pentru congelarea embrionilor neimplantaţi 
justificând această manoperă prin diverse motive, cum 
ar fi implantarea ulterioară la acelaşi cuplu, donarea 
pentru alte cupluri sterile sau folosirea în cercetările 
biomedicale ulterioare. Spre regret, ne putem ciocni de 
anumite probleme etice şi juridice, şi anume, chestiuni 
legate de congelarea îndelungată a embrionului care 
poate schimba legile eredităţii şi, ca urmare, poate răs-
turna întregul nostru comportament reproductiv. 

Lipsa de protecţie juridică a embrionului se regă-
seşte în dispoziţiile legale referitoare la întreruperea 
voluntară a sarcinii. Nu există încă o poziţie coerentă, 
unitară, în privinţa statutului embrionului. Oamenii de 
ştiinţă văd pe embrion un material de cercetare ex-
cepţional, celulele embrionului permiţând vindecarea 
unor boli neurologice sau genetice. Amintim, în acest 
sens, că este imposibil să se interzică cercetările asu-
pra embrionului. Prin cercetarea ştiinţifică a embrio-
nului, se pot identifica remedii pentru tratarea bolilor 

sistemului nervos (boala Alzheimer, scleroza plăci-
lor), bolilor imunodeficitare, diabetului, infarctelor 
miocardiace etc.

Din aceste considerente, legislaţia unor state euro-
pene (de exemplu, Marea Britanie24, Finlanda) impu-
ne distrugerea obligatorie a embrionului fertilizat in 
vitro până la 14 zile de dezvoltare. Legislaţia franceză 
permite congelarea embrionilor apăruţi în surplus pe 
parcursul fertilizării in vitro a unui cuplu, numai cu 
condiţia că acest termen nu va depăşi perioada de cinci 
ani după expirarea căreia embrionii congelaţi sunt su-
puşi nimicirii25. În Germania legea penală pedepseşte 
orice acţiune de fertilizare in vitro a embrionului care 
este efectuată cu un alt scop decât cel de implantare în 
uterul femeii pentru sarcina ulterioară a acesteia26. 

Statele europene fiind semnatare la Convenţia de 
la Oviedo și au asumat obligaţia de a nu produce em-
brioni umani cu scopuri ştiinţifice. Unele particula-
rităţi şi precizări le putem întâlni, spre exemplu, în 
Danemarca, unde legislaţia naţională interzice crearea 
embrionilor cu scopul cercetărilor medicale, acestea 
din urmă pot fi efectuate numai asupra embrionilor 
creaţi în surplus pentru fertilizarea unui cuplu. Legis-
laţia spaniolă permite efectuarea cercetărilor medicale 
asupra embrionilor neviabili27, ca urmare apare pro-
blema stabilirii viabilităţii embrionului. 

În această ordine de idei, analizând conţinutul No-
ului Cod penal român28 în cap. IV al Părţii speciale 
Crime şi delicte privind manipularea genetică, găsim 
trei articole de sine stătoare necunoscute Codului pe-
nal anterior, care incriminează alterarea genotipului 
uman (art.193), utilizarea periculoasă a ingineriei ge-
netice (art.194) şi crearea ilegală de embrioni umani 
şi clonarea (art.195). Aceste norme juridico-penale au 
fost introduse în urma ratificării unui şir întreg de acte 
normative europene în domeniul drepturilor omului şi 
a biomedicinei. 

Alterarea genotipului uman este definită în litera-
tura de specialitate ca un delict de manipulare geneti-
că ce constă în transformarea (denaturarea sau modi-
ficarea) proprietăţilor ereditare ale unui organism de 
natură umană29. Manipulările asupra genelor umane 
pot fi efectuate în scopul înlăturării sau reducerii unor 
malformaţii sau infirmităţi grave, de natură să ducă la 
alterarea genotipului. Alterarea genotipului se poate 
realiza prin administrarea de medicamente, prin injec-
tarea unor viruşi modificaţi genetic etc. Această nor-
mă juridico-penală are drept scop protecţia genotipu-
lui uman (suma proprietăţilor ereditare (transmise din 
generaţie în generaţie) ale unui organism uman) îm-
potriva oricăror intervenţii artificiale sau antropice.

Totodată, utilizarea periculoasă a ingineriei gene-
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tice este o crimă de manipulare genetică ce constă în 
folosirea cunoştinţelor despre ereditate şi variabilita-
tea organismelor pentru a produce arme biologice sau 
alte forme de exterminare în masă. Ingineria genetică 
desemnează ansamblul de tehnici şi de proceduri care 
modifică biologia moleculară şi celulară a unui orga-
nism prin mijloace care nu sunt posibile în condiţii 
naturale sau prin procese naturale. Astfel de tehnici 
includ: fuziunea celulară, introducerea unei noi gene 
şi schimbarea poziţiei genelor, tehnologia ADN re-
combinat, micro- şi macrocapsularea.

În art. 195 sunt incriminate două infracţiuni:
art. 195 alin. (1) crearea de embrioni umani în −	

alte scopuri decât procreaţia;
art. 195 alin. (2) crearea a unei fiinţe umane ge-−	

netic identice unei alte fiinţe umane vii sau moarte, 
prin clonare.

Prin incriminarea acestor fapte, legiuitorul român 
a încercat să asigure protecţia juridico-penală a soci-
etăţii împotriva denaturării speciei umane, sau pentru 
evitarea unor schimbări genetice ireversibile.

În sfârşit, pentru a determina limita inferioară a 
dreptului la viaţă (incluzând aici şi o protecţie efici-
entă a embrionului şi fetusului uman), este necesară 
o prevedere expresă în legislaţia penală a Republicii 
Moldova. 

În această ordine de idei, reamintim că prin Legea 
Republicii Moldova nr.1265 din 19.07.200230 a fost ra-
tificată Convenţia pentru protecţia drepturilor omului 
şi a demnităţii fiinţei umane în ceea ce priveşte aplica-
ţiile biologiei şi ale medicinei şi Protocolul adiţional 
la Convenţie referitor la interzicerea clonării fiinţelor 
umane. Însă, analizând prevederile Codului penal al 
Republicii Moldova, observăm unele lacune şi nea-
junsuri care cer a fi completate şi modificate pentru 
perfecţionarea legislaţiei juridico-penale în domeniul 
apărării drepturilor embrionului, demnităţii umane şi 
a intereselor societăţii în general împotriva abuzurilor 
ştiinţei. Aşadar, pornind de la conţinutul prevederilor 
legislative internaţionale în vigoare şi pentru suplini-
rea legislaţiei penale autohtone, recomandăm urmă-
toarele propuneri de lege ferenda:

Modificarea art. 144 al Codului penal (Clona-1. 
rea) cu următorul conţinut:

„Art. 144. Utilizarea ilegală a ingineriei genetice
Utilizarea ilegală a ingineriei genetice, adică să-

vârşirea uneia dintre următoarele fapte: 
crearea unei fiinţe umane identice prin clona-a) 

re sau prin alte metode, inclusiv în vederea selectării 
rasei;

implantarea unui embrion uman în uterul altui b) 
animal sau invers;

fuziunea embrionilor sau orice altă operaţie c) 
care poate să producă himere;

ectogeneză, adică producerea unei fiinţe umane d) 
autonome în afara uterului unei femei, ce înseamănă 
într-un laborator;

crearea unor copii din persoane cu acelaşi sex;e) 
alegerea sexului copilului prin manipulări ge-f) 

netice, în vederea unor scopuri nonterapeutice;
crearea unor gemeni identici – se pedepseşte cu g) 

închisoare de la 16 la 20 de ani sau cu detenţiune pe 
viaţă”.

Modificarea art.161 al Codului penal (Efectu-2. 
area implantării artificiale sau a implantării embrio-
nului fără consimţământul pacientei) cu următorul 
conţinut:

„Art. 161. Acţiuni ilegale de manipulare a embri-
onilor umani

Crearea embrionilor umane în scop de cercetare, 
experiment efectuat pe embrioni umani vii, indiferent 
viabili sau neviabili, sau orice altă acţiune de fertili-
zare in vitro a embrionului care este efectuată cu un 
alt scop decât cel de implantare în uterul pacientei 
pentru sarcina ulterioară a acesteia, – se pedepseşte 
cu închisoare de la 7 la 15 ani.”

Completarea Părţii speciale a Codului penal cu 3. 
art.1611 după cum urmează:

„Art. 1611. Încălcarea regulilor de păstrare a em-
brionilor umani

Încălcarea regulilor de păstrare a embrionilor 
umani in vitro, dacă termenul de prezervare a embrio-
nilor fertilizaţi a depăşit termenul de paisprezece zile, 
– se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani.”
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SUMMArY
This publication is dedicated to legal framework stipulated in special normative acts related to pensions 

for certain categories of citizens (lawyers, prosecutors, town councillors, civil servants, militaries, aero-
nautic personnel), which underwent modifications and completions through the Law nr.56 of 09.06.2011 
on modification and completion of some legislative acts. We have to mention that through publication of 
the Law on July 1, 2011 in the Monitorul Oficial an objective, stipulated by the Program for stabiliza-
tion and economic revival of Republic of Moldova for the years 2009-2011 was achieved, and approved 
of by the government ordinance nr.790 of 01.12.2009 on unification of pension age for all categories of 
pensioners, i.e. bringing to standard age, which is reported in this publication.

Legea nr.56 din 09.06.2011 pentru modificarea 
şi completarea unor acte legislative1. Astfel a fost rea-
lizat Programul de stabilizare şi relansare economică 
al Republicii Moldova pe anii 2009-2011, aprobat de 
Guvern prin Hotărârea nr.790 din 01.12.20092, inclu-
siv și a reformei în asigurarea unei protecţii sociale 
eficiente şi juste, care a prevăzut acţiuni privind unifi-
carea vârstei de pensionare pentru toate categoriile de 
pensionari – aducerea la vârsta standard. 

 În scopul respectării principiilor de bază ale sis-
temului public de asigurări sociale, la moment, s-au 
făcut primii pași spre unificarea sistemului de pensii 
ce urmărește ca toți contribuabilii la sistemul public 
de asigurări sociale să beneficieze de dreptul la pensie 
pentru limită de vârstă în baza condițiilor unice. 

 Legislaţia Republicii Moldova prevede condiţii 
speciale de stabilire a pensiilor pentru unele categorii 
de cetăţeni (deputaţii în Parlament, membrii de Gu-
vern, funcţionarii publici, aleşii locali, judecătorii, 
procurorii, militari ș.a.). În doctrină aceste pensii sunt 
numite pensii pentru vechimea în muncă. Diferenţa 
faţă de condiţiile generale de stabilire a pensiilor con-
stă în unele facilităţi acordate acestor categorii de ce-
tăţeni, scopul cărora a fost evidenţierea şi aprecierea 
meritelor faţă de stat.

 Pensiile pentru unele categorii de cetăţeni (pentru 
vechime în muncă) reprezintă plăţile lunare acordate 
în proporţie de 50% din bugetul asigurărilor sociale de 
stat şi 50% din bugetul de stat persoanelor care sunt 
pensionate anticipat în conformitate cu stagiul de coti-

zare special realizat într-o anumită profesie sau funcţie. 
Specificul acestor pensii constă în următoarele3:

a) O condiţie obligatorie pentru stabilire reprezin-
tă confirmarea stagiului de cotizare special. Persoana 
care o perioadă îndelungată a muncit pentru binele so-
cietăţii într-o profesie anumită şi în virtutea caracteru-
lui deosebit al profesiei lor, cu toate că nu au devenit 
invalide, nu pot în continuare să presteze munca după 
o activitate îndelungată şi permanentă.

b) Se stabileşte categoriilor de cetăţeni ocupaţi la 
lucrări, a căror executare duce la pierderea capacităţii 
de muncă înainte de atingerea vârstei care dă dreptul 
la pensia pentru limită de vârstă. Acestor persoane li 
se stabileşte un cens de vârstă redus prin care se con-
tribuie la micşorarea termenului de aflare sub influenţa 
factorilor ce se răsfrâng negativ asupra sănătăţii lor.

c) Au trăsături comune cu pensiile pentru limită 
de vârstă stabilite în condiţii avantajoase, asemănările 
rezultând din faptul că pentru ambele tipuri de pensie 
trebuie atinsă o anumită vârstă.

d) Acest tip de pensie este reglementat de cap. VI 
„Pensiile pentru unele categorii de cetăţeni” din Le-
gea privind pensiile de asigurări sociale de stat nr.156-
XIV din 14.10.19984 şi se calculează în cuantum de 
42% din suma tuturor plăţilor lunare (pentru deputaţi, 
membri de Guvern) şi în cuantum de 75% din venitul 
mediu lunar realizat din ultimele 60 de luni de acti-
vitate în serviciul public (pentru funcţionarii publici, 
aleşii locali). 

e) Condiţiile de pensionare pentru procurori, jude-
cători, funcționari publici, militari ș.a. sunt specificate 
în acte normative speciale: Legea nr. 544-XIII din 20 

REFORMA  REGLEMENTĂRILOR  jURIDICE  PRIVIND 
PENSIILE  ACORDATE  UNOR  CATEGORII  DE  CETĂŢENI

Ludmila ProCA,
doctor în drept, conferențiar universitar (USM) 

 

eglementările juridice privind pensiile pentru 
unele categorii de cetăţeni au fost reformate prin 
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iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului5, Le-
gea cu privire la procuratură nr.294 din 25.12.20086, 
Legea cu privire la funcţia publică şi statutul func-
ţionarului public nr.158-XVI din 04.07.20087, Legea 
asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din 
corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor 
interne nr.1544-XII din 23 iunie 19938. 

 Reforma reglementărilor juridice privind pensii-
le unor categorii de cetățeni corespunde obiectivelor 
principale ale strategiei reformei sistemului de pensii, 
adoptată prin Hotărârea Parlamentului nr.141-XIV 
din 23.09.1998. 

 Potrivit art. 43 din Legea privind pensiile de asi-
gurări sociale de stat, au dreptul la pensie pentru ve-
chimea în muncă următoarele categorii de persoane: 
deputaţii în Parlament, membrii de Guvern.

Deputaţii în Parlament. Asiguratul care a activat 
cel puţin 2 ani în calitate de deputat în Parlament, in-
clusiv în Sovietul Suprem al RSS Moldoveneşti de 
legislatura a XII-a, cu excepţia persoanelor a căror 
împuterniciri au fost suspendate înainte de termen 
pentru participarea lor la lucrările organelor anticon-
stituţionale şi comiterea de acţiuni ce vin în contra-
dicţie cu Constituţia şi cu legislaţia în vigoare, sau 
care au deţinut cel puţin 2 ani funcţii remunerate în 
Sovietul Suprem al RSS Moldoveneşti de legislaturile 
anterioare, au atins vârsta de pensionare specificată la 
art.41 alin.(1) (bărbaţii – 62 ani, femeile – 57 ani) şi a 
realizat stagiul de cotizare prevăzut la art.42 alin.(11)9, 
are dreptul la pensie calculată în cuantum de 42%10 
din suma tuturor plăţilor lunare ale deputatului în 
exerciţiu în funcţia respectivă deţinută în Parlament. 

Începând cu 1 iulie 2011, se stabileşte stagiul de 
cotizare conform art.42 alin.(11) necesar obţinerii 
dreptului la pensie pentru limită de vârstă în condiții 
generale conform tab.1. În fiecare an ulterior, stagiul 
de cotizare se majorează până la atingerea stagiului de 
cotizare de 35 de ani, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru 
femei. 

Tabelul 1
 

De la 1 iulie Stagiul de cotizare
2011 30 ani 6 luni
2012 31 ani
2013 31 ani 6 luni
2014 32 ani
2015 32 ani 6 luni
2016 33 ani
2017 33 ani 6 luni
2018 34 ani
2019 34 ani 6 luni
2020 35 ani

Membrii de Guvern. Asiguratul care a activat cel 
puţin 2 ani în calitate de membru de Guvern, a atins 
vârsta de pensionare specificată la art.41 alin.(1) (băr-
baţii – 62 ani, femeile – 57 ani) şi a realizat stagiul 
de cotizare prevăzut la art.42 alin.(11) conform tab. 1 
are dreptul la pensie calculată în cuantum de 42% din 
suma tuturor plăţilor lunare ale membrului de Guvern 
în exerciţiu în funcţia respectivă deţinută în Guvern.

 Asiguratul, care a activat în calitate de deputat în 
Parlament sau în calitate de membru de Guvern cu 
invaliditatea stabilită în perioada exercitării funcţiilor 
respective, pensia de invaliditate de gradele I şi II se 
stabileşte în cuantum de 42% din suma tuturor plăţilor 
lunare ale deputatului sau ale membrului de Guvern 
în funcţia (funcţiile) deţinută în Parlament sau în Gu-
vern. 

 Pensia stabilită funcţionarilor publici. Legea 
cu privire la funcţia publică şi statutul funcţiona-
rului public nr.158-XVI din 04.07.200811 reglemen-
tează în art.42 alin.(2) că funcţionarii publici bene-
ficiază de pensie în condiţiile art.44 al Legii privind 
pensiile de asigurări sociale de stat nr. 156-XIV din 
14.10 199812. 

 Asiguratul cu statut de funcţionar public care a 
realizat stagiul de cotizare prevăzut la art. 42 alin. (11) 
conform tab.1 şi confirmă un stagiu de cotizare în ser-
viciul public de cel puţin 15 ani beneficiază de dreptul 
la pensie la atingerea vârstei specificate în tab.2. 

Pensia se calculează în cuantum de 75% din veni-
tul mediu lunar asigurat determinat conform art.45. 

 Începând cu 1 iulie 2011, pentru funcţionarii pu-
blici se stabileşte vârsta de pensionare de 57 de ani şi 
6 luni pentru bărbaţi şi de 52 de ani şi 6 luni pentru 
femei. În fiecare an ulterior, vârsta de pensionare se 
majorează conform tab.2, până la atingerea vârstei de 
pensionare prevăzute la art. 41 alin. (1). 

 Tabelul 2

De la 1 iulie Vârsta de pensionare
bărbaţi Femei

2011 57 ani 6 luni 52 ani 6 luni
2012 58 ani 53 ani
2013 58 ani 6 luni 53 ani 6 luni
2014 59 ani 54 ani
2015 59 ani 6 luni 54 ani 6 luni
2016 60 ani 55 ani
2017 60 ani 6 luni 55 ani 6 luni
2018 61 ani 56 ani
2019 61 ani 6 luni 56 ani 6 luni
2020 62 ani 57 ani

Asiguratul care nu are statut de funcţionar public, 
dar confirmă un stagiu de cotizare în serviciul public 
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de cel puţin 15 ani, a atins vârsta de pensionare spe-
cificată la art. 41 alin. (1) şi a realizat stagiul de coti-
zare prevăzut la art. 42 alin.(11), beneficiază de pensie 
calculată în cuantum de 75% din venitul mediu lunar 
asigurat determinat conform art.45 din Lege. 

 Pensia stabilită aleşilor locali. În art. 46 din Le-
gea privind pensiile de asigurări sociale de stat sunt 
stabilite condiţiile de pensionare a aleşilor locali.

 Asiguratul care a activat cel puţin 8 ani în funcţia 
de preşedinte, vicepreşedinte al raionului (consiliu-
lui judeţean, comitetului executiv raional), primar 
(preşedinte al sovietului orăşenesc, sătesc), a atins 
vârsta de pensionare specificată la art.41 alin.(1) (băr-
baţii – 62 ani, femeile – 57 ani) şi a realizat stagiul de 
cotizare prevăzut la art.42 alin.(11), conform tab.1 be-
neficiază de pensie calculată în cuantum de 75% din 
suma tuturor plăţilor lunare asigurate ale persoanei în 
exerciţiu în funcţia respectivă. Suma tuturor plăţilor 
lunare asigurate se determină la momentul stabilirii 
pensiei. Asiguratul cu statut de funcţionar public care 
a realizat stagiul de cotizare prevăzut la art.42 alin.
(11) şi confirmă un stagiu de cotizare în serviciul pu-
blic de cel puţin 15 ani beneficiază de dreptul la pen-
sie la atingerea vârstei specificate în tab.2.

 De asemenea, au dreptul la pensie în aceste condiții 
persoanele care au activat în funcţie de viceprimar cu-
prinsă între 25 mai 2003 şi 9 martie 2007.

 Asiguratul care a activat cel puţin 4 ani în calitate 
de preşedinte, vicepreşedinte sau deputat salarizat al 
Adunării Populare a Găgăuziei, a atins vârsta de pen-
sionare specificată la art.41 alin.(1) şi a realizat stagiul 
de cotizare prevăzut la art.42 alin.(11) beneficiază de 
pensie calculată în cuantum de 75 la sută din suma 
tuturor plăţilor lunare asigurate ale persoanei în exer-
ciţiu în funcţia respectivă. 

 Pensia pentru vechime în muncă stabilită judecă-
torilor. Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire 
la statutul judecătorului se modifică prin art.32, în care 
se stipulează că judecătorul are dreptul la pensie con-
form Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat. 

Astfel, Legea 156-XIV din 14.10.1998 se comple-
tează cu art.461 Condiţiile de stabilire a pensiei pen-
tru judecători. Această prevedere legală se introduce 
din 1.07.2011 prin Legea nr. 56 din 09.06.2011 pentru 
modificarea şi completarea unor acte legislative.

 Începând cu 1 iulie 2011, pentru judecători se sta-
bileşte vârsta de pensionare de 50 ani şi 6 luni atât 
pentru bărbaţi, cât şi pentru femei. În fiecare an ulteri-
or, vârsta de pensionare se majorează, conform tab.3, 
până la atingerea vârstei de pensionare prevăzute la 
art. 41 alin. (1) din Legea privind pensiile de asigurări 
sociale de stat.   

Tabelul 3
 

De la 1 iulie Vârsta de pensionare
bărbaţi Femei

2011 50 ani 6 luni 50 ani 6 luni
2012 51 ani 51 ani
2013 51 ani 6 luni 51 ani 6 luni
2014 52 ani 52 ani
2015 52 ani 6 luni 52 ani 6 luni
2016 53 ani 53 ani
2017 53 ani 6 luni 53 ani 6 luni
2018 54 ani 54 ani
2019 54 ani 6 luni 54 ani 6 luni
2020 55 ani 55 ani
2021 55 ani 6 luni 55 ani 6 luni
2022 56 ani 56 ani
2023 56 ani 6 luni 56 ani 6 luni
2024 57 ani 57 ani
2025 57 ani 6 luni 57 ani
2026 58 ani 57 ani
2027 58 ani 6 luni 57 ani
2028 59 ani 57 ani
2029 59 ani 6 luni 57 ani
2030 60 ani 57 ani
2031 60 ani 6 luni 57 ani
2032 61 ani 57 ani
2033 61 ani 6 luni 57 ani
2034 62 ani 57 ani

Începând cu 1 iulie 2011, pentru judecători se sta-
bileşte şi stagiul de cotizare necesar obţinerii dreptului 
la pensie de 22 de ani. În fiecare an ulterior, stagiul de 
cotizare se majorează conform tab.4, până la atingerea 
stagiului de cotizare de 35 de ani, atât pentru bărbaţi, 
cât şi pentru femei.

 Tabelul 4 
De la 1 iulie Stagiul de cotizare

2011 22 ani
2012 24 ani
2013 26 ani
2014 28 ani
2015 30 ani
2016 32 ani
2017 34 ani
2018 35 ani 

Asiguratul, care a atins vârsta menţionată în tab.3 
şi confirmă stagiul de cotizare prevăzut în tab.4, din 
care cel puţin 15 ani în funcţie de judecător, are drep-
tul la pensie în proporţie de 75% din suma tuturor plă-
ţilor lunare asigurate ale judecătorului în exerciţiu în 
ultima funcţie deţinută.
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Aceste prevederi se aplică şi judecătorilor care au 
activat în instanţele internaţionale, luându-se în calcul 
suma tuturor plăţilor lunare asigurate ale judecătoru-
lui Curţii Supreme de Justiţie.

Perioadele de activitate necontributive în funcţia 
de judecător de până la 31 decembrie 2005 se includ 
în stagiul de cotizare total şi în cel special. Cheltuielile 
aferente includerii în stagiul de cotizare a perioadelor 
specificate se acoperă de la bugetul de stat în modul 
stabilit de Guvern.

După pensionare, judecătorul are dreptul să se an-
gajeze şi să primească şi pensia, şi salariul integral. 
Pensiile şi indemnizaţiile lunare viagere se stabilesc 
şi se plătesc de organele de asigurări sociale, care au 
dreptul de control asupra autenticităţii actelor ce con-
firmă stagiul de muncă şi venitul asigurat.

Pensia pentru vechime în muncă stabilită lucră-
torilor procuraturii. Legea privind pensiile de asi-
gurări sociale se completează prin Legea nr. 56 din 
09.06.2011 şi cu art. 462, care stipulează condiţiile de 
stabilire a pensiei pentru procurori. Începând cu 1 iu-
lie 2011, pentru procurori se stabileşte vârsta de pen-
sionare de 50 de ani şi 6 luni, atât pentru bărbaţi, cât 
şi pentru femei. În fiecare an ulterior, vârsta de pen-
sionare se majorează conform tab.3, până la atingerea 
vârstei de pensionare prevăzute la art.41 alin.(1).

Începând cu 1 iulie 2011, pentru procurori se sta-
bileşte stagiul de cotizare necesar obţinerii dreptului 
la pensie de 22 de ani. În fiecare an ulterior, stagiul de 
cotizare se majorează conform tab.4, până la atingerea 
stagiului de cotizare de 35 de ani, atât pentru bărbaţi, 
cât şi pentru femei. 

Asiguratul care a atins vârsta menţionată în tab.3 şi 
confirmă stagiul de cotizare prevăzut în tab.4, din care 
cel puţin 15 ani în funcţia de procuror, are dreptul la 
pensie în proporţie de 75% din suma tuturor plăţilor 
lunare asigurate ale procurorului în exerciţiu în ultima 
funcţie deţinută. 

Procurorii militari cad sub incidenţa Legii asigu-
rării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul 
de comandă şi din trupele organelor afacerilor inter-
ne. Vechimea în muncă a procurorilor transferaţi în 
procuraturile militare şi în subdiviziunea Procuraturii 
Generale învestită cu atribuţii în Forţele Armate se in-
clude în vechimea totală în muncă a militarului. 

În stagiul de muncă/cotizare în funcţia de procu-
ror, necesar stabilirii pensiei, se include şi perioada de 
activitate în calitate de anchetator în procuratură şi de 
judecător.

Perioadele de activitate necontributive în funcţiile 
de procuror, de anchetator în procuratură şi de judecă-
tor de până la 31 decembrie 2005 se includ în stagiul 

de cotizare total şi în cel special. Cheltuielile aferente 
includerii în stagiul de cotizare a perioadelor specifi-
cate se acoperă de la bugetul de stat în modul stabilit 
de Guvern.

Procurorii militari sunt pensionaţi conform Legii 
asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din 
corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor 
interne. Vechimea în muncă a procurorilor transferaţi 
în procuraturile militare şi în subdiviziunea Procura-
turii Generale, învestită cu atribuţii în Forţele Armate, 
se include în vechimea totală în muncă a militarului. 

 Pensia acordată militarilor, persoanelor din cor-
pul de comandă şi din cadrul organelor afacerilor 
interne. Pentru stabilirea pensiilor acestor categorii 
de cetăţeni, serveşte Legea asigurării cu pensii a mi-
litarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din 
trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 
23 iunie 1993.

Conform art. 13 din Legea nominalizată, dreptul la 
pensie pentru vechime în serviciu îl au: 

a) militarii care au îndeplinit serviciul prin con-
tract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele 
organelor afacerilor interne care la 1 iulie 2011 au o 
vechime în serviciu de cel puţin 20 de ani şi 6 luni13. 
În fiecare an ulterior, vechimea în serviciu se majorea-
ză până la atingerea vechimii în serviciu de 25 de ani, 
conform tab.5:

 Tabelul 5

De la 1 iulie Vechimea în serviciu
2011 20 ani 6 luni
2012 21 ani
2013 21 ani 6 luni
2014 22 ani
2015 22 ani 6 luni
2016 23 ani
2017 23 ani 6 luni
2018 24 ani
2019 24 ani 6 luni
2020 25 ani

b) militarii care au îndeplinit serviciul prin con-
tract, persoanele din corpul de comandă şi din trupe-
le organelor afacerilor interne eliberate din serviciu 
pentru limită de vârstă sau din motive de boală care 
în ziua eliberării din serviciu au o vechime totală în 
muncă de cel puţin 25 de ani calendaristici, din care 
cel puţin 12 ani şi 6 luni în serviciu militar sau în ser-
viciu în organele afacerilor interne; 

c) militarii care au îndeplinit serviciul prin con-
tract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele 
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organelor afacerilor interne, eliberate din serviciu din 
motive de sănătate limitată sau în caz de reorganizare 
a statelor care în ziua eliberării au atins limita de vâr-
stă în serviciul militar prin contract sau în serviciul în 
organele afacerilor interne şi au o vechime totală în 
muncă de cel puţin 25 de ani calendaristici, din care 
cel puţin 12 ani şi 6 luni în serviciu militar sau în ser-
viciu în organele afacerilor interne; 

d) militarii care au îndeplinit serviciu prin contract, 
persoanele din corpul de comandă şi din trupele orga-
nelor afacerilor interne eliberate din serviciu din alte 
motive decât cele expuse mai sus și care au o vechime 
totală în muncă de cel puţin 25 de ani, din care cel 
puţin 12 ani şi 6 luni în serviciu militar sau în serviciu 
în organele afacerilor interne, la atingerea vârstei de 
pensionare stabilite de Legea privind pensiile de asi-
gurări sociale de stat.

 Mărimea pensiilor pentru vechime în muncă se 
calculează conform art.14 din Legea nr.1544-XII din 
23 iunie 1993. 

 Militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi 
din trupele organelor afacerilor interne care au drep-
tul la pensie li se stabileşte pensie după eliberare din 
serviciu.

Mijloacele pentru finanţarea acestor categorii de 
persoane, beneficiare de pensii pentru vechime în 
muncă, se transferă în fondurile de stat de asigurare 
socială direct din bugetul de stat sau din fondurile mi-
nisterelor corespunzătoare.

 

 Note: 

1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.107-109 
din 01.07.2011, art.280.

2 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.174-176/ 
874 din 04.12.2009.

3 Romandaș Nicolai, Proca Ludmila, Odinokaia Negură 
Ina. Dreptul protecției sociale. Chișinău, 2011, p.155.

4 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.42-44/247 
din 12.03.2004.

5 Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldo-
va, 2002, nr.117-119, art. 946. 

6 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.55-56 din 
17.03.2009.

 7 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.230-
232/840 din 23.12.2008.

8 Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldo-
va, 2010, nr.247-251, art. 752.

9 Art. 42 din Legea nr.156-XIV din 14.10 1998 se com-
pletează cu alin.(11) prin Legea nr.56 din  09.06.2011 pen-
tru modificarea şi completarea unor acte legislative, în Mo-
nitorul Oficial al RM, nr.107-109 din 01.07.2011, art.280. 

10 Art.43 alin.(1), (2), (3) din Legea nr.156-XIV din 
14.10.1998 modificat prin Legea nr.100 din  28.05.2010 
pentru modificarea unor acte legislative, în Monitorul Ofi-
cial al RM, nr.121-123 din 16 iulie 2010.

11 Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţi-
onarului public nr.158-XVI din 04.07.2008, în Monitorul 
Oficial al RM, nr.230-232/840 din 23.12.2008. 

12 Art.44 din Legea nr.156-XIV din 14.10 1998 modifi-
cat prin Legea nr.56 din 9.06. 2011, citată supra.

 13 Art.13 lit.(a) modificat prin Legea nr.56 din 9.06. 
2011, citată supra.
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SUMMArY
The evolution and development of the society are closely connected with the genesis and functionality 

of values.  From the historical perspective, the idea of value is implied in the first knowledge the man got 
about the environment and about himself.

Philosophical reflections on values, during a long period of time, meant especially the values of spiritual 
nature: the good, the beautiful, the truth and divine. There are examined more orientations which tried to 
contribute to the delimitation of the term value, though each of these put the stress on a certain aspect. 

The great changes and transformations of today impose necessarily, the return, reception and promo-
tion of authentic values.

1. Consideraţii generale
Evoluţia şi dezvoltarea societăţii sunt strâns le-

gate de geneza şi funcţionalitatea valorilor. Ideea de 
valoare s-a configurat treptat, odată cu amplificarea 
experienţei teoretice şi practice a omenirii, judeca-
ta de valoare reprezentând o constantă a spiritului 
uman dintotdeauna. Privită din perspectivă istorică, 
ideea de valoare este implicată în primele cunoştinţe 
pe care omul le-a căpătat despre mediul înconjurător 
şi despre sine, configurând acel determinism care a 
conturat ştiinţa, filosofia şi cultura în general.

Aşa cum se ştie, încă în perioada sa de început, 
filosofia a cuprins în reflecţiile sale judecăţi de valoare 
cu privire la existenţă, creaţie, adevăr, drept, bine şi 
frumos. Problematica valorilor ocupă un loc impor-
tant în filosofia lui Platon; filosoful grec era de părere 
că există două lumi – una sensibilă, fenomenală, care 
este supusă schimbării şi transformării, deci este su-
pusă timpului, şi o lume a ideilor – ,,lumea inteligibi-
lă”, care este una eternă şi perfectă. Lumea inteligibilă 
este locul unde fiinţează valorile de bine, frumos şi 
adevăr; este vorba de ideea de bine, de frumos şi de 
adevăr. Frumosul din lumea sensibilă, în viziunea lui 
Platon, îşi are sorgintea în ideea de frumos, idee care 
este una veşnică şi care are drept caracteristici: sime-
tria, ordinea, măsura şi armonia. Relativ la ideea de 
bine, aceasta este definită de Platon prin finalitatea a 
tot ce există şi devine. Sub aspect istoric, a avut loc 
o evoluţie în abordarea problemei, astfel, de la înţe-
legerea valorilor ca nişte calităţi în sine, s-a trecut la 
o nouă viziune, şi anume, cea promovată îndeosebi 
de sofiştii antici care pun accentul pe importanţa su-
biectivităţii omului. În viziunea acestor gânditori, 

valoarea reprezintă rezultatul poziţionării conştiinţei 
umane. Această concepţie, care susţine relativismul în 
explicarea valorii, este exprimată în mod sintetic de 
Protagoras din Abdera (441-411 î.Hr.), care afirmă că 
„omul este măsura tuturor lucrurilor, a celor ce sunt în 
ce fel sunt, a celor ce nu sunt în ce fel nu sunt”.

Este de remarcat faptul că, dacă prima poziţie 
existentă în antichitatea clasică, îndeosebi la Platon, 
pune accentul pe acea obiectivitate, care exprimă ge-
neralul din câmpul existenţei, deci ideea ca entitate 
transcendentă, de sine stătătoare, odată cu accentul 
pus pe rolul subiectivităţii, se deschide un nou ori-
zont de reflecţie ce are în vedere lumea omului, şi 
anume, valoarea personalităţii, a acţiunilor şi a nor-
melor stabilite de oameni.

În Evul mediu, preocupările în legătură cu expli-
caţia valorilor capătă o tentă predominant spiritualis-
tă. Dintre gânditorii reprezentativi ai acestei perioade 
menţionăm: Sfântul Augustin, Toma D′Aquino, Di-
onis Areopagitul şi Anselm de Canterbury. Gândirea 
Evului mediu, înţelegând valoarea ca având o esenţă 
divină, va căuta, în acelaşi timp, să realizeze o uni-
tate între ordinea existenţială şi cea axiologică, unde 
valorile lumeşti şi cele divine funcţionează împreu-
nă. Astfel, în viziunea lui Toma D′Aquino, valorile 
sunt rezultatul inspiraţiei divine şi al inteligenţei, ele 
fiind forme care capătă existenţă ieşind din materia 
în care au fost încorporate, explicaţie care ne amin-
teşte de doctrina formei la Aristotel.

Noi accente în înţelegerea problemei valorilor 
aduce perioada Renaşterii, când se pune în evidenţă 
capacitatea omului de a crea, libertatea creaţiei şi ro-
lul valorilor în viaţa omului şi a societăţii.

ELEMENTE  DE  TEORIA  VALORII
Dragoș TAnASĂ, 

doctorand

Recenzent:  Gheorghe AVornIC, doctor habilitat în drept, profesor universitar (USM)
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În epoca modernă, o contribuţie importantă în cer-
cetarea valorilor o aduce Immanuel Kant. Cele trei 
opere ale sale: Critica raţiunii pure (1781), Critica 
raţiunii practice (1788) şi Critica facultăţii de jude-
care (1790), reprezintă căi importante în fundamen-
tarea unei teorii a valorii. Astfel, în prima lucrare, 
Critica raţiunii pure, sunt analizate valorile teoretice 
sau ale cunoaşterii, valoarea ştiinţei şi a cunoaşterii 
în general, progresul şi obiectivitatea cunoaşterii. În 
Critica raţiunii practice sunt abordate valorile mora-
le, modul cum ele fiinţează şi impactul pe care îl au 
asupra omului şi societăţii. Critica facultăţii de ju-
decare cercetează natura valorilor estetice, caracte-
risticile acestora, precum şi raportul lor cu celelalte 
valori. Întrucât gânditorul german îşi edifică concep-
ţia sa filosofică pornind de la următoarele întrebări: 
Сe pot să ştiu? Сe trebuie să fac? Сe mi-e permis să 
sper? Сe este omul? – operele sale pot fi intitulate: 
Despre adevăr, Despre bine şi Despre frumos. 

2. Aspecte privind întemeierea conceptului 
de valoare 

Reflecţiile filosofice asupra valorii, o bună peri-
oadă de timp, aveau în vedere îndeosebi valorile de 
natură spirituală: binele, frumosul, adevărul şi divi-
nul; preocuparea pentru aceste valori se explică prin 
faptul că acestea erau considerate valori supreme, ele 
reprezentând ierarhia supremă, iar celelalte valori se 
subordonau acestei ierarhii. Parcurgerea drumului 
de la conceptul particular de valoare, specific unui 
anumit domeniu, la conceptul general de valoare şi, 
odată cu aceasta, la constituirea unei teorii generale 
a valorilor, a axiologiei s-a produs treptat, odată cu 
sporirea interesului de abordare filosofică a valorilor. 
Acest interes, în viziunea filosofului francez Louis 
Lavelle, a fost determinat de o serie importantă de 
schimbări, şi anume: afirmarea priorităţii economi-
cului asupra politicului în sec. XIX, şi ca urmare, 
problema dacă celelalte valori se reduc la cele eco-
nomice; neabordarea de către ştiinţă a câmpului su-
biectivităţii umane şi a problemelor legate de sensul 
vieţii; situaţia reevaluării valorilor determinate de 
marile transformări sociale1. 

Procesul de configurare al conceptului general de 
valoare a primit impulsuri de la o seamă de dome-
nii particulare, precum: economia, dreptul şi retori-
ca şi deseori conceptul de valoare era identificat cu 
cel dintr-un anumit domeniu. Din cadrul economiei 
politice sunt relevante contribuţiile lui Adam Smith 
şi David Ricardo. Lucrarea lui Adam Smith Avuţia 
naţiunilor. Cercetare asupra naturii şi cauzelor ei 
(1776) şi cea a lui David Ricardo Despre principiile 
economiei politice şi impunerii (1817) sunt repre-

zentative pentru viziunea de a privi valorile în sens 
economic, şi anume, în raport cu utilitatea lor, deci 
cu satisfacerea unor trebuinţe umane. Semnificaţia 
cu pregnanţă economică şi-a pus amprenta asupra 
însuşi sensului etimologic al conceptului de valoare. 
În limba latină verbul: valeo, valere – înseamnă ,,a 
putea, a fi puternic, a valora”; însoţit însă de un ter-
men de comparaţie, el are şi înţelesul de ,,a procura 
o satisfacţie”.

 Semnificaţia economică asupra conceptului de 
valoare este evidentă şi în limba engleză; astfel, în 
această limbă sunt folosiţi doi termeni: value, care 
are un sens mai larg: ,,valoare, apreciere, evaluare, 
preţ, sens, semnificaţie, a aprecia” şi worth, care are 
un sens mai restrâns, care înseamnă: ,,valoare, me-
rit”. Impulsurile care au venit din domeniile parti-
culare s-au articulat în timp, oferind temeiuri pentru 
conturarea unei teorii generale a valorilor, teorie care 
să aibă în vedere interpretarea şi explicarea lumii va-
lorilor. Întemeierea axiologiei, a teoriei generale a 
valorilor – ca disciplină filosofică – a însemnat un 
drum complex care a determinat, în acelaşi timp, şi 
un proces de transformări în câmpul filosofiei.

3. Obiectul şi problematica axiologiei
Ca disciplină filosofică, axiologia s-a configurat 

odată cu sporirea contribuţiilor în tratarea filosofi-
că a valorii, a punerii în evidenţă a acelor trăsături 
şi aspecte care caracterizează lumea valorilor, sub 
aspectul genezei, structurii şi funcţionalităţii lor. În 
acest sens, contribuţii importante în abordarea filo-
sofică a valorii găsim în lucrările lui Rudolf Herman 
Lotze, a lui Fr. Nietzsche, Alexius von Meinong şi 
Christian von Ehrenfels. Tot în acest demers, men-
ţionăm contribuţia Şcolii neokantiene de la Baden 
(Wilhelm Windelband, H.Rickert, E.Lask ș.a.) şi a 
economiştilor austrieci, precum K.Meneger, Wie-
ser şi von Bohm Bawerk; de asemenea, menţionăm 
aportul lui Durkheim, Simmel, Max Scheler ş.a. În 
seria încercărilor privind denumirea disciplinei men-
ţionăm pe J.G. Kreibig care foloseşte denumirea de 
timologie, iar James Mark Boldwin – pe cea de axi-
onomie. Însă apariţia mai multor lucrări în care este 
folosit termenul de axiologie a dus la consacrarea 
acestei denumiri pentru teoria generală a valorilor. 
Această denumire o găsim în primul deceniu al sec.
XIX la Paul Lapie în Logique de la volonté (1902), 
la Eduard von Hartmann în Grundniss der Axiologie 
(1908) şi la Wilbur Marshal Urban în Valuations: its 
Nature and Laws (1909).

Pentru teoria generală a valorilor, denumirea de 
axiologie provine de la doi termeni din limba greacă 
– axia care înseamnă ,,a estima, a aprecia”, şi logos, 
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care înseamnă ,,teorie, ştiinţă, cuvânt”. Această de-
numire a căpătat uzanţă, întrucât are virtutea de a 
semnifica acele aspecte care sunt generale pentru te-
oria valorilor. Trebuie menţionat faptul că termenul 
axia în limba greacă semnifică ,,valoarea în sens mo-
ral, de demnitate”, în timp ce, un alt termen – timo 
semnifică valoarea în sens de ,,preţ”. Înţelegerea 
specificului teoriei valorii, pornind de la distincţia 
dintre aceşti doi termeni, este importantă, deoarece 
au caracter axiologic doar acele creaţii, obiecte şi 
atitudini care au valoare în sens de demnitate, chiar 
dacă unele au valoare şi în sens de preţ.

Ludwig Grunberg arată că axiologia are ca obiect 
„studiul valorii generice şi al legităţilor generale ale 
sistemului de valori”, ea „supune unui examen critic 
natura valorilor, criteriile lor şi statutul lor în ansam-
blul vieţii spirituale a societăţii, oferind o teorie ex-
plicativă a genezei, structurii, funcţiilor, evoluţiei şi 
justificării valorilor”2. 

Aşa cum s-a arătat, termenul de valoare, în gene-
ral, sau de valoare generică, desemnează trăsăturile 
sau notele esenţiale ale lumii valorilor, lume care 
are o poziţie distinctă de alte domenii ale realităţii. 
Obiectul axiologiei cuprinde o serie de probleme 
generale, dintre care menţionăm: definiţia valorii, 
natura şi structura valorii, procesul de creaţie al va-
lorilor, clasificarea şi ierarhizarea valorilor, sistemul 
valorilor, problema conflictelor dintre valori, evolu-
ţia valorilor.

În legătură cu definiţia valorii, în decursul tim-
pului s-au conturat trei modalităţi, „considerându-se 
fie că valoarea este imanentă subiectului, fie că este 
situată în sfera transcendentă a unor obiecte (mate-
riale sau ideale), fie că rezultă dintr-o interacţiune 
între subiect şi obiect”3. Se consideră că numai ra-
portul dintre subiect şi obiect este în stare să defi-
nească ceea ce este valoarea, acest raport fiind unul 
de semnificare. 

Este de subliniat faptul că mai multe orientări au 
încercat să contribuie la delimitarea termenului de 
valoare; fiecare dintre acestea însă au pus accent pe 
un anumit aspect, fie pe trăirea subiectului în prezen-
ţa unui obiect axiologic, fie pe calitatea obiectelor 
care trezesc în subiect sentimentul valorii, fie reduce 
valoarea la concept4. Aceste orientări, ocupându-se 
numai de unele aspecte, deci lipsindu-le o concepţie 
de ansamblu asupra aceea ce este valorea, nu au reu-
şit să definească valoarea în general.

În istoria problemei, o deschidere, în acest sens, 
o oferă metoda fenomenologică; ca orientare filoso-
fică, fenomenologia a apărut la sfârşitul sec. XIX şi 
începutul sec. XX ca o reacţie împotriva subiecti-

vismului şi iraţionalismului, întemeietorul ei fiind fi-
losoful german Edmund Husserl (1859-1938). Con-
form orientării fenomenologice, fenomenul vizat se 
referă la acel dat nemijlocit de care ia act conştiinţa 
omului. Jean François Lyotard explică astfel sem-
nificaţia acestui termen: „Termenul fenomenologie 
semnifică studiul fenomenelor, adică a ceea ce apare 
conştiinţei, a ceea ce este «dat». Trebuie să explorăm 
acest dat, «lucrul însuşi» pe care-l percepem, la care 
gândim, despre care vorbim, evitând să făurim ipote-
ze, atât despre raportul care leagă fenomenul de fiin-
ţa al cărei fenomen este, cât şi despre raportul care-l 
leagă de Eul pentru care el este fenomen”5.

Metoda fenomenologică se aplică având în ve-
dere fenomenul de valoare, ca un dat nemijlocit al 
conştiinţei, însă valoarea este de asemenea dată în 
mod nemijlocit ca trăire, ca apreciere, ca ideal de 
acţiune, ca model de viaţă etc., astfel că toţi oamenii, 
într-un fel sau altul, sunt puşi mereu în faţa fenome-
nului valorii”6. Valorile sunt strâns legate de subiec-
tul care apreciază, de conştiinţa axiologică a aces-
tuia. În lucrarea sa Introducere în filosofie, Wilhelm 
Windelband constată că fiecare valoare satisface o 
necesitate sau trezeşte un sentiment. Între subiectul 
axiologic şi obiectul supus actului de apreciere se 
configurează trei aspecte, şi anume: existenţa a ceva, 
esenţa sa şi valoarea. Aceste trei momente prin care 
se prezintă un lucru: ontologic, logic şi axiologic se 
interpătrund. Este de subliniat faptul că, în demersul 
de a opera clasificări la nivelul ştiinţei, momentele 
ontologic şi axiologic pot oferi un temei. Pornind de 
la acest fundament, Windelband va face distincţie în-
tre ştiinţele naturii sau exacte şi cele ale culturii sau 
ale spiritului; acestea din urmă mai pot fi denumite 
ştiinţe axiologice deoarece obiectul lor este privit 
prin prisma valorii.

În legătură cu cele trei momente sub care se pre-
zintă un lucru, este de constatat faptul că valoarea 
este mai strâns legată de subiectul care o percepe de-
cât în cazul subiectului gnoseologic. Fiinţând în aria 
conştiinţei axiologice, valoarea există numai pentru 
subiectul axiologic, care este un subiect în genere. 
Totodată, valorile intră în categoria obiectelor ideale, 
adică acele obiecte care fiinţează prin spirit şi poartă 
pecetea acestuia. În legătură cu acest aspect, în li-
teratura de specialitate se arată că „obiectele ideale 
care au ca presupoziţie spiritul, în ipostaza sa de eu 
axiologic, sunt valorile”7. Trăsăturile care definesc 
obiectele ideale sunt: irealitatea, atemporalitatea şi 
obiectivitatea. Privind irealitatea, aceasta constă în 
aceea că ele sunt esenţe fără a fi existenţe. În calita-
tea lor de obiecte ideale, valorile au drept caracteris-
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tică de bază – valabilitatea. Se consideră că „valorile 
sunt obiective, în sensul că sunt recunoscute de orice 
fiinţă spirituală. Spre deosebire de celelalte obiecte 
ideale, valorile sunt corelate şi încadrate orizontului 
emoţional al spiritului”8. 

Referinţa la obiectele ideale ajută să explicăm 
valorile, evitând orientările unilaterale, care puneau 
accent numai pe un anumit aspect; dintre aceste ori-
entări menţionăm: subiectivismul, psihologismul şi 
ontologismul. Totodată, valorile reprezintă o lucrare 
a spiritului asupra realităţii; la rândul său, acesta re-
prezintă un obstacol pentru încercarea şi elanul spi-
ritului de a crea valori. Realitatea privită ca impuls 
pentru creaţie este analizată de filosoful francez Le 
Senne în lucrarea sa „Obstacol şi valoare”. Nicolae 
Râmbu, în legătură cu această problemă, subliniază 
următoarele: „Le Senne se opune celor care încearcă 
să reducă valoarea la concept, la un simplu fapt psi-
hic sau la un fenomen social. Valoarea angajează în-
treaga conştiinţă, conştiinţă care este esenţialmente 
bipolară şi atmosferică, în sensul că ea învăluie orice 
determinaţii ( concept, valoare, sentiment)”9. 

Între lumea valorilor şi subiectul care apreciază 
există o strânsă corelaţie, care pune în evidenţă com-
plexitatea subiectivităţii individului, unde, alături de 
momentul emoţional, funcţionează momentul supra-
individual, în stare să instituie judecări de evaluare. 
Angajarea şi implicarea conştiinţei în raporturile cu 
realul generează lumea valorilor, care are un statut 
existenţial distinct. Franz Brentano este de părere 
că emotivitatea şi sentimentul sunt căi care circum-
scriu realitatea valorii. Astfel, valoarea fiinţează în 
orizontul emoţional al spiritului, iar conştiinţa repre-
zintă o întrepătrundere între acte şi lucruri şi între 
sentimente şi judecăţi; se configurează idee că, în 
timp ce sentimentul duce la valoare, judecata ope-
rează cu concepte. Din cele arătate, se configurează 
două planuri în viziunea lui Franz Brentano: un plan 
al cunoaşterii, al teoreticului, care are ca scop ade-
vărul, şi al doilea plan, al emotivităţii, care are ca 
rezultat valoarea. Totuşi, se pare că opoziţia de la ni-
velul emotivităţii îşi are corespondenţa şi la nivelul 
teoreticului: „în viziunea lui Brentano, bipolaritatea 
din universul axiologic (bine/rău, frumos/urât etc.), 
întemeiată pe opoziţia fundamentală iubire/ură, este 
similară opoziţiilor teoretice, care au la bază contra-
dicţia dintre afirmaţie şi negaţie”10. Este de precizat 
faptul că Brentano este reprezentantul reismului axi-
ologic, viziune care consideră valorile drept realităţi 
si generis.

Aprecierea rolului sentimentului în fiinţarea va-
lorilor, precum şi a corelaţiei strânse dintre valoare 

şi existenţă va preocupa şi şcoala austriacă a valo-
rilor, reprezentată de Alexius von Meinong (1853-
1921). Elucidarea raportului dintre obiectele rea-
lităţii şi valori a fost obiectul de preocupare a mai 
multor concepţii; empirismul axiologic, una dintre 
aceste concepţii, caută să lămurească dacă valoarea 
este o proprietate a lucrurilor. În această chestiune, 
Alexius von Meinong atrage atenţia că între realita-
te şi valori există un raport foarte complex, deoare-
ce acelaşi lucru poate servi ca fundament sau temei 
unor valori diferite şi, de asemenea, pot exista valori 
trecute sau viitoare, care sunt ataşate de anumite re-
alităţi. Asupra clarificării distincţiei dintre realitate 
şi valori va insista şi Windelband şi Rickert. Valorile 
sunt distincte şi de bunuri, apreciază Ricker, ceea ce 
înseamnă că valorile nu trebuie considerate identice 
cu obiectele la care acestea aderă.

Rickert va sublinia, în acest sens, următoarele: 
„Există obiecte reale, care, aşa cum se spune, au va-
loare. O operă de artă, de pildă, este un asemenea 
obiect real. Este lesne de observat că valoarea care 
aderă la aceasta nu este ceva identic realităţii obiectu-
lui respectiv. Toate realităţile ce aparţin unui tablou, 
pânza, culorile, lacul, nu aparţin şi valorii pe care el 
o posedă. Numim asemenea valori unite cu obiecte 
reale bunuri, spre a le distinge de valorile care ade-
ră la ele. De asemenea, valorile economice, de care 
vorbeşte economia, nu sunt valori ci bunuri”11.

Având drept criteriu aderenţa la anumite realităţi, 
valorile se pot clasifica în: valori care fiinţează îm-
preună cu purtătorul lor material, valori îndreptate 
spre anumite realităţi, care suprimă anumite realităţi 
sau generează anumite realităţi. Valorile vitale, pre-
cum sănătatea, frumuseţea, vitalitatea au ca purtător 
material trupul uman; idealurile, speranţele şi previ-
ziunile sunt legate de timpul viitor, iar valorile isto-
rice sunt legate de timpul trecut. De asemenea, când 
trăirea unei valori atinge o intensitate mare, pentru 
a nu fi desacralizată, dispare posibilitatea de a fi în-
truchipată în realităţi. Din rândul valorilor care ge-
nerează anumite realităţi se pot menţiona, mai ales, 
descopeririile din domeniile ştiinţei şi tehnicii. 

 Raportul dintre valoare şi imperativ, de aseme-
nea, este o problemă importantă, care a preocupat 
meditaţia axiologică, ocupând un loc de seamă în 
filosofia Şcolii de la Baden, precum şi în cea feno-
menologică. Ideea centrală în aceste preocupări este 
că imperativul îşi are temeiul în valori, prin urmare, 
el ţine de esenţa valorii. 

Nicolai Hartmann vorbeşte de trei tipuri de impe-
rative: existenţial ideal, existenţial faptic şi real fap-
tic. Valoarea înţeleasă ca obiect ideal, deci ca simplă 
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posibilitate, conţine în sine un „trebuie”, care este 
totuşi distinct de valoare. Acest ,,trebuie”, deci im-
perativul, în această ipostază, semnifică orientarea 
sau direcţia de urmat şi reprezintă, în viziunea lui 
Hartmann, imperativul existenţial ideal. Imperativul 
actual este acela care face trecerea de la imperativul 
ideal la imperativul real, intrând în sfera determină-
rilor specifice subiectului.

La rândul său, Max Scheler va aborda două tipuri 
de imperative: ideal şi normativ. În viziunea sa, im-
perativul ideal fiinţează în zona posibilului, iar cel 
normativ – în situaţia în care este adresat unei voinţe 
determinate, obligate să creeze o anumită valoare. 
Imperativul ţine de valoare, numai dacă este rapor-
tat la voinţa unui subiect, căci „dacă imperativul 
ar aparţine esenţei valorii, valoarea însăşi ar înceta 
atunci când ar fi realizată”12. 

 În legătură cu raportul dintre imperativ şi valori, 
sunt necesare unele precizări, şi anume: imperati-
vul este prezent în sfera valorilor morale şi juridice; 
aceste valori sunt imperative, deoarece impun o serie 
de cerinţe, prescriu o serie de condiţii, deci impun o 
serie de constrângeri. Spre deosebire de aceste valori, 
valorile estetice nu impun anumite contrângeri, ele 
sunt recepţionate şi apreciate de cel care le intuieşte 
în mod dezinteresat. Aşa cum se ştie, în istoria pro-
blemei, acest aspect al valorilor estetice este analizat 
de Immanuel Kant în Critica facultăţii de judecare 
estetică. Mai trebuie menţionat faptul că imperativul 
moral, privit în sensul său absolut, este caracteristic 
în special doctrinelor religioase, unde raportul la vo-
inţa divinităţii reprezintă un reper fundamental.

Lumea valorilor fiinţează în orizontul conştiinţei, 
relevând un univers distinct cu caracteristici şi legi 
specifice. Lumea valorilor este o lume a obiectelor 
ideale, a cărei obiectivare are ca punct de sprijin 
lumea reală, obiectivare în lucruri, acte, fapte, ac-
ţiuni şi bunuri. Heinrich Ricker este gânditorul care 
a abordat îndeosebi caracterul autonom al lumii 
valorilor. El este de părere că, folosind criteriul ne-
gaţiei, putem desluşi dacă ceva duce la valoare sau 
nu. Astfel, nonexistenţa unui lucru întruchipează un 
sens ontologic, existenţial, în timp ce negarea în sens 
axiologic conturează o valoare negativă.

Privită ca lume autonomă, lumea valorilor are 
drept caracteristică bipolaritatea şi ierarhia. Bipola-
ritatea se referă la faptul că fiecare valoare are doi 
poli: unul pozitiv şi unul negativ, de exemplu: bine/
rău, frumos/urât, just/nejust etc. Exprimând rangul 
unei valori la nivelul unui sistem de valori, ierarhia 
este posibilă numai în cadrul aceluiaşi tip de valori, 
nu între tipuri de valori diferite, care sunt ireductibi-

le. Procesul de ierarhizare al valorilor trebuie să ţină 
seama de aspiraţii, necesităţi şi interese. Şi aceas-
ta deoarece „există pentru fiecare societate, pentru 
fiecare grup, pentru fiecare individ un ansamblu de 
valori, mai mult sau mai puţin variabile şi interde-
pendente, care constituie un sistem şi o ierarhie de 
valori”13. Fiind rezultatul dinamicităţii şi funcţiona-
lităţii sistemului de valori într-o societate, o ierar-
hie de valori se constituie prin relaţii de ordonare,       
subordonare, de rol, de nivel şi sens. 

Odată constituită, tabla de valori promovată de 
factorii sociali de evaluare va orienta şi motiva com-
portamentele şi acţiunea indivizilor şi societăţii. În 
acest sens, Louis Lavelle observă că valoarea „se 
aplică pretutindeni unde avem de-a face cu o ruptu-
ră a indiferenţei sau egalităţii între lucruri, peste tot 
unde unul dintre ele trebuie să fie pus înaintea altuia, 
sau mai sus de altul, pretutindeni unde unul este con-
siderat superior şi merită să fie preferat...”14.

Din cele arătate până acum, rezultă că lumea va-
lorilor implică o anumită configuraţie, o anumită 
structură; aceasta se manifestă prin modalităţile în 
care valorile se orânduiesc, se ierarhizează în siste-
me şi categorii de valori, influenţează şi orientează 
viaţa oamenilor şi a societăţii.

 Petre Andrei, în lucrarea sa Filosofia valorii, tre-
ce în revistă o serie de criterii şi clasificări ale valori-
lor, aşa cum apar în literatura de specialitate. În acest 
sens, el menţionează următoarele:

După criteriul valabilităţii – valori relative şi ab-
solute, subiective şi obiective (F. Smolo, Krueger, 
Munsterberg, Meinong, Meyer); b) valori pozitive şi 
negative, valori proprii şi efecte (Ehhrenfels, Krei-
big, Cohen); c) după modul în care subiectul este 
individual, o altă persoană sau ceva nepersonal: va-
lori autopatice, hereropatice şi ergopatice (Kreibig);       
d) după motivele valorilor (H.Schwarz): valori ac-
cidentale, tranzitorii şi valori ale persoanei proprii;    
e) după obiectul lor: valori economice, etice, juridi-
ce, politice etc.15.

Clasificările menţionate, arată Petre Andrei, au 
criterii diferite, din care au rezultat numeroase clase 
de valori. Însă pentru a face ordine în aceste clasifi-
cări, pentru a descifra o unitate a valorilor, este ne-
voie de un criteriu unitar în stare să facă posibilă o 
clasificare generală a valorilor. În viziunea lui Petre 
Andrei, acest criteriu este cel al elementelor predo-
minante în valori. După acest criteriu, gânditorul ro-
mân împarte valorile în două mari clase de valori, şi 
anume: valori hiperpersonale, în care intră valorile 
logice şi matematice, şi valori sociale, care cuprind 
toate celelalte valori.
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Valoarea reprezintă o determinare funciară a 
oricărui fenomen sociocultural. Actul de creaţie, în 
orice domeniu, angajează cunoaşterea şi valorifică 
rezultatele acesteia. Astfel cultura, respectiv, actele 
de cultură, mai întăi sunt cristalizări ale cunoaşterii, 
înainte de a fi întruchipări valorice. Cunoaşterea cât 
mai adecvată a determinărilor proprii obiectelor şi 
fenomenelor reprezintă calea principală, care duce la 
creaţia de valori. Trăgându-şi sursa din cunoaştere, 
cultura, totodată, creează un orizont ideativ, promo-
vează o anumită concepţie de înţelegere şi explicaţie 
a lumii, stimulând totodată procesul de creaţie şi de 
receptare al valorilor. Interogaţia omului asupra exis-
tenţei, asupra vieţii sale, este o componentă semnifi-
cativă a istoriei şi culturii umanităţii, temei al tuturor 
judecăţilor de valoare legate de aprecierea realităţii, 
vieţii, a scopurilor şi idealurilor la care fiinţa uma-
nă se raportează. Element constitutiv al conştiinţei 
şi cunoaşterii umane, valoarea în toate manifestările 
sale, reflectă în mod specific determinarea proprie 
omului, care prin acţiunile şi creaţiile sale încearcă 
să dea sens existenţei.

Marile schimbări şi transformări, care au loc în 
timpurile noastre, impun, în mod necesar, întoarce-
rea la aprecierea, receptarea şi promovarea valorilor 
autentice, la acele valori a căror valabilitate a fost 
mereu confirmată de istoria culturii şi umanităţii. 
Numai aceste valori sunt în stare să asigure ordinea 
şi buna convieţuire socială, să stimuleze creaţia şi 
acţiunea pozitivă, şi să ofere sens condiţiei umane. 
Într-adevăr, „valorile constituie un element esenţial 

al ontologiei umane, exprimând modul uman de a 
percepe, simţi, gândi şi acţiona în raport cu lumea 
cu care intră în contact şi de a răspunde provocărilor. 
De aceea le considerăm a fi izvorul ordinii şi organi-
zării umane”16. 

Note:

1 Lavelle Louis. Traité′ des Valeurs. Tome I. Paris: PUF, 
1951, p.33 şi urm.

2 Gunberg Ludwig. Axiologia şi condiţia umană. Bucu-
reşti: Editura Politică, 1972, p.47.

3 Ibidem, p.70.
4 Râmbu Nicolae. Filosofia valorilor. Bucureşti: Editura 

Didactică şi Pedagogică, 1997, p.15.
5 Lyotard Jean Francois. Fenomenologia. Bucureşti: 

Humanitas, 1977, p.6
6 Râmbu Nicolae. Op. cit., p.16.
7 Ibidem, p.19.
8 Ibidem.
9 Ibidem, p.27.
10 Ibidem, p.32.
11 Rickert Heinrich. Der Gegenstand der Erkentins. Tu-

bingen: JCB Mohr, 1913, p.198.
12 Râmbu Nicolae. Op. cit., p.43.
13 Ion Pascadi. Din tradiţiile gândirii axiologice româ-

neşti. Bucureşti: Editura ştiinţifică, 1970, p.25.
14 Lavelle Louis. Op. cit., p.3.
15 Andrei Petre. Filosofia valorii. Ediţia a III-a. Iaşi: Po-

lirom,1997, p.47.
16 Puha Elena, Gorea Brînduşa. Adevăr şi valoare în teo-

ria şi practica dreptului. Editura Zethus, 2010, p.162.
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SUMMArY
In the present article there is discussed about a number of decisions of legal norms of the Adminis-

trative Council of NARE № 415 of May 25, 2011 г., violating the rights of consumers and a number of 
amendments and corrections to these norms are suggested.

родного газа, утвержденное постановлением 
Административного совета НАРЕ № 415 от 25 
мая 2011 г. и вступившее в силу 12.08.2011 года1 (в 
дальнейшем – Положение), содержит ряд право-
вых норм, способствующих нарушению прав по-
требителей.

Так, согласно пункту 7 Положения, жилой дом 
или общежитие считается отдельным местом по-
требления, в случае если они являются собствен-
ностью одного физического или юридического 
лица, за исключением жилищно-строительных 
кооперативов, ассоциаций собственников прива-
тизированных квартир и ассоциаций совладельцев 
кондоминиума в жилом фонде.

Данная норма является дискриминационной, 
т.к. не позволяет каждому собственнику квартиры 
в общежитии или в доме, являющемся собствен-
ностью одного физического или юридического 
лица, требовать заключения отдельного договора 
поставки природного газа.

Поэтому пункт 7 Положения следует допол-
нить абзацем 2, предусматривающим право каж-
дого собственника или нанимателя квартиры в 
жилом доме требовать заключения договора по-
ставки природного газа.

Дискриминационный характер носит и пункт 
20 Положения, который гласит: «Поставщик обя-
зан заключить договор на поставку природного 
газа без дискриминации с любым заявителем, ко-
торый выполнил все условия, предусмотренные 
законом и настоящим Положением. Поставщик 
обязан заключить договор на поставку природно-
го газа с заявителем, владеющим недвижимостью 
на основании другого права, нежели право соб-
ственности, с правом включения в договор на по-
ставку природного газа условия предварительной 
оплаты ежемесячного потребления природного 

газа с последующим осуществлением перерасче-
та в соответствии с показаниями измерительного 
оборудования».

Пункт 20 Положения позволяет поставщику 
природного газа требовать от нанимателя кварти-
ры предварительной оплаты, что является дискри-
минацией, запрещенной протоколом № 12 к Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод 
от 4 ноября 1950 года.

По нашему мнению, из пункта 20 Положения 
следует исключить условие о предварительной 
оплате.

В изменении нуждается и пункт 28 Положения, 
согласно которому поставщик имеет право отка-
зать заявителю/конечному потребителю в заклю-
чении договора на поставку природного газа, в 
случае если заявитель/конечный потребитель име-
ет долги за природный газ, потребленный в других 
местах, письменно обосновывая свой отказ.

По нашему мнению, долг за природный газ, по-
требленный в других местах, тем более долг, на 
взыскание которого истек срок исковой давности, 
не должен являться основанием для отказа в за-
ключении договора.

Пункт 28 Положения понуждает потребителей 
«добровольно» выплачивать долги с истекшими 
сроками исковой давности, т.к. поставщик при-
родного газа является монополистом.

Следует, по нашему мнению, либо отменить 
пункт 28 Положения, либо изменить его, преду-
смотрев, что основанием для отказа заключить до-
говор является долг с неистекшим сроком исковой 
давности.

В корректировке нуждается подпункт h) пун-
кта 77 Положения, в котором указано: «Постав-
щик имеет следующие права, которыми он может 
пользоваться: h) в целях возмещения убытков 
представлять компетентным органам документы о 
нарушениях положений Кодекса Республики Мол-

о  некоторых  проблемах  праВоВого
регулироВания  постаВки  природного  газа 

потребителям
Борис СЛипенСки,

 доктор права, зав. кафедрой права Университета «Перспектива»

ктуальность этой темы объясняется тем, что 
Положение о поставке и использовании при-



Nr. 10-11, 2011REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

82

дова о правонарушениях, утвержденного Законом 
№ 218-XVI от 24 декабря 2008 г.2».

Во-первых, ссылка на права, которыми постав-
щик может пользоваться, содержит тавтологию, 
т.к. лицо может пользоваться своими правами.

Во-вторых, Кодекс Республики Молдова о пра-
вонарушениях утвержден законом РМ № 218-XVI 
от 24 октября 2008 года.

В-третьих, поставщик должен быть обязан 
предоставлять компетентным органам докумен-
ты о нарушении положений Кодекса Республики 
Молдова о правонарушениях.

Подпункт h) пункта 77 Положения противоре-
чит принципу презумпции невиновности правона-
рушителя, т.к. позволяет поставщику природного 
газа в одностороннем порядке признать потреби-
теля виновным в нарушении одного из условий 
договора, которое одновременно является и адми-
нистративным правонарушением.

Согласно ст. 164 Кодекса РМ о правонаруше-
ниях, несанкционированное использование элек-
троэнергии, тепловой энергии или газа в целях 
получения прибыли, нарушение потребителями 
правил использования электроэнергии, тепло-
вой энергии или газа влекут наложение штрафа 
на физических лиц в размере от 50 до 100 услов-
ных единиц, на должностных лиц – в размере от 
75 до 200 условных единиц и на юридических 
лиц – в размере от 400 до 500 условных единиц 
с лишением во всех случаях права осуществлять 
определенную деятельность на срок от 3 месяцев 
до 1 года.

Согласно ст. 411 Кодекса РМ о правонаруше-
ниях, протоколы о правонарушении, предусмот-
ренном ст. 164 этого Кодекса, должны составлять 
должностные лица энергетических предприятий, 
уполномоченные Национальным агентством по 
регулированию в энергетике, и передавать их в 
административную комиссию для рассмотрения 
по существу. Решение этой комиссии можно об-
жаловать в судебную инстанцию. И только всту-
пившее в законную силу решение судебной ин-
станции может быть доказательством нарушения 
потребителем правил использования природного 
газа, что и причинило убытки поставщику.

По этим же причинам в корректировке нужда-
ется и подпункт d) пункта 80 Положения, соглас-
но которому поставщик вправе требовать отклю-
чения от распределительной сети природного газа 
газоиспользующую установку бытового потреби-
теля в случае нарушения бытовым потребителем 
условий договора, повлекших неучет или непол-

ный учет объема потребленного природного газа, 
а потребитель не оплатил счет-фактуру в течение 
10 календарных дней от даты истечения срока 
оплаты счета-фактуры, представленной потреби-
телю с соблюдением сроков, указанных в пункте 
75, подпункте e) Положения.

По нашему мнению, пункт 80 Положения на-
рушает принцип презумпции невиновности по-
требителя в правонарушении, предусмотренном 
ст. 164 Кодекса Республики Молдова о правона-
рушениях. Исходя из здравого смысла и из общих 
принципов права, вина потребителя должна быть 
доказана вступившим в законную силу решением 
судебной инстанции, и только после этого постав-
щику должно быть предоставлено право на отклю-
чение газоиспользующей установки потребителя 
от газораспределительной сети.

По нашему мнению, нельзя применять до-
говорную ответственность за нарушение такого 
условия договора, которое одновременно является 
административным правонарушением, если нет 
вступившего в законную силу решения судебной 
инстанции, признавшего потребителя виновным в 
этом правонарушении.

Отключение газоиспользующей установки от 
газораспределительной сети является санкцией, а 
основания и условия применения санкций могут 
устанавливаться только законами.

Исходя из этих соображений, предлагаем до-
полнить пункт 80 Положения подпунктом d1), со-
гласно которому данное нарушение должно быть 
подтверждено вступившим в законную силу реше-
нием судебной инстанции.

По этим же причинам пункт 82 Положения, 
предусматривающий применение к небытово-
му потребителю отключение за нарушение, ана-
логичное нарушению, указанному в подпункте                 
d) пунктa 80 Положения, следует дополнить под-
пунктом d1), согласно которому данное нарушение 
должно быть подтверждено вступившим в закон-
ную силу решением судебной инстанции.

В Положении имеются повторения. Так, со-
гласно абзацу 3 пункта 91 Положения, конечный 
потребитель имеет право оспорить у поставщика 
в Агентстве или в судебной инстанции наряд на 
отключение газоиспользующей установки от сети 
природного газа, а также акт выявления наруше-
ний договорных условий, в сроки, предусмотрен-
ные Законом об административном суде № 793-
XIV от 10 февраля 2000 года3.

Пункт 122 Положения полностью дублирует 
абзац 3 пункта 91 Положения.
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Порядок заключения договоров поставки при-
родного газа установлен пунктами 16-46 Положе-
ния и Приложениями 1 и 2 к Положению.

Любое физическое или юридическое лицо, га-
зоиспользующая установка которого подключена 
к газовой сети или которое подало заявление на 
подключение к сети природного газа и выполни-
ло условия, предусмотренные в разрешении на 
подключение, имеет право требовать заключения 
с поставщиком договора на поставку природного 
газа.

Договор на поставку природного газа с заяви-
телем, выполнившим условия, предусмотренные в 
разрешении на подключение и в проекте, заключа-
ется после предоставления заявителем копии акта 
о приемке газоиспользующей установки (пункты 
16 и 17 Положения).

Согласно пункту 18 Положения, для заключе-
ния договора на поставку природного газа заяви-
тель, потенциальный бытовой потребитель, обязан 
представить поставщику следующие документы:

а) заявление, бланк которого предоставляется 
поставщиком;

b) копию документа о праве собственности или 
копию документа, подтверждающего право поль-
зования недвижимостью, которая является соот-
ветствующим местом потребления. В случае когда 
заявитель не владеет этими документами, постав-
щик обязан заключить с ним договор на поставку 
природного газа на ограниченный период времени 
с условием предварительной оплаты природного 
газа бытовым потребителем;

с) справку, подтверждающую прохождение за-
явителем инструктажа по правилам безопасности 
при использовании природного газа, выданную 
оператором сети;

d) технические параметры газовых приборов; 
e) копию сертификата соответствия для газово-

го котла и/или подогревателя воды, по случаю;
f) копию удостоверения личности.
Для заключения договора на поставку природ-

ного газа заявитель, потенциальный небытовой 
потребитель, обязан представить поставщику сле-
дующие документы: 

а) заявление о заключении договора на поставку 
природного газа (бланк которого предоставляется 
поставщиком), в котором указано название, адрес, 
телефон и факс предприятия или учреждения;

b) копию свидетельства о регистрации, выдан-
ного компетентным органом, или копию другого 
документа, подтверждающего право осуществле-
ния деятельности, по случаю, фискальный код, 

расчетный счет, название банка, через который 
заявитель осуществляет платежи;

с) копию документа о праве собственности или 
другого документа, подтверждающего право поль-
зования недвижимостью, которая является местом 
потребления.

Согласно пункту 23 Положения, договор на 
поставку природного газа с бытовыми потребите-
лями в императивном порядке включает условия, 
предусмотренные в Приложении 1 к настоящему 
Положению.

Договор на поставку природного газа с небы-
товыми потребителями в императивном порядке 
включает условия, предусмотренные в Приложе-
нии 2 к настоящему Положению.

Договор на поставку природного газа заклю-
чается в двух экземплярах, по одному экземпляру 
для каждой из договаривающихся сторон. В дого-
ворах на поставку природного газа, заключенных 
между поставщиком и небытовыми потребителя-
ми, должно быть указано в обязательном порядке 
следующее:

a) договорный объем природного газа и его 
распределение поквартально или помесячно, по 
обстоятельствам;

b) условия технической реализации условий 
договора;

c) пределы допустимых месячных отклонений 
при поставке и потреблении природного газа;

d) условия и способы компенсации убытков, 
возникших в результате несоблюдения небыто-
вым потребителем или поставщиком режима по-
требления, определенного договором;

e) условия, при которых поставщик освобож-
дается от уплаты убытков за ограничение или пре-
кращение поставки природного газа;

f) тип, номер и общий расход газовых прибо-
ров.

К договорам на поставку природного газа, за-
ключенным между поставщиком и небытовыми 
потребителями, в обязательном порядке прилага-
ются следующие документы:

a) копия документа, определяющего разграни-
чительный пункт установок;

b) список лиц поставщика и небытового потре-
бителя, уполномоченных вести переговоры, свя-
занные с режимом потребления природного газа, 
и номера их телефонов;

c) копия протокола об аттестации персонала не-
бытового потребителя, ответственного за безопас-
ную эксплуатацию газоиспользующих установок, 
согласно Закону о промышленной безопасности 
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опасных производственных объектов № 803-XIV 
от 11 февраля 2000 г.4 (пункты 21 и 22 Положе-
ния).

Обязанности поставщика перед бытовым по-
требителем установлены пунктом 75, а права – 
пунктом 77 Положения.

Согласно пункту 80 Положения, поставщик 
вправе требовать отключения, а оператор распре-
делительной сети отключит от распределительной 
сети природного газа газоиспользующую установ-
ку бытового потребителя в следующих случаях:

a) по предписанию Главной государственной 
инспекции по техническому надзору опасных про-
изводственных объектов;

b) неуплаты за потребленный природный газ на 
месте потребления в течение 10 календарных дней 
от даты истечения срока оплаты счета-фактуры, 
представленной бытовому потребителю с соблю-
дением сроков, указанных в пункте 75, подпункте 
e) настоящего Положения;

c) когда бытовой потребитель отказывает пер-
соналу поставщика, оператору распределительной 
сети, в допуске к месту потребления в целях уста-
новки, демонтажа, контроля, замены или снятия 
показаний измерительного оборудования, для ре-
монта или замены оборудования, принадлежаще-
го оператору распределительной сети, но установ-
ленного на собственности бытового потребителя. 
Поставщик, оператор распределительной сети, 
обязан документировать данный факт, составив 
акт, который будет отправлен бытовому потреби-
телю вместе с предупреждением об отключении;

d) нарушения бытовым потребителем условий 
договора, повлекших неучет или неполный учет 
объема потребленного природного газа, а также 
если потребитель не оплатил счет-фактуру в тече-

ние 10 календарных дней от даты истечения срока 
оплаты счета-фактуры, представленной потреби-
телю с соблюдением сроков, указанных в пункте 
75, подпунктe e) настоящего Положения;

e) если договор на поставку природного газа 
оформлен на имя другого физического лица, а соб-
ственник недвижимости отказывается заключить 
договор на поставку природного газа;

f) потребления природного газа без его учета 
в течение более одного месяца от даты докумен-
тальной регистрации отсутствия измерительного 
оборудования или его повреждения по вине быто-
вого потребителя;

g) истечения срока договора на поставку при-
родного газа, если бытовой потребитель не требу-
ет его продления;

h) по запросу бытового потребителя в течение 
7 календарных дней от даты регистрации его пись-
менного запроса;

i) констатации нарушения положений Правил 
охраны сетей природного газа, повлекшего сни-
жение надежности поставки природного газа;

j) если создается угроза безопасности людей, 
имущества или окружающей среды.
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SUMMArY
The present work is devoted to practical problems and theoretical discrepancies in the application of 

the estimate sign “considerable damage”. There are analyzed the legislator formulations and the law 
enforcement practice. Our point of view is that exactly the prosecution is responsible for improper ap-
plication of the indicated sign, because in Republic of Moldova public prosecutors have to establish all 
the qualifying elements on the stage of prosecution and to prove them in court.

On the basis of illustrative examples and theoretical inventions there are presented a number of con-
clusions, followed by appropriate proposals to eliminate detected errors. Implementation of proposals, 
namely the adoption of corresponding instructions by Prosecutor General’s Office and some additions in 
the Criminal Code, will provide better observance of a principle of legality.

mai problematice semne estimative din Codul 
penal al Republicii Moldova în redacţia 20021. Acesta 
îl conţin 16 dispoziţii incriminatorii, în 11 dintre care 
el caracterizează componenţele de bază ale faptelor 
infracţionale (art.176 lit.b), 180, 229, 230, 327, 328, 
335, 364, 370, 374, 376 CP), iar în 5 este utilizat în 
calitate de semn calificativ al componenţelor agravan-
te (art.186 alin.(2) lit.d), 187 alin.(2) lit.f), 188 alin.(2) 
lit.f), 190 alin.(2) lit.c), 191 alin.(2) lit.c) CP). În acest 
demers ştiinţific însă, aşa cum rezultă şi din titlul arti-
colului, ne vom limita doar la investigarea conceptu-
lui „proporţii considerabile” ce se găsește în ultimele 
5 componenţe dintre cele enunţate mai sus, având în 
vedere larga lor aplicabilitate în practică şi faptul că 
datorită specificului său, pot fi privite printr-o prismă 
mai obiectivă, adică în final definite într-un mod mai 
corect, evitându-se la maxim ambiguitatea în expre-
sia utilizată. Toate dispoziţiile indicate le conţine cap. 
VI al Părţii speciale a Codului penal şi constituie, în 
esenţă, infracţiuni contra patrimoniului, proporţiile 
considerabile referindu-se la daunele cauzate victi-
mei, având o expresie materială, aptă de a fi evaluată 
în bani (sau, potrivit termenilor legali, în unităţi con-
venţionale).

Ca şi orice alt semn estimativ, „proporţiile consi-
derabile” reprezintă un concept juridico-penal necon-
cretizat în lege sau alt act normativ-juridic, menit să 
reflecte nu obiectul în plentitudinea sa, ci proprietăţile 
sau relaţiile acestuia, conţinutul conceptului abordat 
fiind stabilit de către persoana care aplică norma juri-
dico-penală, în baza circumstanţelor concrete ale ca-
zului2. Astfel, de fiecare dată când se va efectua înca-

drarea, indiferent de faza procesului penal, ofiţerul de 
urmărire penală sau procurorul, judecătorul vor înca-
dra fapta comisă în baza semnului calificativ „cu cau-
zarea de daune în proporţii considerabile” pornind de 
la circumstanţele concrete ale cazului, ţinând cont de 
criteriile impuse de legiuitor. Aceste criterii sunt enu-
merate în art.126 alin.(2) CP: „valoarea, cantitatea şi 
însemnătatea bunurilor pentru victimă, starea materi-
ală şi venitul acesteia, existenţa persoanelor întreţinu-
te, alte circumstanţe care influenţează esenţial asupra 
stării materiale a victimei”. În esenţă, aceleaşi criterii 
sunt reproduse în pct.28 al Hotărârii Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în 
procesele penale despre sustragerea bunurilor”, nr.23 
din 28.06.20043.

În vederea evidenţierii mai clare a neajunsurilor 
practice, propunem următoarea clasificare convenţi-
onală a criteriilor legale nominalizate: 

Starea materială şi venitul victimei, existenţa 1) 
persoanelor întreţinute, alte circumstanţe care influen-
ţează esenţial asupra stării materiale a victimei.

Valoarea şi cantitatea bunurilor.2) 
Însemnătatea bunurilor pentru victimă.3) 

Vom aborda modul în care aceste criterii sunt res-
pectate, prin prisma practicii de urmărire penală şi a 
celei judiciare.

Ab initio, pornind de la „Generalizarea stării de 
fapt privind executarea de către procuraturile terito-
riale a prevederilor pct.6 lit.d) din ordinul Procuro-
rului General nr.808-p din 07.10.2010”, întocmită la 
07.07.2011 de către Secţia minori şi drepturile omului 
a Procuraturii Generale4: „din informaţia parvenită se 
constată că majoritatea urmăririlor penale în cazurile 
în care figurează minori sunt cele legate de sustrageri, 

UNELE  ASPECTE  PRIVIND  ÎNCADRAREA  FAPTEI  POTRIVIT 
SEMNULUI  CALIFICATIV  „PROPORŢII  CONSIDERAbILE”

Iurie LEALIn,
master în drept, audient al Institutului Naţional al Justiţiei

Recenzent: Adriana EȘAnU, doctor în drept, conferențiar universitar (USM)

roporţiile considerabile” reprezintă unul din-
tre cele mai frecvent întâlnite şi, totodată, cele 
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mai îndeosebi cele pornite în baza art.186 alin.(2) CP 
cu calificativul «cauzarea victimei a daunelor în pro-
porţii considerabile» cu prejudiciu material care vari-
ază în majoritatea cazurilor între 500-1.500 lei”. 

Trebuie să recunoaştem că teza relevată de către 
Secţia minori şi drepturile omului nu este lipsită de 
adevăr; or, dintre cele peste 100 de dosare penale stu-
diate de noi, aflate în procedura unor Procuraturi te-
ritoriale din mun.Chişinău, tocmai aceeaşi concluzie 
o denotă.

Vom exemplifica cele enunţate cu un singur caz con-
cret, dintre cele ce sunt frecvent întâlnite în practică. 
Astfel, din materialele cauzei penale nr.2011021395 
rezultă că cet. M.E. (născut la 01.10.1998) şi P.E. 
(născut la 30.07.1992) au comis o sustragere pe as-
cuns a bunurilor cet.G.A., în valoare totală de 730 lei, 
suma dată fiind considerabilă pentru victimă. Preci-
zăm că victima activează în calitate de administrator 
al ÎI „N.E.”, în dosar lipsind orice informaţie privind 
venitul şi starea materială a acesteia (criterii impuse 
de art.126 alin.(2) CP, ce fac parte din prima catego-
rie). Totodată, bunurile sustrase sunt: „pernă de culoa-
re albă (150 lei), plapumă de culoare roşie (150 lei), 
pătură de culoare roşie (100 lei), pătură de culoare 
albastră (100 lei), şervet de culoare albastră (30 lei), 
sârmă de aluminiu (200 lei)”. În mod vădit, nu se ţine 
cont nici de cele două criterii stabilite în art.126 alin.
(2) CP ce fac parte din a doua categorie – valoarea şi 
cantitatea bunurilor. În procesul-verbal de audiere a 
părţii vătămate G.A., ultima declară că paguba ma-
terială cauzată în urma sustragerii este considerabilă 
pentru aceasta, fără a aduce vreo motivaţie. Cu toate 
la faptul că majoritatea criteriilor impuse legal au fost 
ignorate, toate actele întocmite la faza urmăririi pe-
nale, care reflectă încadrarea juridică a faptei comise, 
conţin semnul calificativ „proporţii considerabile”, 
prevăzut la art.186 alin.(2) lit.d) CP.

Drept alt exemplu putem invoca cauza penală 
nr.2011021374, potrivit materialelor căreia cet. I.I., 
angajându-se în calitate de vânzător la SRL C.-C., 
„având scopul însuşirii ilegale a bunurilor SRL C.-C., 
care i-au fost încredinţate în administrare, în perioada 
26.04.2011-19.05.2011 ilegal a însuşit cinci perechi 
de încălţăminte, şi anume: o pereche de încălţăminte 
de vară pentru dame „Creia” la preţul de 550 lei; o 
pereche de încălţăminte de vară pentru dame „Etchin” 
la preţul de 425 lei; o pereche de încălţăminte, de vară 
pentru dame „Blue” la preţul de 480 lei; o pereche de 
încălţăminte de vară pentru dame „Pikaso” la preţul 
de 240 lei şi o pereche de încălţăminte de vară pentru 
dame la preţul de 450 lei. Astfel, cauzându-i SRL C.-
C. în persoana directorului E.A. un prejudiciu materi-

al considerabil în sumă totală de 2.145 lei”. Atât în or-
donanţa de punere sub învinuire, cât şi în rechizitoriu, 
calificarea în baza art.191 alin.(2) lit.c) CP RM – ,,cu 
cauzarea de daune în proporţii considerabile” se efec-
tuează doar în baza afirmaţiei directorului SRL C.-C., 
precum că paguba materială este considerabilă pentru 
întreprindere, pe când din înseşi facturile fiscale ane-
xate la dosar rezultă că o astfel de încadrare este vădit 
exagerată, în coraport cu starea materială a SRL C.-C. 
şi venitul acesteia, precum şi cu valoarea şi cantitatea 
bunurilor. În ceea ce priveşte însemnătatea bunurilor 
pentru victimă, aceasta se stabileşte doar în baza unei 
aprecieri subiective, în majoritatea cazurilor, nefiind 
verificată de către Organul de Urmărire Penală, sau 
chiar sugerată de acesta.

Exemplele menţionate nu sunt nici cele mai re-
levante şi nici cele mai reprezentative, însă reflectă 
pe deplin situaţia creată în practică privind imputa-
rea semnului estimativ ,,proporţii considerabile”. La 
moment, Procuratura Generală nu ţine o evidenţă a 
cauzelor penale care să rezulte din calificarea efectu-
ată după semnele calificative, ci doar după articolele 
Părţii speciale ale Codului penal. Totuşi, o statistică 
care prezintă interes în acest sens, o putem regăsi 
la organele Afacerilor Interne. Astfel, potrivit date-
lor deţinute de către Direcţia Informaţii şi Evidenţe 
Operative Ministerului Afacerilor Interne, pe parcur-
sul anului 2010, în Republica Moldova au fost înre-
gistrate: 4.510 cazuri de furt cu cauzarea de daune 
în proporţii considerabile – art.186 alin.(2) lit.d) CP 
(şi 577 de cazuri de furt neagravant – art.186 alin.(1) 
CP), 311 cazuri de jaf cu cauzarea de daune în pro-
porţii considerabile – art.187 alin.(2) lit.f) CP (şi 146 
cazuri de jaf neagravant – art.187 alin.(1) CP), 43 de 
cazuri de tâlhărie cu cauzarea de daune în proporţii 
considerabile – art.188 alin.(2) lit.f) CP (şi 10 cazuri 
de tâlhărie neagravantă – art.188 alin.(1) CP), 708 ca-
zuri de escrocherie cu cauzarea de daune în proporţii 
considerabile – art.190 alin.(2) lit.c) CP (şi 243 de ca-
zuri de escrocherie neagravantă – art.190 alin.(1) CP), 
58 de cazuri de delapidare a averii străine cu cauzarea 
de daune în proporţii considerabile – art.191 alin.(2) 
lit.c) CP (şi 66 de cazuri de delapidare a averii străine 
neagravant – art.191 alin.(1) CP). Pe parcursul anului 
2011, către 25 august în Republica Moldova au fost 
înregistrate: 3.419 cazuri de furt cu cauzarea de da-
une în proporţii considerabile – art.186 alin.(2) lit.d) 
CP (şi 426 de cazuri de furt neagravant – art.186 alin.
(1) CP), 239 de cazuri de jaf cu cauzarea de daune în 
proporţii considerabile – art.187 alin.(2) lit.f) CP (şi 
102 cazuri de jaf neagravant – art.187 alin.(1) CP), 25 
de cazuri de tâlhărie cu cauzarea de daune în proporţii 
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considerabile – art.188 alin.(2) lit.f) CP (şi 3 cazuri de 
tâlhărie neagravantă – art.188 alin.(1) CP), 477 de ca-
zuri de escrocherie cu cauzarea de daune în proporţii 
considerabile – art.190 alin.(2) lit.c) CP (şi 114 cazuri 
de escrocherie neagravantă – art.190 alin.(1) CP), 46 
de cazuri de delapidare a averii străine cu cauzarea 
de daune în proporţii considerabile – art.191 alin.(2) 
lit.c) CP (şi 37 de cazuri de delapidare a averii străine 
neagravante – art.191 alin.(1) CP)5.

Din cifrele prezentate, rezultă în mod evident că 
încadrarea în conformitate cu varaianta agravantă 
după semnul calificativ „cu cauzarea de daune în pro-
porţii considerabile” reprezintă deja o regulă, iar cali-
ficarea potrivit componenţei de bază – o excepţie de la 
această regulă. Infracţiunile prevăzute în dispoziţiile 
art.187 alin.(2), 190 alin.(2), 191 alin.(2) CP RM sunt 
mai grave decât cele prevăzute în dispoziţiile art.187 
alin.(1), 190 alin.(1), 191 alin.(1) CP RM. Totodată, 
infracţiunile prevăzute în dispoziţiile art. 186 alin.(2) 
şi 188 alin.(2) CP RM au fost mai grave decât cele 
prevăzute în dispoziţiile art.186 alin.(1) şi 188 alin.
(1) CP RM, respectiv până la modificarea Codului pe-
nal prin Legea nr.277 din 18.12.2008 – moment până 
la care deja s-a creat o practică vicioasă constantă de 
încadrare potrivit semnului calificativ enunţat. Astfel, 
în viziunea noastră, cauza de bază a nihilismului juri-
dic manifestat faţă de prevederile art.126 alin.(2) CP 
de către Organul de Urmărire Penală reprezintă goana 
după indici „de descoperire” a unor infracţiuni cât mai 
grave în cadrul subdiviziunilor Ministerului Afaceri-
lor Interne, precum şi „comoditatea” conducerii sau 
exercitării urmăririi penale de către procurori privind 
infracţiunile mai grave, în comparaţie cu cele din ca-
tegoriile mai uşoare în sensul art.16 CP, reieşind din 
restricţiile impuse de Codul de Procedură Penală în 
unele situaţii (cum ar fi, de exemplu, imposibilitatea 
aplicării arestării preventive şi măsurilor alternative 
arestării preventive în infracţinile pentru care legea 
nu prevede o pedeapsă privativă de libertate pe un 
termen mai mare de 2 ani, cu excepţiile stabilite în 
art.176 alin.(1) CPP).

Se constată că nici instanţele de judecată, în mul-
te cazuri, nu ţin cont de prevederile art.126 alin.(2) 
CP. În calitate de exemplu putem invoca dosarul 
nr.1re-1348/08, care a fost examinat în fond, în apel şi 
în recurs, toate instanţele menţinând calificarea unuia 
dintre episoade potrivit art.187 alin.(2) lit.b), d), e), f) 
CP, adică jaful comis de două persoane, prin pătrun-
derea în locuinţă, cu aplicarea violenţei nepericuloase 
pentru viaţa sau sănătatea persoanei, cu cauzarea de 
daune în proporţii considerabile. În speţă, C.V. a 
fost condamnat pentru faptul că la 30 ianuarie 2004, 

ora 21:00, fiind în stare de ebrietate, împreună şi prin 
înţelegere prealabilă cu S.Şt., au pătruns în gospodăria 
cet.D.N. din s.Hruşova, r-nul Criuleni, de unde au sus-
tras bunuri materiale în sumă totală de 160 lei, şi fiind 
descoperit de victimă, care a încercat să-i oprească, 
aplicând violenţă nepericuloasă pentru viaţa şi sănăta-
tea ei, în urma căreia i-au cauzat, conform raportului 
de expertiză medico-legală, leziuni corporale fără ca-
uzarea prejudiciului sănătăţii, pricinuind părţii vătă-
mate o daună în proporţii considerabile. Niciuna din 
instanţe nu a motivat hotărârea, din care cauză 160 lei 
constituie proporţii considerabile, astfel ignorându-se 
prevederile pct.19 al Hotărârii Plenului Curţii Supre-
me de Justiţie „Cu privire la sentinţa judecătorească”, 
nr.5 din 19.06.20067 care stipulează că „recunoscân-
du-l vinovat pe inculpat de comiterea infracţiunii după 
semnele ce urmează a fi apreciate, instanţa este obli-
gată ca, în partea descriptivă a sentinţei, să precizeze 
circumstanţele ce au servit ca motiv de a concluziona 
prezenţa unuia sau a mai multor astfel de indici de ca-
lificare”, precum şi pct.28 al Hotărârii Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în 
procesele penale despre sustragerea bunurilor”, nr.23 
din 28.06.2004, despre care s-a menţionat mai sus.

Totuşi, au fost stabilite şi cazuri inverse, când in-
stanţele de judecată aplică în mod corect prevederile 
art.126 alin.(2) CP. Un exemplu reprezentativ, în acest 
sens, îl regăsim în Dosarul nr.1-263/2009, prin sen-
tinţa Judecătoriei sect.Ciocana mun.Chişinău pentru 
unul din capetele de învinuire fiind condamnat P.V., 
care la data de 23 mai 2009, aproximativ între orele 
02:30-03:00, aflându-se în vizită la familia N. în mun. 
Chişinău, or. Vadul lui Vodă str. Poperecinaia, 4, fiind 
în stare de ebrietate alcoolică şi având scopul sustra-
gerii bunurilor altei persoane, profitând de faptul că 
nu este observat de nimeni, pe ascuns a sustras tele-
fonul mobil de model „Nokia” […] în valoare de 550 
lei în care era introdusă cartela SIM cu nr. 069894492 
la preţul de 45 lei [...], cauzând astfel părţii vătămate 
o daună materială în sumă totală de 595 lei, după ce 
de la locul comiterii faptei prejudiciabile s-a ascuns. 
Instanţa a statuat că: „potrivit art.126 alin.(2) CP RM, 
caracterul considerabil sau esenţial al daunei cauzate 
se stabileşte luându-se în considerare valoarea, canti-
tatea şi însemnătatea bunurilor pentru victimă, starea 
materială şi venitul acesteia, existenţa persoanelor în-
treţinute, alte circumstanţe care influenţează esenţial 
asupra stării materiale a victimei, iar în cazul prejudi-
cierii drepturilor şi intereselor ocrotite de lege – gra-
dul lezării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului. În acest context, având în vedere faptul că 
acuzatorul de stat în cadrul şedinţei de judecată nu 
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a prezentat probe pertinente şi admisibile, care ar 
confirma prejudiciul considerabil în sumă de 595 
lei cauzat părţii vătămate N.S., iar ultimul în cadrul 
cercetării judecătoreşti la fel nu a probat starea ma-
terială şi veniturile sale, faptul că i-au fost cauzate 
prejudicii materiale, ce constituie la momentul săvâr-
şirii infracţiunii un prejudiciu considerabil, instanţa de 
judecată recalifică acţiunile lui P.V. privind comiterea 
infracţiunii prevăzute de art.186 alin.(2) lit.d) CP RM 
în comiterea infracţiunii prevăzute de art.186 alin.(1) 
CP RM – drept furt, adică sustragerea pe ascuns a bu-
nurilor altei persoane.

Din cele enunţate, conchidem că procurorului îi 
revine sarcina de stabilire a prezenţei în acţiunile făp-
tuitorului semnului calificativ „cu cauzarea de daune 
în proporţii considerabile” în virtutea atribuţiilor sale 
stipulate în art.52 alin.(1) CPP RM8, dar şi demonstra-
rea acestui semn în instanţa de judecată, în virtutea 
atribuţiilor stipulate în art.53 alin.(1) CPP. Astfel, în 
viziunea noastră, anume organele Procuraturii urmea-
ză să-şi asume responsabilitatea pentru aplicarea co-
rectă a semnului estimativ „proporţii considerabile”, 
în vederea evitării pe viitor a unor încadrări eronate, 
frecvent întâlnite în practică la moment.

În acest context, se propune elaborarea unei in-
strucţiuni de către factorii de decizie din cadrul Pro-
curaturii Generale, în conformitate cu care:

Pentru încadrarea juridică a faptei potrivit semnu-1) 
lui calificativ „cu cauzarea de daune în proporţii consi-
derabile”, urmează a fi acumulate suficiente probe care 
să demonstreze coraportul disproporţional defavorabil 
pentru victimă a cantităţii şi valorii bunurilor sustrase 
faţă de starea materială a acesteia.

În ordonanţa de începere a urmăririi penale, 2) 
ordonanţa de punere sub învinuire, rechizitoriu, alte 
acte procedurale în care procurorul (după caz, ofiţerul 
de urmărire penală) efectuează încadrarea juridică a 
faptelor, calificarea potrivit semnului calificativ „cu 
cauzarea de daune în proporţii considerabile” va fi 
însoţită de o motivare corespunzătoare, prin prisma 
art.126 alin.(2) CP.

Astfel se vor evita cazurile de calificare incorectă 
potrivit calificativului abordat, de recalificare a fapte-
lor de către instanţa de judecată, se va ajunge la o mai 
mare certitudine şi stabilitate, precum şi uniformizare 
a practicii aplicării conceptului „proporţii considera-
bile”.

Deşi prezenta lucrare tinde să aibă o vocaţie practi-
că, nu putem să trecem cu vederea tezele teoretice ale 
mai multor cercetători de vază din literatura de speci-
alitate. Primul aspect, în acest sens, ţine de principiul 
incriminării subiective, potrivit căruia făptuitorul răs-

punde doar în limita vinovăţiei sale, fapta prejudicia-
bilă fiind nu doar un rezultat al acţiunilor proprii, dar 
şi al conştiinţei, dorinţei sale. După cum relevă auto-
rul rus B.A. Kurinov: „de rând cu semnele obiectului 
şi laturii obiective ale infracţiunii, conţinutul laturii 
subiective a infracţiunii înglobează atitudinea psihică 
a făptuitorului faţă de circumstanţele agravante”9. Au-
torii autohtoni continuă gândul, afirmând că subiectul 
unei infracţiuni săvârşite cu intenţie directă, în pre-
zenţa agravantei „cu cauzarea de daune în proporţii 
considerabile”, trebuie să manifeste intenţie directă şi 
faţă de agravanta respectivă10. De aici se concluzio-
nează faptul că agravanta respectivă ar putea fi apli-
cată doar în cazul în care făptuitorul cunoaşte starea 
materială a victimei şi în intenţia sa cuprinde cauzarea 
de daune în proporţii considerabile acesteia.

Nu putem fi de acord cu această poziţie, deoarece 
astfel agravanta vizată ar deveni practic inaplicabilă, 
iar reglementarea acesteia nu ar avea nici un sens. 

După cum se cunoaşte, procedeele logice bazate 
pe o teză eronată vor naşte cu o probabilitate extrem 
de înaltă o concluzie eronată; or, autorii alegaţiei in-
dicate scapă din vedere formularea utilizată de legiui-
tor la stabilirea agravantei în cauză: „cu cauzarea de 
daune în proporţii considerabile”. Se atrage atenţia 
asupra faptului că proporţiile considerabile nu se refe-
ră direct la bunurile care constituie obiectul material 
al infracţiunii (în asemenea caz, legiuitorul ar utiliza o 
formulare de genul: furtul în proporţii considerabile, 
jaful în proporţii considerabile etc.), ci la daunele ca-
uzate prin infracţiune (sintagma „cu cauzarea de dau-
ne” este una expresă şi nu poate fi ignorată), adică faţă 
de urmările prejudiciabile. Legiuitorul nu stabileşte 
expres care este forma vinovăţiei în privinţa daunelor 
cauzate, însă aceasta se desprinde din scopul urmărit 
de făptuitor – în toate componenţele abordate, acesta 
fiind unul de profit (acaparator, hrăpăreţ, de a obţine 
avantaje materiale)11. În mod evident, făptuitorul, fi-
ind preocupat de însuşirea bunurilor, de cele mai dese 
ori nu se va gândi la efectul faptei sale pentru victi-
mă, ci la efectul faptei sale pentru sine, adică majora-
rea activului patrimonial propriu din contul victimei. 
Iar în ceea ce priveşte urmările pentru ultima, adică 
nemijlocit „cauzarea de daune (acesteia) în proporţii 
considerabile”, făptuitorul nu le prevedea, deşi tre- 
buie şi poate să le prevadă, deci manifestă imprudenţă 
faţă de ele. Astfel, infracţiunea (furtul, jaful, tâlhăria, 
escrocheria, delapidarea averii străine) săvârşită cu 
cauzarea de daune în proporţii considerabile pentru 
victimă perfect se încadrează în conceptul consfinţit la 
art.19 CP, adică infracţiunea săvârşită cu două forme 
de vinovăţie, fiind în ansamblu una intenţionată, însă 
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caracterizându-se prin imprudenţă în partea ce ţine de 
„producerea urmărilor mai grave care, conform legii, 
atrag înăsprirea pedepsei penale şi care nu erau cu-
prinse în intenţia făptuitorului”. Cert este că cauza-
rea de daune în proporţii considerabile corespunde 
conceptului de „producere a urmărilor mai grave” şi, 
totodată, acestea nu sunt cuprinse în intenţia făptui-
torului, reieşind din faptul că la momentul săvârşirii 
infracţiunii acesta nu cunoaşte cu certitudine dacă 
banii sustraşi constituie un salariu anual al victimei 
sau sunt destinaţi de a fi cheltuiţi într-un restaurant 
timp de câteva ore, câţi copii minori are la întreţinere 
victima, bilanţul veniturilor şi cheltuielilor acesteia, 
alte circumstanţe ce au importanţă în sensul art.126 
alin.(2) CP. Deşi nu este tipică pentru doctrina drep-
tului penal, teza propusă constituie unica explicaţie 
rezonabilă a aplicabilităţii practice a semnului esti-
mativ abordat, prin prisma respectării principiului 
incriminării subiective.

Un alt aspect problematic, formulat în doctrina 
naţională12 (dar şi de cea străină, în special a Fede-
raţiei Ruse)13 faţă de calificativul abordat, se referă 
la o eventuală necorespundere a acestuia cu princi-
piul egalităţii cetăţenilor în faţa legii, formulat în 
art.5 CP RM. Astfel, după cum se invocă, persoanele 
care au săvârşit infracţiuni sunt egale în faţa legii, 
fără deosebire de avere, în timp ce comiterea unei 
infracţiuni cu cauzarea de daune în proporţii consi-
derabile face făptuitorul dependent de averea victi-
mei – în cazul sustragerii bunurilor de la o persoană 
mai săracă, răspunderea se va agrava faţă de cazul 
sustragerii aceloraşi bunuri de la o persoană mai bo-
gată. Deci, situaţia patrimonială a victimei (pe care 
făptuitorul poate nici să nu o cunoască măcar) poate 
avea ca efect discriminarea făptuitorului. Într-o spe-
ţă reprezentativă, unul dintre adepţii opiniei enunţate 
relevă despre situaţia când făptuitorul observă două 
bunuri identice (în speţă, două portmonee în care se 
află aceleaşi sume de bani), unul dintre care aparţine 
persoanei dintr-o pătură mai vulnerabilă a societăţii, 
iar celălalt – aparţine persoanei dintr-o pătură mai 
avută. Făptuitorul, fără chiar a cunoaşte aceste deta-
lii, sustrage unul dintre obiectele identice. În funcţie 
de faptul care obiect identic va sustrage, făptuitorul 
va răspunde sau conform componenţei de bază, sau 
conform componenţei agravante, or, susţinătorii te-
zei analizate afirmă că suntem în prezenţa unei situ-
aţii inechitabile, dar şi ilegale, referindu-se la princi-
piul nominalizat.

În ceea ce ne priveşte, considerăm că astfel de 
abordări, precum cele invocate, sunt superficiale şi 
incorecte. După cum s-a demonstrat mai sus, „pro-

porţiile considerabile” se referă la urmările prejudi-
ciabile, care nu conţin neapărat intenţia făptuitoru-
lui. Însă pericolul social al sustragerii de la o per-
soană social-vulnerabilă este vădit mai mare decât 
cel al sustragerii de la o persoană mai înstărită, de 
aici rezultă şi calificarea diferită în cazul sustragerii 
bunurilor identice. Drept răspuns la speţa propusă 
mai sus, putem modela o altă speţă, în care făptui-
torul cauzează intenţionat fracturi deschise ale cra-
niului (vătămări corporale grave, potrivit pct.29 al 
Regulamentului Ministerului Sănătăţii nr.99 din 
27.06.200314) victimelor A şi B. Vătămările corpora-
le sunt absolut identice, însă datorită caracteristicilor 
specifice ale organismului, victima A decedează în 
urma acestora, iar victima B – nu. Răspunderea şi în 
asemenea caz este diferenţiată, cauzarea vătămărilor 
corporale victimei A fiind încadrată potrivit art.151 
alin.(4) CP, în timp ce cauzarea vătămărilor corpora-
le victimei B – potrivit art.151 alin.(1) CP. În cazul 
dat, probabil, autorii criticaţi nu vor invoca discrimi-
narea făptuitorului în contextul respectării principiu-
lui egalităţii, astfel nici în cazul unor infracţiuni cu 
cauzarea de daune în proporţii considerabile o ase-
meneade discriminare nu persistă.

Totuşi, reîntorcându-ne la speţa cu sustragerile a 
două bunuri identice şi răspunderea diferenţiată pen-
tru acestea, nu putem să nu fim de acord cu faptul 
că există în atare situaţie şi un element de inechi-
tate; or, făptuitorul, în cazul dat, nici pe departe nu 
ar putea stabili sensul semnului estimativ „proporţii 
considerabile” pentru situaţia concretă în care acţi-
onează, aflându-l deja din actele procedurale întoc-
mite la faza urmăririi penale sau chiar a judecării 
cauzei. Iar făptuitorul, fiind destinatarul legii penale, 
ar trebui să aibă posibilitatea maximă să se confor-
meze cu aceasta, altfel încălcându-se principiul le-
galităţii incriminării prevăzut de art.7 al Convenţiei 
Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 
Libertăţilor Fundamentale. Excluderea în totalitate 
a semnului estimativ „proporţii considerabile” din 
cadrul normelor de incriminare ar fi inoportună din 
cauza că astfel s-ar echivala după calificare faptele 
cu pericol social diferit, deci unica soluţie rămâne 
stabilirea unuia sau a mai multor semne obiective su-
plimentare care ar caracteriza semnul estimativ indi-
cat, pentru ca acesta să fie mai clar, mai precis şi mai 
accesibil (cerinţe înaintate de către practica CEDO 
faţă de oricare normă legală, dar mai cu seamă faţă 
de normele de incriminare ale legii penale)15.

Prezintă interes, în acest sens, reglementarea 
„proporţiilor considerabile” în Codul penal al Fe-
deraţiei Ruse16, care în „nota” la art.158 stipulează 
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că: „dauna în proporţii considerabile cauzată cetă-
ţeanului în articolele prezentului capitol se stabileş-
te pornind de la starea lui materială, însă nu poate 
constitui mai puţin de 2.500 de ruble”. Astfel, în 
cadrul stabilirii sensului semnului estimativ indicat, 
se echilibrează entitatea subiectivă, care se reflectă 
în calităţile de interpretare a subiectului concret de 
aplicare a dreptului, cu cea obiectivă, stabilindu-se 
un minim necesar, pentru ca paguba cauzată să devi-
nă considerabilă. Nu putem trece cu vederea şi faptul 
că, iniţial, în art.126 CP RM definiţia noţiunii „da-
une în proporţii considerabile” era formulată altfel: 
„valoarea exprimată în bani a bunurilor sustrase, 
dobândite, primite, distruse sau a pagubei pricinuite 
de o persoană sau de un grup de persoane, care, la 
momentul săvârşirii infracţiunii, depăşeşte 250 
de unităţi convenţionale”.

Considerăm că formularea din urmă a fost ex-
clusă nejustificat, fiind foarte benefică în sensul că 
acordă normelor de incriminare, care conţin semnul 
estimativ „proporţii considerabile”, un suport obiec-
tiv suplimentar, majorând substanţial claritatea, pre-
cizia şi accesibilitatea lor. O asemenea formulare ar 
servi drept o atenţionare suplimentară faţă de făptu-
itor, în ceea ce priveşte posibilitatea agravării celor 
comise în anumite situaţii. În acelaşi timp, ar servi 
un suport suplimentar pentru Organul de Urmărire 
Penală, instanţa de judecată, care ar indica asupra 
caracterului real şi considerabil al daunelor cauzate 
prin infracţiune. Astfel, în calitate de lege ferenda, 
propunem completarea art.126 alin.(2) CP, prin in-
cluderea sintagmei „şi nu poate constitui mai puţin 
de 250 de unităţi convenţionale” după cuvintele „alte 
circumstanţe care influenţează esenţial asupra stării 
materiale a victimei”.

Drept concluzie la cele expuse, în vederea înlă-
turării erorilor practice în procesul aplicării semnu-
lui „proporţii considerabile”, se propune elaborarea 
unei instrucţiuni de către factorii de decizie ai Pro-
curaturii Generale, prin care se va explica modul de 
aplicare corectă a art.126 alin.(2) CP RM. În acelaşi 
timp, se propune elaborarea şi promovarea proiec-
tului de Lege privind completarea Codului penal al 
Republicii Moldova, prin care se va institui o limită 
minimă a semnului „proporţii considerabile”, ceea 
ce va contribui la o înţelegere mai facilă a sensului 
acestuia, dar şi la o uniformizare a practicii de apli-
care a lui.
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SUMMArY
The state regulates the health and safety system. It determines the obligations for the employers, 

employees, organs involved in these tasks and other participants in work processes. That’s why Labour 
inspection is focused to execute controls at the enterprise, to investigate work accidents, to examine the 
complaints, to assist individuals and enterprises in methodological and consultative help.

xitatea operaţiunilor desfăşurate. Această evoluţie a 
apărut mult mai evidentă la sfârşitul sec. XIX şi înce-
putul sec. XX şi se manifestă din plin în zilele noastre, 
când activitatea de producţie, având un caracter deo-
sebit de complicat, nu poate fi desfăşurată fără luarea 
unor măsuri de protecţie a lucrătorilor.

Disputa neîncetată a omului cu el însuşi se reali-
zeză prin intermediul mijloacelor tehnice tot mai am-
ple şi a procedeelor deosebit de complexe, care-i pun 
deseori în primejdie viaţa sau sănătatea. Protejarea 
acestor valori primordiale determină eforturi deose-
bite pentru prevenirea sau diminuarea factorilor de 
risc, prin îmbinarea mijloacelor tehnice şi juridice în 
disciplina denumită „protecţia muncii”1. În accepţiu-
ne extensivă, această noţiune include toate activităţile 
care vizează îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, iar 
în sens restrâns se referă numai la măsurile tehnico-
operative de protecţie a vieţii şi integrităţii fizice a sa-
lariaţilor sau altor persoane care participă la activităţi 
în cadrul instituţionalizat.

Dreptul muncii ca oricare ramură de drept are me-
nirea şi funcţia de bază în reglementarea unor rela-
ţii sociale, şi anume, a relaţiilor care apar în cadrul: 
angajării în câmpul muncii; îndeplinirii unei munci; 
încetării contractului individual de muncă ş.a. Această 
ramură s-a format prin desprinderea de la dreptul ci-
vil, care era anterior parte componentă a acestuia. Pe 
parcursul anilor, raporturile civile au cunoscut o am-
ploare în dezvoltarea lor, care a şi dus la necesitatea 
desprinderii ramurii de dreptul muncii de la ramura 
de drept civil. Însăşi recunoaşterea existenţei relaţiilor 
sociale de muncă ca relaţii de sine stătătoare a dus 
la necesitatea reglementării juridice în cadrul rapor-
turilor de muncă, precum şi evident a supravegherii 

respectării normelor ce reglementează acele categorii 
de relaţii sociale. Apariţia instituţiei respective, reie-
se din faptul că este necesară o supraveghere a res-
pectării legislaţiei muncii, deoarece în cadrul acestor 
raporturi, părţile se află pe poziţie de subordonare. În 
raporturile existente, partea vulnerabilă se consideră 
a fi salariatul, care trebuie asigurat contra posibilelor 
abuzuri din partea angajatorilor. De aceea una din pri-
mele necesităţi de a crea o instituţie ce permanent ar 
supraveghea respectarea legislaţiei muncii o consti-
tuie ocrotirea salariatului. 

Iniţial însă necesitatea supravegherii a apărut în 
domeniul protecţiei muncii, ceea ce se datorează fap-
tului că în acest domeniu încălcările pot pune în peri-
col viaţa şi sănătatea persoanelor. Pe baza experienţei 
acumulate în procesul muncii, inclusiv ca urmare a 
unor accidente, precum şi a dezvoltării ştiinţei, se sta-
bilesc măsuri care să prevină accidentele de muncă, 
unde se arată că accidentul de muncă este consecinţa 
unei situaţii disfuncţionale care se iveşte în zona de 
interferenţă a factorilor umani, tehnici, tehnologici, 
sociali şi fizici2. Din acest punct de vedere, accidente-
le de muncă apar ca o întrerupere a procesului normal 
al muncii, datorate neluării măsurilor stabilite anterior 
sau a nerespectării acestora.

S-a demonstrat că relaţiile sociale de protecţie 
a muncii nu pot fi confundate cu relaţiile sociale de 
muncă. Cele două categorii de relaţii sunt însă în strân-
să legătură, primele creând condiţiile corespunzătoare 
pentru desfăşurarea activităţii în cadrul relaţiilor de 
muncă. Relaţiile de protecţie a muncii derivă şi sunt 
indisolubil legate de raporturile sociale de muncă, ser-
vind organizarea muncii, astfel că primele apar ca re-
laţii juridice stabilite între organele de stat care au atri-
buţii de a îndruma şi controla activitatea de protecţie a 
muncii, pe de o parte, şi cei cărora le revin atribuţii de 

EVOLUŢIA  INSTITUŢIEI  SUPRAVEGHERII  ŞI  CONTROLULUI  
PRIVIND  RESPECTAREA  LEGISLAŢIEI  MUNCII

Felicia PĂSCĂLUţĂ,
magistru în drept  (USM)

Recenzent:  nicolai roMAnDAȘ, doctor în drept, profesor universitar (USM)

n decursul timpului, procesul muncii umane s-a 
îmbogăţit continuu prin diversitatea şi comple-
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organizare, conducere şi control în procesul de muncă, 
pe de altă parte, în sfera lor incluzându-se, totodată, şi 
relaţiile social-juridice cu privire la asigurarea securi-
tăţii şi igienei muncii, stabilite între cei ce prestează 
munca, pe de o parte, şi cei ce organizează şi în favoa-
rea cărora se prestează munca, pe de altă parte3.

Rezultă din textele citate că statul este cel care re-
glementează sistemul de sănătate şi securitate în mun-
că şi impune obligaţii în acest sens în sarcina angaja-
torilor, organelor cu atribuţii în domeniu, salariaţilor 
şi altor participanţi la procesele de muncă4. Aşa fiind, 
activitatea respectivă nu este lăsată la latitudinea an-
gajatorilor sau salariaţilor, ea este reglementată în 
toate domeniile vieţii economice şi sociale, iar statul 
realizează controlul acestei activităţi5. 

Particularităţile de reglementare a muncii repre-
zintă un ansamblu de norme care specifică aplicarea 
faţă de anumite categorii de salariaţi a reglementări-
lor generale referitoare la muncă sau stabilesc pentru 
aceste categorii reguli suplimenatre ce vizează dome-
niul menţionat, art.245 Codul muncii.

Apariţia pe parcursul anilor a noilor raporturi s-a 
soldat cu apariţia noilor reglementări, căci progresele 
au avut ca rezultat noi raporturi ce necesitau a fi regle-
mentate şi supravegheate.

Legislaţia muncii este o consecinţă a revoluţiei in-
dustriale, care s-a început în Europa la sfârşitul sec. 
XVIII şi a continuat pe parcursul întregului sec. XIX. 
Tot sec. XIX a fost marcat de nenumărate greve şi 
răscoale, care deseori degenerau în revolte violente. 
Acestea au făcut ca guvernele să înţeleagă că statul 
trebuie să intervină în organizarea relaţiilor de muncă 
şi determinarea condiţiilor de muncă. Astfel, au fost 
create şi s-au dezvoltat serviciile de inspecţie a mun-
cii, care aveau ca scop supravegherea respectării pri-
melor legi de protecţie a muncii.

Evoluţia Inspecţiei muncii o putem analiza în ca-
drul mai multor etape:

Perioada de până la 1940.1. 
Perioada de la 1940 până la începutul anilor 2. 

1990.
Perioada actuală – anii 1990-prezent.3. 

I. Cea mai timpurie lege naţională de îmbunătăţire 
a condiţiilor de muncă datează din 1802, când Parla-
mentul britanic a adoptat „Legea pentru menţinerea 
moralului ucenicilor”, în care cuvântul „moralul” ţi-
nea de securitatea, sănătate şi bunăstare, iar „ucenicii” 
erau copiii angajaţi la muncă.

În anul 1890, reprezentanţii a 15 ţări au participat 
la o conferinţă la Berlin pentru a adopta primele stan-
darde de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă şi a ser-
viciilor de inspecţie. La acea conferinţă, s-a enunţat 

că legile din fiecare ţară trebuie supravegheate de un 
număr adecvat de funcţionari calificaţi special pentru 
aceasta, desemnaţi de către guvern, care ar fi indepen-
denţi de angajatori şi lucrători. Această iniţiativă a 
fost impulsionată şi mai mult de crearea Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii în anul 1919.

Perioada statului întregit se caracterizează prin 
apariţia primei legi concrete dedicate acestui dome-
niu, fapt care a ajutat la statornicia inspecţiei muncii 
ca instituţie a ramurii Dreptului muncii.

Astfel, la 02.03.1927 adunarea deputaţilor şi la 
04.03.1927 Senatul votează legea pentru organizarea 
serviciului de inspecţie a muncii. Regele Ferdinand 
I o promulgă la 13.04.1927 şi se publică în Moni-
torul Oficial din 14.04.1927 şi a intrat în vigoare la 
11.05.1927. Tehnic legea conţinea 22 articole, fiecare 
dintre ele reglementând în parte diferite aspecte ale 
formării structurii şi formării Inspecţiei muncii6.

Sarcina Inspecţiei muncii, conform legii, consta în 
asigurarea aplicării tuturor dispoziţiilor legale regula-
mentare sau de alt ordin privind condiţiile de muncă şi 
protecţia salariaţilor din întreprinderi industriale sau 
comerciale publice sau particulare.

Inspecţia muncii iniţial nu avea statut de persoană 
juridică de sine stătătoare şi activa pe lângă Ministerul 
Muncii şi Solidarităţii.

Inspectorul regional nu avea dreptul să depăşească 
competenţa teritorială, deoarece era penalizat. În ge-
neral, dispoziţiile legii au fost progresive într-o bună 
parte păstrându-se şi în conţinutul legilor actuale ale 
Inspecţiei muncii. Legea dată a cuprins dispoziţii pro-
gresive până la adoptarea de către Organizaţia Inter-
naţională a Muncii a Convenţiei în acest domeniu.

Astfel, putem enumera că din dreptul inspectorului 
muncii făceau parte:

– posibilitatea la orice oră de a petrece şi a înfăptui 
controale la orice întreprindere;

– dreptul de a discuta cu patronul şi cu salariaţii 
privitor la condiţiile de muncă, iar împiedicarea lucru-
lui inspectorului era sancţionată;

– inspecţia muncii mai avea dreptul să suspende 
activitatea obiectelor care puneau în pericol sănătatea 
prin emiterea ordinelor care erau obligatorii spre exe-
cutare, iar acţiunea ordinelor putea fi întreruptă doar 
de Ministerul Muncii;

– inspectorul mai avea obligaţia de a conlucra cu 
angajatorii şi salariaţii inclusiv cu organizaţii repre-
zentative cu scopul de a atinge un numitor comun pe 
diferite întrebări sociale.

Concomitent, inspectorul mai avea obligaţia de a 
păstra informaţia care constituia secret comercial, fi-
ind obligaţia, în caz contrar, la plata despăgubirilor.
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II. A doua etapă de dezvoltare se caracterizează 
prin aplicarea legislaţiei unionale, inclusiv şi în dome-
niul Inspecţiei muncii. Astfel, prin Decretul Guvernu-
lui Sovietic din 18.05.1918 a fost înfiinţată Inspecţia 
muncii care iniţial activa în trei direcţii care corespun-
deau cu compartimentele Inspecţiei muncii: Inspecţia 
tehnică a muncii; Inspecţia juridică a muncii; Inspec-
ţia sanitară a muncii.

Corespunzător cu denumirile, fiecare compartiment 
supraveghea respectarea legislaţiei la întreprinderi şi 
instituţii. Am putea menţiona că o astfel de structuri-
zare a Inspecţiei muncii s-ar prezenta ca optimă, dat 
fiind faptul că aspectul sanitar, tehnic şi juridic sunt 
direcţiile principale în realizarea raporturilor de mun-
că şi includerea lor în unul şi acelaşi organ de control 
în mod automat ridică eficienţa controlului. 

În 1933, atribuţiile Inspecţiei muncii tehnice şi ju-
ridice au fost trecute în competenţa sindicatelor, vor-
bind astfel despre un control deja obştesc şi nu statal 
în domeniul Inspecţiei muncii. Dar, putem menţiona 
că de facto competenţa Inspecţiei muncii şi rolul ei nu 
a scăzut, rămânând în continuare un factor important 
pentru stabilirea relaţiilor de muncă.

În cadrul sindicatelor, Inspecţia juridică concomi-
tent dispare fiind asimilată de Inspecţia pentru protec-
ţia muncii. Dar existenţa încălcărilor a dus la crearea 
în anii 50, în mod experimental, a 8 inspecţii de drept 
în domeniul muncii (tot în cadrul sindicatelor) care 
respectiv au demonstrat experienţa lor. 

Baza juridică a Inspecţiilor muncii a fost întărită 
prin Regulamentul lor:

Regulamentul cu privire la Inspecţia tehnică a 1. 
muncii – aprobat prin hotărârea VTSP (ВЦСПС) din 
26.08.1977.

Regulamentul cu privire la Inspecţia juridică a 2. 
muncii – aprobat prin Hotărârea VTSP la 22.11.1976.

Conform acestor acte inspectoratele pentru mun-
că activau în cadrul sindicatelor şi aveau competenţă 
vastă în domeniul supravegherii exercitării legislaţiei 
muncii.

III. Proclamarea Republicii Moldova ca stat in-
dependent a avut drept consecinţe producerea unor 
transformări în domeniul economic şi social, care au 
dus la apariţia unor probleme pentru instituţiile care 
organizează şi supraveghează activitatea în domeniul 
securităţii şi sănătăţii muncitorilor. Ca exemple la cele 
menţionate anterior sunt creşterea şomajului, apariţia 
sectorului privat, creşterea numărului de agenţi eco-
nomici, existenţa neconcordanţelor dintre prevederile 
cu privire la protecţia muncii şi cele existente în rea-
litate, intensificarea fenomenului de evitare a legilor, 
neconcordanța dintre relaţiile de muncă reglementate 

în legislaţia de protecţie a muncii în vigoare și cele 
existente efectiv în societate şi, în ultimul timp, creş-
terea rolului partenerilor sociali (patronate, sindicate) 
etc. 

Problema drepturilor angajaţilor a fost şi rămâne în 
continuare o problemă a socialului, deşi, de multe ori, 
a fost ataşată politicului, ca urmare a dorinţei acestora 
de a le fi protejate aspiraţiile, prin toate mijloacele de 
care dispune societatea umană.

Dacă vorbim despre perioada anilor 1990 şi până 
în prezent, la moment Inspectoratul Muncii al Repu-
blicii Moldova activează în baza dispoziţiilor cores-
punzătoare ale Codului muncii, în baza Legii privind 
Inspecţia muncii şi în baza Regulamentului ei de ac-
tivitate.

Inspecţia muncii, ca organ de control de stat, îşi are 
începutul în anul 1992, prin formarea Departamentu-
lui Protecţia Muncii de pe lângă Ministerul Protecţi-
ei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova7. Iar din 
1998 Inspectoratul de Stat pentru Protecţia Muncii de 
pe lângă Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Fa-
miliei8.

Necesitatea socială a creării unui organ ce ar su-
praveghea respectarea legislaţiei în domeniul muncii, 
în principiu, a apărut odată cu reglementarea însăşi 
a relaţiilor de muncă. La etapa actuală, în Republica 
Moldova necesitatea, confirmată prin imperativitatea 
legii, de creare a inspecţiei muncii, apare la 12 august 
1996, odată cu intrarea în vigoare (după ratificare) a 
Convenţiei nr.81 a OIM şi se accentuează în 1998 prin 
ratificarea Convenţiei nr.129 privind Inspecţia muncii 
în agricultură, ratificată la 26 septembrie 1997.

Convenţia nr.81 stabileşte la nivel internaţional 
cerinţele faţă de acest institut al dreptului muncii. În 
baza ei, majoritatea statelor au adoptat norme inter-
ne chemate să reglementeze exercitarea controlului 
asupra respectării legislaţiei muncii. Convenţia nr.81 
rămâne a fi principalul document internaţional de re-
ferinţă pentru serviciile de Inspecţie a muncii şi ea 
este la fel de relevantă astăzi. Ea a devenit una dintre 
cele mai ratificate (141 ţări) convenţii ale Organizaţi-
ei Internaţionale a Muncii şi a servit ca model pentru 
majoritatea legilor şi regulamentelor naţionale, care 
au instituit sisteme moderne de inspecţie. Astfel, con-
form art.1 al Convenţiei nr. 81, fiecare stat-membru 
este obligat să deţină un sistem de Inspecţie a muncii 
în industrie, iar conform art.22 – şi în comerţ9. 

În conformitate cu dispoziţiile Convenţiei, in-
specţiile menţionate trebuie să verifice respectarea 
condiţiilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi 
în domeniul protecţiei muncii (protecţiei salariaţilor). 
Ulterior, după dispoziţiile Convenţiei nr.129, statul 
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trebuie să asigure mecanismul dat şi pentru întreprin-
derile din domeniul agricol.

În ceea ce priveşte legislaţia internă, putem men-
ţiona că la acel moment, un organ specializat exista 
în mod direct doar pentru a supraveghea respectarea 
legislaţiei în domeniul protecţiei muncii, domeniul 
respectării condiţiilor legale de desfăşurare a activită-
ţii, în alte aspecte decât cele privind protecţia muncii 
fiind lăsată în competenţa altor organe. Astfel, putem 
menţiona că prin Hotărârea Guvernului nr.61 din 
31.01.1992 pe lângă Ministerul Muncii este creat De-
partamentul Protecţia Muncii, iar la 01.06.1993 prin 
Hotărârea Guvernului nr.321 pe lângă acest Depar-
tament se înfiinţează inspectoratele teritoriale pentru 
protecţia muncii. Ulterior, Departamentul menţionat 
este reorganizat în Inspectoratul de Stat pentru Pro-
tecţia Muncii. Se creează un organ al administraţiei 
publice centrale învestit cu dreptul de a supraveghea 
respectarea prevederilor legislaţiei muncii. Însă acest 
organ verifica doar respectarea aspectului tehnic al re-
laţiilor de muncă, a problemelor ce ţineau de protecţia 
muncii. În conformitate cu normele menţionate ale 
Convenţiei nr.81 a OIM, procesul de formare a unui 
organ care să verifice în ansamblu respectarea preve-
derilor legale în domeniul muncii a continuat. Respec-
tând cerinţele Convenţiilor OIM şi în scopul armoni-
zării legislaţiei naţionale cu normele de drept inter-
naţional şi legislaţiei Comunităţii Statelor Europene, 
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat la 10 mai 
2001 Legea nr.140 privind Inspecţia muncii, conform 
căreia, în termen de 6 luni, Guvernul trebuia să aducă 
în concordanţă actele normative în domeniu, precum 
şi să creeze baza de activitate a Inspecţiei muncii. La 
27.12.2001, apare Hotărârea Guvernului, prin care pe 
baza Inspectoratului de Stat pentru Protecţia Muncii 
este creată Inspecţia muncii. Hotărârea este publicată 
şi intră în vigoare în MO al RM din 15.01.2002, la 
puţin timp după termenul care, de fapt, era prevăzut 
în lege. Legea privind Inspecţia muncii a intrat în vi-
goare la 01.01.2002. Prin aceste acte normative, a fost 
creată Inspecţia muncii care activează până astăzi. Ac-
tuala lege conţine 6 capitole şi 15 articole. Conform 
competenţei Inspecţiei muncii, supravegherea respec-
tării legislaţiei muncii se face concomitent, însă având 
şi unele atribuţii de ordin statistic, astfel, fiind obligaţi 
să prezinte anual rapoarte cu privire la activitatea sa. 
La moment, Inspecţia muncii este considerată organ 
al administraţiei publice centrale cu statut de persoană 

juridică, în subordinea ei aflându-se inspectoratele te-
ritoriale care nu au statut de persoană juridică10. Apa-
riţia instituţiei respective este bine-venită, îndeosebi 
pe plan naţional, care are un rol aparte în menţinerea 
ordinii în cadrul relaţiilor de muncă. Inspecţia mun-
cii este orientată spre efectuarea controalelor privind 
respectarea actelor legislative şi normative din dome-
niul muncii la unităţile economice din ţară, cercetarea 
accidentelor produse în câmpul muncii, examinarea 
petiţiilor, acordarea ajutorului metodologic şi consul-
tativ persoanelor fizice şi juridice. 

Ţinând cont de realitatea economică şi socială din 
Moldova şi de perspectiva socială şi economică pe 
termen lung, inspectorii de muncă urmează să joace 
un rol important în crearea culturii de prevenire şi for-
tificarea dialogului social la nivel de întreprindere.

Note:

1 Medeanu Tiberiu Constantin, Accidentele de muncă, 
Vol.I, Lumina Lex, București, 1998.

2 Cristea D., Psihologia industrială, Editura Didactică 
şi Pedagogică, R.A. Bucureşti, 1992.

3 Ţinca Ovidiu, Normele juridice de protecţie a muncii, 
Lumina Lex, Bucureşti, 2002.

4 Ţiclea Alexandru, Dreptul muncii, nr.3/2006, iulie-
septembrie.

5 Popa V., Mircivici N., Dreptul muncii, Accidentul de 
muncă în practica internaţională, Editura Getic, Bucureşti, 
1997.

6 Legea pentru organizarea serviciului de inspecţie a 
muncii din 02.03.1927, publicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova din 13.04.1927.

7 Hotărârea Guvernului nr.61 din 31.01.1992, cu privire 
la Departamentul Protecţiei Muncii, pe lângă MMPSF al 
RM, publicat în MO al RM, nr.002 la 28.01.1992. 

8 Hotărârea Guvernului nr.1199 din 09.12.1998, cu 
privire la reorganizarea Departamentului Protecţiei Mun-
cii, pe lângă MMPSF, publicat în MO al RM, nr. 114 la 
24.12.1998.

9 Convenţia nr.81 privind Inspecţia muncii în industrie 
şi comerţ, adoptată la 11.07.1947 şi ratificată de către Par-
lamentul Republicii Moldova la 26.09.1995, în Tratate in-
ternaţionale, vol.27, 2001.

10 Codul muncii al Republicii Moldova, nr. 154-XV din 
28.03.2003, în Monitorul Oficial al RM, nr. 159-162/648 
din 29.07.2003.
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SUMMArY
In this study we present an analysis concerning the procedure of attestation of salaries. Now in Republic 

of Moldova there is not an adequate normative framework, which would regulate the mode of attestation 
of unit salaries, these creating difficulties in the implementation in practice of Labor Code provisions.

Examples are brought of Regulations elaborated by some enterprises for the attestation of salaries. With 
that end in view, an Attestation committee is created to establish the appreciation criteria of salaries.

The existing litigations in the attestation of salaries of the unit are considered as individual labor 
litigations and are solved in the mode established by the Labor Code.

Litigiile apărute în atestarea salariaților unității se consideră litigii individuale de muncă și se 
soluționează în modul stability de Codul muncii.

riatului reprezintă constatarea faptului că acesta 
nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate ca 
urmare a calificării insuficiente, confirmate prin hotă-
rârea comisiei de atestare.

Totodată, la ora actuală în Republica Moldova nu 
există un cadru normativ adecvat care ar reglemen-
ta modul de atestare a salariaţilor din unităţi, ceea ce 
creează dificultăţi în implementarea în practică a pre-
vederilor din Codul muncii.

Însă la unele întreprinderi au fost elaborate sisteme 
de evaluare a performanţelor angajaţilor, pornind de 
la prevedrile actuale ale legislaţiei. Exemplu, în acest 
sens, poate servi S.A. „Moldtelecom”, care are la baza 
sistemului de evaluare a performanţelor angajaţilor 
companiei elaborate trei regulamente:

– Regulamentul cu privire la atestarea angajaţilor 
S.A. „Moldtelecom”;

– Regulamentul cu privire la evaluarea performan-
ţelor angajaţilor S.A. „Moldtelecom”;

– Regulamentul cu privire la evaluarea calificării 
angajaţilor S.A. „Moldtelecom”.

Scopul atestării constă în contribuirea la for-
marea în cadrul unităţii a unui colectiv de salariaţi 
profesioniști prin:

– ridicarea calităţii, eficienţei muncii şi sporirea 
responsabilităţii salariaţilor, consolidarea disciplinei 
de muncă;

– asigurarea avansării obiective în funcţie;
– identificarea necesităţilor de instruire a salaria-

ţilor;
– motivarea salariaţilor, inclusiv prin remunerarea 

muncii în corespundere cu rezultatele obţinute.

Atestarea constă în aprecierea rezultatelor activită-
ţii salariatului, a nivelului de dezvoltare şi manifestare 
a calităţilor profesionale, în raport cu cerinţele funcţi-
ei deţinute sau muncii prestate. În cadrul atestării, se 
apreciază calităţile profesionale ale salariaţilor şi se 
trag concluzii asupra corespunderii lor funcţiei exer-
citate sau muncii prestate.

Procesul de organizare şi desfăşurare a atestării sa-
lariaţilor se bazează pe următoarele:

– crearea unor condiţii egale de atestare pentru toţi 
salariaţii; 

 – asigurarea atestării imparţiale în baza unor crite-
rii clar definite şi a unei metodologii unice de aprecie-
re a nivelului de competenţă şi a rezultatelor activităţii 
salariaţilor; 

 – neadmiterea discriminării pe criterii de sex, vâr-
stă, rasă, etnie, religie, opţiune politică, origine socia-
lă, domiciliu, handicap, apartenenţă sau activitate sin-
dicală, precum şi pe alte criterii nelegate de calităţile 
profesionale ale salariatului;

 – punerea la dispoziţia tuturor persoanelor intere-
sate a informaţiilor referitoare la modul de organizare 
şi desfăşurare a atestării, la criteriile de apreciere a 
activităţii salariaţilor.

La prima etapă de consultare a reprezentanţilor sa-
lariatului (sindicatului), se întocmeşte nomenclatorul 
funcţiilor şi lucrărilor pentru care se efectuează ates-
tarea salariaţilor şi care se aprobă prin ordinul (dispo-
ziţia, decizia, hotărârea) angajatorului.

organizarea atestării salariaţilor
Atestarea salariaţilor este organizată şi realizată 

de conducătorul unităţii, conducătorul direct al sala-
riatului, serviciul resurse umane al unităţii/persoana 

REGLEMENTĂRI  PRIVIND  PROCEDURA  DE  ATESTARE  
A   SALARIAŢILOR

Adrian LUNGU, 
magistru în drept, lector universitar (USM)

Recenzent:  nicolai roMAnDAȘ, doctor în drept, profesor universitar (USM)

n conformitate cu art.86 alin.(1) lit.e) din Codul 
muncii, unul din temeiurile de concediere a sala-
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responsabilă de lucrul cu personalul şi comisia de 
atestare.

Conducătorul unităţii:
 – creează, prin ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre) 

comisia de atestare; 
 – aprobă lista salariaţilor cărora li se va aplica pro-

cedura de atestare;
 – aprobă graficul efectuării atestării salariaţilor;
 – eliberează membrii comisiei de atestare de la 

munca lor de bază pentru exercitarea atribuţiilor care 
le sunt încredinţate în cadrul comisiei;

 – creează condiţii pentru activitatea comisiei de 
atestare (birou, echipament tehnic, mijloace de comu-
nicare etc.);

 – întreprinde măsuri de examinare şi soluţionare a 
petiţiilor depuse de salariaţi;

 – emite ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) cu 
privire la rezultatele atestării salariaţilor.

Conducătorul direct al salariatului supus atestă-
rii:

 – efectuează, în intervalul dintre două atestări 
succesive, aprecierea curentă a rezultatelor activităţii 
salariatului;

 – stabileşte, în comun cu salariatul, obiective con-
crete pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin salariatu-
lui şi măsuri pentru eficientizarea activităţii acestuia;

 – completează fişa de referinţă a salariatului supus 
atestării, o analizează cu acesta şi o prezintă serviciu-
lui resurse umane;

 – participă, după caz, la şedinţa comisiei de ates-
tare.

Serviciul resurse umane al unităţii/persoana res-
ponsabilă de lucrul cu personalul:

 – întocmeşte proiectul ordinului (dispoziţiei, de-
ciziei, hotărârii) cu privire la crearea şi componenţa 
comisiei de atestare şi îl prezintă spre aprobare con-
ducătorului unităţii;

 – întocmeşte lista salariaţilor cărora li se va aplica 
procedura de atestare şi o prezintă spre aprobare con-
ducătorului unităţii;

 – pune la dispoziţia conducătorilor direcţi ai sa-
lariaţilor supuşi atestării formularul fişei de referinţă, 
îi consultă pe conducători şi pe salariaţi referitor la 
completarea acestuia;

 – organizează procesul de informare a salariaţilor 
supuşi atestării despre scopul, sarcinile, principiile şi 
modul de desfăşurare a atestării;

 – pregăteşte şi prezintă secretarului comisiei de 
atestare documentele fiecărui salariat supus atestării: 
dosarul personal, fişa postului, fişa de referinţă, fişa 
de atestare;

 – anexează, după finisarea atestării, fişa de refe-

rinţă şi fişa de atestare la dosarul personal al salaria-
tului;

 – elaborează proiectul ordinului (dispoziţiei, de-
ciziei, hotărârii) cu privire la rezultatele atestării sa-
lariaţilor;

 – elaborează programul de realizare a recomandă-
rilor comisiei de atestare, organizează şi controlează 
procesul de realizare a acestuia;

 – întocmeşte, la solicitarea conducătorului unită-
ţii, rapoarte despre îndeplinirea recomandărilor comi-
siei de atestare.

Comisia de atestare se constituie din 5 sau 7 
membri, inclusiv preşedinte şi secretar, desemnaţi 
prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) cu pri-
vire la crearea comisiei. Membru al comisiei de 
atestare poate fi persoana care manifestă un nivel 
înalt de competenţă profesională, conştiinciozitate 
şi obiectivitate în aprecieri, se bucură de autoritate 
în colectivul de muncă şi dispune de experienţă în 
sfera de activitate a unităţii. Preşedinte al comisiei 
este numit unul din adjuncţii conducătorului unităţii, 
iar secretar – conducătorul serviciului resurse uma-
ne, sau persoana responsabilă de lucrul cu persona-
lul. În calitate de membru al comisiei poate fi şi un 
specialist/grup de specialişti din exterior, contractaţi 
de către Companie în vederea atestării angajaţilor. În 
componenţa comisiei de atestare în mod obligatoriu 
se include un reprezentant al organului sindical al 
unităţii.

Comisia de atestare:
 – stabileşte criteriile de apreciere a activităţii sa-

lariaţilor;
 – întocmeşte graficul de desfăşurare a atestării sa-

lariaţilor şi îl prezintă spre aprobare conducătorului 
unităţii;

 – stabileşte data, locul şi ora desfăşurării atestării 
pentru fiecare salariat supus atestării;

 – examinează documentele salariaţilor supuşi 
atestării: dosarul personal, fişa postului, fişa de refe-
rinţă, fişa de atestare;

 – efectuează interviul de atestare;
 – apreciază activitatea salariaţilor supuşi atestă-

rii;
 – întocmeşte recomandări pentru fiecare salariat 

în baza rezultatelor atestării acestuia;
 – prezintă rezultatele atestării salariaţilor condu-

cătorului unităţii.
Preşedintele comisiei de atestare prezidează şedin-

ţele comisiei şi poartă răspundere pentru organizarea 
şi desfăşurarea atestării.

Secretarul comisiei de atestare are următoarele 
atribuţii:
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 – controlează respectarea procedurii de organiza-
re şi desfăşurare a atestării;

 – primeşte de la serviciul resurse umane docu-
mentele pentru fiecare salariat supus atestării, pe care 
le restituie după şedinţa comisiei de atestare;

 – comunică salariaţilor supuşi atestării data, ora 
şi locul desfăşurării şedinţei comisiei de atestare;

 – prezintă comisiei de atestare salariatul supus 
atestării;

 – perfectează fişele de atestare, procesele-verbale 
şi altă documentaţie privind activitatea comisiei;

 – îndeplineşte alte obligaţiuni ce ţin de asigurarea 
bunei desfăşurări a atestării.

Membrii comisiei de atestare semnează fişa de 
atestare a fiecărui salariat, procesele-verbale şi altă 
documentaţie privind activitatea comisiei. Fieca-
re membru al comisiei are dreptul să expună în fişa 
de atestare opinia sa separată. Atestarea poate avea 
loc doar în cazul prezenţei la şedinţă a cel puţin 2/3 
din numărul total de membri ai Comisiei de atestare. 
Membrul comisiei de atestare nu participă la votare 
în cazul aprecierii activităţii sale. 

Desfăşurarea atestării salariaţilor
Atestarea salariaţilor se efectuează o dată la 3 ani. 

Nu pot fi supuşi atestării:
 – persoanele care au activat în funcţia deţinută 

mai puţin de un an;
 – muncitorii necalificaţi;
 – tinerii specialişti;
 – femeile gravide şi femeile care au copii în vâr-

stă de până la 6 ani;
 – salariaţilor cu funcţii de conducere, numirea şi 

eliberarea cărora se efectuează de către organele ierar-
hic superioare, precum şi muncitorilor necalificaţi.

În intervalul dintre două atestări succesive, con-
ducătorul direct al salariatului efectuează aprecierea 
curentă a rezultatelor activităţii salariatului în cauză, 
care serveşte ca sursă de informaţii la întocmirea fişei 
de referinţă.

Lista salariaţilor cărora li se aplică procedura de 
atestare, graficul atestării şi tematica subiectelor de 
evaluare se aduce la cunoştinţă salariaţilor, sub sem-
nătură, cu cel puţin 10 zile lucrătorare până la data 
atestării. Despre modificările referitoare la data, ora 
şi locul desfăşurării atestării, intervenite din motive 
obiective, salariaţii sunt înştiinţaţi în formă scrisă, 
sub semnătură.

Cu cel puţin două săptămâni până la data desfă-
şurării atestării, conducătorul direct al salariatului 
întocmeşte şi prezintă serviciului resurse umane al 
unităţii sau persoanei responsabile de lucrul cu per-
sonalul fişa de referinţă, discutată în prealabil cu sa-

lariatul. În cazul în care salariatul nu este de acord cu 
aprecierea dată activităţii sale de către conducătorul 
lui direct, el îşi expune opinia sa în scris în fişa de 
referinţă. 

Cu cel puţin o săptămână până la data desfăşurării 
atestării, serviciul resurse umane prezintă comisiei de 
atestare documentele fiecărui salariat supus atestării: 
dosarul personal, fişa postului, fişa de referinţă, fişa 
de atestare.

La şedinţa comisiei de atestare participă, în mod 
obligatoriu salariatul supus atestării, iar în caz de ne-
cesitate şi conducătorul lui direct. Membrii comisiei 
de atestare în procesul examinării documentelor şi în 
timpul interviului de atestare apreciază activitatea sa-
lariatului în baza următoarelor criterii:

 – competenţă profesională;
 – aportul personal în realizarea obiectivelor sub-

diviziunii interioare în care activează şi unităţii în 
întregime;

 – îndeplinirea atribuţiilor de funcţie; 
 – responsabilitate;
 – spirit de iniţiativă;
 – nivelul de manifestare a abilităţilor lor mana-

geriale (planificare, organizare a lucrului, motivare, 
control etc.) în cazul atestării salariaţilor care deţin 
funcţii de conducere, cu excepţia salariaţilor cu func-
ţii de conducere, numirea şi eliberarea cărora se efec-
tuează de către organele ierarhic superioare, precum 
şi muncitorilor necalificaţi.

Membrii comisiei de atestare pot adresa în cadrul 
interviului de atestare întrebări atât salariatului, cât şi 
conducătorului lui direct, cu excepţia întrebărilor cu 
caracter discriminatoriu. Întrebările adresate salaria-
tului şi conducătorului lui direct, precum şi răspunsu-
rile acestora se fixează în fişa de atestare. Comisia de 
atestare ia decizia cu privire la aprecierea activităţii 
salariatului şi la recomandările respective în lipsa sa-
lariatului şi a conducătorului lui direct.

Decizia comisiei de atestare se ia prin vot deschis, 
cu simpla majoritate de voturi a membrilor prezenţi 
la şedinţă. În cazul egalităţii de voturi, valabilă se 
consideră decizia care este în favoarea salariatului.

În cazul neprezentării salariatului din motive înte-
meiate la şedinţa comisiei de atestare sau în legătură 
cu necesitatea examinării suplimentare a informaţiei 
referitoare la activitatea salariatului supus atestării, 
comisia de atestare transferă atestarea salariatului în 
cauză pentru o altă şedinţă. În cazul neprezentării sa-
lariatului din motive neîntemeiate la şedinţa comisiei 
de atestare, comisia îl poate atesta şi în lipsa lui, indi-
când acest fapt în fişa de atestare şi în procesul-verbal 
al şedinţei.
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Drept rezultat al atestării salariatului i se acordă 
unul din următoarele calificative:

 – ,,corespunde funcţiei deţinute sau muncii pre-
state”;

 – ,,corespunde funcţiei deţinute sau muncii pre-
state cu condiţia îmbunătăţirii lucrului şi îndeplinirii 
recomandărilor comisiei de atestare”;

 – ,,nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii 
prestate”.

La rândul său, recomandările comisiei de atestare 
se pot referi la:

 – avansarea în funcţie;
 – transferul într-o altă funcţie sau la o altă mun-

că;
 – îmbunătăţirea lucrului de către salariatul ates-

tat;
 – necesitatea elaborării şi realizării unui plan indi-

vidual de perfecţionare profesională a salariatului;
 – efectuarea repetată a atestării salariatului peste 6 

sau 12 luni în cazul atestării negative;
 – necesitatea schimbărilor manageriale în subdi-

viziunea interioară în care activează salariatul atestat 
etc.

Rezultatele atestării (calificativul obţinut şi reco-
mandările) se fixează în fişa de atestare. Fişa de ates-
tare se completează într-un singur exemplar semnat 
de preşedintele, secretarul şi membrii comisiei de 
atestare şi se aduce la cunoştinţa salariatului, sub sem-
nătură, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare după şedinţa 
comisiei de atestare.

În cazul dezacordului cu decizia comisiei de ates-
tare, salariatul este în drept să adreseze în termen de 
3 zile lucrătoare de la semnarea fişei de atestare o 
petiţie conducătorului unităţii, care este obligat s-o 
examineze şi să expedieze la adresa salariatului un 
răspuns în scris în termen de 10 zile lucrătoare din 

data depunerii petiţiei. Salariatul atestat este în drept 
să primească, la solicitarea sa, o copie a fişei de ates-
tare. 

Comisia de atestare în termen de 5 zile lucrătoare 
după efectuarea atestării prezintă conducătorului uni-
tăţii rezultatele atestării salariaţilor. Fişa de atestare şi 
fişa de referinţă a salariatului atestat se păstrează în 
dosarul lui personal. 

Conducătorul unităţii, în baza rezultatelor atestării 
salariaţilor, precum şi în baza rezultatelor examinării 
petiţiilor depuse, în termen de 30 de zile lucrătoare 
din data efectuării atestării, emite în privinţa salari-
atului atestat ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea), 
respectiv, cu privire la:

 – aplicarea unei stimulări;
 – perfecţionarea profesională; 
 – efectuarea atestării repetate în cazul obţinerii 

unui calificativ negativ la atestare;
 – transferul într-o altă funcţie sau la o altă muncă, 

cu acordul scris al salariatului;
 – concediere;
 – efectuarea schimbărilor manageriale în subdi-

viziunea interioară în care activează salariatul atestat 
etc.

Cheltuielile ce ţin de organizarea şi desfăşurarea 
atestării salariaţilor (multiplicarea formularelor, utili-
zarea mijloacelor de comunicare, deplasarea salaria-
tului şi a conducătorului lui direct de la locul de lucru 
la locul desfăşurării atestării, în cazul amplasării lor în 
diferite localităţi etc.) sunt finanţate integral din mij-
loacele proprii ale unităţii. Salariaţii nu suportă nici 
un fel de cheltuieli legate de organizarea şi desfăşu-
rarea atestării.

Litigiile apărute în legătură cu atestarea salariaţilor 
unităţii se consideră litigii individuale de muncă şi se 
soluţionează în modul stabilit de Codul muncii.
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SUMMArY
Republic of Moldova at present is often exposed to certain natural disasters: floods, droughts, etc. 

That’s why it is necessary to regulate these kinds of disasters. It is also important that our laws be in 
accordance with the European regulations. To achieve these objectives we need going through certain 
stages that involves the formation of certain structures and adoption of several laws.

în legislaţia Republicii Moldova are o impor-
tanţă deosebită, deoarece doar aşa aceste reglementări 
internaţionale vor avea efect pe teritoriul statului nos-
tru. Întru aplicarea Directivei, sunt necesare adoptarea 
unui şir de acte normative care vor conţine în sine re-
glementările prevăzute în Directivă. 

Responsabilitatea implementării legilor care nece-
sită a fi adoptate pentru transpunerea în legislaţia Re-
publicii Moldova a prevederilor Directivei este pusă 
în sarcina Ministerului Mediului şi structurilor subor-
donate şi nou-create în acest domeniu, dar şi altor au-
torităţi publice ale administraţiei publice centrale şi, 
desigur, autorităţilor publice locale. Ministerul va mo-
nitoriza evoluţia indicatorilor ce ţin de implementarea 
legilor, situaţia pe piaţă, cu suportul altor autorităţi 
publice implicate; structurile subordonate Ministe-
rului; organele de control financiar şi fiscal; organele 
respective ale afacerilor interne, vamale.

Pentru a pune în aplicare prevederile Directivei, 
este necesar ca pe plan instituţional şi legislativ să fie 
efectuate anumite reforme. Astfel, în primul rând, Re-
publica Moldova trebuie să adopte Strategia Naţională 
de Management al riscului la inundaţii. Inundaţiile din 
2010 au scos în evidenţă atât anumite slăbiciuni ale 
tehnicilor utilizate pentru protecţia împotriva inunda-
ţiilor, cât şi a capacităţii de răspuns pentru gestionarea 
fenomenului. Recentele inundaţii au scos, de aseme-
nea, în evidenţă, vulnerabilitatea comunităţilor umane 
expuse riscului, manifestat prin slaba lor capacitate de 
a putea absorbi efectele fenomenului şi de a se reface 
după trecerea acestuia. Toate acestea sunt argumente 
pentru a schimba optica asupra modului de abordare a 
problemelor inundaţiilor şi a trece de la conceptul de 

acţiune de tip pasiv, la conceptul de acţiune activă în 
vederea reducerii pagubelor potenţiale şi a vulnerabi-
lităţii receptorilor de risc la inundaţii. Argumentele în 
favoarea elaborării unei strategii de management al 
inundaţiilor, cum ar fi necesitatea adoptării unei abor-
dări strategice privind managementul riscului la inun-
daţii având ca obiectiv orientarea resurselor către ace-
le zone unde riscul la inundaţii poate fi efectiv redus şi 
necesitatea ca toţi cei care ar putea avea de suferit de 
pe urma inundaţiilor să-şi asume responsabilitatea de 
a nu se expune, fără măsuri de precauţie, la riscul de 
inundaţii şi de a nu contribui la agravarea acestui risc, 
trebuie luate în consideraţie.

Activităţile de management al inundaţiilor se con-
stituie într-o problemă de politică, de planuri şi pro-
grame de termen scurt, mediu şi lung, având ca scop 
protecţia vieţii, a bunurilor şi a mediului împotriva 
fenomenului de inundaţii. Acestea sunt: 

Planul de Management al riscului la inundaţii, ce •	
se elaborează la nivel de bazin sau spaţiu. 

Programul Naţional de prevenire, protecţie şi di-•	
minuarea efectelor inundaţiilor. Acest program se ela-
borează la nivelul teritoriului naţional şi are la bază 
planurile de management al riscurilor la inundaţii în-
tocmite la nivel de bazin/spaţiu hidrografic.

Planuri bazinale, raionale, municipale, orăşeneşti •	
şi comunale de apărare împotriva inudaţiilor elabora-
te în conformitate cu prevederile legislaţiei existente 
în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi 
care se vor integra în prezenta strategie sub numele de 
planuri operative de intervenţie2.

De asemenea, pe plan legislativ este necesară ela-
borarea unui act normativ pentru reglementarea acti-
vităţilor de voluntariat pentru cazuri de inundaţii, dar 
şi pentru alte evenimente. Acest act normativ va avea 

PERSPECTIVELE  AjUSTĂRII  PREVEDERILOR  
LEGISLAŢIEI  UE  ÎN  DOMENIUL  MANAGEMENTULUI 

INUNDAŢIILOR  DE  CĂTRE  REPUbLICA  MOLDOVA
Victoria JUrAVELI,
masterandă (USM)

Recenzent:  nicolai roMAnDAȘ, doctor în drept, profesor universitar (USM)

ranspunerea prevederilor Directivei privind 
evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii1  



Nr. 10-11, 2011REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

100

menirea să stabilească principiile şi mecanismele de 
aplicare a voluntariatului în caz de survenire a inun-
daţiilor.

Un act normativ care trebuie să fie în concordanţă 
cu Directiva privind evaluarea şi gestionarea riscurilor 
de inundaţii este proiectul de Lege privind siguranţa 
construcţiilor hidrotehnice3 care, având obiective co-
mune cu Directiva, urmează să fie adoptat. Observăm 
că legea dată va transpune prevederile Directivei nu 
în totalitate chiar, dar va aplica prevederile Directivei 
la condiţiile concrete ale Republicii Moldova. Pro-
iectul Legii desemnează autoritatea de supraveghere 
asupra siguranţei construcţiilor hidrotehnice, inclusiv 
şi a celor care sunt prevăzute pentru protecţia con-
tra inundaţiilor. Potrivit proiectului, această autoritate 
este Inspectoratul de Stat pentru supravegherea asupra 
siguranţei construcţiilor hidrotehnice, a cărui obliga-
ţie principală în gestionarea riscului de inundaţii este 
efectuarea controlului asupra protejării construcţiilor 
hidrotehnice, inclusiv celor aflate sub riscul de inun-
daţii. Proiectul prevede şi elaborarea unui Registru de 
Stat al construţiilor hidrotehnice care va include în 
sine evidenţa construcţiilor hidrotehnice de pe terito-
riul Republicii Moldova.

Proiectul Legii Apelor4 stabileşte atribuţiile orga-
nului central de mediu al administraţiei publice, pre-
cum şi a posesorilor de terenuri. Organul central de 
mediu al administraţiei publice urmează să efectueze 
evaluarea zonelor din cadrul districtului bazinului hi-
drografic care sunt supuse riscului de inundaţii, să ela-
boreze hărţile de hazard ale zonelor geografice care ar 
putea fi inundate şi hărţile zonelor cu risc de inundaţii 
în legătură cu zonele respective şi, în consultare cu fi-
ecare comitet de gestionare a districtului bazinului hi-
drografic, să elaboreze planuri de gestionare a riscului 
de inundaţii care să precizeze obiectivele gestionării 
riscului de inundaţii, precum şi măsurile pentru atin-
gerea acestor obiective, inclusiv măsuri de reducere a 
riscului de inundaţii şi de protecţie a sănătăţii şi vieţii 
oamenilor, a activităţilor economice, ecosistemelor şi 
patrimoniului cultural. 

Pe de altă parte, posesorii terenurilor sunt obligaţi 
să permită, fără a percepe taxe, reprezentanţilor auto-
rizaţi de către organul central de mediu al administra-
ţiei publice, trecerea, precum şi depozitarea temporară 
a materialelor şi utilajelor pentru intervenţii operative 
privind apărarea împotriva inundaţiilor. 

Urmează să fie adoptat de către Guvern şi un regu-
lament care va conţine prevederi referitoare la dome-
niul de aplicare a planurilor de gestionare a riscului 
de inundaţii, integrarea pe etape a planurilor de gesti-
onare a riscului de inundaţii în planurile de gestionare 

a districtelor bazinelor hidrografice, stabilirea unor 
proceduri şi mecanisme de urgenţă în caz de inundaţii 
pentru a coordona acordarea de asistenţă populaţiei 
afectate şi coordonarea dezvoltării şi adoptării planu-
rilor de gestionare a riscurilor de inundaţii, cu exer-
ciţii de planificare similare întreprinse în ţările veci-
ne, pe baza unor acorduri bilaterale sau multilaterale. 
Anume Regulamentul dat va fi un act de bază care va 
conţine în sine acele reguli care stabilesc şi asigură 
bunul mers al procesului de gestionare al riscului de 
inundaţii.

Un bun management al riscului la inundaţii este 
rezultatul unor activităţi intersectoriale, interdiscipli-
nare care cuprind managementul apelor, amenajarea 
teritoriului şi dezvoltarea urbană, protecţia naturii, 
dezvoltarea agricolă şi silvică, protecţia infrastruc-
turii de transport, protecţia construcţiilor şi protecţia 
zonelor turistice, protecţia comunitară şi individuală, 
fiecărui sector revenindu-i atribuţii în realizarea unor 
activităţi specifice. Actorii implicaţi în managemen-
tul riscului la inundaţii au atribuţii şi responsabilităţi 
stabilite prin legi specifice sectorului de activitate. In-
stituţiile care posedă atribuţii importante în procesul 
de management al inundaţiilor sunt numeroase, cu 
multe organe implicate, adesea cu interese divergen-
te. Ca urmare, pentru a putea implementa prevederile 
Directivei apare ca necesară instituirea unei structuri 
guvernamentale, interministeriale care să asigure co-
laborarea „actorilor” şi coordonarea lor5.

În conformitate cu prevederile Directivei privind 
evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii, este 
necesar să fie creată funcţia de secretar pentru inun-
daţii responsabil de urmărirea integrării investiţiilor 
mari, naţionale, la nivelul bazinelor hidrografice cu 
strategia şi Planurile de management ale bazinelor 
hidrografice, precum şi cu schemele directoare pen-
tru amenajarea bazinelor hidrografice. De asemenea, 
trebuie să fie creat Agentul de inundaţii. Acest corp 
profesional va fi format din serviciul de voluntari şi 
din agenţii hidrotehnici. Pentru fiecare comunitate 
locală, pentru întreaga ţară, vor juca rolul unui ope-
rator local pentru pregătirea populaţiei, cunoaşterea 
locală a hazardului şi a riscului la inundaţii, a planu-
lui de apărare şi a celui de evacuare. Aceştia vor fur-
niza sprijin pentru inventarierea pagubelor la nivel 
de localitate. Agenţii hidrotehnici ai Agenţiei ,,Apele 
Moldovei” completează corpul agenţilor la inunda-
ţii, având rolul de urmărire şi întreţinere a lucrărilor 
din administrare şi să asigure acţiunile de avertizare 
în cazul deteriorării/afectării acestora în timpul vii-
turilor şi să asigure intervenţia pentru consolidarea/
supraînălţarea acestora.
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Pentru implementarea strategiei, este necesar un 
plan de acţiune care urmează să conţină în sine mai 
multe etape şi proceduri. În primul rând, trebuie să fie 
pusă în aplicare pe plan naţional această strategie, ca 
mai apoi să se urmărească coordonarea şi îmbunătă-
ţirea cooperării între ministerele cu atribuţii în dome-
niu. O altă etapă a planului este crearea funcţiei de 
secretar pentru inundaţii şi organizarea şi gestionarea 
unei reţele de agenţi locali de inundaţii. După parcur-
gerea acestor etape, trebuie să fie efectuată adaptarea 
legislaţiei existente şi omogenizarea legislaţiei în do-
meniul situaţiilor de urgenţă în vederea realizării unui 
cadru legal unic şi instrucţiuni comune pentru toate 
instituţiile implicate în managementul situaţiilor de 
urgenţă. Odată cu elaborarea acestui plan de acţiune, 
care va conţine o multitudine de măsuri ce urmează a 
fi aplicate pentru transpunerea Acquis-ului comunitar, 
trebuie de asemenea să fie prognozate costurile care 
implică implementarea Strategiei, ele fiind nu mici. 
Pentru comparaţie, apelăm la costurile specificate în 
Strategia naţională de management al riscului la inun-
datii a României, care au stabilit în total pentru imple-
mentarea strategiei cca 25463,55 mil.euro. Desigur, 
pentru Republica Moldova aceste costuri vor fi mai 
mici, însă de asemenea va fi greu de găsit mijloace bă-
neşti suficiente pentru implementarea strategiei. Prin-
cipalii actori finanţatori ai acţiunilor pentru manage-
mentul riscului la inundaţii sunt Ministerul Mediului, 
Ministerul Agriculturii, Ministerul Transporturilor, 
Ministerul Economiei. Cea mai mare parte a cheltuie-
lilor este suportată din bugetul de stat. De asemenea, 
şi Fondul Ecologic Naţional participă la lichidarea 
consecinţelor calamităţilor prin acordarea de granturi 
în baza unor cereri. 

Cu toate că rolul statului în lichidarea consecinţelor 
inundaţiilor este important, este necesar ca oamenii să 
preia o parte din riscuri pe seama lor. Spre exemplu 
în România a fost modificată Legea privind asigura-
rea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren sau inundaţiilor6 în conformi-
tate cu care toţi proprietarii de locuinţe sunt obligaţi 
să-şi asigure locuinţa împotriva acestor riscuri, altfel 
va surveni răspunderea contravenţională. Considerăm 
oportună această modificare legislativă, deoarece an-

terior statul era obligat la restabilirea consecinţelor 
inundaţiilor alocând din bugetul de stat sume mari de 
bani, iar acum oamenii îşi vor asigura pe cont propriu 
locuinţa, iar în caz de survenire a inundaţiilor, pagu-
bele vor fi restabilite din suma asigurată. Această mo-
dificare legislativă a fost impusă de faptul că România 
este deseori afectată de inundaţii şi pagubele provoca-
te de aceste fenomene naturale sunt majore.

Considerăm oportună şi transpunerea în legisla-
ţia Republicii Moldova a prevederilor normative în 
privinţa asigurării de locuinţe, deoarece acest fapt va 
mări considerabil responsabilitatea oamenilor în ceea 
ce priveşte riscurile inundaţiilor. 

Transpunerea tuturor acestor prevederi ale Di-
rectivei privind evaluarea şi gestionarea riscului de            
inundaţii duce la majorarea eficienţei legislaţiei în do-
meniul managementului riscului de inundaţii, întrucât 
deoarece prin adoptarea actelor normative necesare în 
domeniu se va atinge obiectivul final al oricărui stat: 
securitatea şi sănătatea propriilor cetăţeni.

Note:

1 Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi 
gestionarea riscurilor de inundaţii. 

2 Hotărârea Guvernului României pentru aprobarea 
Strategiei nationale de management al riscului la inundații 
pe termen mediu si lung 846/2010, în Monitorul Oficial al 
României, nr.626 din 06.09.2010.

3 http://www.mediu.gov.md/file/proiecte/Apele%20
Moldovei/LEGE_CONSTRHIDRO.doc - accesat 
22.09.2011

4 http://www.justice.gov.md/upload/Baza%20de%20
date/Materiale%202009/Acte/Legea%20Apelor/ Proiect_
Legea _Apelor. pdf - accesat 22.09.2011

5 Hotărârea Guvernului României pentru aprobarea 
Strategiei nationale de management al riscului la inundații 
pe termen mediu și lung 846/2010.

6 Legea privind asigurarea obligatorie a locuinţelor 
împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inunda-
ţiilor nr.260, în Monitorul Oficial al României, nr.115 din 
15.02.2011.
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code designed to regulate labor relations between employees and employers. In this article we undertake 
a comparative analysis of concepts and legal significance of the collective agreement.

colectiv de muncă; astfel, s-a considerat că el 
este:

– „un fel de reglementare a muncii convenită în-
tre cei doi factori ai producţiei: capitalul, reprezentat 
prin patroni şi munca, reprezentată prin lucrători”1;

– „un acord încheiat între un patron sau un grup de 
patroni şi una sau mai multe organizaţii sindicale re-
prezentative ale salariaţilor, în vederea fixării condi-
ţiilor de muncă, precum şi garanţiile sociale. Sarcina 
sa esenţială este de a substitui grupurile indivizilor în 
determinarea acestor condiţii şi a salariilor”2;

– „acordul scris şi, în prealabil, negociat, încheiat 
între partenerii sociali, la diferite niveluri, care urmă-
reşte crearea unui cadru general şi unitar de desfăşu-
rare a relaţiilor de muncă şi care se referă la condiţiile 
de muncă, precum şi la orice alte aspecte convenite 
de părţi în legătură directă sau indirectă cu relaţia de 
muncă”3.

Noţiunea de contract colectiv de muncă este de-
finită şi în instrumentele internaţionale. Astfel, Re-
comandarea Organizaţiei Internaţionale a Muncii 
nr.91/1951 defineşte convenţia colectivă de muncă 
ca orice acord scris referitor la condiţiile de muncă, 
încheiat între un angajator, un grup de angajatori sau 
o asociaţie patronală, pe de o parte, şi una sau mai 
multe organizaţii reprezentative ale salariaţilor, pe 
de altă parte, reprezentanţii salariaţilor fiind aleşi sau 
mandataţi de către cei pe care îi reprezintă, conform 
dispoziţiilor din fiecare legislaţie naţională (pct.2 
alin.(1))4.

În legislaţia Republicii Moldova, precum şi în cea 
română, sunt consfinţite definiţiile legale ale noţiunii 
de contract colectiv de muncă. Astfel, în conformi-
tate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Codul muncii 
al Republicii Moldova (în continuare – CM RM)5, 
contractul colectiv de muncă este actul juridic care 
reglementează raporturile de muncă şi alte raporturi 

sociale în unitate, încheiat în formă scrisă între salari-
aţi şi angajator de către reprezentanţii acestora.

Sub aspect retrospectiv, trebuie relatat faptul că, 
până la 1 octombrie 2003, regimul juridic al con-
tractelor colective de muncă cădea sub incidenţa 
Legii RM privind contractul colectiv de muncă din 
25 februarie 1993 (abrogată). Potrivit acestei legi, 
contractul colectiv de muncă a fost definit ca o con-
venţie dintre patroni şi salariaţi în persoana organelor 
lor reprezentative, iar în unele cazuri – şi organelor 
reprezentative ale administraţiei publice, prin care se 
stabilesc, în limitele prevăzute de lege, clauze pri-
vind condiţiile de muncă, salarizarea şi alte drepturi 
şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă.

Legea RM nr.1303-XII/1993 stipula, în mod ex-
pres, că contractele colective de muncă se pot încheia 
la nivelul unităţilor, grupurilor de unităţi, ramurilor 
de activitate, precum şi la nivel naţional. Aşadar, la 
acea etapă a dialogului social, în sfera muncii nu 
exista încă o astfel de categorie juridică precum con-
venţie colectivă. 

Orice contract colectiv de muncă concretiza nu 
numai prevederile legii, ci şi pe cele ale contractu-
lui superior. Astfel, dacă un contract încheiat la nivel 
naţional cuprindea clauze de maximă generalitate, un 
contract la nivel de unitate cuprindea clauze concre-
te, specifice acelei unităţi.

CM RM consfinţeşte subinstituţia juridică a con-
venţiei colective. Astfel, pornind de la prevederile art. 
35 din CM RM, prin convenţia colectivă se înţelege 
acel act juridic care stabileşte principiile generale de 
reglementare a raporturilor de muncă şi a raporturilor 
social-economice legate nemijlocit de acestea, care 
se încheie de către reprezentanţii împuterniciţi ai sa-
lariaţilor şi ai angajatorilor la nivel naţional, teritorial 
şi ramural în limitele competenţei lor. 

În opinia noastră, convenţia colectivă de muncă 
prezintă toate caracterele unui act normativ: 

Este generală1. , pentru că stabileşte principiile 
generale de reglementare a raporturilor de muncă şi 

NOŢIUNEA,  NATURA  jURIDICĂ  
ŞI  IMPORTANŢA  CONTRACTULUI  COLECTIV  DE  MUNCĂ

Eduard BoIŞTEAnU, 
doctor în drept, conferențiar universitar (USB „Alecu Russo”)

n literatura juridică de specialitate, au fost 
formulate mai multe definiţii ale Contractului 
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a raporturilor social-economice legate nemijlocit de 
acestea. 

Este abstractă2. , pentru că nu reglementează si-
tuaţia unui anume salariat individual, ci a tuturor sa-
lariaţilor dintr-un anumit teritoriu sau dintr-o anumită 
ramură a economiei naţionale. În afară de aceasta, 
convenţia colectivă încheiată la nivel naţional (con-
venţia generală) se extinde asupra tuturor unităţilor 
din Republica Moldova. 

Este permanentă3. , deoarece se aplică de un nu-
măr indefinit de ori.

Din prevederile Legii dialogului social, adoptată de 
Parlamentul României la 10 mai 20116, prin contract 
colectiv de muncă se înţelege convenţia încheiată în 
formă scrisă între angajator sau organizaţia patronală 
şi reprezentanţii angajaţilor, prin care se stabilesc cla-
uze privind drepturile şi obligaţiile ce decurg din rela-
ţiile de muncă (art.1). Legiuitorul român a subliniat în 
continuare obiectivele care se pun la încheierea con-
tractelor colective de muncă, şi anume: promovarea 
şi apărarea intereselor părţilor semnatare, prevenirea 
sau limitarea conflictelor colective de muncă, în vede-
rea asigurării păcii sociale.

Din punctul de vedere al legislaţiei române, ter-
menul de contract este echivalent, sinonim, cu ace-
la de convenţie. Autorul român Alexandru Ţiclea a 
invocat, în acest sens, prevederile art.942 din Codul 
civil român, potrivit cărora „contractul este acordul 
dintre două sau mai multe persoane spre a constitui 
sau stinge între dânşii un raport juridic”7. Se impune 
însă o precizare că, în majoritatea ţărilor cu economie 
de piaţă, este utilizată noţiunea de convenţie, noţiune 
regăsită şi în documentele Organizaţiei Internaţionale 
a Muncii. De exemplu, în Franţa se face referire la 
noţiunea de convenţie, întrucât aceasta are efecte mai 
extinse (în comparaţie cu noţiunea de contract) şi sa-
tisface pe deplin interesul salariaţilor. 

În legislaţia română, alături de noţiunea de con-
tract colectiv de muncă, este utilizată şi altă categorie 
juridică – acordul colectiv, prin care se subînţelege 
convenţia încheiată în formă scrisă între organizaţiile 
sindicale ale funcţionarilor publici sau ale funcţiona-
rilor publici cu statut special, reprezentanţii acestora 
şi reprezentanţii autorităţii ori instituţiei publice. 

În doctrină se arată că prin opţiunea de a reglemen-
ta această instituţie juridică s-a înlăturat „monopolul 
legiuitorului” în determinarea situaţiei juridice a func-
ţionarilor publici8.

Acordurile colective sunt reglementate prin Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici9, 
Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigu-
rarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, 

a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea 
şi sancţionarea corupţiei10 şi prin Hotărârea Guver-
nului nr. 833/2007 privind normele de organizare şi 
funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordu-
rilor colective11.

În ceea ce ne priveşte, apreciem că definiţia legală 
a noţiunii de acord de muncă, consfinţită în art.1 al 
Legii dialogului social, nu este edificatoare şi exha-
ustivă. Prin urmare, considerăm drept oportună pre-
luarea definiţiei acordului colectiv din cuprinsul Ho-
tărârii Guvernului nr.833/2007, în temeiul căreia se 
dispune că acordul colectiv este convenţia încheiată 
în formă scrisă între autoritatea sau instituţia publică, 
reprezentată prin conducătorul acesteia, şi funcţiona-
rii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice 
respective, prin sindicatele reprezentative ale acestora 
ori prin reprezentanţii aleşi, în care sunt stabilite anual 
măsuri referitoare la:

a) constituirea şi folosirea fondurilor destinate îm-
bunătăţirii condiţiilor la locul de muncă;

b) sănătatea şi securitatea în muncă;
c) programul zilnic de lucru;
d) perfecţionarea profesională;
e) alte măsuri decât cele prevăzute de lege, referi-

toare la protecţia celor aleşi în organele de conducere 
ale organizaţiilor sindicale sau desemnaţi ca reprezen-
tanţi ai funcţionarilor publici.

Aşadar, putem constata că acordurile colective 
se aseamănă cu contractele colective de muncă, sunt 
chiar o specie a unor asemenea contracte. Totuşi, ele 
poartă o denumire aparte, justificată din cel puţin două 
considerente12:

1) acordurile colective privesc o categorie distinc-
tă de personal – funcţionarii publici – care nu cad sub 
incidenţa contractelor colective de muncă, ci se află în 
raporturi de serviciu cu autorităţile şi instituţiile pu-
blice din care fac parte;

2) obiectul acordurilor colective este mai restrâns 
decât cel al contractelor colective de muncă, determi-
nat de împrejurarea că drepturile salariale se suportă 
de la bugetul statului. 

În opinia noastră, acordurile colective se particula-
rizează prin faptul că ele pot fi negociate după apro-
barea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale ordonato-
rilor de credite, în limitele şi în condiţiile stabilite prin 
acestea.

În legislaţia muncii a Federaţiei Ruse, contrac-
tul colectiv de muncă este definit ca un act juridic, 
ce reglementează relaţiile sociale de muncă în cadrul 
unităţii (organizaţiei) şi încheiat între salariaţi şi an-
gajator în persoana reprezentanţilor lor (art.40 alin.
(1) din Codul muncii al Federaţiei Ruse). Aşadar, se 
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cere remarcat faptul că Contractul colectiv de muncă 
se prezintă, pe de o parte, ca o convenţie, iar pe de altă 
parte – în conţinutul acestuia sunt inserate clauzele 
normative (normele juridice locale), cărora li se acor-
dă o semnificaţie juridică deosebită13.

Doctrina rusă reiterează ideea că încheierea Con-
tractului colectiv de muncă nu este altceva decât un 
drept al partenerilor sociali. În cadrul oricărei unităţi, 
chestiunea privind încheierea Contractului colectiv 
de muncă se soluţionează în mod independent (auto-
nom), altfel exprimat – părţile (partenerii sociali) nu 
sunt ţinute să încheie Contractul colectiv de muncă, 
dacă nici una dintre ele nu a exprimat anumite intenţii 
privitoare la iniţierea negocierilor colective14.

Referindu-ne în continuare asupra Contractului 
colectiv de muncă, trebuie să relevăm faptul că acesta 
poartă denumirea de contract colectiv (s.n.), datori-
tă, în primul rând, sferei de persoane asupra căreia îşi 
produce efectele. Astfel, Contractul colectiv de mun-
că îşi extinde efectele sale asupra tuturor salariaţilor 
din unitate, indiferent de data angajării lor, fie că s-au 
afiliat sau nu la o organizaţie sindicală din unitate. 
Această extindere reprezintă o excepţie de la princi-
piul relativităţii efectelor contractului.

În practica de aplicare a legislaţiei muncii se ivesc 
uneori situaţii de aplicare neconformă (incorectă) a 
acesteia. Cu titlu de exemplu, Direcţia Generală Edu-
caţie, Tineret şi Sport a Primăriei municipiului Chi-
şinău şi Consiliul municipal Chişinău al Sindicatului 
Educaţiei şi Ştiinţei au încheiat Contractul colectiv 
de muncă (nivel municipal) pe anii 2011-2015 şi l-au 
înregistrat la Inspectoratul teritorial de muncă Chişi-
nău15. Considerăm că, în situaţia menţionată mai îna-
inte, părţile contractante urmau să atribuie o altă formă 
actului de parteneriat social, şi anume – cea de con-
venţie colectivă. De asemenea, se cere remarcat faptul 
că, în conformitate cu prevederile pct.1 din Contractul 
colectiv de muncă, ,,sub incidenţa prezentului Con-
tract colectiv de muncă cad salariaţii şi angajatorii 
care au împuternicit reprezentanţii lor să participe la 
negocierile colective, să elaboreze şi să încheie Con-
tractul colectiv de muncă în numele lor, autorităţile 
publice în limitele angajamentelor asumate, precum 
şi salariaţii şi angajatorii care au aderat la Contractul 
colectiv de muncă după încheierea acestuia.

Persoanele care nu sunt membri ai Sindicatului 
Educaţiei şi Ştiinţei, la solicitare, pot beneficia de ga-
ranţiile stipulate în Contractul în cauză doar în cazul 
în care vor achita, lunar, sindicatului de la instituţia 
în care activează un procent din salariu, în modul sta-
bilit de art. 390 din Codul muncii al Republicii Mol-
dova”. În această ordine de idei, dacă părţile contrac-

tante au atribuit acestui act calitatea de Contract co-
lectiv de muncă, ele urmau să respecte dispoziţiile art. 
33 alin. (7) din CM RM, potrivit căruia, sub incidenţa 
Contractului colectiv de muncă încheiat pe unitate în 
ansamblu cad toţi salariaţii unităţii, ai filialelor şi ai 
reprezentanţelor acesteia. Aşadar, aplicarea condiţio-
nată a Contractului colectiv de muncă (în funcţie de 
întrunire sau nu a calităţii de membru al Sindicatului 
Educaţiei şi Ştiinţei) se prezintă ca o practică neînte-
meiat restrictivă.

În conformitate cu art. 30 alin. (2) din CM RM, 
Contractul colectiv de muncă poate fi încheiat atât 
pe unitate în ansamblu, cât şi în filialele şi reprezen-
tanţele acesteia. Considerăm că o astfel de prevede-
re pune în pericol caracterul unitar al Contractului 
colectiv de muncă, conform căruia la oricare nivel 
se încheie doar un singur contract (o singură con-
venţie). În opinia noastră, se impune o interdicţie în 
ceea ce priveşte aplicarea acestei norme juridice, iar 
dispoziţii speciale (separate) referitoare la salariaţii 
filialelor (reprezentanţelor) urmează să fie relatate 
într-o anexă la Contractul colectiv de muncă. Merită 
să fie remarcat şi faptul că, la încheierea Contractu-
lui colectiv de muncă în cadrul unei filiale sau repre-
zentanţe a unităţii, parte a acestuia este conducătorul 
subdiviziunii respective, împuternicit în acest scop 
de angajator. 

În sistemul general al izvoarelor de drept, Contrac-
tul colectiv de muncă face parte din categoria contrac-
telor normative, adică din categoria actelor ce îmbină 
în sine trăsăturile contractului şi actului normativ. În 
opinia autorului Oleg Pantea16, prin contractul nor-
mativ se subînţelege izvorul formal al dreptului, ma-
nifestat, în contextul tehnicii juridice, printr-un acord 
între două sau mai multe părţi determinate, abilitate 
cu competenţă, prescripţiile căruia poartă un caracter 
normativ şi de conciliere, care reglementează rapor-
turi juridice speciale, în domeniile determinate ale 
dreptului. Din această definiţie, putem desprinde ur-
mătoarele trăsături specifice contractelor normative:

contractul normativ este un act juridic conven-a) 
ţional, care stabileşte norme juridice;

participanţii la raporturile juridice contractuale b) 
sunt situaţi pe poziţii de egalitate;

clauzele contractului normativ poartă un carac-c) 
ter determinat şi obligatoriu;

normele juridice contractuale se stabilesc în d) 
urma unui proces de conciliere a părţilor;

normele juridice în contractul normativ se deo-e) 
sebesc printr-un caracter general şi repetabil;

executarea contractului normativ şi efectele ne-f) 
executării contractuale sunt specifice;
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un indiciu al contractului normativ este forma g) 
specifică de încheiere;

contractul normativ se înregistrează şi se publi-h) 
că în mod oficial.

Ca o concluzie la cele expuse în alineatele prece-
dente, ne raliem la opinia lui Oleg Pantea, care afir-
mă că există contracte normative interne, ce stabilesc 
norme de reglementare juridică naţională şi la care se 
atribuie contractele colective de muncă şi convenţiile 
colective. 

În diferite ţări ale lumii, problema naturii juridice a 
Contractului colectiv de muncă este tratată diferit.

În Italia, Contractul colectiv de muncă este con-
siderat de doctrină un „contract de drept comun”, iar 
jurisprudenţa îl califică cu termenul de „post-corpo-
rativ”. Natura lui juridică este „privată”, iar obiectul 
său constă în reglementarea raporturilor individuale 
de muncă şi relaţiile intersindicale17.

În Franţa, s-a reţinut caracterul dualist al Con-
tractului colectiv de muncă, prin aceea că el este „în 
acelaşi timp un contract generator de obligaţii între 
grupurile care îl desemnează şi o reglementare, ge-
neratoare de norme care sunt obligatorii”. Convenţia 
colectivă de muncă, se consideră în literatura juridică 
franceză, este sursa principală a ordinii juridice socio-
profesională, distinctă de ordinea juridică statală18.

Importanţa Contractului colectiv de muncă ne este 
relevată, în primul rând, de influenţa sa asupra drep-
tului muncii. Deşi există o legislaţie unitară a mun-
cii, aplicarea acesteia, graţie Contractului colectiv de 
muncă, comportă un specific ce creează diferenţieri 
de la o ramură de activitate la alta, de la o localitate 
la alta, de la o unitate la alta, iar uneori în aceeaşi 
unitate de la o perioadă la alta, în funcţie de situaţia 
sa economică. Totodată, trebuie menţionat faptul că 
prin intermediul Contractului colectiv de muncă nu 
sunt concretizate drepturile fiecărui salariat, acestea 
formând obiectul contractelor individuale de muncă. 
În principiu, obiectul Contractului colectiv de muncă 
îl constituie măsurile de protecţie ale unui grup de sa-
lariaţi19. El este un act sui generis, fiind în acelaşi timp 
act juridic (contract, convenţie), sursă de drepturi şi 
obligaţii subiective şi reciproce ale părţilor şi, toto-
dată, izvor de drept, fiind, sub acest aspect, o normă 
convenţională, negociată20. 
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Ю.П. Орловского и А.Ф. Нуртдинова, Москва: 
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SUMMArY
 Motherhood is a gift that a woman receives the noblest title a woman can have. The state undertakes 

the necessary measures for protecting the pregnant women, and the labor law provides certain guaran-
tees for them.

reglementările care ocrotesc mama şi copilul1.
Această protecţie este considerată legitimă, în ra-

port cu principiul egalităţii, şi necesară pentru men-
ţinerea condiţiei biologice a femeii în timpul gravi-
dităţii şi după aceea, până în momentul normalizării 
funcţiilor fiziologice şi psihice, precum şi pentru 
protejarea legăturilor speciale dintre femeie şi copilul 
său, în cursul perioadei ce urmează sarcinii şi naşterii, 
evitând ca aceste legături să fie afectate de cumulul 
obligaţiilor rezultând din desfăşurarea simultană a 
unei activităţi profesionale2.

Titularul dreptului de concediu de maternitate 
este doar femeia. Concediul de maternitate se acor-
dă în considerarea stării de graviditate și a lăuziei 
femeii și urmează, în mare parte, regulile referitoare 
la concediile medicale necesitând eliberarea certifi-
catului medical.

Baza legală a acordării acestui tip de concediu o re-
prezintă art. 124 alin. (1) Codul muncii3 al Republicii 
Moldova. Astfel, în conformitate cu acest articol, fe-
meilor salariate și ucenicilor, precum și soțiilor aflate 
la întreținerea salariaților, li se acordă un concediu de 
maternitate ce include concediul prenatal cu o durată 
de 70 de zile calendaristice și concediul postnatal cu o 
durată de 56 de zile calendaristice (în cazul nașterilor 
complicate sau nașterii a doi sau mai mulți copii – 70 
de zile calendaristice), plătindu-li-se pentru această 
perioadă indemnizații.

Așadar, concediul de maternitate este compus din 
două părți:

– prima parte o reprezintă concediul prenatal care 
are întotdeauna aceeași durată, și anume, de 70 de zile 
calendaristice;

– a doua parte a concediului de maternitate, adică 
concediul postnatal, are de regulă o durată de 56 de 

zile calendaristice, iar ca excepție are o durată de 70 
de zile calendaristice. Vedem astfel că în anumite ca-
zuri durata concediului postnatal poate fi prelungită 
cu încă 14 zile calendaristice. Acordarea suplimentară 
a acestor 14 zile calendaristice în cadrul concediului 
postnatal se face în cazul în care femeia a născut doi 
sau mai mulți copii sau dacă a avut o naștere compli-
cată. Este necesar ca datele despre naștere complicată 
să fie consemnate în documentația medicală respecti-
vă. Concediul de maternitate se acordă începând cu a 
30-a săptămână de gestație.

În conformitate cu art. 127 din Codul muncii, sa-
lariatului care a adoptat un copil nou-născut nemijlo-
cit din maternitate sau l-a luat sub tutelă i se acordă 
un concediu plătit pe o perioadă ce începe din ziua 
adopției (luării sub tutelă) și până la expirarea a 56 
de zile calendaristice din ziua nașterii copilului (în 
caz de adopție a 2 sau mai mulți copii concomitent, 
durata acestui concediu va fi de 70 de zile calenda-
ristice).

Deci, conform reglementărilor naționale actuale, 
concediul de maternitate, de regulă, are o durată de 
18 săptămâni, iar ca excepție o durată de 20 de săp-
tămâni.

 În Uniunea Europeană, durata concediului de 
maternitate variază de la un stat la altul, astfel avem: 
Marea Britanie – 29 de săptâmâni, dintre care doar 
18 se plătesc din bugetul asigurărilor sociale de stat; 
în Japonia – 14 săptămâni și 18 săptămâni în cazul 
nașterii gemenilor; Franța – 16-36 de săptămâni (16 
săptămâni este concediul minimal, durata concediu-
lui se mărește pentru femeile care au 2 și mai mulți 
copii, în cazul nașterii de gemeni sau al nașterii de 
copii cu patologii); Belgia – 14 săptămăni; Suedia – 
12 săptămâni; Grecia – 12 săptămâni; Cehia – 28 de 
săptămâni; Slovacia – 28 de săptămâni; Italia – 5 luni; 
Rusia – 70 de zile calendaristice înainte de naştere (86 
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rotecţia maternităţii reprezintă totalitatea măsu-
rilor luate la nivelul politicilor sociale, legile şi 
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de zile în cazul sarcinilor multiple), plus 70 de zile 
calendaristice după naştere (86 zile în cazul naşterilor 
cu complicaţii, şi 110 zile în cazul naşterii a 2 sau mai 
mulţi copii). 

 Protecția maternității este consacrată într-o se-
rie de reglementări europene şi internaţionale, din-
tre care două au ca obiect exclusiv această formă de 
protecţie specială. Este vorba despre Convenţia OIM 
nr.183/2000 privind revizuirea Convenţiei (revizuită) 
asupra protecţiei maternităţii din 1952 şi Directiva 
Consiliului 92/85/CEE din 19 octombrie 1992 privind 
aplicarea măsurilor de promovare a îmbunătăţirii se-
curităţii şi sănătăţii la locul de muncă în cazul lucră-
toarelor gravide, al celor care au născut de curând sau 
care alăptează.

Prevederile Convenției Organizației Internaționale 
a Muncii nr.103 privind protecția maternității, revizu-
ită în 19524 (ratificată de Parlamentul Republicii Mol-
dova), ulterior iarăși revizuită prin Convenţia OIM 
nr.183/2000, conform art.2 alin.(1), se aplică tuturor 
femeilor angajate, inclusiv femeilor care se află în for-
me atipice de muncă dependentă.

Art.4 alin.(1) prevede că acestea au dreptul la un 
concediu de maternitate având o durată de cel puţin 
14 săptămâni care, potrivit alin.(4), trebuie să inclu-
dă o perioadă de 6 săptămâni de concediu obligatoriu 
după naştere.

Femeilor aflate în concediu de maternitate trebuie, 
conform art.6 alin.(1), să li se asigure prestaţii în bani, 
care, potrivit alin.(2), să le permită să se întreţină sin-
gure şi să întreţină copilul în condiţii bune de sănătate 
şi la un nivel de viaţă corespunzător.

 În conformitate cu prevederile alin.(7), mamei şi 
copilului trebuie să li se asigure prestaţii medicale, 
care să includă îngrijirile prenatale, îngrijirile legate 
de naştere, îngrijirile postnatale şi spitalizarea, atunci 
când aceasta este necesară. Aceste prestaţii trebuie, 
potrivit alin.(8), să fie asigurate printr-o asigurare so-
cială obligatorie sau prelevări din fondurile publice ori 
în alt mod stabilit de legislaţia şi practica naţională.

Art.8 alin.(1) interzice angajatorului să concedieze 
o femeie pe perioada gravidităţii şi a concediului de 
maternitate, cu excepţia cazurilor care nu au legătură 
cu graviditatea, naşterea copilului şi alăptarea. Potrivit 
alin.(2), femeia trebuie să aibă garanţia că la sfârşitul 
concediului de maternitate se întoarce pe acelaşi post 
sau pe un post echivalent, remunerat la acelaşi nivel.

Art.9 alin.(2) conţine interdicţia de a solicita unei 
femei care candidează pentru un post de a se supune 
unui test de sarcină sau de a prezenta un certificat care 
să ateste sau să infirme starea de graviditate.

Potrivit art.10 alin.(1), femeia are dreptul la pauze 

zilnice sau la reducerea duratei de lucru zilnice, pen-
tru a-şi alăpta copilul.

În cadrul Uniunii Europene, a fost adoptată Direc-
tiva Consiliului 92/85/CEE din 19 octombrie 1992 
privind aplicarea măsurilor de promovare a îmbu-
nătăţirii securităţii şi sănătăţii la locul de muncă în 
cazul lucrătoarelor gravide, al celor care au născut 
de curând sau care alăptează. Trebuie de menționat 
că directiva dată nu este ratificată de Republica Mol-
dova, dat fiind faptul că statul nostru nu este membru 
al Uniunii Europene.

 Directiva dată defineşte, la art.2, cele trei situaţii 
în care se poate afla lucrătoarea gravidă beneficiară a 
prevederilor sale. 

Astfel, „lucrătoarea gravidă” este orice lucrătoare 
însărcinată care îşi informează angajatorul despre sta-
rea sa, în conformitate cu legislaţia şi/sau practica na-
ţională (lit.a)); „lucrătoarea care a născut de curând” 
reprezintă orice lucrătoare care a născut de curând, 
potrivit legislaţiei şi/sau practicii naţionale, şi care 
îşi informează angajatorul asupra stării sale, în con-
formitate cu această legislaţie şi/sau practică (lit.b)); 
„lucrătoarea care alăptează” este definită ca fiind orice 
lucrătoare care alăptează, în sensul legislaţiei şi/sau 
practicii naţionale, şi care îşi informează angajatorul 
asupra stării sale, în conformitate cu această legislaţie 
şi/sau practică (lit.c)).

Directiva statuează asupra măsurilor pe care tre-
buie să le adopte statele pentru ca acestea să se bucure 
de protecţie.

 Conform art.4, în cazul activităţilor care pot pre-
zenta un risc specific de expunere la agenţi, procese 
sau condiţii de muncă, angajatorul trebuie să evalueze 
orice risc asupra securităţii sau sănătăţii lucrătoarelor 
şi orice posibil efect asupra sarcinii şi alăptării şi să 
decidă măsurile ce trebuie luate. Acestea pot consta, 
în conformitate cu prevederile art.5, în modificarea 
temporară a condiţiilor şi/sau a programului de lucru, 
în schimbarea locului de muncă sau acordarea unui 
concediu în acest sens.

Potrivit art.7 alin.(1), statele-membre iau măsurile 
necesare pentru ca lucrătoarele să nu fie obligate să 
desfăşoare muncă de noapte în timpul sarcinii şi în 
perioada postnatală. Conform alin.(2), aceste măsuri 
trebuie să se concretizeze în următoarele soluţii:

 a) transferul la o muncă de zi;
 b) concediu sau prelungirea concediului de ma-

ternitate, atunci când un astfel de transfer nu este po-
sibil.

Art.8 alin.(1) prevede că statele-membre iau mă-
surile necesare pentru ca lucrătoarele să beneficieze 
de un concediu de maternitate de minim 14 săptămâni 
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consecutive, repartizat înainte şi/sau după naştere, în 
conformitate cu legislaţia şi/sau practica naţională.

Potrivit art.9, statele-membre iau măsurile necesa-
re pentru ca lucrătoarele gravide să beneficieze de pe-
rioade libere, remunerate, pentru a efectua consultaţii 
prenatale.

Art.10 prevede că statele-membre iau măsurile 
necesare pentru a interzice concedierea lucrătoarelor, 
în perioada de la începutul sarcinii până la termina-
rea concediului de maternitate, cu excepţia cazurilor 
speciale care nu au legătură cu starea lor, admise de 
legislaţia şi/sau practica naţională.

Art.11 dispune menţinerea drepturilor legate de 
contractul de muncă, inclusiv de a beneficia de o in-
demnizaţie adecvată, iar art.12 permite oricărei lucră-
toare care se consideră lezată prin nerespectarea dis-
poziţiilor Directivei să-şi valorifice drepturile pe cale 
juridică.

Directiva instituie şi o modalitate de control, în 
sensul că, potrivit art.14, statele-membre raportează 
Comisiei la fiecare cinci ani despre transpunerea în 
practică a prevederilor sale, iar Comisia, la rândul 
său, prezintă un raport periodic Parlamentului Euro-
pean, Consiliului şi Comitetului Economic şi Social.

Prevederi referitoare la protecţia maternităţii întâl-
nim şi în alte instrumente internaționale.

Astfel, Declaraţia Universală a Drepturilor Omu-
lui stabileşte, la art.25 §2, că mama şi copilul au drep-
tul la ajutor şi ocrotire specială.

Pactul internaţional cu privire la drepturile eco-
nomice, sociale şi culturale dispune, la art.10 pct.2, 
că o ocrotire specială trebuie acordată mamelor, într-o 
perioadă de timp rezonabilă, înainte şi după naşterea 
copiilor. Mamele salariate trebuie să beneficieze, în 
decursul acestei perioade, de un concediu plătit sau de 
un concediu completat cu alocaţii de securitate soci-
ală adecvată.

Declaraţia privind eliminarea discriminării faţă 
de femei prevede, la art.10 pct.2, că trebuie luate mă-
suri menite să împiedice concedierea femeilor în caz 
de maternitate, să asigure prevederea unor concedii 
de maternitate plătite, cu garanţia întoarcerii la vechea 
ocupaţie şi să pună la dispoziţia acestora servicii soci-
ale necesare, inclusiv de puericultură.

Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de 
discriminare faţă de femei interzice în mod expres, 
la art.11 §2, concedierea pe motiv de graviditate sau 
concediu de maternitate, statele-părţi angajându-se 
să instituie asemenea concedii plătite, cu garantarea 
menţinerii locului de muncă şi a vechimii, să creeze 
servicii sociale de sprijin, necesare pentru a permite 
părinţilor să-şi combine obligaţiile familiale cu res-

ponsabilităţile profesionale şi cu participarea la viaţa 
publică, să asigure o protecţie specială pentru femeile 
însărcinate, cărora s-a dovedit că munca le este noci-
vă.

Potrivit art.12 §2, statele-părţi trebuie să asigure 
pentru femei în timpul gravidităţii, la naştere şi după 
naştere servicii corespunzătoare şi, la nevoie, gratuite 
şi, de asemenea, un regim alimentar corespunzător în 
timpul gravidităţii şi pe parcursul alăptării.

Carta socială europeană, în Partea I, recunoaş-
te, la pct.8, că lucrătoarele, în caz de maternitate, au 
dreptul la o protecţie specială. O prevedere identică 
regăsim şi la pct.8 din Carta socială europeană revizu-
ită. De asemenea, pct.17 din Carta socială europeană 
precizează că mama şi copilul, independent de situaţia 
matrimonială şi de raporturile familiale, au dreptul la 
o protecţie socială şi economică corespunzătoare.

În partea II, în cadrul art.8, în vederea asigurării 
exercitării efective a dreptului pe care îl au lucrătoare-
le la protecţia maternităţii, părţile contractante se an-
gajează: să asigure femeilor, atât înainte, cât şi după 
naştere, un timp de odihnă cu o durată de minimum 
12 săptămâni, fie prin concediu plătit, fie prin prestaţii 
corespunzătoare de securitate socială sau prin fonduri 
publice (§1); să declare ilegală concedierea unei femei 
în timpul cât aceasta se află în concediu de maternita-
te sau la o dată la care termenul de preaviz expiră în 
cursul acestei perioade (§2); să asigure mamelor care 
alăptează pauze în acest scop (§3); să reglementeze 
munca de noapte în întreprinderi industriale (§4); să 
interzică folosirea mâinii de lucru feminine la lucrări 
subterane, în mine sau la orice lucrări care au caracter 
periculos, insalubru sau greu (§5).

Carta socială europeană revizuită, reia, în Partea 
II, la art.8, dispoziţiile art.8 din Carta socială europea-
nă cu unele modificări: repausul asigurat lucrătoarelor, 
înainte şi după naştere, trebuie să fie de minimum 14 
săptămâni (§1); concedierea este interzisă în perioada 
cuprinsă între momentul notificării de către femeie a 
stării de graviditate şi încheierea concediului său de 
maternitate (§2). Restul dispoziţiilor articolului sunt 
similare celor din Carta socială europeană.

Interpretând dispoziţia cuprinsă în art.8 §2, ane-
xa la Cartă precizează că aceasta nu consacră o inter-
dicţie cu caracter absolut, putând comporta excepţii, 
enumerând, cu titlu exemplificativ: a) lucrătoarea a 
comis o greşeală care justifică încetarea raportului de 
muncă; b) întreprinderea la care este angajată îşi înce-
tează activitatea; c) termenul stipulat în contractul de 
muncă a încetat.

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europe-
ne precizează, la art.34 alin.(1), că Uniunea recunoaş-
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te dreptul de a avea acces la prestaţiile de securitate 
socială şi la serviciile sociale care asigură o protecţie 
în cazuri precum maternitatea.

Directiva 76/207/CEE privind aplicarea princi-
piului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei, în 
ceea ce priveşte accesul la încadrare în muncă, forma-
re şi promovare profesională şi condiţiile de muncă, 
precizează, la art.2 alin.(7), că nu aduce atingere dis-
poziţiilor privind protecţia femeii, în special în ceea ce 
priveşte sarcina şi maternitatea. Dar această prevedere 
trebuie înţeleasă în sens strict, fără a putea justifica, 
de exemplu, refuzul de a acorda femeilor dreptul de 
a munci noaptea1. Într-adevăr, conform art.7 din Di-
rectiva Consiliului 92/85/CEE, lucrătoarele gravide, 
care au născut de curând sau care alăptează nu pot fi 
obligate să desfăşoare muncă de noapte, ceea ce în-
seamnă, per a contrario, că ele au dreptul de a munci 
noaptea, dacă, în urma evaluării efectuate, rezultă că 
nu există riscuri pentru femeie.

Tot alin.(7) insistă asupra dreptului pe care îl are 
femeia aflată în concediu de maternitate ca, la înche-
ierea acestui concediu, să revină la locul său de muncă 
sau la un loc de muncă echivalent în condiţii care nu 
sunt mai puţin favorabile şi să beneficieze de orice 
îmbunătăţire a condiţiilor de muncă la care ar fi avut 
dreptul în timpul absenţei sale.

Potrivit prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea RM 
nr. 289-XV/2004 privind indemnizațiile pentru incapa-
citate temporară de muncă și alte prestații de asigu-
rare sociale2 – asiguratele, soțiile aflate la întreținerea 
soților salariați și șomerele care au dreptul la concediu 
de maternitate, beneficiază de indemnizația de mater-
nitate.

 Cuantumul lunar al acestei indemnizații este de 
100% din venitul mediu lunar realizat în ultimele 
6 luni calendaristice premergătoare lunii produce-
rii riscului asigurat, venit din care au fost calculate 
contribuții de asigurări sociale. 

În cazul în care lunile luate în calcul (adică aceste 
6 luni calendaristice), sunt lucrate incomplet din moti-
ve întemeiate, la determinarea bazei de calcul se ia în 
considerare venitul asigurat din lunile calendaristice 
lucrate complet în perioada respectivă. Dacă asigura-
tul a lucrat mai puţin de 6 luni, baza de calcul este 
venitul mediu lunar asigurat, realizat în lunile calen-
daristice lucrate integral, iar în cazul când a realizat 
un stagiu de cotizare mai mic de o lună calendaristică, 
se ia în considerare venitul asigurat din zilele lucrate. 
În cazul lipsei motivate a venitului asigurat în ulti-
mele 6 luni calendaristice premergătoare lunii în care 
s-a produs riscul asigurat, baza de calcul este salariul 
tarifar sau salariul de funcţie al beneficiarului. 

Vedem că de dreptul la primirea indemnizației de 
maternitate beneficiază și soțiile aflate la întreținerea 
soțului salariat. Baza de calcul a indemnizaţiei de ma-
ternitate, acordate soţiei aflate la întreţinerea soţului 
salariat, este venitul mediu lunar asigurat al soţului 
din ultimele 6 luni premergătoare riscului asigurat.

În cazul în care copilul se naşte mort sau moare în 
perioada concediului postnatal, indemnizaţia de ma-
ternitate se acordă pentru perioada stabilită.

 De asemenea, legea prevede că persoana asigurată 
beneficiază de indemnizaţie unică la naşterea copilu-
lui, care pentru anul 2011, începând cu 20 aprilie, este 
de 2000 de lei pentru primul copil și de 2300 pentru 
nașterea fiecărui copil următor. De aceste indemnizații 
beneficiază atât mamele asigurate, cât și cele neasigu-
rate. Pentru mamele care au născut în perioada 1 ia-
nuarie 2011-19 aprilie 2011, cuantumul indemnizației 
unice este în mărimea prevăzută pentru anul 2010, 
adică de 1700 de lei pentru nașterea primului copil, și 
respectiv de 2000 lei pentru fiecare copil următor.

La nivel comparativ, putem afirma că în Italia 
indemnizația unică pentru nașterea copilului este de 
1000 de euro. 

În Marea Britanie, familiile cu venituri sub medie 
au dreptul să primească separat o sumă de 500 de lire 
sterline ca ajutor pentru a cumpăra lucrurile necesare 
nou-născutului.

Codul muncii al Republicii Moldova garantează 
pentru femeile gravide şi mamele care alăptează tran-
sferul sau permutare, în conformitate cu certificatul 
medical, la o muncă mai ușoară, care exclude influ-
enţa factorilor de producţie nocivi, cu menţinerea sa-
lariului mediu de la locul de muncă precedent. Ceea 
ce înseamnă că angajatorul este obligat imediat să-i 
găsească femeii, ce s-a adresat, un loc nou de mun-
că în corespundere cu recomandările medicale. În caz 
că soluţionarea chestiunii privind transferul necesită 
timp sau acordarea acestui loc este în general impo-
sibil – femeia este eliberată de la munca interzisă cu 
menţinerea salariului mediu.

Garanţia privind transferul la o altă muncă cu men-
ţinerea salariului mediu se acordă, de asemenea, ma-
melor tinere angajate, care au copii în vârstă de până 
la 3 ani. Evident că acest transfer se efectuează doar 
la dorinţa femeii şi în baza cererii personale depuse. 
Cu toate acestea, menţinerea salariului mediu îi este 
garantat doar până la atingerea de către copil a vârstei 
indicate – adică de 3 ani.

Legislaţia stabileşte interzicerea directă de atra-
gere la lucrările în timp de noapte sau la munci cu 
condiții de muncă grele sau vătămătoare a salariatelor 
gravide.
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Codul muncii prevede că femeile gravide pot fi tri-
mise în deplasare în interes de serviciu numai în baza 
acordului lor, acord ce urmează a avea forma scrisă. 
Angajatorul este obligat de a informa categoria dată 
de salariați despre dreptul lor de a refuza trimiterea în 
deplasare în interes de serviciu.

O garanţie legală esenţială pentru femeile gravide 
şi mamele tinere este ordinea prioritară în acordarea 
concediului ordinar. Femeia, la dorinţa proprie, este în 
drept să folosească concediul ordinar plătit nemijlocit 
înainte sau după concediul de maternitate, indiferent 
de durata activităţii la această întreprindere. Aceasta 
înseamnă că, chiar în cazul când stagiul minim nece-
sar pentru obţinerea concediului încă nu a fost înde-
plinit, la solicitare, angajatorul este obligat să-i acorde 
acesteia concediul anual pe durata stabilită şi integral 
plătit. De acest drept poate să se folosească şi alt 
membru al familiei (tatăl copilului, bunica, bunelul, 
altă rudă, care îngrijeşte de copil), precum şi tutorele 
(indiferent de sex). Din câte se observă această normă 
este neutră în aspect gender. 

O altă garanție importantă este prevăzută și în art. 
251 din Codul muncii, potrivit căruia se interzice con-
cedierea femeilor gravide, precum și a celora care se 
află în concediu de maternitate, cu excepția cazurilor:

– de lichidare a unității sau a încetării activității 
angajatorului persoană fizică;

– încălcarea repetată, pe parcursul unui an, a obli-
gaţiilor de muncă, dacă anterior au fost aplicate sanc-
ţiuni disciplinare; 

– absenţa fără motive întemeiate de la lucru mai 
mult de 4 ore consecutive în timpul zilei de muncă; 

– prezentarea la lucru în stare de ebrietate alcooli-
că, narcotică sau toxică, stabilită în modul prevăzut la 
art.76 lit.k); 

– săvârşirea la locul de muncă a unei sustrageri 
(inclusiv în proporţii mici) din patrimoniul unităţii, 
stabilite prin hotărâre a instanţei de judecată sau a or-
ganului de competenţa căruia ţine aplicarea sancţiuni-
lor administrative; 

– comiterea de către salariatul care mânuieşte ne-
mijlocit valori băneşti sau materiale a unor acţiuni 
culpabile, dacă aceste acţiuni pot servi temei pentru 
pierderea încrederii angajatorului faţă de salariatul re-
spectiv.

Concluzionând, putem afirma că prevederile 
naționale în domeniul reglementării concediului de 
maternitate sunt conforme standardelor internaționale, 
iar salariatei însărcinate i se asigură la nivel de lege 
o protecție adecvată menită să-i asigure sanătatea sa 
personală, precum și a viitorului copil.

 Note:

1 Dragomir Otilia, Miroiu Mihaela. Lexicon feminist. 
Colecţia Studii de gen. Bucureşti: Polirom,  2002, p.244.

2 Moroianu Zlătescu Irina. Égalité de chances. Égalité 
de traitement. Bucureşti: Institut Roumain pour les Droits 
de l΄Homme, 2000, p.59.

3 Codul muncii al Republicii Moldova adoptat prin 
Legea nr.154-XIII din 28.03.2003, în Monitorul oficial al 
R.Moldova, nr. 159-162/648 din 29.07.2003.

4 Convenția Organizației Internaționale a Muncii nr. 3, 
revizuită din 28.06.1952, ratificată de Parlamentul Republi-
cii Moldova prin Legea nr. 994-XIII din 15.10.1996.

5 Tudorel Ştefan. Principiul nediscriminării în dreptul 
comunitar: impactul asupra ordinii juridice naţionale, în 
www.inm-lex.ro, p.4.

6 Legea nr. 289-XV din 22.07.2004 privind indemnizațiile 
pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de 
asigurări sociale, în Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova, nr. 168-170/773 din 10.09.2004.
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SUMMArY
For the realization of constitutional norms the Parliament has adopted the Law of administrative 

contentious jurisdiction based on setting up a national juridical control of the activity of public admin-
istration bodies.

The control activity has the role of regulating the implementation of  the administrative decision of 
the decisional act proper.

In the article there are aslso explained the administrative acts concerning the national security of 
Republic of Moldova.

Reforma judiciară, rezultă din principiile con-
stituţionale, pune temelia unui nou aşezământ juridic, 
care cuprinde şi noua instituţie juridică – cea a con-
tenciosului administrativ.

Noţiunea de contencios administrativ apare pentru 
prima dată în Republica Moldova ca rezultat al adop-
tării noii Constituţii, în care, în art.72, se determină 
că prin lege organică se reglementează contenciosul 
administrativ. O astfel de prevedere rezidă din altă 
normă constituţională, şi anume, din cea de la art.53 
alin.(1), prin care se statuează că: persoana vătămată 
într-u drept al său de o autoritate publică, printr-un act 
administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul le-
gal al unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaş-
terea dreptului pretins, anularea actului şi repararea 
pagubei.

Anume pentru realizarea normelor constituţio-
nale, Parlamentul a adoptat Legea contenciosului 
administrativ, care are la bază instituirea controlului 
jurisdicţional asupra activităţii organelor administra-
ţiei publice.

Activitatea administraţiei publice ca structură prin 
intermediul căreia se urmăreşte realizarea interesului 
general al societăţii, sau ca prestatoare de servicii, 
constituie una dintre cele mai utile activităţi umane, 
contribuind la punerea în valoare a bogăţiilor sociale. 

Activitatea de control are rolul de a regla executa-
rea deciziei administrative și a însuşi actului decizio-
nal, fiind o importantă latură a factorilor de conducere 
socială. Controlul este, de asemenea, și un important 
mijloc de realizare a funcţiilor de reglare și autoregla-
re a întregului sistem.

Necesitatea și însemnătatea controlului activităţii 
administrative rezultă din specificul acesteia, de a fi 

în continuă confruntare cu realitatea, pentru realiza-
rea permanentă a conformităţii actelor administrative, 
emise de organele inferioare, cu prevederile actelor 
normative cu forţă juridică superioară.

Prin contencios administrativ se consolidează in-
tegrarea justiţiei administrative în structura juridică 
generală, determinând o procedură specială şi delimi-
tând, totodată, jurisdicţia administrativă de cea civilă.

Recunoaşterea şi instituirea instituţiei de conten-
cios administrativ este, de fapt, delimitarea materiei 
administrative de cea civilă, care până nu demult se 
aplica şi pentru soluţionarea unor categorii de litigii 
cu caracter administrativ.

Însăşi noţiunea de contencios administrativ la 
adoptarea legii a generat discuţii controversate. Opi-
niile au fost împărţite, unii dintre specialişti susţineau 
ideea instruirii contenciosului administrativ ca instan-
ţă judecătorească specializată, care va activa în baza 
propriei proceduri, iar alţii considerau că contenciosul 
administrativ trebuie să determine regimul juridic al 
actelor administrative, care vor fi supuse controlului 
jurisdicţional în instanţele de drept comun în baza 
procedurii civile.

În primul caz, accentul se punea pe importanţa ac-
telor administrative şi specificul lor, necesitatea unui 
control jurisdicţional al acestora cu cheltuieli mini-
me.

Contenciosul administrativ sau controlul judecă-
toresc al actelor administrative rezultă din principiul 
separaţiei puterilor în stat, care stabileşte legătura din-
tre puterea judecătorească şi cea executivă prin moda-
litatea de control judecătoresc al activităţii organelor 
administraţiei publice.

Contenciosul administrativ are ca scop principal 
ocrotirea persoanei împotriva posibilelor abuzuri ale 
administraţiei. 

ACTELE  ExCEPTATE  DE  LA  CONTROLUL  jUDECĂTORESC
Lilian LESnIC-rĂSCoALĂ,

 doctorand (USM)

Recenzent: Vlad VLAICU, doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

onstituţia RM din 29 iulie 1994 a generat refor-
marea întregului sistem politic şi juridic al ţării. 
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Orice persoană lezată în drepturile sale printr-un 
act de natură administrativă trebuie să aibă şi posi-
bilitatea de a contesta acest act pe calea contencio-
sului administrativ cu o procedură bine determinată, 
chir şi în cazurile când actul va putea fi exercitat de 
la controlul judecătoresc pe calea contenciosului ad-
ministrativ, persoanei lezate în drepturile sale trebuie 
să i se garanteze restabilirea acestor drepturi pe calea 
jurisdicţiei constituţionale, prin invocarea excepţiei 
de neconstituţionalitate. 

Astfel, necesitatea instruirii unei baze legale pen-
tru a supune controlului judecătoresc activitatea or-
ganelor administraţiei publice a condus la adoptarea 
Legii contenciosului administrativ din 10 februarie 
2000 nr. 793-XIV, care, prin normele constituţionale, 
este atribuită la categoria de legi organice.

Această lege instituie un mecanism modern de 
apărare a drepturilor şi libertăţilor omului de către in-
stanţele judecătoreşti, stabilind, în acest sens, preve-
deri referitoare la:

– scopul contenciosului administrativ; 
– obiectul acţiunii în contencios administrativ;
– subiecţii cu drept de sesizare în contencios ad-

ministrativ;
– competenţa jurisdicţională;
– procedura de examinare a cererilor în contencios 

administrativ etc.
Controlul legalităţii actelor administrative este 

determinat şi de cerinţele principiului legalităţii care 
guvernează întreaga activitate a serviciilor publice 
administrative, înglobând totodată şi procedura de 
emitere a actelor administrative, care necesită să fie în 
strictă conformitate cu prevederile legii.

Principiul legalităţii impune respectarea cu stric-
teţe a drepturilor şi libertăţilor omului, iar protecţia 
acestora împotriva activităţilor ilegale ale autorităţilor 
publice locale îşi are suportul în actele internaţionale 
referitoare la drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
omului.

Potrivit prevederilor Legii contenciosului admi-
nistrativ, unele acte administrative nu pot face obiect 
al acţiunii de contencios administrativ, fiind exceptate 
de la controlul de legalitate al instanţelor de contenci-
os administrativ. Aceste acte sunt prevăzute de dispo-
ziţiile (art.4) din această Lege.

Actele exclusiv politice ale Parlamentului, preşe-
dintelui Republicii Moldova şi Guvernului, precum şi 
actele administrative cu caracter individual, emise de 
Parlamentul, de preşedintele Republicii Moldova şi 
de Guvern în exerciţiul atribuţiilor prevăzute expres 
de normele constituţionale sau legislative, ce ţin de 
alegerea, numirea şi destituirea din funcţiile publice 

a persoanelor oficiale de stat, exponente ale unui in-
teres politic sau public deosebit.

Din redactarea (art.4 lit.a) se spune că nu pot fi 
atacate în contencios administrativ actele exclusiv 
politice ale Parlamentului, preşedintelui Republicii 
Moldova şi Guvernului.

Constituţia Republicii Moldova şi Regulamentul 
Parlamentului nu cuprind o enumerare a posibilelor 
acte exclusiv politice, la care ar putea recurge Parla-
mentul. Aceste acte le prevede Legea contenciosului 
administrativ în (art.2), acestea sunt: actele referitoare 
la raporturile dintre Parlament, Preşedintele Republi-
cii Moldova şi Guvern, actele de numire şi destituire 
din funcţiile publice exclusiv politice, precum şi de-
claraţiile, apelurile, moţiunile, mesajele, scrisorile şi 
alte acte de acest gen ale autorităţilor publice, care nu 
produc efecte juridice.

Actele cu caracter exclusiv politic sunt diverse – 
declaraţii, apeluri, moţiuni, mesaje, scrisori, declara-
ţii-apel, rezoluţii etc., în funcţie de obiectul actului, 
de destinatar şi de scopul urmărit. Denumirea actu-
lui rămâne însă chestiunea cea mai puţin importantă. 
Esenţial este faptul că aceste acte nu produc efecte 
juridice. Ele au o rezonanţă şi eventual un rezultat ex-
clusiv politic1. 

Deoarece actele administrative la care ne referim 
au în vedere trei categorii de raporturi: Parlament– 
preşedintele Republicii Moldova, Parlament–Guvern 
şi preşedintele Republicii Moldova–Guvern. După 
cum menţionează profesorul Al.Negoiţă „...actele 
adoptate de Parlament în relaţiile lui cu Guvernul nu 
întrunesc trăsăturile caracteristice ale actelor adminis-
trative, ci sunt acte politice2. 

De asemenea, în raporturile sale cu Guvernul, de 
regulă, actele emise de preşedintele Republicii Mol-
dova sunt tot acte cu caracter politic. Din cele consta-
tate mai sus, se vede clar că raporturile dintre aceste 
trei autorităţi de vârf ale statului sunt, prin excelenţă, 
politice3.

În măsura în care sunt îndeplinite în exercitarea 
unor atribuţii prevăzute de Constituţie, toate actele 
preşedintelui Republicii au un caracter mai mult sau 
mai puţin pronunţat, unele acte ale preşedintelui au 
însă un caracter exclusiv politic, în sensul că prin con-
ţinutul lor nu produc şi efecte juridice. În acest sens, 
T.Drăganu menţionează că singurul act exclusiv po-
litic căruia Constituţia îi dă o denumire proprie este 
mesajul4. Aceeaşi categorie de acte, exclusiv politice 
ale Parlamentului, are o trăsătură comună cu actele 
lui juridice. Ea constă în faptul că, întocmai ca actele 
juridice ale Parlamentului, actele lui exclusiv politice 
cuprind o manifestare de voinţă, al cărei scop este de a 
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produce prin ea însăşi un efect social. Actele exclusiv 
politice ale Parlamentului se deosebesc însă de actele 
lui juridice prin natura efectului social pe care urmea-
ză să-1 realizeze.

Însă legiuitorul moldovean în Legea contenciosu-
lui administrativ din R.Moldova formulând catego-
ria de acte exceptate de la controlul judecătoresc ca 
acte cu caracter exclusiv politic (art.4 lit.a), a făcut o 
schimbare în ceea ce priveşte actele exceptate de la 
controlul judecătoresc, deoarece au rămas exceptate 
de la control numai acele acte de guvernământ care 
nu produc efecte juridice, prin aceasta lărgind sfera 
de activitate a contenciosului administrativ.

Aceasta însă nu a durat atât de mult, funcţionarii 
din această categorie de organe au înţeles că nu le este 
chiar atât de uşor ca să activeze numai în cadrul legal 
şi de aceea au recurs la vechea tactică care în lumea 
civilizată, după cum am menţionat mai sus, este destul 
de dur criticată, adică la teoria actelor de guvernământ. 
Ceea ce s-a adăugat prin Legea 726-XV din 7.12.2001, 
adică „precum şi actele administrative cu caracter indi-
vidual, emise de Parlament, de preşedintele Republicii 
Moldova şi de Guvern în exerciţiul atribuţiilor prevă-
zute expres de normele constituţionale sau legislative, 
ce ţin de alegerea, numirea şi destituirea din funcţiile 
publice a persoanelor oficiale de stat, exponente ale 
unui interes politic sau public deosebit”, ne este şi de-
monstraţia.

Actele administrative cu caracter diplomatic re-
feritoare la politica externă a republicii Moldova

Prin acte diplomatice se au în vedere actele re-
feritoare la încheierea, denunţarea, interpretarea sau 
examinarea tratatelor internaţionale şi celor privitoa-
re la protecţia diplomatică a naţiunilor în străinăta-
te. Astfel, aici intră şi actele administrative emise de 
autorităţile administraţiei publice în relaţiile lor cu 
ambasadele şi oficiile consulare ale altor state în Re-
publica Moldova.

În sfera excepţiei descrise nu poate intra însă re-
fuzul unei ambasade, al unui consulat sau al altei au-
torităţi publice a Republicii Moldova din străinătate 
de „a acorda protecţie diplomatică” unui cetăţean al 
Republicii Moldova aflat în străinătate, deoarece ast-
fel s-ar încălca art.18 alin. (2) din Constituţie.

Legile, decretele preşedintelui republicii Mol-
dova cu caracter normativ. Ordonanţele şi hotărîrile 
Guvernului cu caracter normativ, tratatele internaţio-
nale la care Republica Moldova este parte, care sunt 
supuse controlului de constituţionalitate.

Potrivit art.135 din Constituţie, sunt supuse con-
trolului de constituţionalitate la Curtea Constituţio-

nală: legile, decretele preşedintelui Republicii Mol-
dova cu caracter normativ, ordonanţele şi hotărârile 
Guvernului cu caracter normativ, precum şi tratatele 
internaţionale la care Republica Moldova este parte.

 Actele administrative referitoare la securitatea 
naţională a republicii Moldova

Prin securitatea naţională se înţelege „protecţia 
suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale 
a ţării, a regimului ei constituţional, a potenţialului 
economic, tehnico-ştiinţific şi defensiv, a drepturilor 
şi libertăţilor legitime ale persoanei împotriva activi-
tăţii informative şi subversive a serviciilor speciale şi 
organizaţiilor străine, împotriva atentatelor criminale 
ale unor grupuri sau indivizi aparte”5. Securitatea sta-
tului se asigură prin stabilirea şi aplicarea de către stat 
a unui sistem de măsuri cu caracter economic, politic, 
juridic, militar, organizatoric şi de altă natură, orientate 
spre descoperirea, prevenirea şi contracararea la timp 
a ameninţărilor la adresa securităţii statului (art.3). Nu 
toate actele de autoritate referitoare la siguranţa in-
ternă şi externă a statului trebuie să fie exceptate fără 
nici o discuţie de la controlul instituit de Legea con-
tenciosului administrativ, ci numai actele care emană 
de la organele situate la nivel guvernamental şi care, 
prin obiectul lor, sunt determinate pentru asigurarea 
ordinii publice, securităţii interne şi externe a statului 
în ansamblul lui.

Activitatea operativă ce ţine de asigurarea securi-
tăţii statului constituie secret de stat (art.16 alin.(l) Le-
gea nr.618-XIII/1995). Informaţiile obţinute în urma 
activităţii operative, în funcţie de importanţa lor pen-
tru stat, pot avea diferite grade de securitate (art.16 
alin.(2)). Faptele ce constituie ameninţări la adresa 
siguranţei naţionale sunt, spre exemplu, planurile şi 
acţiunile care vizează suprimarea, ştirbirea suverani-
tăţii, unităţii, independenţei sau indivizibilităţii statu-
lui nostru: acţiunile care au ca scop direct sau indirect 
provocarea de război contra ţării sau de război civil, 
înlesnirea ocupaţiei militare străine. Actele adminis-
trative emise de organele centrale de specialitate cu 
atribuţii stabilite de lege care se referă la siguranţa 
statului, nu pot fi atacate la instanţa de contencios ad-
ministrativ6.

 Actele administrative referitoare la aplicarea legii 
privind regimul stării excepţionale şi măsurile de ur-
genţă luate de autorităţile publice pentru combaterea 
calamităţilor naturale, incendiilor, epidemiilor, epizo-
otiilor şi altor evenimente de aceeaşi natură.

Prin măsurile urgente luate de organele puterii 
executive pentru evitarea sau înlăturarea efectelor 
unor evenimente prezentând pericol public, cum sunt 
actele emise ca urmare a aplicării regimului stării ex-
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cepţionale, sau pentru combaterea calamităţilor natu-
rale, incendiilor de păduri, epidemiilor, epizootiilor 
şi altor evenimente de aceeaşi gravitate, se evocă, de 
fapt, două categorii de acte administrative; 

cele emise în condiţiile regimului stării excep-•	
ţionale;

cele emise în cazul altor evenimente ce prezin-•	
tă pericol public, dar fără să fi condus la instituirea 
stării de necesitate.

În Constituţia Republicii Moldova se întâlnesc 
noţiunile de „stare de asediu” şi „stare de urgenţă” 
care înlocuiesc termenul ,,de stare excepţională”.

„Starea de asediu” şi-a conturat anumite elemen-
te de conţinut general acceptate. Starea de asediu 
reprezintă ansamblul de măsuri cu caracter politic, 
militar, economic şi social, care se instituie în anu-
mite zone sau pe întregul teritoriu al ţării, în scopul 
creşterii capacităţii de apărare a ţării, în situaţii imi-
nente unei acţiuni sau inacţiuni îndreptate împotri-
va suveranităţii, independenţei, unităţii statului sau 
integrităţii teritoriale: Starea de asediu reprezintă 
o restrângere de drepturi şi libertăţi; Restrângerea 
este determinată de o ameninţare armată din afară 
sau din interior; Forţele armate ale statului sunt puse 
în stare de alertă pentru a respinge (sau respingând 
efectiv) o agresiune din exterior ori atacul unor forţe 
înarmate din interior; Întărirea regimului de poliţie 
al administraţiei publice; Transferul de competenţe 
de la instanţele civile la cele militare; Măsura provi-
zorie durează cât durează cauza care a determinat-o; 
Restrângerea exerciţiului drepturilor şi libertăţilor 
trebuie să fie proporţională cu situaţia care a deter-
minat-o.

„Starea de urgenţă” reprezintă ansamblul de mă-
suri cu caracter politic, economic, social şi de ordine 
publică, instituit în întreaga ţară sau în anumite zone 
ori în unele unităţi administrativ-teritoriale, în urmă-
toarele situaţii: existenţa unor ameninţări la adresa 
siguranţei naţionale sau democraţiei constituţionale, 
ceea ce face necesare apărarea instituţiilor statului şi 
menţinerea sau restabilirea stării de legalitate; imi-
nenţa producerii ori producerea unor dezastre, ceea 
ce face necesare prevenirea, limitarea şi înlăturarea 
efectelor acestora. Se caracterizează prin următoa-
rele trăsături: presupune restrângerea unor drepturi 
fundamentale şi libertăţi cetăţeneşti; are loc o accen-
tuare a funcţiei de poliţie a administraţiei publice; nu 
se face transferul de atribuţii de la instanţele civile la 
cele militare; starea de urgenţă este determinată de 
anumite situaţii ieşite din comun (cutremure, inun-
daţii, epidemii).

Deci sunt exceptate, de la dispoziţiile Legii con-

tenciosului administrativ, actele administrative ale 
organelor autorităţilor administraţiei publice, emise 
în aplicarea legii organice privind regimul stării de 
asediu şi a celui de urgenţă.

Actele emise în caz de calamităţi şi sinistre ce nu 
au condus la instituirea stării de urgenţă

În cazul măsurilor urgente în vederea combaterii 
pericolului unor calamităţi naturale (inundaţii, epi-
demii etc.), există un interes social major de a nu li 
se recunoaşte instanţelor de contencios administrativ 
dreptul de a face inaplicabile aceste măsuri luate pe 
calea administrativă. Dar întrucât asemenea măsuri 
aduc daune unuia sau mai multor indivizi, dar pro-
fită societatea în ansamblul ei, va apare justificat ca 
aceasta, prin intermediul organelor cere a personifica 
să răspundă material în faţa organelor de drept co-
mun de prejudiciile cauzate7.

O anumită calamitate naturală ce are o gravitate 
mai redusă, şi nu justifică instituirea de către preşe-
dintele ţării a stării de urgenţă, dar justifică luarea 
unor decizii excepţionale de către organele specia-
lizate ale administraţiei publice, precum şi de către 
autorităţile de la nivelul local. Aceste acte au un ca-
racter temporar, căci îndată ce pericolul a încetat în 
vederea căruia actul a fost făcut, administraţia tre-
buie să intre în legalitate, iar actul poate fi atacat în 
instanţele de contencios.

 Actele administrativ-jurisdicţionale de sancţi-
onare contravenţională şi alte acte administrative 
pentru a căror desfiinţare sau modificare Legea 
prevede o altă procedură judiciară

Unele legi prevăd că anumite acte administrati-
ve sunt controlate sub aspectul legalităţii lor, de alte 
instanţe judecătoreşti decât cele de contencios admi-
nistrativ. În asemenea situaţii, nu se vor aplica re-
gulile care reglementează procedura contenciosului 
administrativ, ci regulile speciale cuprinse în înseşi 
actele normative respective.

 Actele de comandament cu caracter militar
În sfera actelor de comandament cu caracter mili-

tar intră numai actele ce vizează comanda trupei, fie 
în timp de pace, fie în timp de război, fiind excluse 
actele „autorităţilor militare” care sunt pur adminis-
trative identice cu cele ale oricărui organ administra-
tiv. Actele de comandament cu caracter militar sunt 
acte emise de organele militare în scopul asigurării 
ordinii şi disciplinei în unităţile militare, a cadrelor 
militare, din aceste unităţi. Fiind acte făcute în legă-
tură cu serviciul şi îndatoririle militare în cadrul ser-
viciului, ele nu pot fi atacate pe calea contenciosului 
administrativ. Sustragerea acestor acte de la controlul 
instanţelor judecătoreşti se întemeiază pe necesitatea 
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spiritului de disciplină al subordonaţilor raportat la 
ideea de prestigiu şi autoritate a superiorilor, precum 
şi a condiţiilor de unitate, capacitate şi rapiditate ne-
cesare operaţiunilor militare. În ce priveşte actele de 
comandament militar referitoare la populaţia civilă, 
ele pot fi verificate din punctul de vedere al legalităţii 
lor de organele competente, deoarece în timp de pace, 
libertăţile şi drepturile cetăţenilor nu pot fi restrânse 
prin asemenea acte, ci numai prin lege. Referitor la 
actele de comandament militar care intervin faţă de 
militarii cuprinşi în ierarhia militară, se reţine existen-
ţa unui corp de organe şi autorităţi publice dotate cu 
o organizare specială, prevăzută de un Statut special 
şi propriu. Acest Statut cuprinde condiţiile speciale de 
recrutare, avansare, punere în retragere, de pensionare 
etc., care în mod logic, ar trebui supuse controlului 
instanţelor de contencios administrativ, deoarece în 
ultima analiză nu sunt decât acte de autoritate.

S-a mai subliniat, pe bună dreptate, că nu se poa-
te admite ca toate actele care emană de la autorităţile 
militare învestite cu putere de comandament să nu fie 
susceptibile de a fi cenzurate de instanţele judecăto-
reşti, deoarece ar însemna ca un organ de autoritate 
publică care face parte din puterea executivă s-ar afla 
într-o situaţie privilegiată într-un stat în care toate ce-
lelalte acte, chiar legislative sunt subordonate princi-
piului de legalitate, care stă la baza statului modern. 
Observaţiile pertinente de mai sus sunt valabile şi tre-
buie să-şi găsească aplicabilitatea în interpretarea ex-
cepţiei referitoare la actele de comandament militar, 
prevăzut de Legea Contenciosului administrativ.

Actele de gestiune încheiate de autoritatea publi-
că în calitate de persoană juridică, pentru adminis-
trarea domeniului său privat

Iniţial în Lege era prevăzut termenul „patrimo-
niul”, care ulterior a fost înlocuit cu „domeniul”, o 
înlocuire nefericită, deoarece s-a avut în vedere prin 
patrimoniu privat al autorităţii publice: mobilierul, in-
strumentarul de lucru al autorităţii, pe când, domeniul 
public se referă la patrimoniul unităţii administrativ-

teritoriale al cărui patrimoniu se împarte în: domeniul 
public şi domeniul privat. Din acesta din urmă fac 
parte: clădirile, instituţiile publice și serviciile publice 
din comunităţi, gestiunea cărora nu poate fi exceptată 
de la controlul judecătoresc.

Întrucât legiuitorul nostru nu a definit noţiunea de 
act de gestiune, iar o doctrină proprie în materie de 
contencios administrativ este abia în curs de dezvol-
tare, va fi destul de dificil pentru instanţele de conten-
cios administrativ să desprindă şi această categorie de 
acte administrative din multitudinea celor existente. 
O altă problemă care se pune şi de rezolvarea căreia 
va depinde, în mare măsură, corecta înţelegere a noţi-
unii de „acte de gestiune” exceptată de la controlul de 
legalitate înfăptuit prin aplicarea procedurii contenci-
osului administrativ, este o consecinţă a perfecţionării 
legislaţiei cu privire la proprietate, care va duce la o 
mai clară delimitare a noţiunilor de: domeniu public şi 
domeniu privat; patrimoniu public şi patrimoniu pri-
vat al autorităţilor publice8. 

Note:

1 Deleanu I. Drept constituţional şi instituţii politice. 
Bucureşti: Tratat, 2006, p.300.
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3 Orlov M., Belecciu Ş. Drept administrativ. Chişinău, 
2005, p.251.

4 Drăganu T. Drept constituţional şi instituţii 
politice. Tratat elementar. Vol. II. Bucureşti, 2007, 
p.213.

5 Cu privire la securitatea statului: Legea R. Moldova 
nr.618-XIII din 31.10.1995, în Monitorul Ogicial al Repu-
blicii Moldova, nr. 10-11, 1997.

6 Orlov M., Belecciu Ş. Op. cit., p.253.
7 Drăganu T. Op. cit., p.216.
8 Orlov M., Belecciu Ș. Op. cit., p.256.
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SUMMArY
This article aims to highlight the role of employer to ensure the right of employees to safety and health. 

Safety is a system of measures and rules, binding on all participants in the work, aiming at applying the er-
gonomic criteria for improving working conditions and reduce physical exertion and appropriate measures 
for women and youth work. The organization of protection and prevention, according to the Regulation 
on the organization of activities of protection of workers at work and prevention of occupational risks is 
performed by the employer. As part of its responsibilities, the employer shall take the necessary measures 
for the safety and health of workers, including prevention of occupational risks, providing information, 
training, also for the organization and means.

procesul de muncă, urmărindu-se aplicarea cri-
teriilor ergonomice pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă şi pentru reducerea efortului fizic, precum şi 
măsuri adecvate pentru munca femeilor şi a tinerilor1.

În accepţiunea juridică, protecţia muncii cuprinde 
totalitatea normelor juridice referitoare la obligaţiile 
celor care concep, organizează sau conduc procesul de 
muncă şi a celor care desfăşoară efectiv diverse acti-
vităţi, în scopul realizării măsurilor tehnice, necesare 
pentru apărarea vieţii şi integrităţii lor corporale2.

Organizarea activităţilor de protecţie şi prevenire, 
conform prevederilor Regulamentului privind modul 
de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor 
la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale 
este realizată de către angajator, în următoarele moda-
lităţi: 

 prin asumarea de către angajator, în condiţii-•	
le art.11 alin.(10) din Legea securităţii şi sănătăţii în 
muncă, a atribuţiilor lucrătorului desemnat; 

 prin desemnarea unuia sau a mai multor lucrători •	
pentru a desfăşura activităţile de protecţie şi preveni-
re; 

 prin înfiinţarea unui serviciu intern de protecţie •	
şi prevenire; 

 prin apelarea la servicii externe de protecţie şi •	
prevenire3.

În cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul este 
obligat să ia măsurile necesare pentru protecţia securi-
tăţii şi sănătăţii lucrătorilor, inclusiv pentru prevenirea 

riscurilor profesionale, asigurarea informării şi instrui-
rii, precum şi pentru asigurarea organizării şi a mijloa-
celor necesare, în baza următoarelor principii generale 
de prevenire4:

a) evitarea riscurilor profesionale; 
b) evaluarea riscurilor profesionale ce nu pot fi evi-

tate; 
c) combaterea riscurilor profesionale la sursă;
d) adaptarea muncii în funcţie de persoană, în spe-

cial în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncă, 
alegerea echipamentelor de lucru, a metodelor de pro-
ducţie şi de lucru, în vederea atenuării muncii mono-
tone şi a muncii normate şi reducerii efectelor acestora 
asupra sănătăţii; 

f) înlocuirea aspectelor periculoase prin aspecte ne-
periculoase sau mai puţin periculoase; 

g) dezvoltarea unei politici de prevenire ample şi 
coerente, care să includă tehnologia, organizarea mun-
cii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa 
factorilor legaţi de mediul de lucru;

i) asigurarea lucrătorilor cu instrucţiunile corespun-
zătoare privind securitatea şi sănătatea în muncă etc.

Ţinând seama de natura activităţilor umane, anga-
jatorul mai este obligat: să evalueze riscurile profesio-
nale, în special la alegerea echipamentelor de lucru, a 
substanţelor sau a preparatelor chimice utilizate, pre-
cum şi la amenajarea locurilor de muncă; să asigure, 
aplicarea de către angajator a măsurilor de prevenire, 
precum şi a metodelor de producţie şi de lucru care 
să ducă la îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al pro-
tecţiei sănătăţii lucrătorilor; să ia în considerare ca-
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SECURITĂțII  ŞI  SĂNĂTĂțII  SALARIATULUI  
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rotecţia muncii reprezintă un sistem de măsuri 
şi reguli obligatorii pentru toţi participanţii la 
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pacitatea lucrătorilor în ceea ce priveşte sănătatea şi 
securitatea acestora ori de câte ori le încredinţează o 
sarcină; să se asigure că planificarea şi introducerea 
de noi tehnologii fac obiectul consultării lucrătorilor, 
a reprezentanţilor lor în ceea ce priveşte consecinţele 
alegerii echipamentului, condiţiilor de lucru şi mediu-
lui de lucru asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor; 
să ia măsurile corespunzătoare pentru ca în zonele de 
risc grav şi specific să poată avea acces numai salariaţii 
care au primit instrucţiuni adecvate privind securitatea 
şi sănătatea în muncă.

Tot conform Legii securităţii şi sănătăţii în muncă5, 
în cazul în care la acelaşi loc de muncă se află lucră-
tori a mai multor unităţi, angajatorii sunt obligaţi să 
coopereze între ei şi să-şi coordoneze acţiunile în ceea 
ce priveşte aplicarea dispoziţiilor privind securitatea şi 
sănătatea în muncă, şi anume, protecţia şi prevenirea 
riscurilor profesionale, să se informeze reciproc des-
pre aceste riscuri, să informeze lucrătorii, reprezentan-
ţii acestora despre riscurile profesionale.

Dispoziţiile Codului muncii al RM la art.2256 pre-
văd că angajatorul răspunde de asigurarea protecţiei 
muncii în unitate şi are următoarele obligaţii în acest 
domeniu: 

– să aprobe, în etapa de cercetare, proiectare, exe-
cutare şi exploatare a construcţiilor şi echipamentelor 
tehnice, de elaborare a proceselor tehnologice, soluţii 
conforme normelor de protecţie a muncii, aplicarea că-
rora ar elimina riscurile de accidentare a salariaţilor şi 
de contractare a bolilor profesionale;

să organizeze serviciul pentru protecţia muncii şi – 
serviciul medical;

să achite instituţiilor medicale cheltuielile pentru – 
acordarea ajutorului medical de urgenţă în caz de acci-
dente de muncă şi acutizare a bolilor profesionale;

să contribuie la constituirea în unitate a comitetu-– 
lui pentru protecţia muncii;

să admită la lucru numai persoane care, în urma – 
controlului (examenului) medical, corespund sarcini-
lor de muncă ce urmează să le execute; să asigure pe-
riodicitatea acestor controale (examene);

să asigure instruirea salariaţilor în materie de – 
protecţie a muncii, inclusiv instruirea împuterniciţilor 
pentru protecţia muncii;

să acorde materiale igienico-sanitare salariaţilor – 
care lucrează la locuri de muncă cu condiţii de murdă-
rire excesivă a pielii, sau unde este posibilă acţiunea 
substanţelor nocive asupra mâinilor;

să nu ceară salariatului îndeplinirea unor sarcini – 
de muncă cu pericol iminent de accidentare;

să asigure fiecare salariat contra accidentelor de – 
muncă şi bolilor profesionale;

să asigure, în caz de accidentare sau de îmbol-– 
năvire la locul de muncă, acordarea primului ajutor şi 
transportarea salariaţilor în instituţii medicale etc.

Instruirea lucrătorilor. Potrivit Regulamentului 
privind modul de organizare a activităţii de protecţie a 
lucrătorilor la locul de muncă7 instruirea lucrătorilor în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se efectuează 
din mijloacele unităţii, în timpul programului de lucru, 
în interiorul sau în afara unităţii. Angajatorul va asigu-
ra condiţii egale atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi 
în cadrul instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii 
în muncă. 

Instruirea are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi for-
marea deprinderilor de securitate şi sănătate în mun-
că8.

Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi să-
nătăţii în muncă cuprinde următoarele faze:

1) instruirea la angajare:
 – instruirea introductiv-generală;
 – instruirea la locul de muncă;
2) instruirea periodică.
Durata fiecărei faze de instruire depinde de speci-

ficul activităţii economice şi de riscurile profesionale, 
precum şi de activităţile de protecţie şi prevenire la ni-
velul unităţii, care va fi nu mai mică de 1 oră.

Rezultatul instruirii se consemnează în Fişa per-
sonală de instruire şi se semnează de către lucrătorul 
instruit şi de către persoana care a efectuat instruirea şi 
a verificat cunoştinţele.

Fişa colectivă de instruire în domeniul securităţii 
şi sănătăţii în muncă se întocmeşte în două exemplare, 
dintre care un exemplar se va păstra de către angaja-
tor/lucrătorul desemnat/serviciu intern de prevenire şi 
protecţie, care a efectuat instruirea, iar un exemplar – 
de către angajatorul lucrătorilor instruiţi.

Inspectorii de muncă, în timpul controlului aplică-
rii actelor normative de securitate şi sănătate în muncă, 
vor fi însoţiţi de către un reprezentant desemnat de că-
tre angajator, fără a se întocmi Fişa colectivă de instru-
ire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Instruirea introductiv-generală cuprinde:
1) toate persoanele care solicită angajarea în câm-

pul muncii; 
2) stagiarii şi ucenicii.
Instruirea introductiv-generală se efectuează de că-

tre angajatorul care şi-a asumat atribuţiile lucrătorului 
desemnat; lucrătorul desemnat; un lucrător al serviciu-
lui intern de protecţie şi prevenire; serviciul extern de 
protecţie şi prevenire şi cuprinde următoarele: actele 
normative naţionale de securitate şi sănătate în muncă; 
consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării 
actelor normative de securitate şi sănătate în muncă; 
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riscurile profesionale specifice unităţii; măsurile la 
nivelul unităţii privind stingerea incendiilor, evacua-
rea lucrătorilor în cazul unui pericol grav şi imediat 
şi acordarea primului ajutor în caz de accidentare în 
muncă.

Instruirea se va finaliza cu verificarea însuşirii cu-
noştinţelor pe bază de teste, rezultatul verificării va fi 
consemnat în fişa de instruire9.

Lucrătorii nu vor putea fi angajaţi dacă nu şi-au în-
suşit cunoştinţele prezentate în instruirea introductiv-
generală.

Instruirea la locul de muncă se face după instruirea 
introductiv-generală şi are ca scop prezentarea riscu-
rilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă, precum 
şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la 
nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru sau fiecărei 
funcţii exercitate. Instruirea va cuprinde: informaţiile 
privind riscurile profesionale specifice locului de mun-
că şi/sau postului de lucru; dispoziţiile instrucţiunilor 
de securitate şi sănătate în muncă elaborate pentru lo-
cul de muncă şi/sau postul de lucru; măsurile la nive-
lul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind 
stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor în cazul 
unui pericol grav şi imediat; dispoziţiile instrucţiunilor 
privind acordarea primului ajutor în caz de accidentare 
în muncă; demonstraţii practice privind lucrul pe care 
muncitorul îl va desfăşura, precum şi exerciţii practice 
privind utilizarea echipamentului individual de protec-
ţie, mijloacelor de alarmare, intervenţie, evacuare şi de 
prim ajutor în caz de accidentare în muncă.

Instruirea efectivă a activităţii la postul de lucru de 
către lucrătorul instruit se face numai după verificarea 
cunoştinşelor de către şeful ierarhic superior celui care 
a făcut instruirea şi se consemnează în Fişa personală 
de instruire.

Instruirea periodică se face tuturor muncitorilor de 
către conducătorul locului de muncă şi are drept scop 
reîmprospătarea şi actualizarea cunoştinţelor în dome-
niul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Instruirea periodică se efectuează şi în următoarele 
cazuri:

1) când muncitorul a lipsit de la lucru peste 30 de 
zile calendaristice;

2) când au fost operate modificări în instrucţiunile 
de securitate şi sănătate în muncă;

3) în urma încălcării de către muncitor a instrucţiu-
nilor de securitate şi sănătate în muncă;

4) la reluarea activităţii după accidentul de muncă 
suferit de către muncitor;

5) la executarea unor lucrări ocazionale sau speci-
ale, care nu fac parte din procesul de muncă obişnuit 
al muncitorului;

6) la lichidarea consecinţelor avariilor, calamităţi-
lor naturale etc.;

7) la efectuarea lucrărilor pentru care se perfectea-
ză un bon de lucru – permis;

8) la introducerea unui nou echipament de lucru 
sau a unor modificări ale echipamentului de lucru exis-
tent;

9) la introducerea oricărei tehnologii noi sau a unor 
proceduri noi de lucru;

10) la modificarea tehnologiilor existente sau pro-
cedurilor de lucru;

11) la schimbarea locului de muncă, postului de lu-
cru sau a lucrului în cadrul unităţii.

Muncitorul va putea să-şi continue lucrul de sine 
stătător numai după verificarea cunoştinţelor lui de 
către conducătorul locului de muncă şi consemnarea 
acestui fapt în Fişa personală de instruire în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă10.

Art.12 din Legea securităţii şi sănătăţii publice pre-
vede obligaţia – primul ajutor, stingerea incendiilor 
şi evacuarea lucrătorilor în cazul unui pericol grav 
şi imediat. În acest sens, angajatorul este obligat:

 – să ia măsurile necesare pentru acordarea primului 
ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, 
măsuri adaptate naturii activităţilor şi mărimii unităţii 
şi care iau în considerare prezenţa altor persoane;

 – să asigure orice contacte necesare cu serviciile 
externe de protecţie şi prevenire, în special în ceea ce 
priveşte acordarea primului ajutor, asigurarea servi-
ciului medical de urgenţă, serviciului de salvatori şi 
pompieri. Pentru realizarea acestor obligaţii, angajato-
rul desemnează lucrătorii care vor aplica aceste măsuri 
de prim ajutor.

Suplimentar la obligaţiile sus-menţionate, angaja-
torul mai este obligat să informeze, cât de curând posi-
bil, toţi salariaţii care sunt expuşi sau care pot fi expuşi 
unui pericol grav şi imediat asupra riscului implicat 
şi asupra măsurilor care urmează a fi luate în vederea 
protecţiei lor. În condiţiile unui pericol grav, imediat 
şi inevitabil, să acţioneze şi să dea indicaţii pentru a le 
permite lucrătorilor să înceteze lucrul, să părăsească 
imediat locul de muncă şi să se retragă într-o zonă si-
gură; precum şi să nu impună reluarea lucrului de către 
lucrători în cazul când la locul de muncă mai persistă 
pericolul grav şi imediat, cu excepţia cazurilor bine în-
temeiate.

O obligaţie prioritară a angajatorului, în cazul unui 
pericol grav şi imediat pentru securitatea salariaţilor 
şi pentru securitatea altor persoane şi în cazul în care 
responsabilul imediat superior nu poate fi contactat, 
trebuie să se asigure că lucrătorii săi pot lua măsuri-
le corespunzătoare în conformitate cu cunoştinţele lor 
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şi cu mijloacele tehnice de care dispun pentru a evita 
consecinţele unui pericol.

Informarea lucrătorilor. Conform art.14 din Le-
gea nr.186-XVI/200811, ţinând seama de mărimea uni-
tăţii, angajatorul trebuie să ia măsuri corespunzătoare 
pentru ca lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora din 
unitate să primească toate informaţiile necesare pri-
vind:

riscurile profesionale, precum şi activităţile şi – 
măsurile de protecţie şi prevenire atât la nivelul uni-
tăţii, în general, cât şi la nivelul fiecărui tip de post de 
lucru şi/sau de funcţie, în particular;

desemnarea lucrătorilor care vor aplica măsurile – 
de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare 
a lucrătorilor;

instruirea acestor lucrători şi punerea la dispozi-– 
ţia lor a echipamentului potrivit conform mărimii şi/
sau riscurilor profesionale specifice unităţii.

În temeiul art.14 alin.(3) din acelaşi act normativ, el 
trebuie să ia măsuri pentru ca lucrătorii desemnaţi sau 
reprezentanţii lucrătorilor, în vederea îndeplinirii func-
ţiilor, să aibă acces la evaluarea riscurilor profesionale 
şi a măsurilor de protecţie; evidenţa şi rapoartele pri-
vind accidentele de muncă; informaţiile privind măsu-
rile de protecţie şi prevenire, precum şi la informaţiile 
provenind de la inspectoratul teritorial de muncă.

Consultarea şi participarea lucrătorilor. În con-
formitate cu art.15 al Legii privind securitatea și să-
nătatea în muncă, angajatorii consultă lucrătorii şi/sau 
reprezentanţii lor şi permit participarea acestora la dis-
cutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea şi 
sănătatea în muncă. 

În cadrul acestei participări, lucrătorii sau repre-
zentanţii lor au dreptul să facă propuneri privind acti-
vitatea respectivă.

Consultarea prealabilă în timp util priveşte:
orice măsură ce ar afecta semnificativ securitatea – 

şi sănătatea în muncă;
desemnarea lucrătorilor care se ocupă cu activită-– 

ţile de protecţie şi de prevenire a riscurilor profesiona-
le, în care se aplică măsurile de prim ajutor, serviciul 
medical, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lu-
crătorilor;

informaţiile privind riscurile pentru securitatea şi – 
sănătatea în muncă;

recurgerea la servicii externe;– 
instruirea lucrătorilor.– 

Reprezentanţii salariaţilor cu răspunderi specifice 
în domeniul securităţii şi sănătăţii au dreptul să soli-
cite angajatorului să ia măsuri corespunzătoare şi să 
prezinte propuneri în acest sens, în scopul diminuării 
riscurilor pentru lucrători şi/sau al eliminării surselor 

de pericol, iar angajatorul trebuie să le acorde un timp 
adecvat, fără diminuarea drepturilor salariale, şi să fur-
nizeze mijloacele necesare pentru a-şi exercita dreptu-
rile şi atribuţiile care decurg din lege. Ei au dreptul să 
apeleze la inspectoratul teritorial de muncă, în cazul 
în care consideră că măsurile adoptate şi mijloacele 
utilizate de către angajator nu sunt suficiente pentru 
asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă. În plus, lor 
trebuie să li se acorde dreptul de a-şi prezenta obser-
vaţiile inspectorilor de muncă, în timpul vizitelor de 
control.

În scopul creării cadrului organizatoric referitor la 
informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor se 
prevede constituirea, în baza principiului de paritate, 
din reprezentanţi ai angajatorului şi, respectiv, ai lu-
crătorilor, a Comitetului pentru securitate şi sănătate 
în muncă. Conform prevederilor art.236 alin.(3) CM 
RM12, Regulamentul-cadru de organizare şi funcţiona-
re a comitetelor pentru protecţia şi igiena muncii se 
aprobă de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale 
şi Familiei, de comun acord cu patronatele şi sindica-
tele.

Note:

1 Romandaş N., Boişteanu E. Dreptul muncii, manual, 
Chişinău-2008, p.317.

2 Medeanu Tiberiu-Constantin, Accidentele de muncă, 
vol.I, Bucureşti, 1998, p.7.

3 Hotărîrea Guvernului, nr. 95 din 05.02.2009 în Monito-
rul Oficial al RM, nr.34-36.

4 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, nr.186-XVI din 
10.07.2008 în Monitorul Oficial al RM, nr.143-144/587 din 
05.08.2008.

5 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, nr.186-XVI din 
10.07.2008, în Monitorul Oficial al RM, nr.143-144/587 din 
05.08.2008.

6 Monitorul Oficial al RM, nr. 159-162 din 29.07.2003.
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a riscurilor profesionale, aprobat prin Hotărârea Guvernu-
lui nr.95 din 05.02.2009, publicat la data de 17.02.2009 în 
Monitorul Oficial al RM, nr. 34-36.

11 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186-XVI din 
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SUMMArY
The creation of European Union –  a historical initiative in favor of an “organized and viable Europe 

without which „the peace in the world could not be saved”. This plan became a reality.
The Community Charter defines the social fundamental rights of the Community citizens and, in par-

ticular, those of the independent employees.
The Directive of the Concil Nr. 94/33 of June 24, 1994 represents a substantial progress, especially in 

defining the labor of youth, children and teenagers.

economice, sociale şi juridice ale Europei, şi anu-
me, Uniunea Europeană, a constatat în Declaraţia din 
9 mai 1950 Robert Schuman, ministrul francez al Afa-
cerilor Externe. Era, cu adevărat, o iniţiativă istorică 
în favoarea unei ,,Europe orga nizate şi vii”, care este 
,,indispensabilă civilizaţiei” şi fără de care ,,pacea în 
lume nu ar putea fi salvată”.

Acest plan a devenit o realitate odată cu încheierea 
tra tatului ce a instituit Comunitatea Europeană a Căr-
bunelui şi Oţelului (CECA), semnat la 18 aprilie 1951 
la Paris.

Câţiva ani mai târziu, Tratatele de la Roma din 25 
martie 1957 au instituit Comunitatea Economică Eu-
ropeană (CEE) şi Comunitatea Europeană a Energiei 
Atomice (CEEA sau EURATOM)1. 

Uniunea cuprinde trei Comunităţi europene, având 
in stituţii comune. Astfel, Comunităţii Cărbunelui şi 
Oţelului, creată initial prin Tratatul de la Paris (1951), 
i s-au adăugat apoi o Comunitate Economică şi o Co-
munitate a Energiei Atomice (Tratatele de la Roma, 
1957).

Actul Unic European (1987) a permis Comunităţii 
să realizeze o piaţă comună, în interiorul căreia frontie-
rele au fost desfiinţate.

Tratatul de la Maastricht asupra Uniunii Europene 
(semnat la 7 februarie 1992 şi intrat în vigoare la l no-
iembrie 1993) a creat Uniunea Europeană (UE). Aceas-
ta se bazează pe o Comunitate care evoluează către uni-
unea economică şi monetară, precum şi pe cooperare în 
domeniile politicii interne şi externe a statelor-membre. 
Subscriind la Tratatele de la Paris şi Roma şi la Tratatul 
de la Maastricht, statele Uniunii Europene consimt să-şi 
transfere o parte din atribu ţiile suverane unor instituţii 
independente, ce reprezintă, în acelaşi timp, interesele 
naţionale şi cele comunitare.

Uniunea Europeană a fost concepută la sfârşitul ce-
lui de al Doilea Război Mondial de către arhitecţii săi, 
drept un garant al păcii, într-o Europă divizată. Iniţial, 
după cum se cunoaşte, Uniunea Europeană a avut, în 

principal, obiective economice, dar, în timp, s-a văzut 
că realizarea lor nu se poate concretiza fără corelarea 
acestora cu obiective poli tice, în 1957, Tratatul de la 
Roma instituia Comunitatea Economică Europeană 
(CEE), în 1987, Actul Unic Euro pean impunea un nou 
dinamism pieţei interne comunitare, iar în 1992, Tra-
tatul de la Maastricht stabilea evoluţia spre o Uniune 
economică şi monetară şi introducea atât ,,un înce put 
de politică externă europeană”, cât şi ,,un spaţiu de li-
beră circulaţie în securitate”.

Tratatul de la Amsterdam (adoptat în zilele de 16-17 
iunie 1997) ce urmează a fi aprobat de către statele-
membre, pe calea referendumurilor sau prin ratificarea 
lui de către parla mentele naţionale, creează bazele Eu-
ropei secolului XXI2. 

 Tratatul de la Amsterdam are patru mari obiective:
– situarea politicii de ocupare a forţei de muncă şi 

drep turile cetăţenilor în centrul activităţii Uniunii Eu-
ropene;

– suprimarea ultimelor piedici în calea liberei circu-
laţii şi întărirea securităţii;

– stabilirea de noi coordonate pentru ca ,,vocea” 
Europei să poată fi auzită cât mai clar în politica mon-
dială;

– întărirea eficienţei instituţiilor comunitare în ve-
derea viitoarei lărgiri a Uniunii Europene.

În materializarea ideii comunitare a creării unui 
spaţiu social european Comisia a luat iniţiativa elabo-
rării unui do cument de ansamblu care să sintetizeze 
drepturile funda mentale ale lucrătorilor. Nu este lipsit 
de importanţă să sub liniem că, în competiţia pentru o 
nouă arhitectură euro peană, Uniunea Europeană avea, 
cel puţin pe plan social, ce să-şi reproşeze căci, după 
cum se cunoaşte, Consiliul Europei a elaborat încă din 
1961, celebra Cartă Socială Europeană. O atare ipote-
ză nu este exclusă şi este con firmată de ,,anul marilor 
schimbări”, respectiv 1989, când Comisia solicită, po-
trivit procedurilor obişnuite, un aviz, mai întâi, de la 
Comitetul Economic şi Social şi apoi de la Parlamentul 
European.

Cu o rapiditate greu de obţinut în cazul altor instru-

DREPTUL LA  MUNCĂ – ObIECTIV  CONSFINŢIT 
ÎN  ACTELE  INTERNAŢIONALE

 
Lilian PLATon, 

doctor în drept (USM)

rimul pas făcut în direcţia a ceea ce astăzi consti-
tuie una dintre cele mai importante construcţii 
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mente ale Uniunii Europene, cu toată opoziţia Angliei, 
la 9 decembrie 1989, se adoptă, la Strasbourg, acest do-
cument – Carta comunitară a drepturilor sociale fun-
damentale ale salariaţilor – care pare o ,,simplă decla-
raţie de intenţie”. De altfel, în avizul său, Parlamentul 
European lăsa să se înţe leagă că acest document nu este 
instrumentul cel mai adecvat pentru conexiunea ce se 
dorea făcută între piaţa unică comunitară şi o Europă 
socială.

Carta comunitară defineşte drepturile sociale funda-
mentale ale cetăţenilor comunitari şi, în particular, ale 
lucră torilor (muncitorilor), salariaţi sau independenţi.

Marile principii proclamate de Cartă sunt:
– dreptul la libera circulaţie – care permite cetă-

ţenilor Comunităţii Europene de a se stabili şi de a-şi 
exercita pro fesia în toate statele-membre în aceleaşi 
condiţii ca cele ce se aplică cetăţenilor ţării de primire; 
se poate observa că acest drept vizează libera circulaţie, 
libertatea de stabilire, egalitatea de tratament, condiţii 
de muncă şi de protecţie socială, garantate ca şi pen-
tru cetăţenii proprii; acest drept presupune, implicit, 
că statele-membre sunt conştiente că vor trebui să facă 
eforturi pentru armonizarea legislaţiilor de şedere (de 
stabilire), astfel încât să poată permite regruparea fami-
lială, ca şi înlăturarea obstacolelor legate de echivalarea 
diplomelor;

– dreptul la muncă şi la o renumerare echitabilă 
– în concepţia iniţiatorilor fără a-l garanta în sensul 
asigurării pentru fiecare a unui loc de muncă de către 
stat; dreptul la renumerare priveşte stabilirea unui sa-
lariu de referinţă echi tabil pentru cei ce nu beneficia-
ză de încadrarea în muncă deplină (,,în timp parţial”) 
sau pe durata determinată, ca şi menţinerea mijloa-
celor de subzistenţă suficiente în caz de pierdere a 
locului de muncă;

– dreptul la ameliorarea condiţiilor de viaţă şi de 
muncă care implică, în esenţă, asigurarea flexibilităţii 
muncii (du rata maximă a muncii, muncă în timp par-
ţial, muncă pe du rată determinată, muncă în timpul 
week-end-ului, muncă de noapte, concediul anual de 
odihnă) ca şi apropierea diferi telor legislaţii din ţările 
comunitare în materia procedurii de concediere colecti-
vă, a drepturilor salariaţilor în caz de fa liment etc.;

– dreptul la protecţie socială – presupune, în con-
cepţia Cartei, garantarea unui venit minimal pentru lu-
crători, o asistenţă socială corespunzătoare pentru per-
soanele excluse de pe piaţa muncii şi pentru cele ce nu 
dispun de mijloace suficiente de subzistenţă;

– dreptul la libertate de asociere şi de negociere – 
care implică dreptul de asociere liberă în organizaţii 
profesionale, deopotrivă garantat celor doi parteneri 
sociali, dreptul de a încheia contracte (convenţii) colec-
tive de muncă, ca şi dreptul de a recurge, în condiţiile 
legii, la acţiunea colectivă (grevă);

– dreptul la formare profesională;
– dreptul la egalitate de tratament între bărbaţi şi 

femei care presupune nu numai simpla egalitate de re-
numerare, ci, în egală măsură, egalitatea de acces într-o 

profesie, în materie de protecţie socială, la educaţie şi 
formare profe sională;

– dreptul la informare, consultare şi participare a 
lucră torilor cu ocazia oricărei probleme ce priveşte 
întreprin derea şi ar putea să aibă reflexe asupra condiţi-
ilor de muncă sau asupra menţinerii locului de muncă;

– dreptul la protecţia sănătăţii şi la securitate în pro-
cesul muncii;

– dreptul la protecţie al copiilor şi al adolescenţilor;
– dreptul persoanelor în vârstă de a primi o pensie 

care să-i asigure un nivel de viaţă decent sau, în caz 
contrar, de a beneficia de un venit minimal, de protec-
ţie, asistenţă socială şi medicală;

–  dreptul persoanelor handicapate – de a beneficia 
de măsuri specifice de protecţie.

Carta comu nitară nu are valoarea juridică a unui 
regulament sau a unei directive, ea doar enunţă drep-
turile fundamentale, în com paraţie cu Carta Socială a 
Europei a Consiliului Europei, Carta respectivă este 
considerată chiar un regres pe planul reglementărilor 
europene. Desigur, pot fi date mai multe ex plicaţii. Ea 
este rezultatul negocierilor, al unor compromi suri fă-
cute pe parcursul elaborării, dar, în egală măsură, ea 
reflectă, din plin, aplicarea principiului subsidiarităţii, 
căci politica socială revine, în cea mai mare măsură, 
fiecărui stat-membru3.

Urmare a acestei ,,decepţii” manifestate în presa 
euro peană, Comisia a propus pentru revigorarea Car-
tei, un pro gram de acţiune în 1990. Pe această bază, 
Parlamentul Euro pean a adoptat, în acelaşi an, o rezo-
luţie care recomandă, în esenţă, o acţiune comună, pe 
plan social, prin intermediul directivelor; altfel, ,,casa 
europeană va fi terminată, dar di mensiunea socială va 
rămâne tot în stadiul de şantier, ase menea construcţii 
fiind periculoase, atât pentru cei ce locu iesc înăuntru, 
cât şi pentru vecini”.

Carta comunitară este deci un punct de referinţă în 
crearea a ceea ce se doreşte a fi Spaţiul Social Euro-
pean4.

 Negocierile ce s-au purtat asupra Tratatului Uniunii 
Europene, Tratatul de la Maastricht cum este cunos-
cut, au gravitat, între altele, şi în jurul politicii sociale. 
Comisia şi Parlamentul European doreau o modificare 
a tratatelor care să permită o politică socială coerentă, 
dar, Anglia, consec ventă poziţiilor sale anterioare, şi-a 
manifestat rezervele sale, astfel încât, după îndelungi 
discuţii, Acordul de la Maastricht relativ la partea so-
cială a fost încheiat doar de cei “11”. Poziţia engleză 
sugera că, în acest domeniu sen sibil, Comunitatea ar 
trebui să avanseze mai degrabă pe calea adoptării unor 
instrumente tip Schengen, respectiv al unor convenţii 
,,clasice” de drept internaţional. Ceea ce Anglia accep-
tase pentru uniunea monetară, respingea pentru capito-
lul social5.

Consiliul European de la Maastricht a trebuit să 
înre gistreze astfel ,,un compromis”. Tratatul asupra 
Uniunii Eu ropene a fost acceptat aşa cum rezultase 
din negocierile an terioare, dar, printr-un prim Pro-
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tocol, încheiat de cei “12” se autorizau cei “11” să 
facă recurs la instituţiile, procedurile, mecanismele 
Uniunii Europene pentru a adopta o politică socială 
convenabilă pentru ei.

Într-un al doilea Protocol, încheiat de această dată 
de cei “11”, sunt definite noile dispoziţii ale art. 117-
122 din Tratatul asupra CEE.

Analiza acestor texte conduce la următoarea delimi-
tare pe planul competenţelor:

– pot fi luate decizii cu o majoritate calificată în ma-
terie de parteneriat social numai dacă negocierile din-
tre aceştia nu conduc la rezultate unanime, respectiv, 
în domeniul condiţiilor de viaţă şi de muncă, informa-
rea şi consultarea muncitorilor, participarea acestora la 
gestiune, egalitatea de şanse pe piaţa muncii, integrarea 
profesională a personalului exclus de pe piaţa muncii;

– în materia sistemului securităţii sociale, a acce-
sului la muncă al resortisanţilor din terţe ţări, deciziile 
comunitare nu pot fi luate decât cu observarea unani-
mităţii:

– dreptul sindical, dreptul la grevă, dreptul la 
remune rarea muncii rămân în competenţa exclusivă a 
Uniunii.

Spaţiul Economic European (SEE) s-a născut din 
nece sitatea imperioasă de a asigura conlucrarea, în do-
meniul economic, a ţărilor Uniunii Europene cu ţările-
membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb 
(AELS).

 După cum se cunoaşte, AELS a fost creată în 1960 
având drept obiectiv de a elimina taxele de import, co-
tele şi alte obstacole în calea comerţului în Europa de 
Vest şi de a sprijini practicile liberale, nediscriminato-
rii, în comerţul mondial. 

În prezent, ţările-membre ale AELS sunt în număr 
de şapte: Austria, Elveţia, Finlanda, Islanda, Liechten-
stein, Norvegia şi Suedia. Deciziile importante se iau în 
cadrul Consiliului AELS prin consens.

Directiva Consiliului nr. 94/33 din 24 iunie 1994 
reprezintă un document de referinţă pentru dreptul 
social comu nitar. Această directivă este o sinteză a 
preocupărilor în materie ale Uniunii Europene, ea 
dezvoltă o serie de teze deja afirmate în Tratatul in-
stituind Comunitatea Europeană, în Carta comunita-
ră a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor 
din 1989. Totodată, din punctul de vedere al drep-
tului internaţional al muncii, ea reprezintă un progres 
sub stanţial, mai ales, în definirea muncii tinerilor, a 
copiilor şi adolescenţilor.

Uniunea Europeană a fost preocupată nu numai să 
sis tematizeze regulile dreptului muncii aplicabile tine-
rilor lucrători, dar şi să promoveze soluţii noi, unele 
dintre ele fără precedent pe planul experienţei organi-
zaţiei mondiale a muncii – OIM6. 

 Acest lucru este explicabil, desigur, prin ni velul 
ridicat de dezvoltare economico-socială al ţărilor co-
munitare, preocupării acestora pentru o reglementare 
care să răspundă exigenţelor dezvoltării durabile, ce-
rinţelor de for mare profesională a tinerilor şi de acces 

la locurile de muncă, într-o societate avansată, aflată în 
pragul mileniului trei.

Directiva este structurată în patru secţiuni, ultima 
sec ţiune fiind rezervată dispoziţiilor cu caracter tehnic, 
de tran spunere în practică a acesteia.

Primele trei secţiuni se referă în esenţă, la fondul 
proble melor privind protecţia muncii tinerilor.

Prima secţiune afirmă o serie de principii esenţiale 
pentru dreptul social comunitar:

– interzicerea muncii copiilor;
– munca desfăşurată de copii şi adolescenţi trebuie 

să fie strict reglementată şi protejată;
– statul este chemat să vegheze ca fiecare patron să 

asi gure tinerilor condiţii de muncă adaptate vârstei lor, 
fără a dăuna securităţii, sănătăţii sau dezvoltării lor fizi-
ce, psihice, morale, sociale sau să compromită educaţia 
acestora.

Trebuie să subliniem că este pentru prima dată 
când, într-un document internaţional, este definit tână-
rul drept acea persoană în vârstă de până la 28 de ani, 
adolescentul – persoană între 15 şi 28 de ani şi copilul 
– persoană de până la 15 ani. În genere, reglementări-
le Organizaţiei Internaţio nale a Muncii se preocupă de 
protecţia tinerilor în procesul muncii, stabilind vârsta 
minimă de angajare (14-15 ani) şi reglementând durata 
muncii pentru tineri în vârstă de cel mult 18 ani.

După cum se poate observa, Directiva din 1994 se 
preocupă de munca tinerilor de până la 28 de ani. Este 
un salt semnificativ de zece ani, de la 18 la 28 de ani.

Dacă în art. 4 este interzisă, de principiu, munca 
co piilor (reglementare similară cu cea a OIM), art. 5 
circumstanţiază această interdicţie, permiţând, spre 
deosebire de reglementările OIM, în condiţii mult mai 
limitative, desfă şurarea unor activităţi culturale sau alte 
asemenea.

Secţiunea a doua reglementează obligaţiile generale 
ale patronului de a proteja tinerii împotriva unor riscuri 
speci fice pentru sănătatea, securitatea şi dezvoltarea lor 
ce rezultă din lipsa de experienţă, din absenţa conştien-
tizării riscurilor existente sau potenţiale sau din insufi-
cienta dezvoltare a tinerilor.

Secţiunea a treia este consacrată reglementării tim-
pului de muncă, muncii de noapte, perioadelor de repa-
us, concediu lui de odihnă, muncii adolescenţilor în caz 
de forţă majoră.

Note:
1 Munteanu R. Drept European. Bucureşti: Ed. Oscar 

Print, 1996, p. 56
2 Zlătescu Moroianu, Demetrescu R. Drept instituţional 

comunitar. Bucureşti: Ed. SNSPA-IRDO, 1997, p. 98.
3 Filipescu I., Fuerea A. Drept instituţional comunitar. 

Bucureşti: Ed. Actami, 1994, p. 124.
4 Berger Vincent. Jurisprudenţa Curtii Europene a Drep-

turilor Omului. Bucureşti: IRDO, 1998, p. 212.
5 Geamănu Grigore. Drept internaţional contemporan. 

Vol I. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1979,        
p. 234.

6 Popescu N. Unele consideraţii referitoare la normele 
elaborate de Organizaţia Internaţională a Muncii. RRSI, 
1977, p. 79.
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Although through the content of the 189th article of the Penal Code of Republic of Moldova we can 

deduce the presence of a special purpose of extortion - to the cupidity of the offence, with examples of 
legal practice, that make   an integral part of the present study, we can argue that the appliance of the 
norm has interpretations far from uniform. This situation cannot have a positive influence on the correct 
qualification of the crime, and consequently on the quality of justice. Therefore, through our investiga-
tion, we stated for an explicit model of the signs that characterize the subjective element of the offence, 
bringing the necessary arguments to substantiate our doctrinal position.

nificaţia umană şi moral-politică, după cum 
atitudinea psihică, nematerializată în conduita exte-
rioară, ar fi lipsită de aspectele material şi social spe-
cifice infracţiunii. Izolarea celor două laturi nu este, 
aşadar, de conceput decât pe plan mental1. Astfel, 
șantajul, ca și oricare altă faptă prejudiciabilă, din 
punctul de vedere al laturii interne se caracterizează 
printr-un complex de procese psihice determinate. 
Dintre acestea, cel mai important rol îl ocupă forma 
de vinovăţie. O deducem și din prevederile alin.(1) 
art.6 CP RM: „Persoana este supusă răspunderii pe-
nale şi pedepsei penale numai pentru fapte săvârşite 
cu vinovăţie”. 

Vinovăţia cuprinde doi factori: conştiinţa (factorul 
intelectiv) şi voinţa (factorul volitiv). Factorul inte-
lectiv presupune reprezentarea deplină a conţinutului, 
sensului şi finalităţilor urmărite prin săvârşirea faptei, 
precum şi prevederea întregii desfăşurări a cauzelor 
acesteia. Factorul volitiv însă este elementul psihic 
care impulsionează şi comandă energia fizică a omu-
lui. Aşadar, factorul volitiv al infracţiunii de şantaj 
poate fi analizat doar în raport cu fapta, deoarece dis-
poziţia art.189 CP nu este condiţionată de survenirea 
unui anumit rezultat, cu excepția unor circumstanțe 
agravante. Trebuie însă să remarcăm că ceea ce ne 
interesează este vinovăţia ca semn al conţinutului in-
fracţiunii prevăzută la art.189 CP RM, ci nu ca trăsă-
tură esenţială a infracţiunii. De aceea, ca semn al la-
turii subiective, vinovăția va exista numai atunci când 

fapta de șantaj va fi săvârşită cu forma cerută de lege. 
Spre deosebire de alte componențe de infracțiune, cum 
ar fi spre exemplu art.145, 149, 151, 157 CP RM, în 
norma de incriminare ce prevede răspunderea penală 
pentru șantaj, legiuitorul nu a indicat expresis modus 
forma și tipul de vinovăție. 

În același timp, în literatura de specialitate2, este 
unanim recunoscut faptul că latura subiectivă a in-
fracţiunii prevăzute la art.189 CP RM se manifestă 
prin vinovăţie sub forma intenţiei directe. Nu putem 
să nu fim de acord cu această aserțiune, iar pentru a ne 
fundamenta opțiunea de împărtășire a acesteia, vom 
aduce următoarele argumente: 

Primo: Formula intenției directe trebuie să fie exa-
minată în funcție de construcția laturii obiective3. Dat 
fiind faptul că modalitatea componenței infracțiunii 
de șantaj este formală, se exclude eventualitatea unei 
intenții indirecte; or, în literatura de specialitate rusă, 
pe bună dreptate, a fost ridicată la rang de regulă ur-
mătoarea concepție: „Este de neconceput prezenţa 
intenţiei indirecte în ipoteza infracţiunilor al căror 
moment de consumare este recunoscut de legiuitor 
ca fiind săvârşirea acţiunii sau inacţiunii”4. Din aceste 
rațiuni, elementul intelectiv al infracțiunii de șantaj 
constă în:

– conștientizarea de către făptuitor a acțiunii că 
el atentează asupra relațiilor patrimoniale, încălcând 
prin aceasta drepturile și interesele proprietarului sau 
altor exponenți ai acestor raporturi și chiar a altor per-
soane care nu au legătură cu aceste relații, însă se află 
în raporturi apropiate cu acestea;

ÎMbUNĂTĂțIREA  CADRULUI  INCRIMINATOR   
ÎN  MATERIE  DE  șANTAj  DIN  PERSPECTIVA  SEMNELOR  
LATURII  SUbIECTIVE  șI  IMPACTUL  ACESTEIA  ASUPRA  

RIDICĂRII  CALITĂțII  ACTULUI  DE  jUSTIțIE
Sergiu CrIJAnoVSCHI, 

doctorand (USM)

Recenzent: Gheorghe ULIAnoVSCHI, doctor în drept, conferențiar universitar (USM)

ără considerarea laturii subiective, actul de 
conduită în materialitatea sa ar fi lipsit de sem-
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– conștientizarea de către făptuitor a acțiunii 
că el înaintează neîntemeiat şi ilegal cerințe cu pri-
vire la transmiterea gratuită a bunurilor sau a unor 
facultăți asupra acestora ori săvârșirea neechivalentă 
a acțiunilor cu caracter patrimonial, însoțite de una 
dintre amenințările indicate în norma prevăzută la 
art.189 CP RM: cu aplicarea violenței, cu distrugerea 
sau deteriorarea bunurilor ș.a. 

Elementul volitiv se caracterizează în exclusivitate 
prin dorinţa de a săvârşi astfel de fapte, fiind exclus 
ca făptuitorul să poată să admită, în mod conştient, 
acţiunile sale.

Secundo: Deși în textul de lege nu găsim nici o 
mențiune expresă cu privire la incidența vreunui scop 
special, prezența acestuia îl deducem din analiza in 
globo a materialității faptei. Intenţia de a comite in-
fracţiunea de șantaj este calificată de incidența sco-
pului special de cupiditate (profit), iar acesta este in-
compatibil cu intenţia indirectă, fapt confirmat și de 
interpretarea cazuală în materie de șantaj (pct.24 al 
Hotărârii Plenului CSJ a RM nr.16/20055). Intenţia 
făptuitorului este orientată spre obținerea pentru sine 
sau pentru un terț a unui folos patrimonial, motiv din 
care este oarecum alogic ca făptuitorul să înainteze 
cerințele patrimoniale, ele fiind întărite prin elemente 
de constrângere şi, în acelaşi timp, să nu dorească în-
deplinirea lor de către victimă. Anume prezența sco-
pului infracțiunii ne permite să vorbim despre un com-
portament volitiv, care nu poate fi decât intenționat6. 
„Scopul de cupiditate – nu este pur și simplu o ma-
nifestare a ilicității și netemeiniciei extorcării, dar o 
dorință (subl. ne aparține – n.a.) concretă și persecu-
torie de înavuțire în asemenea mod”, susține autorul 
R.Z. Аbdulgaziev7. De aceea, are dreptate V.Cioclei 
când afirmă că: „Ori de câte ori scopul caracterizează 
intenţia, anume – prin inserarea acestuia, explicit sau 
implicit, în norma de incriminare, avem de-a face cu 
o intenţie directă calificată” 8. 

Astfel privite lucrurile, identificarea scopului spe-
cial în cazul șantajului este o condiție obligatorie pen-
tru subiecții oficiali de aplicare a legii penale, proce-
deu care permite încadrarea corectă a faptelor preju-
diciabile cu care se confruntă; or, o funcție esențială 
a scopului infracțiunii de șantaj, pe care o deducem, 
este cea de disociere a acestei fapte prejudiciabile de 
altele conexe. O deducem și din pct.24 al Hotărârii 
Plenului CSJ a RM nr.16/2005, potrivit căruia, şanta-
jul se deosebeşte de samavolnicie şi prin trăsăturile la-
turii subiective: şantajul presupune prezenţa intenţiei 
directe şi a scopului de cupiditate (profit), în timp ce 
samavolnicia poate fi săvârşită din intenţie directă sau 
indirectă, iar prezenţa vreunui scop nu este obligatorie. 

Iată de ce în practica judiciară, tocmai lipsa scopului 
de cupiditate a stat la baza reîncadrării de către instan-
ţa de fond a acţiunilor făptuitorilor în conformitate cu 
art.352 alin.(3) lit.d) CP RM, care erau învinuiţi de 
şantaj şi menţinerii acestei încadrări şi de către instan-
ţa de apel, având în vedere următoarele circumstanțe: 
În luna septembrie a anului 2008, D.Iu., împreună cu 
alte două persoane, urmărind scopul restituirii sumei 
de bani în mărime de 28 000 euro (subl. ne aparţine 
– n.a.), pe care i-ar fi pierdut unul din grupul lor, l-a 
ameninţat pe A.M., soţia şi fiica minoră cu răfuiala fi-
zică, a cerut de la el să le fie transmisă suma de 28 000 
euro sau transmiterea în proprietate a apartamentului 
situat pe str.Costiujeni, mun.Chişinău. În aşa condiţii 
sub ameninţare din partea lui D.Iu. şi celorlalte două 
persoane, A.M. sub supravegherea acestora a pregă-
tit actele pentru perfectarea tranzacţiei de înstrăinare 
a apartamentului, iar banii în sumă de 28 000 euro 
proveniţi din tranzacţia de înstrăinare a apartamen-
tului, i-a transmis lor9.

În altă oridine de idei, în literatura de specialita-
te se relevă că scopul de cupiditate în cazul extor-
cării (șantajului) are un conținut complex. Aceasta 
deoarece, scopul extorcării, susține М.Тretiak, in-
clude țeluri personale care se proliefează în proce-
sul influențării violentale asupra victimei, țeluri ca-
racteristice infracțiunii în ansamblu, precum și alte 
țeluri mai largi, pentru atingerea cărora se și comite 
infracțiunea10. Nu putem nega faptul că sub aspectul 
laturii interne ar exista un imbold refractabil al făptu-
itorului, refracție datorată mecanismului de comiterea 
a infracțiunii. Indubitabil, săvârșirea acțiunii adiacen-
te în cadrul faptei prejudiciabile de șantaj este dictată 
de imboldul de a subordona voința victimei de a se 
supune cerințelor patrimoniale înaintate de făptuitor, 
însă nu putem face abstracție de la faptul că scopu-
lui final al acestei infracțiuni rezidă în tendința de a 
obține un folos patrimonial, deci scopul nu poate fi 
decât de cupiditate (profit).

Pentru explicarea genezei comiterii faptei de șantaj, 
nu putem omite cercetarea motivului infracțiunii, 
acesta constituind, ca și scopul, un semn al laturii su-
biective. Dacă scopul presupune reprezentarea clară a 
rezultatului unei activități, atunci mobilul faptei face 
să apară în conștiința făptuitorului necesitatea unei 
anumite activități de natură să ducă la satisfacerea im-
pulsului intern11. Având în vedere legătura indisolubi-
lă dintre scop și motiv, vom elucida particularitățile 
ultimului prin reliefarea naturii sociale și juridice a 
scopului de cupiditate.

Astfel, în teoria dreptului penal, scopul de cupi-
ditate este conceput în două accepțiuni: în sens în-
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gust și în sens larg. Adepții accepțiunii stricto sensu, 
pornesc de la sensul etimologic al cuvântului „cupi-
ditate”, iar asemenea concepere a lucrurilor le per-
mite să susțină că prezența scopului de cupiditate ne 
indică asupra faptului că făptuitorul acționează din 
motivații cupidante, pentru satisfacerea personală a 
necesităților materiale12. Pe același făgaș se situează 
autorul А.I. Boițov: „Cu tot caracterul diversificat 
al acțiunilor care alcătuiesc latura obiectivă a extor-
cării (șantajului), sub aspectul laturii subiective, ele 
sunt unificate de motivația de cupiditate”13. Pornind 
de la cele susținute de promotorii accepțiunii înguste 
a cupidității, ar rezulta că și motivul infracțiunii de 
șantaj este unul calificat. 

Per a contrario, promotorii concepției lato sensu 
a scopului de cupiditate susțin că cupiditatea în drep-
tul penal nu coincide cu conceptul de cupiditate ca o 
categorie etico-morală. De aceea, А.G. Bezverhov re-
levă că din punct de vedere juridico-penal, cupiditatea 
cuprinde un cerc larg de tendințe, orientate nu numai 
spre înavuțirea personală, dar și a terților, manifestată 
prin obținerea ilegală a unui folos patrimonial pentru 
sine sau pentru altul14. 

Pentru că nu sun tem de acord cu accepțiunea stric-
to sensu a scopului de cupiditate, vom apela la o opi-
nie exprimată de S.Brînză: „Năzuinţa de a fi scutit de 
cheltuielile materiale – celălalt aspect al interesului 
material – nu reprezintă motivul de cupiditate. Pre-
zenţa scopului de cupiditate nu presupune prezenţa 
obligatorie a motivului de cupiditate”. Despre veridi-
citatea acestor alegații ne dovedește următorul exem-
plu din practica judiciară: În toamna anului 1996, în-
tr-o zi nestabilită de organul de urmărire penală, în 
jurul orei 02:00, I.I. împreună cu M.I., M.V. şi o per-
soană neidentificată de organul de urmărire penală, 
acţionând conform planului alcătuit, s-au deplasat la 
domiciliul cet.R.A. din s.Vulcăneşti, r-nul Nisporeni, 
unde, ameninţând-o pe aceasta şi pe membrii fami-
liei ei cu pricinuirea leziunilor corporale grave şi cu 
moartea, a efectuat trei împuşcături dintr-un pistol în 
poarta de la intrare în gospodărie, cu scopul de a o 
determina pe R.A. cu familia să părăsească casa de 
locuit (sublinierea ne aparţine – n.a.) şi satul, ame-
ninţând-o că, în caz contrar, dacă ultima nu va în-
deplini cerinţa lui I.I. şi M.V., toţi membrii familiei 
R. vor fi omorâţi. Luând ameninţările date ca fiind 
reale, directe şi realizabile, R.A. a părăsit casa de 
locuit împreună cu copiii şi s-a stabilit cu traiul în 
s.Peresecina, r-nul Orhei. I.I. a ocupat nelegitim casa 
dată, instalându-l pe fiul său, I.V., cu familia, pentru 
a locui în ea15 (subl. ne aparţine – n.a.). După cum 
rezultă din speța dată, folosul patrimonial exprimat în 

facultatea de abitație nu a fost reținut de făptuitori nici 
în planul atitudinii psihice, dar nici în materialitate, ci 
de apropiații unuia dintre coautori. De aceea, prin sa-
tisfacerea necesităților materiale ale terților, făptuito-
rul manifestă și interesele sale ascunse astfel, încât ca 
și cum se produce o transgresare a propriilor interese 
cupidante către terțele persoane. Îmbogățirea nemij-
locită a ultimelor însă nu presupune lipsa scopului de 
cupiditate la persoana care a contribuit la acestea. 

Firește, în marea majoritate a cauzelor de șantaj, 
făptuitorii acționează din motiv de cupiditate. De 
exemplu, într-o cauză penală, instanța a constatat 
prezența interesului material, având în vedere că mo-
tivul de cupi ditate se prezintă ca unul dintre aspecte-
le interesului material, în următoarele circumstanțe: 
G.M., în perioada de timp între 17 ianuarie-începutul 
lunii aprilie a anului 2011, acţionând în scopul do-
bândirii ilicite a bunurilor altei persoane, din interes 
material (subl. ne aparţine – n.a.), având o atitudi-
ne trufaşă de superioritate faţă de minorul M.I., stu-
dent al anului I la Şcoala Profesioanală nr.101 din 
or.Râşcani, aflându-se în faţa căminului instituţiei de 
învăţământ indicate mai sus, situată în or.Râşcani, str.
Lăpuşneanu, în mod repetat a cerut de la M.I. de a-i 
transmite bani în sumă totală de 260 lei, în scopul 
creării artificiale a unei protecţii de la acţiuni nega-
tive ale terţelor persoane, ameninţându-l că în cazul 
când minorul nu îi va da banii solicitaţi, ultimul va fi 
maltratat fizic16.

Pornind de la cele statuate mai sus, considerăm 
că adevărata fizionomie a scopului de cupiditate, în 
contextul infracțiunii analizate, nu implică neapărat și 
un motiv de cupiditate. Aceasta se explică prin fap-
tul că folosul patrimonial urmărit de făptuitor poate 
fi, pentru sine, sau pentru un terț. În cazul infracțiunii 
de șantaj, nu contează care este destinația folosului 
patrimonial urmărită de către făptuitor: pentru sine 
sau pentru apropiaţii săi, pentru ceilalţi participanţi la 
infracţiune, sau chiar unei persoane care nu are nici o 
legătură directă sau indirectă cu făptuitorul, în sensul 
în care nu este legată de ea de o anumită obligație mo-
rală sau patriminială. În definitiv, scopul de cupiditate 
în cazul infracțiunii de șantaj reprezintă tendința făp-
tuitorului de înavuțire pe calea dobândirii bunurilor, 
a unor facultăți asupra acestora pentru sine ori pentru 
altul sau ca rezultat al săvârșirii de către victimă în 
folosul făptuitorului sau terțelor persoane a acțiunilor 
cu caracter patrimonial. Pentru a exista poziţia subiec-
tivă cerută de lege, finalitatea trebuie să fie urmărită 
de făptuitor, indiferent dacă scopul de cupiditate s-a 
realizat sau nu. Eventual, realizarea scopului de pro-
fit implică răspunderea penală în conformitate cu una 
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dintre circumstanțele agravante prevăzute la lit.e) alin.
(2) art.189 sau alin.(5) ori (6) art.189 CP RM.

În alt context, remarcăm că lipsa indicării ex-
prese în norma de incriminare a scopului calificat al 
șantajului a generat în literatura de specialitate adevă-
rate dispute cu privire la modul în care acesta trebuie 
să fie reflectat în lege. Astfel, se poate observa o scin-
dare a opțiunilor în două categorii: modelul explicit și 
modelul implicit sau deductibil al scopului. Bunăoară, 
într-o viziune, s-a considerat că în cazul componenței 
investigate, scopul de cupiditate este imanent extor-
cării prin esență, de aceea nu este obligatoriu de a-l 
indica expres17. Dimpotrivă, D.Moiseev, relevând lip-
sa unei mențiuni în textul legii art.189 CP RM despre 
scopul acestei infracțiuni, susține: „O astfel de «eco-
nomie» în conturarea semnelor componenței de șantaj 
nu poate să contribuie la aplicarea uniformă a răspun-
derii pentru fapta penală corespunzătoare”18. Într-o 
oarecare măsură, suntem de acord cu ultimul punct de 
vedere. Aceasta deoarece, în urma analizei practicii 
judiciare în materie de șantaj, am remarcat că subiecții 
oficiali de aplicare a legii penale, nu de fiece dată țin 
cont de recomandarea din pct.24 al Hotărârii Plenului 
CSJ a RM nr.16/2005, precum că scopul șantajului 
este cel de cupiditate (profit), distorsionând astfel 
sensul adevărat al țelului urmărit de făptuitor. Iată un 
exemplu din practica judiciară: La 02.11.2004, apro-
ximativ la ora 17:00, P.S., aflându-se în apropierea 
S.A. „Bucuria”, urmărind scopul dobândirii avutului 
proprietarului prin şantaj (subl. ne aparţine – n.a.), 
sub influenţa constrângerii psihice, ameninţând-o pe 
A.T. cu denunţ fals şi incriminare ilegală de comite-
rea unui furt, a cerut şi a primit mijloace băneşti în 
sumă de 1800 lei şi 300 dolari SUA19. De remarcat că 
formula reținută în speță – „scopul dobândirii avu-
tului proprietarului prin şantaj”, reprezintă, de fapt, 
o reminiscență a expresiei fostului model incrimina-
tor ce-l conținea denumirea art.125 CP din redacția 
196120 – „Dobândirea prin șantaj a avutului proprieta-
rului”, care oarecum este lipsită de corectitudine. Unii 
ar putea riposta față de observația noastră. Însă, din 
semnificația scopului formulat, și anume, dobândirea 
avutului proprietarului, cert este că acesta implică un 
cerc mai larg de rezultate urmărite de făptuitor în sfera 
patrimonială, ca de exemplu obținerea folosinței tem-
porare a bunurilor, ceea ce exclude cupiditatea. 

Și mai grav este că adesea, recunoscând incul-
patul vinovat de comiterea infracțiunii de șantaj, la 
expunerea circumstanțelor de fapt, instanțele indi-
că asupra existenței scopului de sustragere a bunu-
rilor altei persoane. În special, ne referim la urmă-
torul exemplu: C.V. a fost recunoscut vinovat de 

săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.189 alin.
(3) lit.e) CP RM, iar pentru pronunțarea sentinței, 
instanța de fond a reținut, că inculpatul C.V., pe data 
de 11.04.2005, orele 12:00, împreună cu o altă per-
soană, urmărind scopul sustragerii bunurilor altei 
persoane, l-au amenințat pe R.A. și au aplicat față 
de dânsul violența nepericuloasă pentru viața și să-
nătatea persoanei, cerându-i transmiterea lui C.M. 
a sumei de 500 lei, ca urmare a aplicării violenței, 
obținând de la păgubaș suma de 200 lei, fiind reținuți 
în flagrant pe str.Băcioii Noi 14/4 mun.Chișinău21. De 
fapt, această concepere greșită de către unii practici-
eni de echivalare a scopului de cupiditate cu scopul 
de sustragere, a creat-o însuși Plenul Curții Supreme 
de Justiție a Republicii Moldova, prin adoptarea Ho-
tărârii nr.23 din 28.06.2004 „Cu privire la practica 
judiciară în procesele penale despre sustragerea bu-
nurilor”22, unde în pct.12 se indică că șantajul repre-
zintă formă a sustragerii. Totuși, această distorsionare 
a realității juridice a infracțiunii de șantaj nu a putut 
să nu fie observată. Tocmai de aceea, considerăm noi, 
a fost și adoptată în anul imediat următor, Hotărâ-
rea nr.16/2005, care are ca obiect de interpretare doar 
șantajul, iar în conținutul acesteia, nu se mai face 
nici o mențiune cu privire la faptul că șantajul este o 
formă a sustragerii. De aceea, relevăm că scopul de 
sustragere, ca una dintre expresiile scopului de cu-
piditate, este specific doar furtului (art.186 CP RM), 
jafului (art.187 CP RM), tâlhăriei (art.188 CP RM), 
escrocheriei (art.190 CP RM), delapidării averii stră-
ine (art.191 CP RM și pungășiei (art.192 CP RM), pe 
când în cazul infracțiunii de șantaj, scopul de cupidi-
tate nu include scopul de sustragere. De aceea, pen-
tru sporirea calității actului de justiție, ne pronunțăm 
asupra oportunității consacrării în dispoziția art.189 
CP RM a modelului explicit al scopului infracțiunii, 
precum și indicării exprese a lipsei relevanței cu pri-
vire la motivul infracțiunii prevăzute în art.189 CP 
RM.
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SUMMArY
 The General Assembly on 09.12.1948 adopted The Convention on the prevention and punishment 

of the crime of genocide, mentioning that genocide is a denial of the right of existence of entire human 
groups, as homicide is the denial of the right to live of individual human beings; such denial of the right 
of existence shocks the conscience of mankind, results in great losses to humanity in the form of cultural 
and other contributions represented by these human groups, and is contrary to moral law and to the 
spirit and aims of the United Nations. After more than forty years of near dormancy, the 1948 Genocide 
Convention has suddenly become a vital legal tool in the international campaign against impunity.

dine putem afirma că aceasta este cea mai gra-
vă infracţiune internaţională din cadrul crimelor 

contra umanităţii. Analizând modalităţile prin care 
aceasta se realiza de-a lungul timpului, a fost clar că 
doar prin conjugarea eforturilor comune ale statelor 
acest flagel poate fi combătut. Întru realizarea acestui 
scop, Organizaţia Naţiunilor Unite, prin intermediul 
organelor sale principale şi subsidiare, a desfăşurat o 
amplă campanie de adoptare a unor instrumente inter-
naţionale de rigoare care să asigure, pe cât este posibil, 
protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamen-
tale ale acestuia, precum şi antrenează structurile sale 
în vederea monitorizării situaţiei, pentru a interveni în 
cazurile în care în unele regiuni starea este instabilă şi 
se cere o implicare internaţională. Chintesenţa constă 
însă în faptul că texte de lege există oriunde, ceea ce 
contează cu adevărat este respectarea lor reală. 

 Deşi din titlul Convenţiei cu privire la prevenirea şi 
reprimarea crimei de genocid rezultă că scopul major 
al acesteia constă atât în combaterea săvârşirii faptelor, 
ce constituie latura obiectivă a acestei infracţiuni, cât 
şi sancţionarea lor, totuşi studierea esenţei prevederilor 
acestui document indică asupra faptului că un mai mare 
accent se pune pe obiectivul de prevenire. Indubitabil, 
pedepsirea unei crime este organic legată de prevenirea 
ei, întrucât funcţia de apărare a legii penale pretinde 
că depistarea şi sancţionarea corespunzătoare şi promp-
tă a unei infracţiuni contribuie la prevenirea comiterii 
ei pe viitor. Mai mult ca atât, incriminarea acţiunilor 
adiacente, precum complicitatea la genocid, tentativa 
de genocid, şi, nu în ultimul rând, incitarea publică şi 
directă la genocid, implică o vădită dimensiune preven-

tivă, suficient de impunătoare, chiar dacă specialiştii 
care şi-au adus contribuţia la proiectarea Convenţiei au 
decis să excludă din textul acestui compartiment acţi-
uni precum discursurile ce promovează ura sau organi-
zaţiile rasiste.

 Un rol primordial în domeniul prevenirii crimei de 
genocid i s-a atribuit organelor ONU. Deşi s-au contu-
rat opinii, precum că doar Adunarea Generală şi Con-
siliul de Securitate au competenţa de a se implica în 
situaţii de suspiciune de comitere a genocidului, totuşi 
ar fi incorectă ignorarea şi a altor organe, cum ar fi, de 
exemplu Consiliul Economic şi Social, îndeosebi dato-
rită activităţii Comisiei pentru Drepturile Omului şi a 
subcomisiei pentru promovarea şi protecţia drepturilor 
omului. Implicarea ONU în perioada genocidului din 
Rwanda s-a realizat nu doar prin intermediul organe-
lor sale principale (Adunarea Generală, Consiliul de 
Securitate, ECOSOC etc.), ci şi prin intermediul celor 
subsidiare.

 Referindu-ne la importanţa incontestabilă a Adună-
rii Generale în privinţa conturării conceptului de geno-
cid, este de menţionat că punctul de pornire îl constituie 
adoptarea Convenţiei cu privire la prevenirea şi repri-
marea crimei de genocid. Ulterior, Adunarea Generală 
a dezvoltat conceptul prin adoptarea unei serii de re-
zoluţii. 

 Astfel, referindu-se la situaţia din fosta Iugoslavie, 
Adunarea Generală a citat Convenţia cu privire la pre-
venirea şi reprimarea crimei de genocid, trasând o pa-
ralelă între genocid şi purificările etnice. Meritul Adu-
nării Generale, în acest context, constă anume în faptul 
de a determina până la ce extensiune purificările etnice 
rămân crime contra umanităţii şi de când pot fi tratate 
ca o formă a genocidului.

ROLUL  ORGANISMELOR  INTERNAŢIONALE  LA  FIxAREA 
LIMITELOR  LEGALE  ALE  GENOCIDULUI

Iuliana BArAT, 
magistru în drept, lector universitar (USM)

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

tudiind un imens material ştiinţific dedicat pă-
trunderii în esenţa crimei de genocid, cu certitu-
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 De asemenea, o serie de rezoluţii au fost adoptate 
de Adunarea Generală prin care s-au condamnat acţi-
unile genocidale care au avut loc în 1994 pe teritoriul 
Rwandei. 

 În anul 1996, un pas semnificativ avansat a fost 
realizat prin recunoaşterea, în anumite circumstanţe a 
violului şi a violenţei sexuale, drept o modalitate de co-
mitere a genocidului.

 În 1997, Adunarea Generală s-a expus prin rezolu-
ţia asupra drepturilor omului în Cambodgia referitor la 
,,dorinţa Naţiunilor Unite de a acorda asistenţă în pri-
vinţa eforturilor de investigare a evenimentelor tragice 
din Cambodgia incluzând atragerea la răspundere a ce-
lor vinovaţi de comiterea infracţiunilor internaţionale, 
precum genocidul şi crimele contra umanităţii”1.

 Urmează a fi evidenţiat organul subsidiar al Adu-
nării Generale – Comisia de Drept Internaţional, care a 
studiat un material imens referitor la conceptul de ge-
nocid, îndeosebi la etapa întocmirii proiectului Codului 
crimelor împotriva Păcii şi Securităţii Omenirii. În anul 
1954, Comisia a concluzionat că definiţia acceptată de 
Convenţia sus-numită ar trebui supusă modificărilor, 
îndeosebi în privinţa acţiunilor care formează latura 
obiectivă a crimei, sugerând conferirii listei a unui ca-
racter exemplificativ, şi nu exhaustiv. Însă, ulterior, Co-
misia şi-a schimbat opinia, optând pentru textul origi-
nal al Convenţiei, accentuând necesitatea conformării 
unui text larg acceptat de comunitatea internaţională şi 
de statele-părţi care au participat la întocmirea lui.

 În acest context, urmează a fi accentuat şi rolul im-
portant al Consiliului de Securitate al ONU în ce pri-
veşte conturarea şi dezvoltarea conceptului de genocid. 
Prima contribuţie a Consiliului de Securitate, referitor 
la prevenirea şi pedepsirea crimei de genocid, datează 
cu anul 1992 marcată prin intervenţia în conflictul din 
Bosnia şi Herţegovina. Deşi Comisia de experţi institu-
ită de Consiliu nu a avut un mandat expres de investi-
gare a crimei de genocid, membrii acesteia au conside-
rat, în afara oricăror dubii, de competenţa lor cercetarea 
evenimentelor care au luat amploare pe teritoriul fostei 
Iugoslavii. Concluziile Comisiei de experţi au stat la 
baza deciziei de a institui un tribunal ad-hoc care să se 
expună asupra faptelor care au avut loc şi să judece per-
soanele care s-au făcut vinovate de acestea. Deşi, prin 
rezoluţia din 8 mai 1993 de creare a Tribunalului Penal 
Internaţional pentru fosta Iugoslavie s-a omis utilizarea 
referinţei la genocid, totuşi statutul tribunalului a recu-
noscut crima de genocid ca fiind înscrisă în jurisdicţia 
sa2.

 Consiliul de Securitate a utilizat termenul de ,,ge-
nocid” pentru a defini situaţia de apogeu a crizei din 
Rwanda, şi aceasta doar după şedinţe întregi de discuţii 
şi dezbateri. Consiliul a considerat impetuos necesar 
recunoaşterea evenimentelor care au început să se des-

făşoare în aprilie 1994 în Rwanda drept fapte genocida-
le care iau amploare, întrucât consacrarea lor ca atare ar 
determina structurile internaţionale şi statele-membre 
care au ratificat Convenţia3 nu doar să ia atitudine, dar 
şi să acţioneze în vederea reprimării acestui flagel. Pe 
cale de consecinţă, dar şi după ce numărul victimelor 
s-a ridicat la sute de mii, Consiliul a autorizat trimiterea 
unei misiuni de asistenţă constituită din 5.500 de trupe. 
Conform datelor, propuneri de asistenţă au parvenit din 
partea SUA, Etiopiei, Nigeriei, Zambiei, Zimbabwe 
ş.a. Însă dezbaterile continuau, ceea ce pare cel puţin 
straniu: în timp ce în Rwanda zilnic erau masacraţi mii 
de reprezentanţi ai grupului Tutsi, membrii ONU pur-
tau discuţii referitor la conturarea cât mai exactă a ter-
menului teoretic de ,,genocid” şi asupra adoptării unei 
tactici militare strategice. În sfârşit, în luna mai 1994 
s-a autorizat, printr-o rezoluţie, intervenţia misiunii de 
asistenţă în Rwanda. Preambulul rezoluţiei, deşi a îm-
prumutat definiţia genocidului stipulată în Convenţie, 
a omis totuşi să utilizeze expres acest termen indicând 
că ,,omorul membrilor unui grup etnic cu intenţia de a 
distruge acest grup total sau parţial, constituie o crimă 
conform dreptului internaţional”. În rapoartele ulteri-
oare, s-a stipulat că ,,în afara oricăror dubii, evenimen-
tele care se desfăşoară în Rwanda corespund crimei 
de genocid, întrucât sunt marcate de omoruri pe scară 
largă a comunităţilor şi familiilor identificate după cri-
terii etnice”. Drept urmare a acestor rapoarte, Consiliul 
de Securitate a instituit Tribunalul Penal Internaţional 
pentru Rwanda la 8 noiembrie 1994. Spre deosebire de 
rezoluţia de instituire a Tribunalului Penal Internaţio-
nal pentru fosta Iugoslavie, în cazul Rwandei aceasta 
(rezoluţia) menţiona expres ,,profunda îngrijorare pro-
vocată de concluziile experţilor din care rezultă că acte 
genocidale şi alte violări grave ale dreptului internaţi-
onal umanitar au avut loc în Rwanda”4. De asemenea, 
Tribunalul se învestea cu prerogativa de a condamna 
persoanele responsabile de încălcările sus-menţionate. 

 O contribuţie importantă în sfera preocupării defini-
rii genocidului este recunoscută activitatea Consiliului 
Economic şi Social, îndeosebi realizată prin intermediul 
organelor sale subsidiare. Urmează a fi accentuat mare-
le merit al Consiliului Economic şi Social care constă 
în ordonarea pregătirii unui raport vizând crima de ge-
nocid. Cu această atribuţie a fost învestită Subcomisia 
pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului, în 
concret, cu această misiune a fost împuternicit repre-
zentantul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de 
Nord, dl. Benjamin Whitaker. După vreme îndelungată 
de studii şi cercetări, raportul a fost prezentat şi accep-
tat de subcomisie în 1985. În raportul sus-numit, a fost 
abordată controversata problemă a genocidului armean, 
expunându-se concluzia că acesta totuşi a avut loc fiind 
fundamentat de tacticile militare care au fost puse în 
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acţiune, de depoziţiile martorilor oculari, de actele ofi-
ciale arhivate. Raportul lui B.Whitaker a fost marcat şi 
de formularea unui şir de concluzii inovatoare, dar şi 
controversate. Spre exemplu, expertul a propus unele 
amendamente la Convenţie, cum ar fi includerea gru-
purilor politice, a grupurilor identificate după orienta-
rea sexuală în sfera potenţialelor victime ale crimei de 
genocid, excluderea responsabilităţii pentru executarea 
ordinelor superiorilor, extinderea domeniului de aplica-
re al Convenţiei asupra genocidului cultural, etnocidu-
lui şi ecocidului, amendamente cărora, deşi nu au dus la 
revizuirea Convenţiei, nu li se poate nega înalta valoare 
teoretică5.

 Un alt merit al subcomisiei constă în cercetarea in-
citării la ură şi la genocid prin intermediul mijloacelor 
mass-media, investigaţie realizată în 1995. Rezoluţia a 
avut ca punct de reper cazul ”Radio Democratie – La 
Voix du Peuple”, care lansa în Uvira – o regiune din 
Zair, responsabil de incitarea urii genocidale. Referin-
du-se atât la Convenţia pentru eliminarea tuturor for-
melor de discriminare rasială6, cât şi la Convenţia pen-
tru prevenirea şi reprimarea crimei de genocid7, sub-
comisia a ordonat autorităţilor Zairului – stat-parte la 
instrumentele sus-menţionate – să ia măsuri în vederea 
închiderii acestui post de radio, investigarea situaţiei, 
colectarea probelor, depistarea şi condamnarea persoa-
nelor vinovate de către o curte competentă8. 

 Printr-o altă rezoluţie, din 1995 subcomisia a mai 
concluzionat că ,,un veritabil genocid s-a comis masiv, 
pe scară largă şi în mod sistematic împotriva populaţiei 
civile din Bosnia şi Herţegovina, deseori în prezenţa 
Forţelor Naţiunilor Unite” 9.

 Comisia pentru drepturile omului a continuat in-
vestigaţiile prin adoptarea unui şir de rezoluţii referi-
toare la genocid. Astfel, printr-o rezoluţie din 1992, 
referindu-se la situaţia din fosta Iugoslavie, Comisia a 
condamnat drastic conceptul şi practicile purificărilor 
etnice. Deşi Comisia a omis să utilizeze expres terme-
nul de ,,genocid”, este clar că anume la acesta s-a refe-
rit pornind de la interpretarea contextuală a preambulu-
lui rezoluţiei: ,,distrugerea grupurilor naţionale, etnice, 
rasiale sau religioase”, frază evident transcrisă din art. 
2 al Convenţiei. 

 O altă implicare a Comisiei a avut loc în mai 1994 
la cererea Canadei care a solicitat Comisiei să se ex-
pună referitor la acţiunile genocidale care se desfăşu-
rau în Rwanda. Imediat, a fost numit un expert Rene 
Degni-Segui, care după ce a vizitat Rwanda a prezentat 
raportul său cu concluziile de rigoare referitor la eveni-
mentele din statul menţionat: ,,Din definiţia crimei de 
genocid stipulată în art.2 al Convenţiei, se deduce că 
această crimă are trei elemente constitutive: reprezintă 
un fapt criminal, este comis cu intenţia de a distruge 
total sau parţial, un grup particular identificat ca atare. 

Dacă în privinţa primei condiţii nu există nici un dubiu, 
având în vedere faptul comiterii masacrelor, supunerii 
la tratamente crude, inumane şi degradante, cea de a 
doua condiţie, cu atât mai mult nu a fost dificil de sta-
bilit, dată fiind intenţia clară şi univocă rezultată din 
incitarea continuă la omoruri lansată prin intermediul 
mijloacelor mass-media (îndeosebi radiou, televiziune, 
manifeste), dar chiar şi în lipsa acestora intenţia putea fi 
dedusă din numeroase fapte concludente: actele prepa-
ratorii ale masacrelor prin distribuirea de arme de foc, 
instruirea militarilor, numărul impunător de victime 
Tutsi. Cea de a treia condiţie care leagă nimicirea de 
stabilirea apartenenţei victimei la un anumit grup, fără 
a fi depistat alt motiv obiectiv şi rezonabil, este doar 
aparent şi nu real problematică, considerând din faptul 
că persoanele erau victimizate în baza unei selecţii de 
către membrii Hutu.” Astfel, a concluzionat expertul, 
în Rwanda a avut loc crimă de genocid10.

 Este deosebit de preţioasă intenţia Comisiei de a 
amplifica rolul preventiv al Convenţiei prin crearea 
unui sistem rapid de alertă în regiunile unde situaţia 
politică este identificată ca ,,instabilă şi volatilă”. 

 Activitatea organelor ONU, indubitabil, prezintă o 
importanţă colosală pentru definirea şi reprimarea cri-
mei de genocid, însă în continuare se va face referinţă 
la alte modalităţi care, deşi nu şi-au găsit reflectare în 
expresiile Convenţiei, nu pot fi ignorate. 

 Astfel, în unul dintre proiectele Convenţiei, se de-
clara: ,,Orice formă de propagandă publică ce are ten-
dinţa, prin caracterul său sistematic şi profund ostil, să 
promoveze genocidul sau să trateze declanşarea sa ca 
o necesitate, sau ca un act legitim ori scuzabil, trebuie 
pedepsită”. Întru susţinerea acestei formulări s-a expus 
ideea că acest tip de propagandă diferă după caracte-
rul şi rezonanţa sa de incitarea publică la genocid (care 
este tratată ca o formă distinctă a crimei în discuţie), 
prin faptul că autorul propagandei nu, pur şi simplu, 
instigă la comiterea genocidului, dar, în caz de reuşită, 
convinge auditoriul, prin implantarea urii şi a duşmăni-
ei în conştiinţa lor, că genocidul este obiectiv necesar, 
unica soluţie în cazul concret. Din acest punct de vede-
re, o asemenea propagandă este chiar mai periculoasă 
decât incitarea la genocid, tocmai datorită implicaţiilor 
profunde asupra conştiinţei maselor. Cu atât mai mult, 
genocidul nu poate avea loc, decât dacă anterior s-a 
creat o anumită stare de spirit, un element de natură 
psihologică care să mobilizeze făptuitorul la conduita 
genocidală. Contra acestei formulări s-a expus repre-
zentantul SUA care şi-a motivat poziţia prin prisma 
dreptului la libera exprimare care nu poate fi limitat de-
cât dacă există un pericol real şi iminent de încălcare a 
altor drepturi şi libertăţi. Urmând aceeaşi idee, condiţia 
pericolului real şi iminent va fi întrunită doar în cazul 
incitării, care deja este incriminată, pe când propagan-
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da are un caracter mult prea abstract. Totuşi, în favoa-
rea formulării în discuţie s-au înregistrat şi susţineri, 
îndeosebi din partea URSS, care a atras atenţia că pro-
paganda duşmăniei, necurmată la timp, va degenera în 
incitarea urii rasiale, naţionale, religioase ce în esenţă 
constituie o premisă a crimei de genocid11.

 Totuşi, în pofida tuturor argumentelor pro, propaga-
rea urii a rămas în afara Convenţiei, datorită caracteru-
lui său abstract şi greu de definit, s-a considerat că ori-
ce declaraţie cu tentă ostilă ce vizează un anumit grup 
uman ar putea fi motiv de urmărire pentru comiterea 
unei modalităţi a crimei de genocid. Or, aceasta ar limi-
ta considerabil libertatea presei şi dreptul la informare 
al cetăţenilor. De asemenea, în timpul unor conflicte 
armate, au loc campanii de susţinere şi ridicare a mora-
lului participanţilor la lupte, prin discursuri de discredi-
tare a inamicului, scopul acestor campanii fiind mobi-
lizarea forţelor pentru slăbirea inamicului şi nicidecum 
propagarea comiterii genocidului. Nu în ultimul rând, 
această prevedere ar putea fi utilizată ca pretext pentru 
justificarea unor abuzuri din partea guvernelor care nu 
tolerează criticile, îndeosebi cele din partea presei.

 Lacuna Convenţiei, în ce priveşte ilegalitatea pro-
pagării urii, a fost suplinită prin alte instrumente inter-
naţionale din sfera protecţiei drepturilor omului. De 
exemplu, art.7 al Declaraţiei Universale a Drepturilor 
Omului statuează: ,,Toţi oamenii sunt egali în faţa legii 
şi au, fără nici o deosebire, dreptul la o egală protecţie 
a legii. Toţi oamenii au dreptul la o protecţie egală îm-
potriva oricărei discriminări care ar viola prezenta de-
claraţie şi împotriva oricărei provocări la o asemenea 
discriminare”12. De asemenea în art.29 alin. (2) se face 
referinţă la situaţiile de excepţie în care poate interve-
ni limitarea unor drepturi fundamentale garantate de 
DUDO: ,,În exercitarea drepturilor și libertăţilor sale, 
fiecare om nu este supus decât numai îngrădirilor sta-
bilite prin lege, inclusiv în scopul de a asigura cuvenita 
recunoaştere şi respectare a drepturilor şi libertăţilor 
altora şi ca să fie satisfăcute justele cerinţe ale moralei, 
ordinii publice şi bunăstarii generale într-o societate 
democratică”. 

 Convenţia Internaţională privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare rasială, adoptată în 196513, 
conţine în art.4 obligaţii exprese referitor la interzice-
rea oricărei propagande de promovare a urii, exprimân-
du-se în termenii următori: ,,Statele părţi condamnă 
orice propagandă şi orice organizaţii care se inspiră 
din idei sau teorii bazate pe superioritatea unei rase 
sau a unui grup de inclusiv de o anumită culoare sau 
de o anumită origine etnică sau care să justifice sau să 
încurajeze orice formă de ură şi de discriminare rasi-
ală şi se angajează să adopte de îndată măsuri menite 
să elimine orice incitare la o astfel de discriminare sau 
orice acte de discriminare şi, în acest scop, ţinând sea-

ma de principiile formulate in Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului şi de drepturile enunţate în mod 
expres în art. 5 al prezentei Convenţii, ele se angajează 
îndeosebi:

să declare pedepsite prin lege orice difuzare de a. 
idei bazate pe superioritate sau ură rasială, orice inci-
tare la discriminare rasială ca şi orice acte de violenţă 
sau provocare la astfel de acte, îndreptate împotriva 
oricărei rase sau oricărui grup de o altă culoare sau 
de o altă origine etnică, precum şi orice sprijin acordat 
unor activităţi rasiste, inclusiv finanţarea lor; 

să declare ilegale şi să interzică organizațiile, b. 
precum şi activităţile de propagandă organizată şi 
orice alt fel de activitate de propagandă care incită la 
discriminare rasială şi care o încurajează şi să declare 
delict pedepsit prin lege participarea la aceste organi-
zaţii sau la aceste activităţi; 

să nu permită autorităţilor publice sau instituţii-c. 
lor publice, nationale sau locale, să incite la discrimi-
nare rasială sau s-o încurajeze”.

Convenţia Internaţională privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare rasială a fost ratificată de mai 
mult de 150 de state, mai mult ca atât, statele respective 
sunt supuse unui mecanism de control, în sensul că sunt 
obligate de a prezenta rapoarte periodice Comitetului 
pentru eliminarea discriminării rasiale.
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SUMMArY
According to the Criminal Law of Republic of Moldova, the individualization of the punishment which 

has to be applied to the guilty person is aimed to fulfil the purpose of criminal punishment, that is: to 
restore social equity, to rehabilitate the convict, and to prevent the commission of new crimes by convicts 
(art.61 CC of RM).

The general criteria of the punishment’s individualization set the rules which the court shall take into 
consideration while determining the punishment. One of these rules is to apply an equitable punishment 
within the limits set by the Special Part of the Criminal Code. Considering the case of exceptional cir-
cumstances or other circumstances that essentially diminish the social danger of the act or guilty person, 
the punishment in compliance with the provisions of the Special Part of the Criminal Code (the category 
and the term of punishment) can be too severe and cannot correspond to requirements for an equitable 
punishment. In this case the court may apply either a punishment less than the minimum limit set by crimi-
nal law for the respective crime or a milder form of punishment of a different category, or it may decide 
not to apply the mandatory complementary punishment. In my opinion, this law provision is a deviation, 
derogation from the general criteria of the punishment’s individualization. It is derogation from the rule 
that a punishment, within the limits set by the Special Part of the Criminal Code, is applied to a person 
found guilty of the commission of a crime and it is set in those cases when the most minimum punishment 
seems to be too severe and non-equitable. Thus, the provision of art.79 CC fulfils the requirements of the 
general criteria of the punishment’s individualization regarding the equitable punishment.

 As a result of the study, I came to the conclusion that the application of the punishment according to 
the rules set in art.79 (1) CC is an exception to the general rule provided in art.75 (1) CC. This is, one of 
the ways of applying the punishment provided in art.79 (1) CC of RM is an exception. The circumstances 
in which the punishment is applied in this way are not exceptional. Otherwise said, this is not the category 
of circumstance that is exceptional, but the way of applying the punishment, in accordance with the rules 
and general criteria set in art.75 CC. 

tă de comiterea infracţiunii, este îndreptată spre 
atingerea scopurilor pedepsei, şi anume: restabilirea 
echităţii sociale, corectarea condamnatului, precum şi 
prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni din partea con-
damnaţilor (art.61 CP). Criteriile generale de individu-
alizare a pedepsei, în acest sens, stabilesc regulile de 
care trebuie să se conducă instanţa de judecată la apli-
carea acesteia şi prescriu a stabili persoanei vinovate 
de săvârşirea unei infracţiuni o pedeapsă echitabilă, în 
limitele fixate în Partea specială a Codului penal.

Însă, în cazul prezenţei anumitor circumstanţe ex-
cepţionale, sau a unui cumul de asemenea circumstan-
ţe, care micşorează esenţial pericolul social al faptei 

INFLUENŢA  CIRCUMSTANŢELOR  ATENUANTE  
ŞI  AGRAVANTE  LA  APLICAREA  PEDEPSEI  

MAI  bLâNDE  DECâT  CEA  PREVĂzUTĂ  DE  LEGE
Dorin PoPESCU,

 magistru în drept, lector universitar (USM)

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

sau al persoanei infractorului, pedeapsa prevăzută de 
sancţiunea normei Părţii speciale a CP, mai concret, 
categoria sau mărimea acesteia, poate deveni mult 
prea severă şi, respectiv, să nu corespundă cerinţelor 
echitabilităţii, adică cerinţelor pedepsei echitabile. În 
aşa caz, instanţa de judecată poate aplica o pedeapsă 
mai blândă decât cea prevăzută de lege pentru infrac-
ţiunea respectivă. 

Astfel, aplicarea de către instanţa de judecată a pe-
depsei mai blânde decât cea prevăzută de sancţiunea 
normei legii penale, pentru comiterea unei infracţiuni 
concrete, este un mijloc, acordat instanţei de judecată 
pentru o individualizare maximă a pedepsei penale. 

În opinia noastră, această prevedere a legii consti-
tuie o abatere, o derogare de la criteriile generale de 

n legea penală, individualizarea pedepsei, ce 
urmează a fi stabilită pentru persoana vinova-
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individualizare a pedepsei, şi anume, de la acea regu-
lă, că persoanei vinovate de săvârşirea unei infracţi-
uni, i se aplică o pedeapsă, în limitele fixate în Partea 
specială a Codului penal, şi este stabilită pentru acele 
cazuri, când aplicarea chiar şi a unei pedepse minima-
le în limitele stabilite de lege, este prea aspră şi vădit 
neechitabilă. De aceea, norma prevăzută la art.79 CP, 
întruneşte cerinţele criteriului general de individuali-
zare a pedepsei, privind pedeapsa echitabilă.

Analizând evoluţia legislaţiei penale a Republicii 
Moldova în ce priveşte institutul juridico-penal de 
aplicare a pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de 
lege, ne-am propus ca scop să răspundem la următoa-
rele întrebări:

1) Ce numim circumstanţe excepţionale ale cauzei 
şi este oare necesară, în genere, prezenţa unei aseme-
nea noţiuni sau instituţii în cazul aplicării art.79 CP 
RM?

2) La baza aplicării unei pedepse mai blânde decât 
cea prevăzută de lege, pot fi luate în consideraţie ca 
fiind excepţionale doar circumstanţele atenuante enu-
merate în alin.(1) art.76 CP, sau şi cele neprevăzute în 
lista legală, dar care sunt apreciate ca fiind atenuante, 
în temeiul alin.(2) art.76 CP?

3) Poate oare fi stabilită în lege o listă de circum-
stanţe atenuante concrete şi obligatorii, pentru ca 
instanţa de judecătă să poată aplica o pedeapsă mai 
blândă decât cea prevăzută de lege? Este oare necesar 
acest lucru?

4) Care anume circumstanţe pot fi luate în consi-
deraţie de către instanţa de judecată la aplicarea unei 
pedepse mai blânde decât cea prevăzută de lege – cir-
cumstanţele atenuante legale, circumstanţele atenuan-
te neincluse în lista legală şi apreciate ca fiind atenu-
ante, în temeiul alin.(2) art.76 CP, sau şi alte categorii 
de circumstanţe?

5) Care este rolul circumstanţelor atenuante şi 
agravante la aplicarea pedepsei mai blânde decât cea 
prevăzută de lege conform art.79 CP?

Prin Legea Parlamentului Republicii Moldova 
nr.277-XVI din 18.12.2008 „pentru modificarea şi 
completarea Codului penal al Republicii Moldova”, 
intrată în vigoare la 24.05.2009, a fost exclus alin.(2) 
din art.79 CP. Astfel, a fost exclusă acea prevedere 
legală, prin care era stabilit că la aplicarea pedepsei 
mai blânde decât cea prevăzută de lege poate fi con-
siderată excepţională atât o circumstanţă atenuantă, 
cât şi o totalitate de asemenea circumstanţe. Această 
modificare în lege, în opinia noastră, a generat nece-
sitatea unei noi abordări a problemei cercetate. 

Astfel, din conţinutul normei respective, conchi-
dem că o condiţie necesară pentru aplicarea pedepsei 

mai blânde decât cea prevăzută de lege, conform re-
gulilor prevăzute în aceeaşi normă, constituie prezenţa 
în cauza penală a circumstanţelor excepţionale. Însă 
legislatorul nu ne descoperă noţiunea de „circumstan-
ţe excepţionale”, stabilirea şi aprecierea acestora, lă-
sând pe seama instanţei de judecată. Legea nu conţine 
o listă în care să fie enumerate circumstanţele excep-
ţionale, limitându-se doar la o formulare generală – 
„circumstanţe excepţionale ale cauzei”, menţionând, 
doar că acestea trebuie să micşoreze esenţial gravi-
tatea faptei şi consecinţele ei şi leagă circumstanţele 
excepţionale menţionate în norma cercetată, de aşa 
factori, cum sunt: 1) scopul şi motivele faptei; 2) rolul 
vinovatului în săvârşirea infracţiunii; 3) comportarea 
vinovatului în timpul şi după consumarea infracţiunii; 
4) contribuirea activă a participantului unei infracţiuni 
săvârşite în grup la descoperirea acesteia; 5) alte cir-
cumstanţe care micşorează esenţial gravitatea faptei şi 
a consecinţelor ei. Actuala redacţie a art.79 CP conţi-
ne doar o singură circumstanţă concretă, care în mod 
obligatoriu, indiferent de categoria infracţiunii comi-
se, se consideră circumstanţă excepţională, şi anume 
– minoratul persoanei care a săvârşit infracţiunea.

În teoria dreptului penal, la fel nu există o opinie 
unică referitor la noţiunea de „excepţionalitate” a cir-
cumstanţelor, cât şi de „circumstanţe excepţionale”, 
adică nu există o opinie unică referitor la faptul care 
circumstanţe urmează a fi considerate ca fiind excep-
ţionale, în cazul aplicării unei pedepse mai blânde de-
cât cea prevăzută de lege. 

Astfel, savantul autohton Mariana Grama menţio-
nează că prin „circumstanţe excepţionale ale cauzei” 
poate fi considerată excepţională atât o circumstan-
ţă atenuantă, cât şi o totalitate de asemenea circum-
stanţe1. Însă această situaţie a fost actuală până la 
24.05.2009, când a intrat în vigoare Legea Parlamen-
tului Republicii Moldova nr.277-XVI, din 18.12.2008 
pentru modificarea şi completarea Codului penal al 
Republicii Moldova, prin care, din lege a fost exclus 
alin.(2) din art.79 CP. 

Savantul autohton Ivan Macari menţiona că prin 
circumstanţe excepţionale ale cauzei trebuie de înţe-
les nu pur şi simplu o oarecare circumstanţă ce atenu-
ează răspunderea penală, dar o totalitate de asemenea 
circumstanţe. Acestea pot fi indicate sau nu la art.76 
CP. Important este ca circumstanţa sau grupa de cir-
cumstanţe atenuante, să reflecte, toate împreună, un 
grad mai redus de pericol social al faptei concrete şi 
al făptuitorului, în comparaţie cu alte infracţiuni de 
acelaşi tip2. 

În opinia savantului S.A. Veliev, prin „circumstanţe 
excepţionale”, trebuie de înţeles aşa circumstanţe ale 
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cauzei, în virtutea cărora, un anumit caz concret iese 
în afara limitelor cazurilor obişnuite de acest gen3.

La rândul său, savantul rus M.N. Stanovski susţi-
ne că trebuie de considerat ca „circumstanţe excep-
ţionale” îmbinarea oricăror circumstanţe, inclusiv  
a circumstanţelor atenuante, care în cumul atestă o 
micşorare esenţială a gradului de pericol social al per-
soanei vinovatului şi a infracţiunii comise de ea, în 
comparaţie cu alte cazuri de săvârşire a infracţiunlor 
de acest gen4. 

Deci, analizând mai multe opinii ale diferiților sa-
vanţi, ajungem la concluzia că majoritatea autorilor 
evidenţiază că una din trăsăturile caracteristice dis-
tinctive ale circumstanţelor, ce urmează a fi recunos-
cute drept circumstanţe excepţionale, în sensul art.79 
CP RM, este anume acel fapt, că într-un caz concret, 
se consideră excepţională o circumstanţă, fie o tota-
litate de circumstasnţe, dacă aceasta/acestea micşo-
rează esenţial gradul de pericol social al infracţiunii 
concrete comise şi a persoanei vinovatului, anume în 
comparaţie cu alte cazuri de comitere a infracţiunlor 
de acelaşi gen. 

Nu putem fi de acord cu această afirmaţie, deoarece 
conform art.325 CPP RM, judecarea cauzei în primă 
instanţă se efectuează numai în privinţa persoanei puse 
sub învinuire şi numai în limitile învinuirii formulate 
în rechizitoriu. În acelaşi timp, conform art.384 alin.
(4) CPP RM, instanţa îşi întemeiază sentinţa numai 
pe probele care au fost cercetate în şedinţa judiciară 
respectivă şi nu pe probele care au fost cercetate în 
alte şedinţe judiciare, examinate în baza altor învinu-
iri. Astfel, nu putem compara influenţa cirumstanţe-
lor într-o cauză penală, cu influenţa lor pe altă cauză 
penală. Din aceste considerente, instanţa de judecată 
la aplicarea pedepsei, inclusiv în baza art.79 CP RM, 
când apreciază faptul dacă o circumstanţă sau alta, fie 
o totalitate de circumstanţe, sunt excepţionale, nu are 
dreptul să compare circumstanţele de pe cauza pena-
lă pe care o examinează, cu circumstanţele de pe alte 
cauze penale de comitere a infracţiunilor de acelaşi 
gen. În acelaşi timp, pentru ca prevederile unei norme 
de drept să fie aplicabile, sau propunerile făcute într-o 
lucrare ştiinţifică să poarte un caracter aplicativ, este 
necesar ca aceste prevederi sau propuneri să fie rea-
lizabile în practica judiciară. Cu alte cuvinte, trebuie 
să fim realişti şi să privim real lucrurile. Astfel, este 
greu de închipuit, cum un judecător ar putea să dea 
apreciere anumitor circumstanţe ca fiind excepţiona-
le, comparându-le cu aceleaşi circumstanţe care sunt 
prezente pe un alt caz penal de învinuire a unei alte 
persoane în săvârşirea unei infracţiuni de acelaşi gen 
şi cum judecătorul să motiveze această comparaţie în 

sentinţă. De ceea, în opinia noastră, noţiunile date de 
autorii menţionaţi mai sus, ce definesc „circumstanţe 
excepţionale”, în partea comparării acestora cu alte 
cazuri de acelaşi gen, nu pot fi utilizate de către in-
stanţele de judecată la aplicarea pedepsei.

O altă problemă legată de aplicarea acestui insti-
tut şi care este actuală la momentul de faţă, în opinia 
noastră, constituie cazurile de casare de către instanţe-
le ierarhic superioare a sentinţelor sau deciziilor pro-
nunţate de instanţele ierarhic inferioare, pe motiv că 
primele incorect şi neîntemeiat au constatat prezenţa 
în cauza penală a circumstanţelor excepţionale şi, re-
spectiv, neîntemeiat au aplicat art.79 CP RM. În acest 
context, ne punem întrebarea: în ce temei, instanţa de 
judecată poate să constate prezenţa sau absenţa cir-
cumstanţelor excepţionale care ar servi drept temei de 
aplicare a prevederilor art.79 CP RM, în condiţiile în 
care, în legea penală, precum şi în practica judiciară 
şi în teoria dreptului penal, în general lipseşte noţiu-
nea de „circumstanţe excepţionale” ale cauzei? La fel, 
ne punem întrebarea: în ce temei, instanţa de judecată 
ierarhic superioară poate să caseze hotărârile jude-
cătoreşti ale instanţelor ierarhic inferioare, pe motiv 
că anumite circumstanţe prezente în cauza penală, 
incorect şi neîntemeiat au fost reţinute ca fiind drept 
circumstanţe excepţionale şi, respectiv, neîntemeiat a 
fost aplicat art.79 CP RM, în condiţiile, în care în le-
gea penală, precum şi în teoria dreptului penal lipseşte 
noţiunea de „excepţionalitate” a circumstanţelor şi de 
„circumstanţe excepţionale” ale cauzei? 

În teoria dreptului penal şi în practica judiciară, se 
duc discuţii privind înţelegerea naturii circumstanţe-
lor excepţionale, care permit instanţei de a aplica o 
pedeapsă mai blândă decât cea prevăzută de lege, în 
literatura de specialitate fiind recunoscute ca excep-
ţionale diferite categorii de circumstanţe. Astfel, unii 
autori considerau că în calitate de circumstanţe excep-
ţionale pot fi recunoscute doar circumstanţe atenuante 
deosebite care nu sunt incluse în lista circumstanţe-
lor atenuante prevăzute de legea penală5. Alţi autori 
consideră că pentru aplicarea pedepsei mai blânde 
decât cea prevăzută de lege, nu este necesar de sta-
bilit anumite circumstanţe atenuante deosebite şi că 
pot fi recunoscute drept excepţionale circumstanţele 
atenuante atât enumerate în lege, cât şi circumstan-
ţele neincluse în această listă legală, dar care sunt re-
cunoscute ca atenuând pedeapsa de către instanţa de 
judecată6. Principalul este ca circumstanţele atenuante 
să atribuie cauzei penale aşa particularităţi şi trăsături, 
care vorbesc despre faptul că infracţiunea concretă se 
deosebeşte de alte infracţiuni tipice de acest gen. 

Practica judiciară din ultimele decenii a susţinut 
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anume această ultimă opinie, şi la aplicarea pedepsei 
mai blânde decât cea prevăzută de lege, a ţinut cont 
atât de circumstanţele atenuante prevăzute de lege, cât 
şi de circumstanţele atenuante ce nu sunt stabilite în 
lista legală.

Studiind practica judiciară în RM, am constatat că 
instanţele judecătoreşti, aproape în toate cazurile, pun 
la baza aplicării art.79 CP RM, aşa circumstanţe cum 
ar fi de exemplu: vârsta tânără sau înaintată, lipsa an-
tecedentelor penale, caracteristica pozitivă de la locul 
de muncă şi/sau de trai, tragerea pentru prima dată la 
răspundere penală, recunoaşterea vinovăţiei, căinţa 
sinceră de cele comise, recuperarea benevolă a preju-
diciului material cauzat prin infracţiune, starea şi con-
diţiile de viaţă a familiei inculpatului, prezenţa copii-
lor minori sau a persoanelor incapabile la întreţinere, 
pericolul social al faptei comise, categoria infracţiunii 
comise, participarea la Marele Război pentru Apăra-
rea Patriei, la războiul din Afganistan, sau la conflic-
tul armat din Transnistria pentru apărarea integrităţii 
teritoriale a Republicii Moldova, împăcarea cu partea 
vătămată sau lipsa pretenţiilor din partea victimei şi/
sau a părţii vătămate7. 

Totodată, la baza aplicării a aşa instituţii a dreptu-
lui penal, cum sunt liberarea de răspundere penală şi 
liberarea de pedeapsă penală, instanţele judecătoreşi 
iau în consideraţie, în principiu, aceleaşi circumstan-
ţe menţionate mai sus şi care, în esenţă, pe cazurile 
concrete respective, au aceeaşi valoare. Astfel, prin 
sentinţa din 18.04.2009, Judecătoria Râşcani, mun. 
Chişinău, l-a recunoscut pe D.P. vinovat în săvârşi-
rea infracţiunii prevăzute de art.217 alin.(2) CP RM, 
însă a încetat procesul penal în privinţa lui D.P., libe-
rându-l de răspundere penală cu tragere la răspundere 
administrativă, aplicându-i sancţiune administrativă 
sub formă de amendă în mărime de 200 unităţi con-
venţionale. La stabilirea categoriei şi termenului pe-
depsei, instanţa de judecată, în baza art.75 CP RM, 
a ţinut cont de caracterul infracţiunii săvârşite, că 
infracţiunea este mai puţin gravă, de personalitatea 
inculpatului, că este minor, că şi-a recunoscut vina, 
sincer se căieşte de cele comise, şi de aceea consideră 
că corijarea şi reeducarea lui poate avea loc fără tra-
gerea ultimului la răspundere penală, fiind suficientă 
şi oportună aplicarea art.53; 55 CP RM8. Prin sentinţa 
Judecătoriei s.Râşcani, mun.Chişinău, T.A. a fost re-
cunoscut vinovat în săvârşirea infracţiunii, prevăzute 
de art.217 alin.(2) CP RM, fiindu-i numită o pedeapsă 
sub formă de închisoare de 6 luni. Totodată, ţinând 
cont de caracterul şi pericolul social al infracţiunii, 
persoana inculpatului, că a recunoscut vina şi a înche-
iat acordul de recunoaştere a vinovăţiei, a ajutat ac-

tiv la descoperirea infracţiunii, este fără antecedente 
penale, s-a ajuns la concluzia a aplica art.90 CP RM 
şi a suspenda condiţionat executarea pedepsei, stabi-
lindu-i-se un termen de probă de un an9. La fel, este 
de menţionat şi faptul că practica judiciară cunoaşte 
şi cazuri, când aceleaşi circumstanţe ale cauzei, ce se 
referă la infracţiune şi la persoana celui vinovat, sunt 
puse concomitent atât la baza aplicării pedepsei mai 
blânde decât cea prevăzută de lege, cât şi la condam-
narea cu suspendarea condiţionată a executării pedep-
sei. Astfel, prin sentinţa Judecătoriei Buiucani, mun. 
Chişinău, V.I. a fost recunoscut vinovat în săvârşirea 
infracţiunii, prevăzute de art.264 alin.(3) CP RM şi 
i-a fost aplicată o pedeapsă sub formă de închisoare 
pe un termen de 4 ani. Totodată, în baza art.90 CP 
RM, executarea pedepsei a fost suspendată, stabilin-
du-i un termen de probă de 2 ani, fiind aplicat şi art.79 
CP RM, în temeiul căruia, nu a fost aplicată pedeap-
sa complementară obligatorie, V.I., nefiind privat de 
dreptul de a conduce mijloace de transport10. 

În aşa mod, am ajuns la următoarele constatări:
1) Aproximativ în toate cauzele penale instanţele 

de judecată stabilesc prezenţa circumstanţelor atenu-
ante, fie în temeiul alin.(1) al art.76 CP RM, fie în 
temeiul alin.(2) al art.76 CP RM. 

2) Nu toate circumstanţele atenuante şi nu toa-
te cazurile micşorează esenţial gravitatea faptei şi a 
consecinţelor ei, precum şi atestă despre contribuirea 
activă a participantului unei infracţiuni săvârşite în 
grup la descoperirea acesteia. Astfel, trebuie să fa-
cem deosebire între proprietatea circumstanţelor de a 
atenua pedeapsa şi proprietatea circumstanţelor de a 
micşora esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor 
ei...,  deoarece, în opinia noastră, a atenua pedeapsa, 
nu înseamnă a reduce esenţial pericolul social al fap-
tei, pentru care această pedeapsă este stabilită. În ace-
laşi timp, suntem de părerea că toate circumstanţele, 
care constituie temei pentru aplicare a art.79 CP RM 
şi micşorează esenţial gravitatea faptei şi a consecin-
ţelor ei, precum şi atestă despre contribuirea activă 
a participantului unei infracţiuni săvârşite în grup la 
descoperirea acesteia sunt circumstanţe atenuante, 
totodată, nu toate circumstanţele atenuante şi nu 
în toate cazurile constituie temei pentru aplica-
rea art.79 CP al RM, adică circumstanţele atenuante 
odată fiind stabilite, nu în toate cazurile micşorează 
esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei, precum 
şi atestă despre contribuirea activă a participantului 
unei infracţiuni săvârşite în grup la descoperirea 
acesteia, de aceea nu pot fi puse la baza aplicării pre-
vederlor art.79 CP. 

3) Potrivit Dicţionarului limbii române moderne, 
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cuvântul (substantivul feminin) „excepţie” înseamnă: 
abatere de la regula generală, ceea ce nu se supune 
normei generale, iar cuvântul (adjectivul) „excepţio-
nal” înseamnă ceva ce constituie o excepţie, adică o 
abatere de la regula generală11. La rândul său, cuvân-
tul „circumstanţă” – (substantiv feminin) înseamnă 
împrejurare, fapt, lucru care însoţeşte o acţiune sau 
un fenomen sau care se petrece în acelaşi timp cu alt-
ceva; totalitatea unor condiţii date12. 

Pornind de la aceste constatări, ne expunem opinia 
că nu există o circumstanţă – regulă generală, de la 
care să existe o excepţie – cirumstanţa excepţională, 
adică o circumstanţă ce ar constitui o abatere de la 
regula generală sau de la norma generală.

Totodată, la art.75 CP, legea penală stabileşte li-
mitele generale ale aplicării pedepsei penale. În spe-
cial este prevăzut că ,,persoanei recunoscute vinovate 
de săvârşirea unei infracţiuni i se aplică o pedeapsă 
echitabilă în limitele fixate în Partea specială a pre-
zentului cod şi în strictă conformitate cu dispoziţiile 
Părţii generale a prezentului cod ”. În acealşi timp, 
legislatorul ține seama de faptul că, de regulă, la co-
miterea infracţiunii participă o singură persoană, per-
soana comite o singură infracţiune, persoana comite 
o infracţiune consumată, categoria şi cuantumul pe-
depsei-tip stabilite de legislator în Partea specială a 
CP corespunde pericolului social al infracţiunii-tip 
etc. Însă, cu toate acestea, la art.79-86 CP, legislatorul 
a prevăzut şi anumite situaţii, circumstanţe, condiţii, 
în care pedeapsa penală urmează a fi aplicată într-un 
mod diferit, decât cel prevăzut de art.75 alin.(1) CP. 
Astfel, în opinia noastră, aceste metode de aplicare a 
pedepsei penale constituie nişte excepţii de la regula 
generală, menţionată în art.75 alin.(1) CP.

În art.79 CP RM, legislatorul stabileşte trei mo-
dalităţi de aplicare a pedepsei, şi anume: a) aplicarea 
unei pedepse sub limita minimă, prevăzută de legea 
penală pentru infracţiunea respectivă; b) aplicarea 
unei pedepse mai blânde, de altă categorie; c) posibili-
tatea instanţei de a nu aplica pedeapsa complementară 
obligatorie. De aceea concluzionăm că anume aceste 
modalităţi de aplicare a pedepsei constituie o excep-
ţie de la norma generală prevăzută la art.75 CP, dar 
nu circumstanţele ce servesc drept temei de aplica-
re a pedepsei în modul respectiv. De aceea, în opinia 
noastră, în cazul aplicării pedepsei conform regulilor 
prevăzute la art.79 CP, nu este corect să vorbim despre 
prezenţa anumitor circumstanţe excepţioanle. În acest 
sens, putem vorbi doar despre gradul diferit de influ-
enţă a circumstanţelor atenuante. Aşa, în cauze penale 
diferite, pot să fie prezente aceleaşi circumstanţe ate-
nuante, însă gradul influenţei lor în sensul reducerii 

pericolului social este diferit de la caz la caz. În ca-
zul când anumite circumstanţe atenuante micşorează 
esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei, fie de-
notă despre contribuirea activă a participantului unei 
infracţiuni săvârşite în grup la descoperirea acesteia, 
atunci este temei de aplicare a art.79 CP. Iar în cazuri-
le când circumstanţele atenuante prezente în cauza pe-
nală concretă nu micşorează esenţial gravitatea faptei 
şi a consecinţelor ei, fie nu denotă despre contribuirea 
activă a participantului unei infracţiuni săvârşite în 
grup la descoperirea acesteia, atunci în asemenea caz 
circumstanţele atenuante au ca efect doar atenuarea 
pedepsei penale în limitele prevăzute de sancţiunea 
normei Părţii speciale din CP, ce stabileşte pedeapsa 
pentru infracţiunea respectivă. 

De aceea propunem să fie exclusă din art.79 alin.
(1) CP noţiunea de „circumstanţe excepţionale ale ca-
uzei”, şi anume, adjectivul ,,excepţională”, deoarece, 
la aplicarea pedepsei se ia în consideraţie nu însăşi 
circumstanţa ca atare, ci trebuie să fie luat în consi-
deraţie gradul diferit al influenţei al unui sau altui 
factor în cazul infracţiunii concrete. Totodată, nu este 
excepţională însăşi circumstanţa, ce stă la baza aplică-
rii pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege, ci 
este excepţional anume modul de aplicare a pedepsei, 
în coraport cu regula generală de aplicare a pedepsei, 
stabilită la art.75 alin.(1) Cod penal. 

Ce ţine de întrebarea, care anume categorii de cir-
cumstanţe urmează a fi luate în consideraţie la aplica-
rea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege, 
suntem de părerea că nu putem stabili o listă concre-
tă de circumstanţe, ce micşorează esenţial gravitatea 
faptei şi a consecinţelor ei, precum şi atestă despre 
contribuirea activă a participantului unei infracţiuni 
săvârşite în grup la descoperirea acesteia, deoare-
ce orice circumstanţă, fie ea atenuantă, prevăzută la 
art.76 alin.(1), fie este recunoscută ca fiind atenuantă 
în temeiul art.76 alin.(2) CP, sau una care se referă 
la alte criterii de individualizare a pedepsei, nu poate 
avea un grad prestabilit, de influenţă privind reduce-
rea esenţială a pericolului social, dat fiind faptul că 
această influenţă trebuie să fie apreciată de către in-
stanţa de judeactă, în fiecare caz concret în parte. 

La fel, în opinia noastră, problema aplicării art.79 
CP trebuie cercetată şi prin prisma a aşa instituţii a 
dreptului penal, cum sunt: institutul liberării de răs-
pundere penală, institutul liberării de pedeapsă penală, 
la fel şi institutul cauzelor care înlătură răspunderera 
penală sau consecinţele condamnării, în coraport cu 
institutul individualizării pedepsei penale. Analizând 
aceste instituţii ale dreptului penal, observăm că te-
meiurile ce stau la baza aplicării lor, în mare parte, 



137

Nr. 10-11, 2011 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

coincid cu circumstanţele atenuante prevăzute la alin.
(1) art.76 CP, fie constituie circumstanţe care pot fi 
considerate ca atenuante, la aprecierea instanţei de ju-
decată, în temeiul alin.(2) art.76 CP. 

În aşa mod, odată ce anumite circumstanţe stau la 
baza aplicării instituţiilor menţionate mai sus, şi anu-
me, liberarea de răspundere penală, liberarea de pe-
deapsă penală, fie înlătură consecinţele comdamnării 
şi legea penală nu cere ca acestea să fie circumstanţe 
excepţionale, cu atât mai mult asemenea circumstran-
ţe pot sta şi la baza aplicării unei pedepse mai blân-
de decât cea prevăzută de lege. Or, altfel, rezultă că 
circumstanţele simple, ce nu sunt excepţionale, au un 
efect şi o influenţă mai mare decât anumite circum-
stanţe excepţionale, deoarece prezenţa lor, în general, 
liberează persoana de răspundere penală, de pedeap-
să penală, fie stau la baza încetării cauzei penale şi 
constituie condiţii de prezenţă a cauzelor ce înlătură 
consecinţele condamnării sau răspunderea penală.

Așadar, în opinia noastră, prezenţa circumstanţelor 
ce constituie temei de liberare de răspundere penală, 
de liberare de pedeapsă penală, fie stau la baza înce-
tării cauzei penale şi constituie condiţii de prezenţă a 
cauzelor ce înlătură răspunderea penală, trebuie să 
fie temei obligatoriu de aplicare a art.79 CP RM. De 
aceea propunem completarea art.79 CP RM cu un ali-
neat nou, şi anume, alineatul (2) după cum urmează: 
,,În cazul constatării pe cauza penală a circumstan-
ţelor ce constituie temei de liberare de răspundere 
penală, de liberare de pedeapsă penală, fie constituie 
condiţii de prezenţă a cauzelor ce înlătură răspun-
derea penală şi stau la baza încetării cauzei penale, 
când nu există toate condiţiile de liberare de răspun-
dere penală, de liberare de pedeapsă penală, fie de 
înlăturare a răspunderii penale, instanţa de judecată 
aplică o pedeapsă sub limita minimă, prevăzută de 

legea penală pentru infracţiunea respectivă, sau una 
mai blândă, de altă categorie, ori nu aplică pedeapsa 
complementară obligatorie”. 

Note:

1 Drept penal. Partea generală. Vol. I. Cartier juridic, 
2005, p.580.

2 Macari Ivan. Dreptul penal al Republicii Moldova. 
Partea generală. Chişinău: CE USM, 2002, p.313.

3 С.А. Велиев. Принципы назначения наказания. 
Санкт-Петербург:  Юридический центр пресс, 2004, 
c.244.

4 Становский М.Н. Назначение наказания. Санкт-
Петербург: Юридический центр пресс, 1999, c.278.

5 Брайнин Я.М. Принципы применения наказания по 
советскому уголовному праву. Киев, 1953, c.227.

6 Шаргородский М.Д. Курс советского уголовного 
права. Часть oбщая, т. 2, 1970, c.359-361. 

7 Cauza penală nr.1-229/04, arhiva Judecătoriei Sânge-
rei; cauza penală nr.1-585/06, arhiva Judecătoriei Cahul; 
cauza penală nr.1-49/07, arhiva Judecătoriei Buiucani, 
mun.Chişinău; cauza penală nr.1-5/08, arhiva Judecătoriei 
Anenii Noi; cauza penală nr.1-42/09, arhiva Judecătoriei 
Ciocana, mun.Chişinău. 

8 Cauza penală nr.1-331/09, arhiva Judecătoriei Râş-
cani, mun.Chişinău.

9 Cauza penală nr.1-399/09, arhiva Judecătoriei Râş-
cani, mun.Chişinău. Vezi la fel, cauza penală nr.1-254/09, 
arhiva Judecătoriei Râşcani mun.Chişinău; cauza penală 
nr.1-387/09, arhiva Judecătoriei Râşcani mun.Chişinău; ca-
uza penală nr.1-399/09, arhiva Judecătoriei Râşcani, mun.
Chişinău

10 Cauza penală nr. 1-163/09, arhiva Judecătoriei Buiu-
cani, mun.Chişinău. 

11Dicţionarul limbii române moderne. Editura Acade-
miei Republicii Populare Române, 1958, p.283. 

12 Ibidem, p.148.
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SUMMArY
The right to liberty is one of the main constitutional human rights. In order to assure the protection of 

this right, Moldova Criminal Code in Chapter III „Crimes against liberty, honor and dignity” provides 
crime of “Kidnapping” in art. 164. However, unfortunately, the criminal law of Republic of Moldova does 
not contain a legal definition of the concept of kidnapping and because of this various difficulties appear 
in case of delimitation kidnapping from other crimes and its practical application. 

The outcome of the research conducted in this field, after a deep analysis of the theoretical definitions 
given in the doctrine of criminal law, is the lege ferenda proposal for the content of the art.164 (1) of Mol-
dova Criminal Code. It is considered that this paragraph should have the following content:”kidnapping 
of a person, namely open or hidden capture of the person by moving in another place, against his/her 
will, with his/her subsequent detention”. 

From this definition we can distinguish the elements, segments of kidnapping that determine directly 
the qualification of the illegal act influenced by the three successive actions of the perpetrator: capture of 
the person; moving him/her away in another place, unknown for the relatives or other persons interested 
in his/her release, against his/her will; forced detention of the person in such a place.

In the process of research the author analyzed the legal practice that helped to establish different 
hypothetics that exist in case of kidnapping.

garantat oricărei persoane. Acest drept presu-
pune posibilitatea ființei umane de a se deplasa şi de 
a acţiona după propria sa voinţă, ceea ce reprezintă o 
condiţie esenţială în raport cu activitatea sa şi a rela-
ţiilor sale în societate. Dreptul la libertate este ocro-
tit şi prin mijloace juridico-penale, care îşi realizează 
funcţia prin prevenirea tuturor faptelor prejudiciabile 
ce atentează asupra acesteia. Una dintre aceste fapte 
este stipulată la art.164 CP RM sub denumirea „răpi-
rea unei persoane”. 

Legiuitorul a incriminat pentru prima oară fapta de 
răpire a unei persoane cu titlu de nomen iuris în Codul 
penal din redacţia anului 2002, cu ulterioarele amen-
damente intervenite prin Legea nr.277-XVI/2008, în 
vigoare din 24.05.20091. Cu toate acestea, menţionăm 
că Legea penală a Republicii Moldova, din păcate, 
nu conţine o definire a conceptului de „răpire a unei 
persoane”, motiv din care apar unele dificultăţi la de-
limitarea acesteia de alte infracţiuni, precum şi la apli-
cabilitatea ei practică.

Astfel, art.164 CP RM desemnează fapta prejudi-

ciabilă „Răpirea unei persoane”, dar nu descrie sesi-
zabil semnele laturii obiective a infracţiunii. În cazul 
dat, este prezentă aşa-numita dispoziţie simplă. În 
lipsa unei descrieri exhaustive a materialității faptei, 
apare ca firească întrebarea: Este oare oportun de a 
reține un astfel de model incriminator? Răspunzând la 
această întrebare, savantul rus A.Naumov consideră 
că dispoziţiile sunt simple numai după formă, şi nu 
prin conţinut, ele reprezentând carențe ale conţinutu-
lui legislaţiei, de aceea este necesar a ne detaşa de ast-
fel de dispoziţii2. De această opinie sunt și alți autori. 
Astfel, s-a relevat că norma de incriminare trebuie să 
se conformeze celor trei condiţii de legalitate la nivel 
de incriminare pe care le desprindem din jurisprudența 
CEDO: accesibilitate, claritate și previzibilitate3. 

Totuşi o investigaţie a subiectului o vom concepe 
apelând la DEX, care defineşte noţiunea „a răpi”, ca: 
a lua cu sila pe cineva, a duce cu sine în mod silnic pe 
cineva, a fura4.

Literatura juridică de specialitate conţine în diver-
se surse mai multe definiţii ale răpirii unei persoane, 
cum ar fi: capturarea persoanei contrar dorinţei sau 
voinţei sale, însoţită de schimbarea locului de reşe-
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reptul la libertate reprezintă unul dintre prin-
cipalele drepturi constituţionale ale omului, 



139

Nr. 10-11, 2011 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

dinţă ori de aflare temporară în alt loc şi de privarea ei 
de libertate5; privarea de libertate a unei persoane prin 
mutare, împotriva voinţei acesteia, într-un alt loc de 
unde se află6; capturarea şi deplasarea ilegală a per-
soanei contrar voinţei sale dintr-un mediu social pro-
priu, într-un alt loc cu intenţia de a-l ţine în captivitate 
o anumită perioadă de timp7.

În aceeaşi ordine de idei, menţionăm că, în opi-
nia unor autori, latura obiectivă a infracţiunii răpirea 
unei persoane se limitează la prezenţa a două faze de 
executare a faptei prejudiciabile, cum ar fi deplasarea 
celui răpit din locul unde se afla într-un alt loc cu ulte-
rioara limitare a libertăţii8. Nu putem agrea această vi-
ziune, întrucât o asemenea abordare a laturii obiective 
a infracţiunii de răpire a persoanei nu caracterizează 
pe deplin comportamentul făptuitorului. Considerăm 
că autorii interpretării restrictive a conceptului de „ră-
pire a persoanei” ignoră unele semne ce caracterizea-
ză latura obiectivă a infracţiunii, ceea ce negativ influ-
enţează asupra încadrării acesteia. Plus la toate, dacă 
e să caracterizăm latura obiectivă a răpirii persoanei, 
drept „ocuparea (capturarea) persoanei vii, însoţită de 
limitarea libertăţii personale a acesteia”, atunci rămâ-
ne neclar care sunt liniile de demarcare dintre răpirea 
persoanei şi alte infracţiuni, precum luarea de ostatici 
(art.280 CP RM) sau privaţiunea ilegală de libertate 
(art.166 CP RM). Dacă captarea forţată a victimei şi 
deplasarea acesteia nu au avut drept scop ţinerea lui 
în locul stabilit de făptuitor şi necunoscut apropiaţilor 
celui răpit, atunci astfel de acţiuni nu pot fi calificate 
drept răpirea unei persoane, dar mai degrabă trebuie 
să fie considerate drept luare de ostatici, în dependen-
ţă de alte circumstanţe reale ale cauzei.

Alţi autori9, pe lângă semnele sus-menţionate, dis-
ting şi un astfel de semn al laturii obiective a răpirii 
persoanei, precum sustragerea victimei din „mediul 
social de habitare” sau „micromediul obişnuit de 
trai”. 

Considerăm această viziune ca fiind expresia unei 
interpretări extensive a semnelor laturii obiective; or, 
categoriile de „mediul social de habitare” sau „mi-
cromediul obişnuit de trai”, nu oferă o caracterizare 
precisă a acestora. Ţinem să remarcăm că, întrucât 
aceste categorii poartă un caracter estimativ, aplicarea 
lor va complica procesul de încadrare juridică a faptei 
de răpire a unei persoane. Aceasta deoarece catego-
ria „mediul social de habitare” presupune studierea 
condiţiilor şi a modului de viaţă a persoanei răpite, 
a cercului de persoane şi a condiţiilor climaterice de 
abitare, nivelul de confort al locului de habitare etc. 
şi ulteriorul comportament a lor cu condiţiile reale de 
după răpire în scopul asigurării unei încadrări corecte. 

Dar, toate aceste momente se transformă în obiect de 
demonstrare, ceea ce îngreunează neîntemeiat înca-
drarea acţiunilor făptuitorului. 

Cu referire la al doilea termen: utilizarea categoriei 
„micromediul obişnuit de trai” în partea descriptivă a 
dispoziţiei normei de incriminare, acesta ar presupune 
angajarea protecţiei nu numai a libertăţii fizice a per-
soanei răpite, dar şi este menită de a garanta dreptul 
mediului în care se află ultimul, ceea ce lărgeşte car-
dinal conceptul de obiect juridic al acestei infracţiuni, 
dar care nu este posibil de a fi acoperit din punct de 
vedere legal şi, cu atât mai mult, din punct de vedere 
ştiinţific. 

Mai mult ca atât, pentru comiterea acestei infracţi-
uni nu are relevanţă locul sau timpul săvârşirii faptei; 
o persoană poate fi răpită dintr-un loc cunoscut sau 
nu, de la domiciliu, serviciu sau din stradă, în timpul 
zilei sau noaptea, important este ca persoana a fost 
capturată, luată şi deplasată din acest loc, fără consim-
ţământul ei. Nu putem încadra fapta ca răpire a unei 
persoane în cazul când „victima” părăseşte locul află-
rii ei benevol, imitând răpirea ei. În această ipoteză, 
în dependenţă de scopul urmărit, vom încadra fapta 
în conformitate cu art.189 CP RM (şantajul) sau cu 
art.190 CP RM (escrocheria)10.

La caracterizarea laturii obiective a răpirii persoa-
nei, considerăm inconsecventă și poziţia unor autori11, 
care opinează: „Ocuparea (capturarea) şi deplasarea 
– sunt două elemente obligatorii ale laturii obiec-
tive. În urma răpirii, victima este răpită din mediul 
său social familiar, pierde capacitatea de a stabili lo-
cul aflării la apreciere proprie, de a se deplasa liber în 
spaţiu”. Dacă în calitate de elemente obligatorii ale 
componenţei de infracţiune sunt determinate astfel 
de trăsături, precum capturarea şi deplasarea, atunci 
cum ele se îmbină cu pierderea capacităţii de a stabili 
locul aflării şi de deplasare liberă? Anume reţinerea ei 
în mod ilegal, înţeleasă drept limitarea deplasării, şi, 
drept consecinţă, excluderea posibilităţii de constatare 
liberă a locului aflării persoanei răpite, este necesar a 
recunoaşte ca un element obligatoriu al componenţei 
de răpire a persoanei. Nu are importanţă faptul dacă 
victima cunoaşte acel loc sau nu, este suficient ca vic-
tima să nu fi mers de bunăvoie în acel loc.

În ceea ce priveşte perioada de timp a reţinerii ile-
gale a victimei, Legea penală a Republicii Moldova 
nu conţine nici o precizare, fapt care ne permite să 
afirmăm că această durată poate varia, de la caz la caz. 
Abordând limita inferioară de timp, considerăm că ea 
trebuie sa dureze atât încât victima să fie împiedicată 
să se deplasese şi să acţioneze conform propriei do-
rinţe, însă să nu fie extrem de redusă (câteva secunde 
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sau minute). Menţionăm că durata reţinerii persoanei 
nu are importanţă la încadrarea juridică a faptei, însă 
urmează să fie luată în consideraţie la individualiza-
rea pedepsei penale. Pentru ilustrarea acestei alegaţii, 
vom lua în vizor următoarele cauze din practica judi-
ciară: 

a) L.I. și S.P. la data de 20 decembrie 2008, apro-
ximativ pe la orele 19:00, (subl. ne aparține – n.a.) 
[...] urmărind scopul răpirii persoanelor, împreună 
cu încă alte persoane neidentificate, [...] la pro-
punerea lor prin aplicarea violenței fizice asupra 
cetățenilor P.S., G.V. și N.V., [...] contrar voinței lor 
i-au urcat în automobilul lui L.I. [...], astfel, trans-
portându-i și privându-i de libertate pe P.S., G.V. și 
N.V. până pe data de 21.12.2008 în jurul orei 06:30 
(subl. ne aparține – n.a.), când au fost scoși din au-
tomobil și lăsați [...]12. 

b) V.A. și G.T. la 2 aprilie 2010 în jurul orei 13:00 
din motiv că Ț.I. nu a restituit datoria de bani față 
de V.A. și I.T. și de a-i cere datoria l-au răpit în mod 
forțat contrar voinței sale cauzându-i leziuni corpo-
rale ușoare cu dereglarea sănătății de scurtă dura-
tă [...] și l-au mutat cu automobilul [...] în marginea 
orașului [...] prin ce l-au privat de libertate [...] timp 
de la ora 14:00 până la ora 15:00 (subl. ne aparține 
– n.a.)13. 

Observăm că durata de timp variază de la caz la 
caz, și anume, în primu caz timpul privării de libertate 
a depășit 10 ore (V.A. și G.T. au fost condamnați, de 
asemenea, în baza lit.b) alin.(2) art.164 CP RM), iar 
în al doilea caz, durata privării constituie o oră (L.I. 
și S.P. au fost condamnați în baza lit.b) și e) alin.(2) 
art.164 CP RM). 

În urma examinării mai multor studii în materie, 
analizând definiţiile doctrinarilor, propunem în ca-
litate de lege ferenda, următorul conţinut al alin.(1) 
art.164 CP RM: răpirea persoanei, adică capturarea 
pe ascuns sau deschis a unei persoane urmată de 
luarea şi deplasarea, împotriva voinţei acesteia, în-         
tr-un alt loc de unde se afla, cu ulterioara ei reţinere 
ilegală.

Infracţiunea de răpire a unei persoane este o in-
fracţiune comisivă, deoarece se realizeză din punct de 
vedere obiectiv numai prin acţiune. Astfel, din conţi-
nutul definiţiei propuse, am putea evidenţia elemen-
tele susceptibile de realizare a elementului material 
– capturarea victimei din locul aflării acesteia, luarea 
şi deplasarea ei într-un alt loc și reţinerea în mod ile-
gal. Potrivit opticii majoritare, infracţiunea dată poate 
fi săvârşită fie pe ascuns, fie deschis, prin înşelăciune, 
abuz de încredere, însoţită de violență fizică sau psi-
hică etc. 

Astfel, din cele expuse mai sus, distingem urmă-
toarele etape obligatorii, ce constituie partea integran-
tă a laturii obiective a faptei de răpire a unei persoane, 
care determină direct încadrarea acţiunii prejudiciabi-
le, compusă din trei acţiuni ale făptuitorului, având o 
natură succesivă şi obligatorie: capturarea persoanei; 
luarea şi deplasarea ei în locul ce nu constituie locul 
aflării lui conform voinţei sale, necunoscut persoane-
lor apropiate ale celui răpit şi altor persoane cointe-
resate în eliberarea lui; reţinerea forţată a acestuia în-    
tr-un astfel de loc. 

De altfel, o astfel de interpretare o regăsim şi în Ho-
tărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 
Moldova cu privire la practica judiciară în procesele 
penale despre şantaj nr.16 din 07.11.200514. Potrivit 
pct.15 al acestei hotărâri, săvârşirea răpirii presupune 
succesiunea următoarelor acţiuni: 1) capturarea victi-
mei; 2) luarea în pofida voinţei şi deplasării victimei 
de la locul permanent sau provizoriu (locul de trai, de 
muncă, de odihnă, de tratament etc.); 3) reţinerea victi-
mei, inclusiv cu privarea deplină de libertate. Conside-
răm că o astfel de interpretare cauzală este cât se poate 
de potrivită pentru conceptul de răpire a unei persoane, 
dar aceasta trebuie să fie ridicată la rang de lege.

În context, în vederea ilustrării etapelor de săvârșire 
a faptei de răpire a unei persoane, aducem următorul 
caz din practica judiciară: P.S. a fost condamnat în 
baza lit.d) alin.(2) art.164 CP RM. În fapt, instanța de 
fond a constatat că, P.S., la 19.03.2007, orele 17.00, 
[...] 1-a răpit pe minorul M.N., a.n. 2001, pe care l-a 
urcat forţat (subl. ne aparține – n.a.) în automobilul 
său [...] şi 1-a dus (subl. ne aparține – n.a.) într-o li-
vadă de mere, izolându-1 într-o vagonetă, unde 1-a 
privat de libertate (subl. ne aparține – n.a.) până la 
data de 20.03.2007, orele 13:00)15. 

De asemenea, în literatura de specialitate sunt ex-
puse păreri, precum că elementele constitutive ale 
răpirii unei persoane poartă un caracter formal, de-
oarece legiuitorul descrie latura obiectivă a infrac-
ţiunii limitându-se la un singur element principal al 
ei – fapta prejudiciabilă. Însă, după părerea noastră, 
infracţiunea examinată trebuie să fie construită de le-
gislator după tipul dispoziţiilor descriptive, după cum 
am propus mai sus, adică în conţinutul dispoziţiei sau 
într-o normă separată ce ar reţine nu numai acţiunea 
principală, ci şi apelând la enunţarea concretă a fa-
zelor de executare a acesteia. În acest caz, va fi clar 
că infracţiunea se va consuma din momentul reținerii 
persoanei. Amintim, în acest context, că normele de 
incriminare trebuie să fie precise şi să nu lase loc de 
interpretări; or, doar o astfel de abordare a subiectului 
va ridica calitatea înfăptuirii justiţiei.
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SUMMArY
In this article, it is argued that to the Regulation on the marking of goods produced by factories, 

adopted in 1830 by a Senate Ukase of the Russian Empire, was given the status of special law contain-
ing penal provisions concerning the frame of industrial property, represented by trade marks. From this 
point of view, the legal act in question may be likened to the Romanian Law on trademarks and trade 
of 30.05.1879, which included a penal norm (art.13). It is also revealed that the purpose of art.1354 of 
the Criminal and Correctional Penalties Code of 1845 is expressed not in the protection of the tax and 
customs interests of the state (which were already sufficiently protected by the penal rules that incrimi-
nated the tax and customs offences), but in the protection of the rights and interests of the manufacturers 
and other economic agents. It is recorded that only in the presence of the purpose of obtained profit, the 
release of the manufactured object against the clauses of a privilege on the invention may attract penal 
action provided by art.622 of the Penal Code of 1903. It is shown that with the adoption of art.199 of the 
Penal Code of the Ukrainian SSR of 23.08.1922, there was registered the inclusion of the trade name in 
the field of penal defense of the industrial property.

finitivat. Doar în trei judeţe din sudul Basarabiei 
(Ismail, Bolgrad, Cahul) a revenit, pentru o scurtă pe-
rioadă de timp (1856-1878), dreptul penal român1.

În Imperiul Rus, despre apariţia proprietăţii indus-
triale se poate vorbi începând cu epoca constituirii 
relaţiilor capitaliste în economie. Reglementarea nor-
mativă a raporturilor, legate de individualizarea măr-
furilor şi serviciilor, a apărut, ca şi în România, în sec. 
al XIX-lea. Astfel, în 1830, printr-un Ucaz al Senatu-
lui, este adoptat Regulamentul cu privire la marcarea 
mărfurilor produse de fabrici2. În cadrul acestui act 
normativ, se caracteriza importanţa mărcilor aplicate 
pe mărfuri, se stabilea ordinea de aplicare a acestora şi 
de înregistrare a modelelor de mărci, precum şi se pre-
vedea răspunderea penală pentru contrafacerea mărfii 
sau a mărcii. În acest mod, se poate susţine că Regula-
mentului cu privire la marcarea mărfurilor produse de 
fabrici i s-a atribuit statutul de lege specială conţinând 
dispoziţii penale care privesc domeniul proprietăţii in-
dustriale, reprezentat de mărci. Din acest punct de ve-
dere, actul normativ în cauză poate fi asemănat cu Le-
gea României privind mărcile de fabrică şi comerţ din 

30.05.1879, care cuprindea şi o normă penală (art.13).
Pentru prima oară, o normă penală, ca parte a unui 

act legislativ de sorginte penală, a apărut în 1842, 
în Culegerea de legi penale ale Imperiului Rus3. La 
concret, în cap. 6 „Cu privire la încălcarea statutelor 
vamale”, art.603 şi 604 stabileau răspunderea pentru 
contrafacerea mărcilor aparţinând unor producători 
ruşi, aplicate pe mărfurile ruseşti şi, respectiv, pentru 
falsificarea mărcilor aparţinând unor producători ruşi 
aplicate pe mărfurile de import.

O regândire a concepţiei protecţiei penale a propri-
etăţii industriale, reprezentate de mărci, s-a produs în 
Codul de pedepse criminale şi corecţionale din 18454. 
Astfel, la art.1354 al respectivului act legislativ, se pre-
vedea răspunderea pentru contrafacerea mărcii străine 
aplicate cu autorizarea guvernului pe produsele arti-
zanale sau pe cele ale fabricilor ori uzinelor. Scopul 
acestei norme penale se exprima nu atât în protecţia 
intereselor fiscale şi vamale ale statului (care erau deja 
apărate suficient prin normele penale care incriminau 
faptele de factură fiscală şi vamală), cât în ocrotirea 
drepturilor şi intereselor producătorilor şi ale altor 
agenţi economici.

Prin „contrafacerea mărcii”, se avea în vedere re-

REGLEMENTAREA  RĂSPUNDERII  PENTRU  FAPTELE 
INFRACŢIONALE  ÎN  DOMENIUL  PROPRIETĂŢII 
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a 1828, procesul de înlăturare a dreptului penal 
naţional în Basarabia, început în 1818, a fost de-
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producerea mărcii în toate detaliile sale, adică imitarea 
deplină a mărcii5. De asemenea, sub incidenţa noţiunii 
în cauză intra aplicarea unor mărci autentice extrase de 
pe mărfurile acelui producător căruia îi aparţinea re-
spectiva marcă6. În acelaşi timp, punerea în circulaţie a 
mărfurilor având aplicate mărci contrafăcute se califica 
drept escrocherie, dar numai dacă mărfurile date erau 
exportate sau importate7. O asemenea stare de lucruri 
se datora încheierii, la 06.05.1870, între Rusia, Franţa 
şi Marea Britanie, a unui acord – Declaraţia cu privire 
la mărcile de fabrică. Tocmai din această cauză, scăpa 
incidenţei legii penale punerea în circulaţie exclusiv 
pe teritoriul Imperiului Rus a mărfurilor având aplica-
te mărci contrafăcute. 

Odată cu dezvoltarea mai accelerată a modelului 
capitalist de producţie, a luat amploare şi folosirea 
mărcilor. Această practică a început să fie sprijinită tot 
mai mult de autorităţile statului, prin acordarea titluri-
lor de protecţie, dar şi prin stabilirea răspunderii penale 
pentru folosirea ilegală a mărcilor străine. În consecin-
ţă, în 1906, Codul de pedepse criminale şi corecţionale 
din 1845 a fost completat cu trei articole – art.1357-1, 
1357-2, 1357-3 – a căror destinaţie a fost asigurarea 
protecţiei penale a proprietăţii industriale, reprezentate 
de mărci, prin incriminarea folosirii ilegale a mărcii 
străine. În respectivele norme penale, este prezentată o 
listă limitativă a manifestărilor care intra sub incidenţa 
noţiunii „folosirea ilegală a mărcii străine”: expunerea 
mărcii străine, a unui semn similar cu marca străină 
sau a unei mărci cu inscripţii sau imagini interzise pe 
mărfuri, pe ambalajul mărfurilor sau pe recipientele în 
care se păstrează mărfurile, într-un anunţ publicitar, 
într-un catalog de mărfuri sau pe imprimate; păstrarea 
unor astfel de mărfuri, ambalaje sau recipiente într-o 
încăpere comercială ori comercializarea mărfurilor pe 
care sunt aplicate asemenea mărci sau semne.

Reforma socială de amploare din 1861 a stimulat 
dezvoltarea producţiei industriale, condiţionând adop-
tarea unei noi legi, sincronizate cu necesităţile vremii, 
cu privire la mărci. Astfel, o nouă etapă a ocrotirii pe-
nale a proprietăţii industriale a fost marcată de adopta-
rea Legii cu privire la mărci din 18968. În conformitate 
cu prevederile acestei legi, apariţia dreptului asupra 
mărcii era pusă în legătură cu înregistrarea ei la Mi-
nisterul Comerţului şi Industriei. Pe parcursul aplicării 
Legii cu privire la mărci din 1896, aceasta a cunos-
cut mai multe completări. Datorită acestora, legea în 
cauză a fost adaptată încontinuu relaţiilor comercial-
industriale desfăşurate în condiţiile unui capitalism în 
ascensiune.

Precizăm că, potrivit art.19 al respectivului act le-
gislativ, încălcarea dreptului exclusiv de exploatare 
a mărcii, indiferent de repararea prejudiciului cauzat 
victimei, este pasibilă de răspundere penală în co-

respundere cu legislaţia penală şi tratatele încheiate 
cu alte state. Astfel, putem observa că, şi de această 
dată, accentul se plasează pe protecţia tot mai energică 
a drepturilor şi intereselor producătorilor şi ale altor 
agenţi economici, care erau deţinătorii sau utilizatorii 
de drept ai mărcilor.

Existenţa destul de îndelungată a Codului de pe-
depse criminale şi corecţionale din 1845 a suscitat ne-
cesitatea înlocuirii acestei codificări printr-o alta, care 
ar fi în acord cu necesităţile vremii. Începând cu anii 
70 ai sec. al XIX-lea, penaliştii ruşi au semnalat asupra 
disonanţei Codului de pedepse criminale şi corecţiona-
le din 1845 cu principiile, ideile şi concepţiile dreptu-
lui penal modern, asupra discreditării şi nocivităţii sis-
temului sancţionator statuat de respectiva codificare, 
precum şi asupra inaplicabilităţii multora din artico-
lele Codului de pedepse criminale şi corecţionale din 
1845, din cauza defectelor grave tehnico-legislative9. 
Elaborarea unui nou act legislativ codificat în dome-
niul dreptului penal a durat din 1881 până în 1902, iar 
la 22.03.1903 acesta a fost adoptat10. Trebuie de men-
ţionat că Codul penal din 1903 a fost pus în aplicare 
nu instantaneu, dar etapizat, începând cu iunie 1904. 
Deşi în 1905 şi 1908 s-a încercat punerea în aplicare 
în întregime a Codului penal din 1903, aceste eforturi 
nu au reuşit11.

Codul penal din 1903 conţinea cap. 35 „Cu privire 
la faptele îndreptate împotriva drepturilor de autor şi 
privilegiilor asupra invenţiei”. Un interes mai sporit îl 
prezintă art.621 şi 622, care fac parte din acest capitol. 
Astfel, conform art.621 al CP din 1903, era pedepsit 
cu arest sau cu amendă în mărime de 500 de ruble cel 
care fie folosea neautorizat un privilegiu, eliberat în 
modul stabilit de lege, asupra unei invenţii, fie îşi aro-
ga dreptul de reproducere a desenului sau modelului 
industrial.

Din norma în cauză, reiese că proprietatea indus-
trială, reprezentată de invenţii, putea fi ocrotită penal-
mente numai cu condiţia prezenţei unui privilegiu (adi-
că a unui titlu de protecţie), eliberat în modul stabilit 
de lege. Respectivul privilegiu permitea deţinătorului 
lui exercitarea exclusivă a dreptului asupra invenţiei, 
exercitare exprimată în introducerea invenţiei în cir-
cuitul economic, folosirea, vânzarea, cesiunea acesteia 
sau alte asemenea operaţiuni.

În ce priveşte arogarea dreptului de reproducere 
a desenului sau modelului industrial, natura acestei 
fapte este apropiată de cea a folosirii neautorizate a 
unui privilegiu, eliberat în modul stabilit de lege, asu-
pra unei invenţii. Or, arogarea dreptului de reprodu-
cere a desenului sau modelului industrial se exprimă 
în reproducerea desenului sau modelului industrial pe 
mărfuri confecţionate artizanal sau în condiţii de fabri-
că ori uzină, în lipsa acordului deţinătorului dreptului 



Nr. 10-11, 2011REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

144

exclusiv asupra exploatării acelui desen sau model in-
dustrial.

În alt context, art.622 al CP din 1903 prevedea 
răspundere pentru fapta de păstrare în scopul vinde-
rii, import în scopul vinderii sau vânzarea unui obiect 
fabricat contrar prevederilor unui privilegiu asupra in-
venţiei. Ca şi infracţiunea prevăzută la art.621 al CP 
din 1903, cea prevăzută la art.622 al CP din 1903 se 
pedepsea cu arest sau cu amendă în mărime de 500 de 
ruble.

Este notabil că, doar în prezenţa scopului de obţine-
re a profitului, punerea în circulaţie a obiectului fabri-
cat, contrar clauzelor unui privilegiu asupra invenţiei, 
putea să atragă intervenţia legii penale. În acelaşi timp, 
aşa cum susţine just N.S. Taganţev, chiar şi în ipote-
za importului în scopul vinderii a unui obiect fabricat 
contrar prevederilor unui privilegiu asupra invenţiei, 
nu doar un comerciant, dar şi o persoană, care desfă-
şura operaţiuni de comerţ ilegale, putea fi subiect al 
infracţiunii specificate la art.622 al CP din 190312.

Din cele menţionate mai sus, se poate vedea că le-
gislaţia penală a Rusiei presovietice reglementa într-o 
manieră suficientă pentru acea vreme ocrotirea penală 
a proprietăţii industriale. Ceea ce s-a încercat a se con-
turba la etapa următoare a dezvoltării relaţiilor sociale, 
odată cu instaurarea în 1917 a Puterii sovietice.

Astfel, primul act normativ al Rusiei sovietice 
în domeniul protecţiei proprietăţii industriale a fost 
Decretul Sovietului Comisarilor Norodnici (SCN) 
din 15.08.1918 cu privire la taxa asupra mărcilor13. 
Сonform acestui act normativ, toate autorizaţiile asu-
pra mărcilor, eliberate de autorităţile ţariste întreprin-
derilor ruse sau celor din străinătate, urmau a fi reîn-
registrate la Comisariatul norodnic al comerţului şi 
industriei. În caz contrar, autorizaţiile asupra mărcilor 
îşi pierdeau valabilitatea.

La 30.06.1919, printr-un Decret al SCN, a fost 
aprobat Regulamentul cu privire la invenţii14. Trebuie 
de consemnat că, în perioada 1917-1919, formal, şi-a 
păstrat valabilitatea legislaţia cu privire la invenţii a 
Imperiului Rus. Totuşi, în condiţiile promovării „co-
munismului militant”, era cu neputinţă exploatarea de 
către inventator a creaţiei lui tehnice în cadrul procesu-
lui de producţie. În consecinţă, prin Decretul SCN din 
30.06.1919, au fost abrogate toate legiuirile cu privire 
la invenţii adoptate până la intrarea în vigoare a numi-
tului decret.

Desigur, în contextul studiului de faţă, ne intere-
sează mai mult apărarea penală a proprietăţii indus-
triale pe teritoriul actual al Republicii Moldova. În 
acest plan, este cazul de menţionat că, la 12.10.1924, 
a fost formată Republica Autonomă Sovietică Socia-
listă Moldovenească (RASSM). Potrivit Constituţiei, 
acestei formaţiuni teritoriale autonome din compo-

nenţa RSS Ucrainene, pe teritoriul RASSM „se aplica 
legislaţia penală unională şi cea ucraineană”15. Codul 
penal al RSS Ucrainene16 a fost adoptat de Comitetul 
Executiv Central (CEC) al Ucrainei la 23.08.1922 şi 
pus în aplicare la 15.09.1922.

În opinia lui S.Brînza, acest Cod penal repre-
zintă o copie aproape identică a CP al RSFSR din 
26.05.192217. Organele legislative ale RSS Ucrainene 
au păstrat chiar aceeaşi ordine a articolelor şi acelaşi 
conţinut al articolelor ca şi în Codul penal al RSFSR 
din 26.05.192218.

Astfel, în capitolul VI „Infracţiuni patrimoniale” 
al Părţii speciale a Codului penal al RSS Ucrainene 
din 23.08.1922, atenţia ne atrag art.198 şi 199. Con-
form art.198 din Codul penal al RSS Ucrainene din 
23.08.1922, se pedepsea cu muncă silnică pe un ter-
men de până la un an sau cu amendă în mărime triplă 
faţă de profitul ilegal obţinut de către făptuitor, folosi-
rea neautorizată în scop de cupiditate a invenţiei stră-
ine sau a privilegiului asupra invenţiei înregistrate în 
modul stabilit de lege.

Se poate lesne observa că această normă penală 
păstrează în principiu maniera de reglementare a răs-
punderii penale, specifică art.621 al CP din 1903. De-
osebirea constă în aceea că, în art.621 al CP din 1903, 
se prevedea răspunderea doar pentru folosirea neau-
torizată a unui privilegiu, eliberat în modul stabilit de 
lege, asupra unei invenţii. Nu şi pentru folosirea ne-
autorizată a invenţiei străine. De asemenea, conform 
art.621 al CP din 1903, nu avea un caracter obligatoriu 
scopul de cupiditate. Nu, în ultimul rând, remarcăm 
că, în art.198 din CP al RSSU din 23.08.1922, spre 
deosebire de art.621 al CP din 1903, nu se prevede 
răspundere pentru arogarea dreptului de reproducere a 
desenului sau modelului industrial.

În conformitate cu art.199 al CP al RSSU din 
23.08.1922, se pedepsea cu muncă silnică pe un ter-
men de până la un an sau cu amendă în mărime triplă 
faţă de profitul ilegal obţinut de către făptuitor, folosi-
rea neautorizată în scop de concurenţă neloială a măr-
cii, desenului sau modelului industrial ori a denumirii 
comerciale aparţinând unei alte persoane.

Elementul de noutate îl constituie includerea de-
numirii comerciale în sfera de apărare penală a pro-
prietăţii industriale. În rest, în art.199 al CP al RSSU 
din 23.08.1922, erau reproduse ideile care transpar din 
dispoziţiile art.1357-1, 1357-2, 1357-3 ale Codului de 
pedepse criminale şi corecţionale din 1845, art.19 al 
Legii cu privire la mărci din 1896, precum şi art.621 al 
CP din 1903 (în partea referitoare la arogarea dreptului 
de reproducere a desenului sau modelului industrial). 
Totodată, este consemnabil că, spre deosebire de sfera 
de aplicare a reglementărilor precedente, sfera de apli-
care a art.199 al CP al RSSU din 23.08.1922 este cir-
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cumstanţiată de prezenţa unui scop special, şi anume, a 
unui scop de concurenţă neloială. Aceasta presupunea 
că făptuitorul urmăreşte captarea clien telei agentului 
economic-victimă, pe calea încălcării unor norme de-
ontologice aplicabile în mediul de afaceri.

În legătură cu constituirea URSS în 1924, a apărut 
necesitatea unei reglementări centralizate a protecţiei 
proprietăţii industriale. Drept urmare, la 12.02.1926, 
CEC şi SCN al URSS au adoptat Regulamentul cu pri-
vire la mărci19. Trebuie de consemnat că acesta nu con-
ţinea reglementări prea diferite faţă de Legea cu privire 
la mărci din 1896, fiind adaptată condiţiilor unei eco-
nomii de piaţă. Or, aşa-numita „noua politică econo-
mică” (НЭП) a stimulat pentru scurt timp dezvoltarea 
raporturilor mărfar-pecuniare în statul sovietic.

În această perioadă, apare necesitatea adoptării 
unor noi legi penale. Drept urmare, la 06.06.1927, 
CEC al RSSU a adoptat noul Cod penal al RSSU20. 
În cadrul cap. VII „Infracţiuni patrimoniale”, putem 
identifica două articole care sunt similare după conţi-
nut cu art.198 şi 199 din CP al RSSU din 23.08.1922. 
Astfel, potrivit art.177 al CP al RSSU din 06.06.1927, 
se pedepsea cu muncă silnică pe un termen de până la 
trei luni sau cu amendă în mărime de până la 1000 de 
ruble, folosirea neautorizată a invenţiei cu încălcarea 
regulilor stabilite în legislaţia cu privire la brevetele 
de invenţie. În acelaşi timp, conform art.178 al CP al 
RSSU din 06.06.1927, se pedepsea cu muncă silnică 
pe un termen de până la şase luni sau cu amendă în mă-
rime de până la 3000 de ruble, folosirea neautorizată 
în scop de concurenţă neloială a mărcii, desenului sau 
modelului industrial ori a denumirii comerciale aparţi-
nând unei alte persoane. Diferenţa specifică, demnă de 
remarcat, este doar lipsa menţiunii cu privire la scopul 
de cupiditate în art.177 al CP RSSU din 06.06.1927. 
În acest mod, sfera de aplicare a acestei norme a fost 
lărgită în comparaţie cu cea a art.198 din CP al RSSU 
din 23.08.1922.

Ulterior, în 1931, art.177 al CP al RSSU din 
06.06.1927 a suferit anumite modificări. Astfel, în 
noua sa redacţie, acest articol stabilea pedeapsa de 
muncă silnică pe un termen de până la trei luni sau 
de amendă în mărime de până la 1000 de ruble pentru 
răspândirea informaţiilor privind invenţia, fără con-
simţământul inventatorului, până la publicarea ofici-
ală a datelor din cererea de înregistrare. S-a renunţat 
la incriminarea folosirii neautorizate a invenţiei cu 
încălcarea regulilor stabilite în legislaţia cu privire la 
brevetele de invenţie.

La sfârşitul anilor 1920, odată cu abolirea aşa-nu-
mitei „noi politici economice” şi trecerea la măsuri-
le administrative de gestionare a economiei, mărcile 
încep să-şi piardă din semnificaţie pe piaţa internă a 
URSS. Însă, în comerţul exterior, ele continuau să fie 

considerate necesare. Creşterea importului de produse, 
precum şi apariţia unui mare volum de mărfuri de larg 
consum la sfârşitul anilor 1930 au condiţionat adapta-
rea legislaţiei cu privire la protecţia mărcilor la noile 
realităţi sociale. De aceea, la 07.03.1936, a fost adop-
tată Decizia CEC şi SCN al URSS cu privire la mărcile 
de producţie şi mărcile comerciale21. În corespundere 
cu acest act normativ, prezenţa mărcii de producţie nu 
elibera întreprinderea de obligaţia de a aplica marca 
comercială pe mărfurile fabricate. Prin acesta, a fost 
consacrată practica folosirii în paralel a două tipuri de 
mărci: mărcile de producţie şi mărcile comerciale.

La 05.03.1941, SCN al URSS a adoptat Regula-
mentul cu privire la invenţii şi inovaţiile tehnice, pre-
cum şi ordinea de finanţare a activităţii de elaborare a 
invenţiilor, inovaţiilor tehnice şi propunerilor de raţi-
onalizare22. Interesează mai cu seamă pct.12 al acestui 
act normativ. Potrivit lui, atrage răspundere penală şi 
patrimonială însuşirea calităţii de autor al invenţiei, 
folosirea neautorizată a invenţiei sau răspândirea in-
formaţiilor despre esenţa invenţiei până la publicarea 
oficială a datelor din cererea de înregistrare de către in-
ventatorul însuşi sau de către altă persoană ori de către 
o întreprindere, prin încălcarea ordinii stabilite de titlul 
V al Regulamentului cu privire la invenţii şi inovaţiile 
tehnice, precum şi ordinea de finanţare a activităţii de 
elaborare a invenţiilor, inovaţiilor tehnice şi propune-
rilor de raţionalizare din 05.03.1941.

Adoptarea acestei norme a suplinit lacuna creată 
din cauza modificării, în 1931, a art.177 al CP al RSSU 
din 06.06.1927, prin care s-a renunţat la incriminarea 
folosirii neautorizate a invenţiei cu încălcarea regulilor 
stabilite în legislaţia cu privire la brevetele de invenţie. 
În acelaşi timp, pentru prima dată, a fost incriminată 
însuşirea calităţii de autor al invenţiei. Dezavantajul 
pct.12 al Regulamentului cu privire la invenţii şi ino-
vaţiile tehnice, precum şi ordinea de finanţare a acti-
vităţii de elaborare a invenţiilor, inovaţiilor tehnice şi 
propunerilor de raţionalizare din 05.03.1941 constă în 
aceea că această normă presupunea aplicarea legii pe-
nale prin analogie pentru însuşirea calităţii de autor al 
invenţiei. De fapt, această nesocotire flagrantă a prin-
cipiului legalităţii era caracteristică legislaţiei sovieti-
ce a acelor timpuri.

Actele normative, adoptate în anii 1920-1940, au 
reprezentat fundamentul concepţional pentru regle-
mentările în domeniul proprietăţii industriale adoptate 
în anii 1960-1980. Astfel, conform Hotărârii Sovietului 
Miniştrilor al URSS, nr.442 din 15.05.1962, cu privire 
la mărci23, prin „marcă”, se înţelegea semnul distinctiv 
(imagine, o anumită prezentare de cuvinte, combinaţie 
de litere, imagine figurativă etc.) aplicat pe marfă, pe 
ambalajul mărfii sau pe eticheta ataşată mărfii, în ve-
derea deosebirii mărfii de alte mărfuri similare. Mai 
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târziu, la 08.01.1974, Comitetul de Stat al Sovietului 
Miniştrilor al URSS al invenţiilor şi descoperirilor a 
adoptat un Regulament cu privire la mărci24. Acesta 
prevedea că marca reprezintă un semn, înregistrat în 
modul stabilit de lege, a cărui destinaţie este de a servi 
la deosebirea mărfurilor unei întreprinderi de mărfuri-
le similare ale altei întreprinderi.

În ce priveşte reglementarea răspunderii penale 
pentru infracţiunile în domeniul proprietăţii indus-
triale, la 24.03.1961, Sovietul Suprem al RSS Mol-
doveneşti a adoptat Legea RSS Moldoveneşti despre 
aprobarea Codului penal al RSS Moldoveneşti25. Ini-
ţial, în cap. IV „Infracţiuni contra drepturilor politice, 
de muncă şi altor drepturi ale cetăţenilor”, răspunde-
rea pentru asemenea infracţiunii era stabilită doar la 
art.141 „Încălcarea dreptului de inventator”. Conform 
acestei norme, răspunderea se prevedea pentru însuşi-
rea calităţii de autor asupra unei invenţii, constrânge-
rea la coautorat, precum şi divulgarea esenţei inven-
ţiei, până la depunerea cererii de brevet, fără consim-
ţământul inventatorului. Nu este greu de observat că 
art.141 al CP RSSM din 24.03.1961 nu face decât să 
reproducă aproape cu fidelitate conţinutul pct.12 al Re-
gulamentului cu privire la invenţii şi inovaţiile tehnice, 
precum şi ordinea de finanţare a activităţii de elaborare 
a invenţiilor, inovaţiilor tehnice şi propunerilor de raţi-
onalizare din 05.03.1941.

Abia după aproximativ 35 de ani, în condiţiile sta-
tului independent şi suveran Republica Moldova, a 
fost completat cadrul reglementar penal dedicat ocro-
tirii proprietăţii industriale. La concret, la 20.02.1996, 
prin Legea Republicii Moldova cu privire la modifica-
rea şi completarea unor acte legislative26, a fost adop-
tat art.1412 „Încălcarea dreptului deţinătorului titlului 
de protecţie privind obiectele proprietăţii industriale”. 
La concret, a fost stabilită răspunderea penală pen-
tru producerea, importul, exportul, stocarea, oferirea 
spre vânzare sau vânzarea unor mărfuri purtând men-
ţiuni false privind brevetele de invenţie, originea şi 
caracteris ticile mărfurilor, precum şi numele produ-
cătorului sau vânzătorului, cu scopul de a-i induce în 
eroare pe ceilalţi vânzători sau pe beneficiari.

Completarea în cauză a legii penale îşi are moti-
vul în adoptarea în aceeaşi perioadă a setului de acte 
normative în materie de proprietate industrială: Le-
gea Republicii Moldova privind brevetele de inven-
ţie, adoptată de Parla men tul Republicii Moldova la 
18.05.199527; Legea Republicii Moldova privind măr-
cile şi denumirile de origine a produ se lor, adoptată de 
Parlamentul Republicii Moldova la 22.09.199528; Le-
gea Republicii Moldova privind protecţia soiurilor de 
plante, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 
11.07.199629; Legea Republicii Moldova privind pro-
tecţia desenelor şi modelelor indus triale, adoptată de 

Parlamentul Republicii Moldova la 15.10.199630. Mai 
târziu, la 29.10.1999, a fost adoptată Legea Republi-
cii Moldova privind protecţia topografiilor circuitelor 
integrate31. Astfel, menirea principală a completării 
Codului penal cu art.1412 a constat în contribuirea la 
crearea unei ambianţe propice pentru dezvoltarea ne-
tulburată a relaţiilor de proprietate industrială în Repu-
blica Moldova.

De asemenea, trebuie de menţionat că, prin Legea 
cu privire la modificarea şi completarea unor acte le-
gislative din 20.02.1996, Codul cu privire la contra-
venţiile administrative al Republicii Moldova, aprobat 
prin Legea RSS Moldoveneşti din 29.03.198532, a fost 
completat cu art.513. Conform acestei norme, se pre-
vedea răspunderea administrativă pentru fabricarea, 
folosirea, importul, exportul, oferirea spre vânzare, 
vânzarea, orice alt mod de punere în circulaţie econo-
mică sau stoca rea în acest scop a obiectelor proprietăţii 
industriale protejate sau a produ sului, obţinut prin apli-
carea acestor obiecte, precum şi îndemnarea terţilor la 
efectuarea acestor acţiuni fără autorizaţia deţinătorului 
titlului de protecţie.

Remarcăm că art.513 al Codului cu privire la con-
travenţiile administrative a fost conceput ca o normă 
cu rol complementar în raport cu art.141 şi 1412 CP 
RM din 1961. De asemenea, este interesant că, în plan 
terminologic, tocmai modelul art.513 al Codului cu 
privire la contravenţiile administrative a fost pus la 
baza construirii alin.(2)-(6) art.1852 CP RM. Iată un 
exemplu elocvent de recunoaştere a importanţei apli-
cării metodei istorice în procesul de perfecţionare a 
reglemen tărilor în materie.

În urma analizei juridico-istorice a reglementărilor 
privind infracţiunile în domeniul proprietăţii industria-
le din legiuirile penale ruse şi Codurile penale sovieti-
ce, aplicate pe teritoriul actual al Republicii Moldova, 
pot fi formulate următoarele concluzii:

1) Regulamentului cu privire la marcarea mărfuri-
lor produse de fabrici, adoptat în 1830 printr-un Ucaz 
al Senatului Imperiului Rus, i s-a atribuit statutul de 
lege specială conţinând dispoziţii penale care privesc 
domeniul proprietăţii industriale, reprezentat de mărci. 
Din acest punct de vedere, actul normativ în cauză 
poate fi asemănat cu Legea României privind mărcile 
de fabrică şi comerţ din 30.05.1879, care cuprindea şi 
o normă penală (art.13);

2) scopul art.1354 al Codului de pedepse criminale 
şi corecţionale din 1845 se exprima nu atât în protecţia 
intereselor fiscale şi vamale ale statului (care erau deja 
apărate suficient prin normele penale care incriminau 
faptele de factură fiscală şi vamală), cât în ocrotirea 
drepturilor şi intereselor producătorilor şi ale altor 
agenţi economici;

3) doar în prezenţa scopului de obţinere a profitu-
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lui, punerea în circulaţie a obiectului fabricat contrar 
clauzelor unui privilegiu asupra invenţiei putea să 
atragă intervenţia legii penale conform art.622 al CP 
din 1903;

4) odată cu adoptarea art.199 al CP al RSSU din 
23.08.1922, se atestă includerea denumirii comerciale 
în sfera de apărare penală a proprietăţii industriale;

5) adoptarea pct.12 al Regulamentului SCN al 
URSS din 05.03.1941 cu privire la invenţii şi inovaţiile 
tehnice, precum şi ordinea de finanţare a activităţii de 
elaborare a invenţiilor, inovaţiilor tehnice şi propune-
rilor de raţionalizare a suplinit lacuna creată din cau-
za modificării, în 1931, a art.177 al CP al RSSU din 
06.06.1927, prin care s-a renunţat la incriminarea fo-
losirii neautorizate a invenţiei cu încălcarea regulilor 
stabilite în legislaţia cu privire la brevetele de invenţie;

6) art.141 al CP al RSSM din 24.03.1961 nu face de-
cât să reproducă aproape cu fidelitate conţinutul pct.12 
al Regulamentului SCN al URSS din 05.03.1941 cu 
privire la invenţii şi inovaţiile tehnice, precum şi ordi-
nea de finanţare a activităţii de elaborare a invenţiilor, 
inovaţiilor tehnice şi propunerilor de raţionalizare din 
05.03.1941;

7) art.513 al Codului cu privire la contravenţiile ad-
ministrative a fost conceput ca o normă cu rol comple-
mentar în raport cu art.141 şi 1412 CP RM din 1961.
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SUMMArY
In this article there are brought arguments toward that the material interest that may appear as mo-

tive for the offence of trespassing, but not in any conditions. Only the hypothesis on perpetration of the 
offense examined on command, in order to receive any material remuneration, is somehow suitable for 
the material interest to become the motive of the offense of trespassing. Is also shown that nor murder, nor 
rape, nor other such serious or less serious offences can absorb the offence of trespassing. Exception to 
this rule is only the situation of the circumvention toward trespassing (but not in all cases), provided by 
the Penal Law of Republic of Moldova. It is also established that the hooligan intentions (the hooligan 
motive) can not lead the offender to the perpetration of the offence of trespassing.

Moldova se susţine cvasiunanim că subiectul 
infracţiunii, prevăzute la art.179 CP RM, este persoa-
nă fizică responsabilă care, la momentul comiterii in-
fracţiunii, a atins vârsta de 16 ani1.

Din această aserţiune, rezultă că lipsa chiar şi a 
unei singure caracteristici a subiectului infracţiunii 
în cauză echivalează cu lipsa în cele săvârşite a com-
ponenţei de infracţiune. De exemplu, lipsa responsa-
bilităţii făptuitorului a fost atestată în cazul următor: 
la 03.07.2010, aproximativ la ora 20.30, aflându-se în 
satul Scăieni, raionul Donduşeni, R.I. a pătruns ile-
gal în gospodăria lui C.N. şi a aplicat violenţa faţă de 
ultima, exprimată în aplicarea unei lovituri cu palma 
peste faţă şi o lovitură cu piciorul peste picioare, ca-
uzându-i leziuni corporale fără cauzarea prejudiciului 
sănătăţii. Ulterior, la cererea victimei, făptuitorul a 
refuzat de a părăsi domiciliul. Cele săvârşite de R.I. 
au fost calificate de organul de urmărire penală con-
form alin.(2) art.179 CP RM. Instanţa de judecată a 
constatat că, conform raportului expertizei psihiatri-
ce, în perioada comiteriui infracţiunii la 03.07.2010, 
R.I. se afla în starea psihică patologică care îl lipsea 
de capacitatea de prevedere şi deliberare a acţiunilor 
sale. Deci, R.I. necesită să fie recunoscut iresponsabil. 
Drept urmare, instanţa de judeactă l-a absolvit pe R.I. 
de răspundere penală, pe motiv că fapta a fost comisă 
în stare de iresponsabilitate. S-a dispus aplicarea faţă 
de R.I. a măsurii de constrângere cu caracter medical 
constând în internarea într-o instituţie psihiatrică cu 
supraveghere obişnuită.

În acest fel, şi-a găsit reflectare teza enunţată în 
literatura de specialitate, potrivit căreia subiect al in-
fracţiunii este recunoscută persoana care a comis o 
faptă prevăzută de legea penală şi care, graţie faptu-
lui că posedă toate semnele prevăzute de lege pentru 
această categorie de subiecţi, este pasibilă de răspun-
dere penală2.

În alt context, în doctrina penală română, sunt ast-
fel descrise caracteristicile subiectului activ al infrac-
ţiunii prevăzute la art.192 CP Rom., din 1968: subiect 
activ poate fi orice persoană fizică, inclusiv proprieta-
rul bunurilor ce constituie spaţiul violat sau titularul 
altui drept referitor la aceste bunuri, dacă a transmis 
dreptul de folosire asupra bunurilor respective3; poa-
te fi subiect activ al infracţiunii inclusiv proprietarul 
locuinţei, dacă pătrunde în locuinţa închiriată, fără 
consimţământul chiriaşului. Există infracţiunea de 
violare de domiciliu, chiar dacă proprietarul obţinuse 
o hotărâre judecătorească definitivă de evacuare, dar 
a pătruns în locuinţă fără consimţământul chiriaşului, 
mai înainte ca hotărârea să fi fost pusă în executare. 
Poate fi subiect activ al infracţiunii şi soţul care, des-
părţit în fapt şi locuind în altă parte, pătrunde în fosta 
locuinţă comună fără consimţământul soţiei4.

Considerăm că enumerarea unor astfel de ipoteze 
poate continua. Ele se bazează nu atât pe circumscri-
erea caracteristicilor de sorginte faptică sau juridică 
a subiectului activ al infracţiunii de violare de domi-
ciliu, cât, mai ales, pe descrierea condiţiilor în care o 
persoană poate evolua în calitate de subiect al infrac-
ţiunii în cauză. Până la urmă, este esenţial a se stabili 
dacă făptuitorul a săvârşit fapta în lipsa consimţămân-
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tului victimei şi fără drept. Dacă aceste două condi-
ţii sunt întrunite, nu mai contează statutul juridic al 
făptuitorului (proprietar, titular al unui alt drept real, 
funcţionar public etc.).

Chiar şi în cazul în care soţul, despărţit în fapt şi 
locuind în altă parte, pătrunde în fosta locuinţă co-
mună fără consimţământul soţiei, suntem în prezenţa 
infracţiunii de violare de domiciliu. Or, exercitarea 
dreptului constituţional la inviolabilitatea domiciliu-
lui nu poate fi restrânsă prin relaţiile de căsătorie, iar 
obligaţia de fidelitate ar fi greşit invocată în sprijinul 
violării domiciliului celuilalt soţ. Să nu uităm că, dacă 
domiciliul aparţine câtorva persoane (de exemplu, 
soţilor, membrilor unei familii etc.), atunci fiecare 
din aceste persoane poate folosi domiciliul doar cu 
acordul celorlalţi. Rezultă că pătrunderea în domici-
liu, care presupune nerespectarea modului de folosire 
a domiciliului aferent unui imobil, având statutul de 
bun comun, constituie temeiul de aplicare a art.179 
CP RM. Situaţia este de altă natură în cazul în care 
făptuitorului îi era permis să pătrundă în domiciliul 
comun fără acordul celorlalţi titulari. În acest caz, în 
contextul legii penale a Republicii Moldova, pătrun-
derea în domiciliu poate atrage răspunderea, eventual, 
doar pentru samavolnicie (art.352 CP RM sau art.335 
al Codului contravenţional). Şi aceasta doar cu con-
diţia disputării, contestării acţiunii făptuitorului din 
partea acelui titular.

În alt context, dar tot în legătură cu delimitarea in-
fracţiunii de violare de domiciliu de fapta de samavol-
nicie, V.A. Novikov susţine că, dacă, de exemplu, o 
persoană, în lipsa unei hotărâri judecătoreşti, pătrunde 
în domiciliul străin fără a avea consimţământul celui 
care foloseşte acel domiciliu, prin aceasta exercitân-
du-şi un drept legitim sau presupus, în mod arbitrar, şi 
prin încălcarea ordinii stabilite, vom fi în prezenţa sa-
mavolniciei, dar nu a violării de domiciliu5. Într-ade-
văr, în acest caz, intenţia făptuitorului este îndreptată 
spre exercitarea dreptului său legitim sau presupus, 
în mod arbitrar, şi prin încălcarea ordinii stabilite, nu 
spre încălcarea dreptului la inviolabilitatea domiciliu-
lui aparţinând victimei. În prezenţa situaţiei-premisă 
de disputare, contestare a acţiunii făptuitorului din 
partea victimei, nu avem nici un temei să nu calificăm 
cele săvârşite în baza art.352 CP RM sau art.335 al 
Codului contravenţional.

În încheierea analizei subiectului infracţiunii de 
violare de domiciliu, venim cu propunerea ca subiect 
al infracţiunii, prevăzută la art.179 CP RM, să fie con-
siderată şi persoana juridică. Modelul de inspiraţie 
pentru această iniţiativă îl remarcăm în art.226-7 din 
Codul penal al Franţei din 01.03.19946, care stabileşte 

că persoana juridică poate fi subiect al infracţiunii de 
violare de domiciliu, prevăzute la art.226-4 al Codului 
penal al Franţei din din 01.03.1994. Printre potenţia-
lii subiecţi-persoane juridice, care pot comite violarea 
de domiciliu, se numără: persoanele juridice care des-
făşoară activitatea particulară de detectiv şi de pază; 
instituţiile mass-media etc. Considerăm că, în planul 
posibilităţii evoluării persoanei juridice ca subiect al 
infracţiunii, ipoteza, specificată în art.179 CP RM, nu 
se deosebeşte prea mult de cea prevăzută la alin.(2) 
art.177 CP RM, care presupune că şi persoana juridică 
poate fi subiect al infracţiunii.

Drept urmare, propunem ca, în sancţiunea de la 
alin.(1) art.179 CP RM, după cuvintele „sau cu închi-
soare de până la 2 ani”, să fie adăugate cuvintele „iar 
persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime 
de la 2.000 la 4.000 de unităţi convenţionale cu priva-
rea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un 
termen de la 1 la 5 ani”.

În alt registru, vom supune analizei, celălalt ele-
ment constitutiv subiectiv al infracţiunii de violare de 
domiciliu – latura subiectivă.

În literatura de specialitate, există opinii divergen-
te cu privire la tipul intenţiei manifestate la săvârşirea 
infracţiunii de violare de domiciliu: în doctrina penală 
a Republicii Moldova, poziţia cvasiunanimă este că 
infracţiunea dată poate fi săvârşită numai cu intenţie 
directă7; în contrast, în doctrina penală română, po-
ziţia cvasiunanimă este că infracţiunea dată poate fi 
săvârşită cu intenţie directă sau indirectă8.

Nu este vorba de o contradicţie de nivel concep-
ţional. Pur şi simplu, cauza unei asemenea abordări 
diferenţiate constă în poziţia diferită privind structura 
infracţiunii de violare de domiciliu: în doctrina penală 
a Republicii Moldova, infracţiunea dată este conside-
rată infracţiune formală; pe de altă parte, în doctrina 
penală română, infracţiunea de violare de domiciliu 
este considerată infracţiunea materială, presupunând 
prezenţa obligatorie a unei urmări imediate.

Dincolo de această distincţie irelevantă, trebuie de 
menţionat că latura subiectivă a infracţiunii o carac-
terizează nu numai atitudinea psihică a făptuitorului 
faţă de fapta săvârşită (şi urmările ei), dar şi motivul 
şi scopul.

Nici în art.192 CP Rom. din 1968, nici în art.179 
CP RM, legiuitorul nu specifică nici un motiv sau scop 
al infracţiunii. Ceea ce înseamnă că stabilirea acestor 
semne secundare ale laturii subiective a infracţiunii 
nu este obligatorie la calificarea faptei, însă poate fi 
luată în consideraţie la individualizarea pedepsei. Să 
nu uităm că, potrivit alin.(1) art.75 CP RM, la stabili-
rea categoriei şi termenului pedepsei, instanţa de ju-
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decată ţine cont inclusiv de motivul infracţiunii. De 
asemenea, din dispoziţia de la pct.1) alin.(1) art.394 
din Codul de procedură penală al Republicii Moldo-
va, partea descriptivă a sentinţei de condamnare tre-
buie să cuprindă descrierea inclusiv a motivelor in-
fracţiunii. La fel, conform pct.3 al Hotărârii Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie nr.16 din 31.05.2004 „Cu 
privire la aplicarea în practica judiciară a principiului 
individualizării pedepsei penale”, în conformitate cu 
principiul individualizării pedepsei, instanţa de jude-
cată aplică pedeapsa luând în consideraţie inclusiv 
motivul celor comise9.

În cele ce urmează, ne vom concentra atenţia nu-
mai asupra motivului infracţiunii de violare de domi-
ciliu. Acesta se poate exprima în: curiozitate; interesul 
material; răzbunare; gelozie etc. Cât priveşte scopul 
acestei infracţiuni, acesta este irelevant în planul ana-
lizei laturii subiective a infracţiunii în cauză.

Este adevărat că, în literatura de specialitate, a fost 
exprimată următoarea opinie: în cazul infracţiunii de 
violare de domiciliu, nu contează motivul sau scopul 
urmărit de făptuitor (cu excepţia scopului de cupidi-
tate) 10. Cu certitudine, scopul de cupiditate nu poate 
fi urmărit de subiectul infracţiunii de violare de domi-
ciliu. Cel mai probabil, acest punct de vedere vizează 
sustragerea săvârşită cu pătrundere în locuinţă, care 
absoarbe fapta de violare de domiciliu. Oricum, chiar 
şi în această situaţie, fapta absorbantă (sustragerea să-
vârşită cu pătrundere în locuinţă), şi nu fapta absor-
bită (violarea de domiciliu), este cea care urmăreşte 
scopul de sustragere.

După această clarificare conceptuală necesară, 
menţionăm că, vizavi de posibilitatea evoluării inte-
resului material ca motiv al infracţiunii analizate, se 
impune o precizare care facilitează delimitarea corec-
tă a infracţiunii de violare de domiciliu de infracţiu-
nea de tulburare de posesie. Această precizare o face 
V.Stati: violarea de domiciliu poate avea la bază un 
interes material numai atunci când subiectul săvârşeş-
te această infracţiune la comandă, în vederea primirii 
unei remuneraţii materiale. În alte cazuri, este de ne-
conceput ca interesul material să fie motivul care îl 
ghidează pe făptuitor la săvârşirea acestei infracţiuni. 
De aceea, dacă motivul constă în interes material (cu 
excepţia cazului de obţinere a remuneraţiei materiale), 
presupunând că făptuitorul intenţionează să-şi atribuie 
ilegal toate sau unele prerogative ale proprietarului 
bunului imobil aferent unui domiciliu, aplicabil va fi 
nu art.179 CP RM, ci art.193 „Tulburarea de posesie” 
din Codul penal11.

În alţi termeni, interesul material poate apare ca 
motiv al infracţiunii de violare de domiciliu, dar nu 

în orice condiţii. Numai ipoteza comiterii infracţiunii 
examinate la comandă, în vederea primirii unei remu-
neraţii materiale, se pretează posibilităţii ca interesul 
material să devină motiv al infracţiunii de violare de 
domiciliu.

Considerăm că, printre motivele infracţiunii de vi-
olare de domiciliu, se poate număra motiviul înlesnirii 
comiterii altor infracţiuni. Or, specificul infracţiunii 
de violare de domiciliu constă în aceea că, în frecven-
te cazuri, această infracţiune se află în conexitate eti-
ologică cu alte infracţiuni. Adică este săvârşită anume 
în vederea facilitării săvârşirii unei alte infracţiuni.

În acest plan, poate fi adusă ca exemplu speţa ur-
mătoare: S.P. a fost condamnat, printre altele, în baza 
alin.(2) art.192 CP Rom. din 1968. În fapt, în seara 
de 08.03.2009, S.P. şi F.F. au pătruns fără drept în lo-
cuinţa victimei D.A., pentru a o viola şi a o deposeda 
de bani. Au exercitat violenţe asupra victimei pentru 
ca aceasta să le dea bani, pe care inculpații nu i-au 
găsit. Apoi, au violat-o repetat şi au exercitat violenţe 
asupra victimei, suprimându-i în cele din urmă viaţa, 
în scopul ascunderii infracţiunilor de viol şi tâlhărie 
săvârşite împotriva victimei12.

În mod regretabil, uneori, în practica judiciară, se 
ignoră prezenţa concursului de infracţiuni cu conexi-
tate etiologică, care ar include infracţiunea de violare 
de domiciliu. Însă nici omorul, nici violul, nici alte 
asemenea infracţiuni la fel de grave sau mai puţin 
grave nu pot să absoarbă infracţiunea de violare de 
domiciliu. Aşa cum am menţionat anterior, excepţie 
la această regulă constituie numai cazul sustragerii cu 
pătrunderea în locuinţă (dar nu în toate cazurile), pre-
văzut de legea penală a Republicii Moldova.

Aducem ca exemplu un caz din practica judicia-
ră, când, din motive neclare, în soluţia de calificare 
se face abstracţie de prezenţa infracţiunii de violare 
de domiciliu, deşi, în mod clar, aceasta a fost săvâr-
şită: la 12.07.2005, aflându-se în s. Bulboaca, r-nul 
Anenii Noi, fiind recrutat de L.C, conform planului 
săvârşirii infracţiunii întocmit de ultima, primind 
sfaturi, indicaţii şi informaţii de la ea şi fiindu-i pro-
misă favorizarea şi tăinuirea mijloacelor infracţiunii, 
având scopul de a o omorî pe E.B. din s. Calfa, r-nul 
Anenii Noi, P.S. şi C.L. au împărţit rolurile între ei. 
Luând cu ei un topor, s-au deplasat la domiciliul lui 
E.B., unde C.L. i-a arătat lui P.S. cum să pătrundă 
în gospodărie, şi a rămas în drum. P.S. a pătruns în 
curte, unde întâlnind-o pe E.B., a lovit-o cu toporul 
în cap de câteva ori, ca rezultat victima decedând în 
scurt timp13.

În concluzie, în acel caz în care îşi găseşte reali-
zarea motivul înlesnirii comiterii altor infracţiuni, in-
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fracţiunea de violare de domiciliu va forma concurs 
cu infracţiunea înlesnită.

În alt registru, are dreptate T.N. Nurkaeva, când 
susţine: „Stabilirea corectă a motivului şi scopului vi-
olării de domiciliu permite relevarea cauzelor celor 
săvârşite. Iar aceasta poate mărturisi despre pregătirea 
pentru o infracţiune mai gravă (omor, viol etc.)”14. Or, 
în unele situaţii, în practica judiciară, nu este identifi-
cat corect motivul înlesnirii comiterii altor infracţiuni. 
De exemplu, într-un caz din practica judiciară, T.V. 
a fost condamnat în baza alin.(1) art.179 şi alin.(1) 
art.195 CP RM. În fapt, la 30.06.2007, aproximativ 
la ora 16.00, în s. Cureşniţa Veche, r-nul Soroca, T.V., 
având intenţii criminale, forţând geamul, a pătruns 
şi a rămas ilegal în casa lui I.V. fără consimţământul 
acestuia15. Cel mai probabil, sintagma „având intenţii 
criminale”, se referă la motivul săvârşirii infracţiunii 
prevăzute la alin.(1) art.195 CP RM. Însă nu se ex-
clude ca sintagma în cauză să se refere la realizarea 
intenţiei de săvârşire a infracţiunii de violare de domi-
ciliu. Astfel, caracterul defectuos al exprimării poate 
lăsa loc pentru speculaţii nedorite, care pun sub sem-
nul întrebării precizia întregii activităţi de calificare. 

În altă privinţă, în opinia lui V.N. Șelestinkov, în 
dese cazuri, infracţiunea de violare de domiciliu este 
săvârşită din motive cu un grad mediu de antisocia-
litate, cum ar fi: năzuinţa de a împrumuta bani de la 
cel care se află într-un domiciliu străin făptuitorului; 
năzuinţa de a obţine informaţii; năzuinţa de a-şi lua 
propriile bunuri etc. 16.

La ultimul exemplu de motiv, se referă speţa ur-
mătoare: S.I., K.L. şi K.O. au fost condamnaţi în 
conformitate cu alin.(2) art.179 CP RM. În fapt, la 
02.11.2008, cei trei făptuitori, fiind în stare de ebri-
etate alcoolică, la rugămintea lui O.M., noaptea, 
aproximativ la ora 01.30, au venit cu un autoturism 
din mun. Bălţi în s. Alexeevca, r-nul Edineţ, unde au 
pătruns ilegal în domiciliul lui O.I., care este invalid 
de gradul I. La cererea lui O.E. – soţia lui O.I. – de 
a părăsi locuinţa, S.I., K.L. şi K.O. au răspuns prin 
refuz, rămânând în domiciliu până când O.M., care 
era căsătorită cu fiul proprietarilor de locuinţă, O.E., 
a luat din casa în care au locuit bunurile personale, 
inclusiv documentele oficiale. În timpul acesta, K.O. 
nu i-a permis lui O.E. să intre în casă, iar K.L. l-a 
izbit pe O.I. de peretele casei şi a pătruns în incintă. 
La rândul său, S.I. i-a aplicat lui O.E. două lovituri cu 
pumnul în cap17.

În alt context, după E.Iu. Avșeev, dispoziţia incri-
minatoare cu privire la violarea de domiciliu ar trebui 
completată cu o nouă circumstanţă agravantă: „cu in-
tenţii huliganice” 18, Totuşi, practica aplicării răspun-

derii penale pentru faptele, săvârşite în prezenţa aces-
tei agravante, examinată de către S.Brînză şi V.Stati19, 
demonstrează că nu este cazul să se revină la agrava-
rea răspunderii penale în ipoteza manifestării de către 
făptuitor a intenţiilor huliganice.

În ce ne priveşte, considerăm că intenţiile huliga-
nice (motivul huliganic) nu poate dirija făptuitorul în 
vederea comiterii infracţiunii de violare de domiciliu. 
În contextul legii penale a Republicii Moldova, atunci 
când se manifestă un asemenea motiv în legătură cu 
fapta de violare de domiciliu, urmează a se aplica răs-
punderea nu numai pentru infracţiunea de violare de 
domiciliu, dar şi pentru fapta de huliganism (art.287 
CP RM sau art.354 al Codului contravenţional). Ast-
fel că intenţiile huliganice (motivul huliganic) ar con-
stitui o formă fără conţinut, în ipoteza în care ar fi 
desemnat(e) în calitate de motiv al infracţiunii pre-
văzute la art.179 CP RM. Implicit, această teză rezul-
tă din subpct.13) pct.10 al Hotărârii Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, nr.4 din 
19.06.2006 „Cu privire la practica judiciară în cauzele 
despre huliganism”: huliganismul însoţit de pătrunde-
rea sau rămânerea ilegală în domiciliul sau în reşe-
dinţa unei persoane fără consimţământul acesteia, ori 
refuzul de a le părăsi la cererea ei, sau de percheziţiile 
şi cercetările ilegale trebuie calificate conform art.287 
şi 179 CP RM20.

Această recomandare a fost respectată în spe-
ţa următoare: B.V. a fost condamnat în baza alin.(1) 
art.152, alin.(2) art.179 şi alin.(3) art.287 CP RM. În 
fapt, la 27.03.2009, aproximativ la ora 12.30, fiind în 
stare de ebrietate, înfrângând prin acte violente re-
zistenţa opusă de P.G., B.V. a pătruns în gospodăria 
acestuia din s. Condrăteşti, r-nul Ungheni, fără a avea 
consimţământul victimei. Ulterior, în ograda lui P.G., 
din intenţii huliganice, manifestând o vădită lipsă de 
respect faţă de societate şi încălcând grosolan ordi-
nea publică, B.V. l-a lovit pe acesta. Tot B.V. i-a apli-
cat locatarului gospodăriei, P.A., multiple lovituri cu 
pumnii şi cu un obiect dur, cauzându-i o fractură a 
mandibulei pe dreapta în regiunea angulară şi excori-
aţii pe corp21.

Aderăm la poziţia exprimată de S.Brînză şi V.Stati: 
„A spune că infracţiunea e săvârşită cu intenţii huli-
ganice înseamnă, de fapt, a afirma că prin această 
infracţiune se încalcă grosolan ordinea publică…, se 
manifestă cinism sau obrăznicie deosebită. Şi vice-
versa: a spune că prin infracţiune se încalcă grosolan 
ordinea publică…, se manifestă cinism sau obrăznicie 
deosebită înseamnă, de fapt, a afirma că acea infrac-
ţiune e săvârşită cu intenţii huliganice” 22. În ipoteza 
infracţiunii de huliganism (art.287 CP RM) şi a faptei 
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de huliganism nu prea grav (art.354 al Codului con-
travenţional), intenţiile huliganice constituie motivul 
inerent, deci semnul obligatoriu al laturii subiective a 
respectivelor fapte. Considerăm că, atunci când ates-
tăm concursul dintre fapta de violare de domiciliu şi 
cea de hiliganism, motivul în cauză se referă exclusiv 
la fapta de huliganism, nu şi la fapta de violare de 
domiciliu.

În final, se impun următoarele concluzii privind 
analiza elementelor constitutive subiective ale infrac-
ţiunii de violare de domiciliu:

interesul material poate apare ca motiv al in-1) 
fracţiunii de violare de domiciliu, dar nu în orice con-
diţii. Numai ipoteza comiterii infracţiunii examinate 
la comandă, în vederea primirii unei remuneraţii ma-
teriale, se pretează posibilităţii ca interesul material să 
devină motiv al infracţiunii de violare de domiciliu;

nici omorul, nici violul, nici alte asemenea in-2) 
fracţiuni la fel de grave sau mai puţin grave nu pot să 
absoarbă infracţiunea de violare de domiciliu. Excep-
ţie la această regulă constituie numai cazul sustragerii 
cu pătrunderea în locuinţă (dar nu în toate cazurile), 
prevăzut de Legea penală a Republicii Moldova;

în acel caz, în care îşi găseşte realizarea motivi-3) 
ul înlesnirii comiterii altor infracţiuni, infracţiunea de 
violare de domiciliu va forma concurs cu infracţiunea 
înlesnită;

intenţiile huliganice (motivul huliganic) nu pot 4) 
dirija făptuitorul în vederea comiterii infracţiunii de 
violare de domiciliu. În contextul Legii penale a Re-
publicii Moldova, atunci când se manifestă un aseme-
nea motiv în legătură cu fapta de violare de domiciliu, 
urmează a se aplica răspunderea nu numai pentru in-
fracţiunea de violare de domiciliu, dar şi pentru fapta 
de huliganism (art.287 CP RM sau art.354 al Codului 
contravenţional). Atunci când atestăm concursul din-
tre fapta de violare de domiciliu şi cea de hiliganism, 
motivul în cauză se referă exclusiv la fapta de huliga-
nism, nu şi la fapta de violare de domiciliu.
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SUMMArY
The highlight in the examination of the grant, in the activity of the entire organ system of antidump-

ing is the delivery of the final decision. The importance of this stage, regardless of its type, material or 
procedural, is that body of research, found out that the existence or absence of dumping imports, can 
decide whether or not any protective measures will be applied.

antidumping este pronunţarea hotărârii defini-
tive. Importanţa acestei etape, indiferent de tipul ei, 
material sau procesual, este că organul de investigare, 
constatând faptul existenţei sau lipsei importurilor de 
dumping, poate decide dacă vor fi aplicate sau nu anu-
mite măsuri de protecţie.

Definitivarea examinării, adoptată de către Auto-
ritatea de investigare, se finalizează cu investigarea 
subvenţiei antidumping. Prin esenţa sa, hotărârea (in-
diferent ce conţine ea – constată obligativitatea pri-
vind plata taxei compensatorii, constatarea faptului de 
acceptare de către exportator a angajamentului despre 
preţuri etc.) este un act juridic de administrare. 

Noi considerăm că adoptarea unor documente la 
nivel de Autoritate de investigare nu este suficien-
tă pentru Republica Moldova. O asemenea hotărâre 
trebuie să fie luată la nivel de Guvern, pentru că ho-
tărârea privind definitivarea investigaţiei subvenţiei 
corespunde tuturor semnelor unui act juridic de admi-
nistrare, care a fost pus în evidenţă de savanţii-admi-
nistrativişti2. Hotărârea se ia de către organul executiv 
şi se aplică ca formă de administrare în domeniul în 
care acţionează dreptul public, prezintă o formă spe-
cială de reglementare într-un proces concret, exercită 
o influenţă administrativă asupra obiectului adminis-
trat. Prezenta hotărâre se ia în baza normelor juridice, 
poartă caracter oficial şi comportă consecinţe juridice, 
şi anume, întrerupe unele raporturi (raporturi procesu-
ale, ce au loc în procesul investigării) şi atrage altele 
(raporturi procesuale privind executarea hotărârii).

De obicei, regulile antidumping nu conţin infor-
maţii despre forma hotărârii antidumping. Nu face 
excepţie nici Republica Moldova. 

Vom examina unele din variantele de hotărâri 
menţionate:

Fixarea taxei compensatoriiA. 
Înainte de a examina ordinea aplicării taxei com-

pensatorii, e necesar a determina ce prezintă această 
construcţie juridică. Înţelegerea esenţei taxei compen-
satorii constă în faptul că, pe de o parte, subvenţia este 
un tip de concurenţă neloială, iar pe de altă parte, sub-
venţiilor şi altor acţiuni ce au conţinut de dumping nu 
li se aplică normele juridico-civile de responsabilitate. 
În acelaşi timp, dumpingul care face baza responsabi-
lităţii administrative nu este prevăzut în Codul contra-
venţional al RM3.

Natura măsurilor aplicate părţii ce practică vreo 
acţiune ce are conţinut de dumping rămâne şi ea ne-
clară, deoarece poartă şi caracter compensatoriu şi 
caracter de amendă concomitent. Asemenea lucruri 
nu le conţine nici Codul contravenţional, enumerarea 
tipurilor de răspundere administrativă fiind aici exha-
ustivă. Caracterul administrativ al măsurilor antido-
taţie şi antidumping este evident: ele se aplică după o 
examinare corespunzătoare de către organele puterii 
de stat, se aplică din numele statului, au caracter de 
amendă, sumele încasate din taxele compensatorii şi 
antidumping aplicate sunt vărsate la buget.

E greu a ne imagina cazuri de aplicare a impozi-
telor, care acţionează doar asupra unor persoane de-
terminate, dar nu asupra tuturor subiecţilor, care sunt 
fixate pentru un anumit termen, care nu sunt introdu-
se prin lege (în pofida prevederilor Codului fiscal al 
RM), fapt stabilit prin art. 6 al Codului fiscal4, ci prin 
Hotărâre de Guvern, aşa cum se procedează în cazul 
taxelor antidumping. 

Măsurile compensatorii şi antidumping se aplică 
după o examinare specială, constatându-se vinovăţia 

DECIzIILE  LUATE  DE  ORGANUL  DE  INVESTIGARE1,  CA 
REzULTAT  AL  STAbILIRII  PREzENŢEI  SUbVENŢIEI  
APLICATE DE  CĂTRE  PRODUCĂTORUL  STRĂIN  LA  
MĂRFURILE  IMPORTATE  ÎN  REPUbLICA  MOLDOVA

Albert AnToCI,
doctorand, lector superior (USPEE „Constantin Stere”)
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unctul culminant în procesul examinării subven-
ţiei, în activitatea întregului sistem de organe 
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acţiunilor exportatorului (art.35 al Legii RM privind 
măsurile antidumping, compensatorii şi de salvgar-
dare). În particular, în pct.(5) al acestui articol este 
stipulat: „Dacă faptele constatate indică existenţa unei 
subvenţii şi a prejudiciului cauzat de aceasta, autorita-
tea de investigare va introduce o taxă compensatorie 
definitivă, cu excepţia cazului în care subvenţia sau 
subvenţiile vor fi retrase. Mărimea taxei compensato-
rii nu va depăşi marja de subvenţie propusă exporta-
torului, dar va fi mai mică decât această marjă, dacă o 
astfel de taxă mai mică este suficientă pentru a înlătura 
prejudiciul cauzat ramurii industriei naţionale”. Taxa 
compensatorie se deosebeşte conform destinaţiei sale 
de impozit, colectare şi taxele vamale. 

Fixarea impozitului în corespundere cu Codul fis-
cal este asigurarea financiară a activităţii statului şi/
sau formaţiunilor municipale. Scopul colectării este 
asigurarea realizării în raport cu plătitorii a colectări-
lor de către organele de stat, organele de administra-
re publică locală, alte organe abilitate şi de persoane 
oficiale pentru acţiuni juridice importante. Destinaţia 
taxei compensatorii este înlăturarea prejudiciului im-
portant cauzat ramurii economiei naţionale sau a peri-
colului apariţiei lui.

Spre regret, în Codul vamal al Republicii Moldova 
lipsesc noţiunile de „taxă vamală”, „taxă compensa-
torie” şi „taxă antidumping”. Însemnătatea privind fi-
xarea taxei compensatorii poate fi conştientizată prin 
analiza funcţiilor ei.

Funcţiile taxei compensatorii sunt: 
1. Funcţia fiscală – taxa compensatorie, ca şi taxa 

antidumping, se transferă în buget alături de impozi-
tele, colectările şi alte plăţi.

2. Funcţia de protecţie – taxarea este condiţionată 
de necesitatea de a dezvolta ramurile economiei căro-
ra li s-a pricinuit un prejudiciu în urma subvenţiei sau 
dumpingului. 

Dorim să menţionăm că taxa compensatorie are 
câteva trăsături, care ne permit să judecăm despre ea 
ca despre un tip special de taxă. Trăsăturile taxei com-
pensatorii sunt: 

1) caracterul de amendă: taxa se aplică pentru să-
vârşirea unei infracţiuni, mărimea ei depinde de marja 
subvenţiei, ea se transferă în bugetul Republicii Mol-
dova, dar nu se repartizează între reprezentanţii ramu-
rii, iniţiatori ai examinării subvenţiei; 

2) caracter individual: ea depinde de mărimea pre-
judiciului adus unui producător concret (exportator), 
de exemplu, importul de cd-uri pentru înregistrare re-
alizat de Moser Baer Ltd.în UE, prin care se cauza 
prejudiciu producătorului naţional5;

3) se aplică pentru acţiuni săvârşite cu vinovăţie, 

dacă preţul de import redus este condiţionat de preţul 
de cost scăzut al produsului în urma aplicării tehno-
logiilor avansate, şi preţul de producţie obiectiv este 
mic, aceste acţiuni nu sunt recunoscute ca dumping; 
dacă are loc reducerea artificială a preţurilor, atunci ea 
nu poate fi întâmplătoare, acestea sunt acţiuni preme-
ditate ale exportatorului;

4) caracter compensatoriu: deoarece nu permite 
exportatorului să obţină un supraprofit, măsurile com-
pensatorii sunt direcţionate spre înlăturarea prejudi-
ciului adus ramurii. B.Sabanti arată că „cu ajutorul 
lor se înlătură condiţiile de subvenţie, adică produsul 
introdus pierde prioritatea în faţa unui produs similar 
al unei anumite ţări”6;

5) se introduc prin intermediul unui act emis de 
organe ale administraţiei publice conform rezultatelor 
unei examinări corespunzătoare; 

6) are caracter de urgenţă;
7) prezintă o obligaţiune a infractorului de a supor-

ta consecinţe economice nefavorabile. 
În baza investigaţiei efectuate venim cu o varietate 

de definiţii a taxei compensatorii, cea mai elocventă 
identifică prin „taxa compensatorie o obligaţiune ju-
ridică individuală ce are caracter de amendă prin in-
troducerea unei taxe speciale pe un anumit termen de 
către organul administraţiei publice conform rezul-
tatelor examinării cu scopul înlăturării prejudiciului 
adus ramurii economiei naţionale, pericolului aduce-
rii unui asemenea prejudiciu sau pericolului creării 
unei ramuri de producţie naţională similară”.

Cu toate acestea, taxa compensatorie nu este o 
pedeapsă. În pofida enumerării măsurilor de răspun-
dere contravenţională, care sunt exhaustive, şi sunt 
prevăzute în Codul contravenţional, ele nu pot fi ex-
tinse arbitrar. Luând drept bază caracteristicile taxei 
compensatorii, pe care le-am evidenţiat şi analizând 
similitudinea taxelor, ca instrumente financiar-vama-
le, ajungem la concluzia că taxa compensatorie, ca şi 
cea antidumping este o măsură administrativă de re-
stabilire. 

Calculul taxei compensatorii este necesar pentru 
a fixa măsurile de responsabilitate. Baza taxei com-
pensatorii constă din tarif (norma de impunere). De 
exemplu, date cu privire la tarifele taxei antidumping 
pot fi găsite în art.4 al Legii Federaţiei Ruse Despre 
tariful vamal7.

Legislaţia antidumping a Republicii Moldova nu 
conţine date cu privire la tarife, ceea ce în viziunea 
noastră este o lacună. Reglementarea antidumping e 
nevoită, în acest caz, să împrumute norme din legisla-
ţia vamală a altor ţări. 

În lume, la constatarea taxei antidumping şi com-
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pensatorii, se aplică trei tipuri de tarife: ad valorem 
(fixate în procente raportate la preţul vamal al produ-
selor impozabile), specifice (fixate pentru fiecare uni-
tate de produs impozabil) şi combinate (care constau 
din ambele tipuri de impozitare vamală). În ţările UE 
cel mai des se aplică taxele ad valorem şi specifice şi 
este posibilă aplicarea lor concomitentă într-un singur 
proces şi în raport cu furnizori diferiţi8.

Aplicarea taxelor compensatorii şi antidumping în 
ţările UE sunt explicate în definitivare printr-un punct 
special – fundamentarea intereselor Comunităţii. De 
obicei se arată că „e în interesul Comunităţii să se 
acorde sprijin ramurilor industriei ei, în special atunci 
când aceste ramuri sunt importante din punct de ve-
dere tehnologic sau în ele s-au făcut investiţii capitale 
importante şi ele asigură utilizarea forţei de muncă în 
Comunitate”9.

Asumarea de către exportator a unor angaja-B. 
mente în ceea ce priveşte preţurile

Examinarea subvenţiei poate fi anulată (închisă) 
dacă exportatorul străin îşi ia un angajament cu pri-
vire la preţ. Acceptarea angajamentului de către ex-
portator trebuie să se bazeze pe principiul liberului 
consimţământ, iar conţinutul trebuie să corespundă cu 
principiul proporţionalităţii. Conform art.34 pct.(1) al 
Legii Republicii Moldova nr.820-XIV din 17.02.2000 
„Investigaţiile pot fi închise fără introducerea taxelor 
compensatorii provizorii sau definitive dacă autorita-
tea de investigare primeşte din partea exportatorului 
un angajament voluntar acceptabil de a-şi revizui pre-
ţurile într-o măsură care să elimine marja de subven-
ţie sau efectele prejudiciabile ale subvenţiei. Mărimea 
creşterii preţurilor, ca urmare a angajamentelor, nu va 
depăşi marja de subvenţie stabilită provizoriu, dar va 
fi mai mică decât această marjă, dacă o astfel de creş-
tere va fi suficientă pentru înlăturarea prejudiciului 
cauzat ramurii industriei naţionale”. 

Termenele de acceptare a angajamentelor de către 
exportator nu sunt prevăzute de legislaţia în vigoare, 
de aceea putem trage concluzia că exportatorul are 
posibilitatea de a-şi asuma angajamentele în orice 
moment, dar până la pronunţarea hotărârii definitive 
privind taxa antidumping. 

Conform art.34 pct. (2) al Legii Republicii Mol-
dovanr. 820-XIV din 17 februarie 2000, Privind mă-
surile antidumping, compensatorii şi de salvgardare, 
angajamentele pot fi înaintate de către Autoritatea de 
investigare, dar nici un exportator nu e obligat să le 
accepte. Faptul că exportatorii nu propun asemenea 
angajamente sau nu acceptă propunerile de a face 
aceste angajamente nu influenţează în nici un fel pro-
cesul. Dar Autoritatea de investigare poate să constate 

că pericolul prejudiciului poate fi mult mai mare dacă 
importul subvenţionat va continua. Angajamentele nu 
sunt necesare şi nu se acceptă până la determinarea 
preliminară afirmativă privind existenţa subvenţiei 
şi a prejudiciului cauzat de ea. În afara cazurilor ex-
cepţionale, angajamentele nu pot fi propuse până la 
definitivarea perioadei în care pot fi făcute prezentări 
conform art.46 pct.(1).

În opinia noastră, importanţa angajamentului pri-
vind preţul este că acest fapt juridic atrage apariţia 
raporturilor procesuale cu privire la adoptarea actului 
juridic de administrare. Considerăm că angajamentul 
privind preţul nu este o măsură compensatorie, măsu-
ra compensatorie o conţine decizia organului abilitat.

Problema despre locul măsurilor compensatorii şi 
antidumping, în general, şi angajamentului cu privi-
re la măsurile de constrângere administrativă rămâne 
deschisă pentru ştiinţa dreptului administrativ. Tipuri-
le de măsuri ale răspunderii administrative sunt enu-
merate şi nu sunt incluse în Codul contravenţional. 

În opinia noastră, ar fi corect ca măsurile compen-
satorii şi antidumping să fie atribuite la măsurile admi-
nistrative de restabilire, care, la rândul lor, sunt măsuri 
administrative de constrângere şi se aplică în scopul de 
despăgubire, de restaurare a situaţiei anterioare. 

În legislaţia în vigoare nu se face enumerarea mă-
surilor administrative de restabilire, ceea ce vorbeşte 
despre multitudinea acestor măsuri, caracterul lor va-
riabil în dependenţă de sfera de aplicare. 

Într-adevăr, toate măsurile antidumping şi com-
pensatorii nu au scopul de a interzice livrările, ci de a 
nu admite prejudicierea producătorilor autohtoni. Ele 
restabilesc echilibrul pe piaţa de mărfuri, contribuie la 
dezvoltarea concurenţei oneste.

Noi considerăm că această posibilitate nu se poate 
considera a fi un tip de administrare, deoarece „rapor-
turile administrativ-contractuale apar, se schimbă şi 
dispar în limitele unui proces administrativ pozitiv”10. 
Reglementarea compensatorie, ca şi reglementarea 
antidumping, atunci când intră în etapa „dinamică” 
devine un proces negativ. Pornind de la cele spuse, 
acceptarea angajamentului privind preţurile nu poa-
te fi considerat un contract. Conform destinaţiei sale 
aceasta este mai degrabă o recunoaştere a culpabilită-
ţii şi asumarea lui presupune înlăturarea pagubei pri-
cinuite, fiind un mod de dezicere de comiterea unei 
contravenţii. Caracterul de dispoziţie se manifestă 
prin faptul că posibilitatea de a accepta angajamentul 
cu privire la preţ rămâne la latitudinea furnizorului. 

Angajamentul cu privire la preţ, conform legislaţi-
ei moldoveneşti, arată în felul următor:

1. Exportatorul produsului îşi ia angajamentul 



Nr. 10-11, 2011REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

156

în formă scrisă cu privire la reexaminarea preţurilor 
stabilite pentru produse sau la anularea exportului 
pe teritoriul vamal al Republicii Moldova la preţ de 
dumping. În cazul în care exportatorul are persoane 
afiliate, atunci este necesară o confirmare şi din partea 
lor precum că ei susţin aceste angajamente. În conti-
nuare, exportatorul anunţă Autoritatea de investigare 
cu privire la angajamentele sale.

2. Autoritatea de investigare al Republicii Moldo-
va face o încheiere preventivă pozitivă privind exis-
tenţa importului subvenţionat şi a prejudiciului cauzat 
de el.

3. Autoritatea de investigare a Republicii Moldova 
analizează angajamentele făcute. În cazul în care aces-
te angajamente vor fi considerate acceptabile, atunci 
se va elabora o încheiere cum că acceptarea angaja-
mentelor cu privire la preţuri va înlătura consecinţele 
negative ale importului subvenţionat. În cazul luării 
deciziei privind neacceptarea angajamentelor, Autori-
tatea de investigare comunică exportatorilor cauzele 
pentru care nu poate fi acceptat exportul. Dreptul de 
a-şi exprima opinia pe marginea acceptării sau neac-
ceptării angajamentelor cu privire la preţ trebuie să-l 
aibă nu numai exportatorii, deoarece acest lucru ar în-
călca principiul de apărare a drepturilor şi intereselor 
legitime ale participanţilor la proces, principiul con-
curenţei. În încheierea sa, Autoritatea de investigare 
indică tariful taxei compensatorii provizorii şi defini-
tive, care vor fi aplicate în cazul încălcării de către 
exportator a angajamentelor sale.

4. Guvernul Republicii Moldova ia o hotărâre pri-
vind acceptarea angajamentelor cu privire la preţuri, 
dacă s-a făcut o încheiere preventivă pozitivă de către 
Autoritatea de investigare privind existenţa importului 
subvenţionat şi a prejudiciului cauzat de el, precum şi 
încheierea despre faptul că acceptarea acestor angaja-
mente va înlătura consecinţele negative ale importului 
subvenţionat. Această decizie are forma unei Hotărâri.

5. În corespundere cu art.31 pct.(11) al legii men-
ţionate, Autoritatea de investigare publică avizul des-
pre iniţierea investigaţiei. Noi considerăm că un ase-
menea aviz trebuie publicat şi în cazul luării deciziei 
despre neacceptarea angajamentului exportatorului, 
ceea ce ar corespunde principiului publicităţii. Din 
cele spuse, propunem a completa art. 34 cu un punct 
ce ar avea următorul conţinut: „Autoritatea de inves-
tigare, în cazul în care ia o hotărâre despre neaccepta-
rea angajamentelor exportatorului, publică un aviz cu 
privire la neacceptarea angajamentelor exportatorului 
cu descrierea motivelor acestui refuz”.

În cazul în care se ia o hotărâre de acceptare a an-
gajamentelor, exportatorul poate:

1) să-şi îndeplinească angajamentele asumate; 
2) să-şi îndeplinească angajamentele şi să ceară 

continuarea investigaţiei; 
3) să-şi revoce angajamentele; 
4) să-şi încalce angajamentele. 
Continuarea investigaţiei o poate solicita nu numai 

exportatorul, ci şi autoritatea care efectuează investi-
gaţia. Dacă conform datelor definitive ale investigării 
s-a constatat lipsa importului subvenţionat şi a preju-
diciului cauzat de el, atunci exportatorul este eliberat 
de angajamentele asumate. Consecinţele pozitive din 
ramură intervenite în urma asumării angajamentelor 
de către exportator, trebuie să se ia în considerare la 
pronunţarea hotărârilor.

Dacă exportatorul şi-a revocat angajamentele, 
atunci îi pot fi aplicate taxe compensatorii provizorii 
sau definitive în dependenţă de etapa la care se află 
investigaţia. Dacă angajamentele se încalcă, conse-
cinţele sunt aceleaşi, dar exportatorul are dreptul să 
facă comentariile sale cu privire la încălcare.

În lume există o practică: după acceptarea anga-
jamentului în scris, se semnează un acord între ţara 
importatorului şi ţara exportatorului, în care se arată 
toţi indicatorii calitativi şi cantitativi ai livrărilor. 

Ministerul Economiei al Moldovei e în drept să-şi 
asume funcţii de control pentru respectarea angajamen-
telor, care ar prevedea cererea de la exportatori a infor-
maţiei privind respectarea angajamentelor asumate.

Confirmarea absenţei motivelor pentru aplica-C. 
rea măsurilor compensatorii

Legislaţia antidumping prevede cazurile de defini-
tivare a procesului compensatoriu, fără aplicarea mă-
surilor compensatorii.

În practica Republicii Moldova, nu se cunosc ase-
menea cazuri, deoarece e vorba de o aplicare rară a 
legislaţiei antidumping. Divizarea procesului de luare 
a deciziilor în astfel de subprocese ca determinarea 
agendei, reprezentarea problemei, identificarea alter-
nativelor a fost uneori criticată, pentru că descrie, în 
mod eronat, luarea de decizii ca un proces „linear” ri-
gidizându-l astfel11. Deoarece măsurile compensatorii 
se aplică în baza faptelor constatate privind importul 
subvenţionat, prejudicierea economiei naţionale şi le-
gătura cauzală dintre acestea, lipsa unuia din cele trei 
componente necesare pentru motivarea aplicării mă-
surilor compensatorii condiţionează anularea investi-
gaţiei, fără aplicarea taxelor compensatorii.

Investigaţia este anulată şi atunci când volumul 
importului subvenţionat este atât de neimportant, în-
cât nu poate aduce prejudicii.

Lipsa subvenţiei este confirmată de o marjă zero de 
subvenţionare, de exemplu, examinând importul dum-
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ping de cuptoare cu microunde din RPC, Republica 
Coreea, Malaysia, şi Thailanda, s-a constatat că marja 
dumping a doi exportatori de la Daewoo Electronics 
Co. Ltd şi LG Electronisc Inc., este egală cu zero, şi 
investigaţia asupra lor a fost anulată12.

Sunt cunoscute cazuri din practica ţărilor UE de 
anulare a investigaţiei fără aplicarea taxelor în urma 
constatării lipsei de prejudiciu13.

Deoarece legătura cauzală din partea obiectivă a 
contravenţiei are o importanţă mare, lipsa ei nu admite 
aplicarea măsurilor antidumping, pentru că prejudiciul 
în industria naţională poate fi generat de o strategie 
economică greşită, manifestată spre exemplu de scăde-
rea cererii etc..

Întreruperea procedurii în urma revocării cere-D. 
rii de către reclamant

Retragerea cererii de către reclamant este unul din 
temeiurile de anulare a investigaţiei fără aplicarea mă-
surilor compensatorii.

Concluzia cu privire la acest temei reiese din analiza 
art.35 pct.(1) al Legii RM nr.820-XIV din 17.02.2000 
Privind măsurile antidumping, compensatorii şi de 
salvgardare. Legislaţia moldovenească se conduce de 
principiul priorităţii iniţiativei private, de aceea chiar 
dacă vor fi stabilite elemente ale părţii obiective, adică 
ale subvenţiei, procesul poate fi anulat dacă reclamantul 
îşi retrage cererea. Dacă cererea este retrasă în procesul 
investigaţiei, atunci investigaţia se anulează fără apli-
carea măsurilor antidumping. Noi credem că trebuie 
luată în considerare opinia persoanelor care susţin ce-
rerea. De aceea propunem a introduce o completare în 
Legea Republicii Moldova nr.820-XIV din 17.02.2000 
în art.11, pct.(1): „Autoritatea de investigare trebuie să 
ceară acordul persoanelor care susţin cererea cu privire 
la retragerea ei. În cazul lipsei de susţinere a retragerii 
cererii investigaţia va continua”.

În legislaţie nu e prevăzut cazul despre posibilitatea 
retragerii cererii de către un organ de stat. Nu e clar nici 
dacă există posibilitatea de anulare a investigării cazu-
lui, care a fost autosesizat, fără aplicarea taxei în cazul 
retragerii cererii. Considerăm că aplicarea consecventă 
în viaţă a principiului priorităţii iniţiativei private tre-
buie să presupună o asemenea posibilitate, de aceea 
propunem a se introduce în legea menţionată o normă 
cu următorul conţinut: „Investigarea subvenţionării 
poate fi anulată din iniţiativa organului care efectuează 
investigaţia, dacă investigaţia a fost demarată din ini-
ţiativa acestui organ. O condiţie obligatorie a anulării 
investigaţiei, fără aplicarea taxei compensatorii, trebuie 
să fie trimiterea unui acord în scris de către reprezen-
tanţii ramurii industriei naţionale, care fabrică produsul 
ce este obiect al investigaţiei şi a cărui cotă pe piaţă 

constituie nu mai puţin de 25% din volumul total. Hotă-
rârea privind anularea investigaţiei fără aplicarea taxei 
compensatorii trebuie să conţină dovada inexistenţei 
prejudiciului pentru interesele Republicii Moldova”.

neaplicarea măsurilor compensatorii în urma E. 
încălcării termenelor procesuale de examinare

Analizând legislaţia europeană şi practica aplicării 
ei, constatăm că respectarea limitelor procesuale de 
examinare e foarte strictă. Astfel, drept temei pentru 
anularea investigaţiei fără aplicarea taxelor compen-
satorii şi antidumping a fost expirarea termenului pre-
văzut pentru investigare. Spre exemplu, Comisia UE 
a înaintat Comitetului de Miniştri al UE o propunere 
pentru a se introduce taxe antidumping definitive pen-
tru pieptenii Hong Kong, deoarece expirase termenele 
prevăzute. Propunerea însă a fost respinsă şi a fost luată 
decizia privind anularea investigaţiei14.

neaplicarea măsurilor compensatorii, dacă F. 
acestea pot aduce un prejudiciu ramurii economiei, 
intereselor republicii Moldova sau intereselor consu-
matorilor

Investigaţia poate fi anulată fără aplicarea taxei 
compensatorii, dacă aplicarea ei contravine intereselor 
de stat şi obşteşti.

Astfel, în art.47 pct.(1) al Legii Republicii Moldo-
va nr.820-XIV din 17.02.2000, e clar stipulat: „Faptul 
că interesul naţional reclamă o intervenţie se va con-
stata, conform acestui articol, în urma analizei tuturor 
intereselor în ansamblu, inclusiv a intereselor ramurii 
industriei naţionale, ale utilizatorilor şi consumatorilor, 
cu condiţia că toate părţile au avut posibilitatea să-şi 
expună punctele de vedere în conformitate cu alin.(2). 
La o astfel de examinare, o atenţie deosebită se acordă 
necesităţii de eliminare a efectelor de distorsionare a 
comerţului, cauzate de subvenţia producătoare de pre-
judicii, şi necesităţii de restabilire a unei concurenţe efi-
ciente. Măsurile stabilite în baza constatării existenţei 
subvenţiei şi a prejudiciului pot să nu fie aplicate, dacă 
autoritatea de investigare va ajunge, în baza informaţi-
ei prezentate, la concluzia univocă că aplicarea lor nu 
corespunde interesului naţional”15.

Includerea acestui temei vorbeşte despre înţelege-
rea dreaptă de către legislator a importanţei protecţiei 
interesului naţional şi obştesc. „Posibilitatea unei ase-
menea întorsături în investigare este condiţionată de 
faptul că politica comercială externă de stat, realizată 
prin aplicarea unor măsuri de salvgardare a intereselor 
economice, limitează comerţul liber, acţionând astfel 
şi asupra nivelului de dezvoltare a ramurilor protejate 
ale economiei Rusiei, şi asupra bunăstării consumatori-
lor”16, a remarcat R Şepeno.

Poate apărea o opinie greşită, precum că acest temei 
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ar leza interesele legitime ale reprezentanţilor ramurii 
naţionale. Noi însă trebuie să înţelegem că statul, acţi-
onând prin intermediul organelor sale abilitate, expri-
mă interesele societăţii în general, care nu doreşte un 
protecţionism orb pentru industria naţională, ci stabi-
lirea unor condiţii echitabile de concurenţă. Introduce-
rea nechibzuită a măsurilor antidumping poate atrage 
monopolizarea pieţei interne, scăderea eficacităţii re-
distribuirii resurselor, extinderea producţiei de mărfuri 
necompetitive. În final, măsurile antidumping pot atra-
ge daune şi mai mari pentru domeniul economic decât 
renunţarea la ele. 

Definitivând procesual hotărârea privind renunţarea 
la aplicarea măsurilor compensatorii, Guvernul Repu-
blicii Moldova trebuie să o motiveze: trebuie să indice 
de ce introducerea măsurilor compensatorii poate pro-
voca un prejudiciu substanţial dezvoltării ramurii naţi-
onale a economiei şi intereselor consumatorilor, şi care 
sunt motivele de importanţă de stat, în cazul în care ele 
vor fi aplicate.

Conform art.32 pct.(7) al Legii Republicii Moldova 
nr.820-XIV din 17.02.2000 Privind măsurile antidum-
ping compensatorii şi de salvgardare, investigaţia se 
consideră definitivată dacă ea este închisă sau dacă s-a 
pronunţat o hotărâre privind introducerea taxei com-
pensatorii. De regulă, investigaţia se definitivează la 
expirarea unui an din momentul iniţierii ei. În cazurile 
prevăzute de art. 34 şi 35, investigaţia se definitivează 
pe parcursul a 15 luni din momentul iniţierii ei.

Astfel, investigaţia subvenţiei, ca orice activitate 
administrativ-procesuală, se definitivează prin pro-
nunţarea unui act juridic de administrare. În cazul dat, 
aceasta este hotărârea privind definitivarea investigaţiei 
antidumping, care exprimă atitudinea statului în raport 
cu subvenţia şi cauzarea de prejudicii şi are drept scop 
restabilirea condiţiilor echitabile de concurenţă. 
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SUMMArY
An insurance contract is a “contract under which one party (the insurer) accepts significant insur-

ance risk from another party (the policyholder) by agreeing to compensate the policyholder if a specified 
uncertain future event (the insured event) adversely affects the policyholder.

In a contract of adhesion, one party draws up the contract in its entirety and presents it to the other 
party on a ‘take it or leave it’ basis. The receiving party does not have the option of negotiating, revis-
ing, or deleting any part or provision of the document. Insurance contracts are of this type, because the 
insurer writes the contract and the insured either ‘adheres’ to it or is denied coverage.

Although all contracts ideally should be executed in good faith, insurance contracts are held to an even 
higher standard, requiring the utmost of this quality between the parties. Due to the nature of an insurance 
agreement, each party needs – and is legally entitled – to rely upon the representations and declarations of 
the other. Each party must have a reasonable expectation that the other party is not attempting to defraud, 
mislead, or conceal information and is indeed conducting themselves in good faith.

de protecţie împotriva riscurilor generatoare 
de pagube potenţiale, la care erau expuse activităţile 
lor sau însăşi fiinţa lor. Asemenea mijloace au la bază 
prevenirea, asistenţa şi prevederea. 

Prevenirea constituie cel mai bun mijloc de pro-
tecţie, dacă permite suprimarea riscurilor. Asistenţa 
reprezintă acţiunea unui terţ care tinde la repararea 
daunelor. Prevederea implică preconstituirea de re-
surse actuale pentru necesităţi viitoare. Forma cea 
mai reuşită şi eficientă a prevederii s-a dovedit a fi 
asigurarea.

Unii autori au menţionat1, că asigurarea se carac-
terizează prin aceea, că are la bază principiul mutua-
lităţii, potrivit căruia fiecare asigurat contribuie cu o 
sumă modestă, numită primă de asigurare, la crearea 
fondului de asigurare din care se compensează pagu-
bele suportate de cei încercaţi. 

Potrivit Codului civil al Republicii Moldova2, asi-
gurarea se împarte în două categorii: asigurare de 
persoane şi asigurare de daune3, specificându-se că 
în cazul asigurării de persoane se asigură viaţa şi să-
nătatea (inclusiv integritatea psihică) asiguratului4, iar 
asigurarea contra daune cuprinde asigurarea bunurilor 
şi asigurarea de răspundere civilă5.

Contractul de asigurare cunoaşte atât definiţii le-
gale, cât şi doctrinare. Astfel, Codul civil al Repu-

blicii Moldova prevede6 că prin contractul de asigu-
rare, asiguratul se obligă să plătească asigurătorului 
prima de asigurare, iar acesta se obligă să plătească, 
la producerea riscului asigurat, asiguratului sau unui 
terţ, numit beneficiarul asigurării, suma asigurată ori 
despăgubirea, în limitele şi în termenele convenite. 
Legea Republicii Moldova nr. 407 din 21.12.2006 cu 
privire la asigurări (în continuare Legea nr. 407 din 
21.12.2006)7 nu defineşte contractul de asigurare, dar 
defineşte asigurarea8 ca fiind transferul unui risc even-
tual, inclusiv al riscului unei pierderi financiare şi /sau 
al unei pagube materiale, de la asigurat la asigurător, 
în conformitate cu contractul de asigurare. 

În opinia unor autori9, contractul de asigurare este 
un act juridic prin care asiguratul se obligă să plăteas-
că o primă asigurătorului, iar acesta să ia asupra sa 
riscul producerii unui anume eveniment, obligându-
se ca la producerea evenimentului să plătească asigu-
ratului sau unei terţe persoane, denumită beneficiar, 
o indemnizaţie (despăgubire sau sumă asigurată) în 
limitele convenite.

Contractul de asigurare are caracter internaţional, 
dacă se încheie între asigurat şi asigurător, care îşi au 
sediile sau reşedinţa în ţări diferite. Conform preve-
derilor CC RM10, persoanele din Republica Moldova 
încheie contracte de asigurare cu societăţi înregistrate 
în Republica Moldova, cu excepţia cazurilor în care 
asigurările solicitate nu se practică pe piaţa internă.

NOŢIUNI  GENERALE  PRIVIND  CONTRACTUL
INTERNAŢIONAL  DE  ASIGURARE

Iana CASIAN, 
magistru în drept (USM)

Recenzent: Lilia GrIBInCEA, doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

xistenţa diferitelor riscuri a determinat oame-
nii să descopere şi să aplice diferite mijloace 
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Contractul de asigurare are următoarele carac-
tere juridice: 

Caracterul consensual, 1. care rezultă din faptul că 
se formează solo consensu, prin simplul acord de vo-
inţă al părţilor, fără să fie necesară vreo formă specială 
de manifestare a voinţei lor. 

Caracterul sinalagmatic2.  este determinat de fap-
tul că părţile se obligă reciproc. Unii autori au remar-
cat11 că obligaţiile părţilor nu sunt numai reciproce, 
dar şi interdependente, între ele existând un raport de 
intercondiţionare reciprocă. 

Caracterul de unicitate3.  al contractului de asigu-
rare înseamnă că acesta se menţine unic pentru întrea-
ga sa durată chiar şi atunci când ar suporta o împărţire 
pe termene periodice. Această împărţire este legată 
numai de modul de plată al primei, nu şi de protecţia 
prin asigurare care are un caracter continuu. Contrac-
tul de asigurare este guvernat de condiţiile stabilite la 
momentul încheierii, iar prima anuală se calculează 
prin raportarea la întreaga durată a contractului, ceea 
ce determină consecinţele juridice ale unicităţii.

Caracterul de executare succesivă4.  constă în 
faptul că executarea nu are loc dintr-o singură dată, 
printr-o singură prestaţie, dar asiguratul este obligat 
să plătească primele în termenele stabilite, iar asigu-
rătorul să acorde continuu protecţie asiguratului prin 
asigurarea riscului.

În doctrină s-a menţionat12, că executarea succesi-
vă a contractului determină următoarele consecinţe: 

a) regulile rezolutorii nu sunt aplicabile contractu-
lui de asigurare;

b) partea care şi-a onorat obligaţia are drept la 
contraprestaţia cocontractantului până la desfiinţarea 
contractului;

c) neîndeplinirea de către asigurat a obligaţiilor 
sale produce efecte doar pentru viitor şi, ca urmare, 
primele plătite pentru perioada anterioară rezilierii nu 
se restituie asiguratului;

d) dispariţia obiectului asigurat prin efectul altui 
eveniment decât cel în vederea căruia s-a încheiat asi-
gurarea implică rezilierea de drept a contractului.

5. Caracterul oneros este determinat de faptul 
că fiecare parte urmăreşte un anumit avantaj, o con-
traprestaţie în schimbul aceleia pe care o face ori se 
obligă a o face în favoarea celeilalte părţi. Avantajul 
asiguratului13 constă în faptul că, pentru o primă de 
asigurare, el obţine protecţia pentru sume mai mari pe 
toată durata contractului, „asigurându-şi”, aşadar, sta-
bilitatea financiară. Pentru asigurător este importantă 
posibilitatea fructificării fondurilor de primă din care 
se vor crea fondurile de asigurare, lucru realizat prin 
investiţiile efectuate. 

6. Caracterul aleatoriu este caracteristic contrac-
tului de asigurare, deoarece efectele sale depind de un 
eveniment viitor şi incert, care pot duce la obţinerea 
de câştig sau pierdere pentru oricare dintre părţi. In-
certitudinea se referă la producerea evenimentului vi-
zat. În momentul încheierii contractului nu se cunoaş-
te dacă şi în ce măsură fiecare dintre părţi va avea un 
avantaj sau o piredere ca rezultat al contractului. Unii 
autori au remarcat14, că dacă se produce evenimentul 
asigurat, asigurătorul va plăti o sumă mult mai mare 
decât prima pe care a încasat-o de la asigurat. 

7. Caracterul de adeziune rezultă din faptul că cla-
uzele contractuale sunt stabilite numai de una dintre 
părţi – asigurătorul – cealaltă parte având doar facul-
tatea de a le accepta sau nu. Posibilele negocieri nu 
au în vedere forma contractului, dar numai conţinutul 
unor clauze, cum ar fi: prima, acoperirea, modalitatea 
de plată etc.

S-a menţionat15 că contractul de asigurare este un 
contract personal, deoarece deşi obiectul asigurării 
poate fi o proprietate, un bun sau un interes, prin con-
tractul de asigurare se asigură persoana/persoanele, şi 
nu proprietatea.

Elementele principale ale contractului de asigu-
rare sunt următoarele:

interesul asigurării;a. 
riscul asigurării;b. 
suma asigurată;c. 
prima de asigurare.d. 

a. Interesul asigurării prezintă particularităţi în 
raport cu formele concrete ale asigurării: de bunuri, 
de persoane şi de răspundere civilă. Interesul asigura-
bil este considerat16 interesul ce se naşte din raporturi-
le unei persoane cu privire la un anumit bun ce poate 
fi asigurat.

S-a remarcat17 că natura juridică a interesului asi-
gurării se apreciază în raport cu caracterul subiectiv 
sau obiectiv al acestuia.

Potrivit teoriei interesului de asigurare subiectiv, 
prin contract se asigură numai interesul asiguratului, 
nu şi interesul celorlalte persoane cu privire la bunul 
asigurat şi care nu au încheiat contract de asigurare. 
Aceste persoane nu pot pretinde asigurătorului ca din 
suma despăgubirii să fie achitate creanţele pe care le 
au faţă de asigurat.

Teoria interesului de asigurare obiectiv consideră 
că interesul, fiind obiectiv, este încorporat bunului 
asigurat şi este independent de titularul interesului. 
În consecinţă, sunt interesate şi celelalte persoane în 
existenţa bunului, chiar dacă nu sunt părţi la contrac-
tul de asigurare.

b. riscul este elementul esenţial şi caracteristic 
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al contractului de asigurare. Riscul reprezintă însăşi 
cauza asigurării. Legea nr. 407 din 21.12.2006 de-
fineşte riscul asigurat ca un fenomen, eveniment 
sau grup de fenomene, sau evenimente prevăzute 
în contractul de asigurare care, odată produse, pot 
genera prejudicii bunurilor sau persoanei asigurate, 
precizându-se, că în asigurările de viaţă, fenomenul 
de supravieţuire şi fenomenul de deces se încadrează 
în noţiunea de risc asigurat18. 

În doctrină se menţionează19 că riscul reprezintă 
un eveniment (sau complex de evenimente) incert, 
posibil şi viitor, la care sunt expuse bunurile, patri-
moniul, viaţa, sănătatea sau integritatea fizică a unei 
persoane. La producerea riscului, asigurătorul va 
plăti asiguratului despăgubirea sau suma asigurată.

Pentru ca un eveniment să fie încadrat în catego-
ria de risc asigurat, sunt necesare următoarele con-
diţii20:

a) Producerea lui să fie posibilă, deoarece asigu-
rarea nu ar avea nici o raţiune dacă existenţa unui 
lucru (bun) nu este ameninţată de un anumit feno-
men sau eveniment. În acelaşi timp, un eveniment 
cu o frecvenţă mare nu poate fi cuprins în asigurare, 
deoarece ar presupune prime extrem de mari şi nu 
s-ar justifica din punct de vedere economic.

De regulă, riscul trebuie să existe în momentul 
încheierii contractului de asigurare. Dacă în acel mo-
ment producerea evenimentului a devenit imposibi-
lă, contractul se reziliază de drept, iar primele plătite 
pentru perioada ulterioară rezilierii se restituie de 
către asigurător.

b) Să aibă un caracter întâmplător, adică asupra 
producerii lui ulterioare să planeze incertitudinea, 
atât la moment, cât şi ca intensitate a acţiunii aces-
teia.

c) Producerea evenimentului să nu depindă de 
voinţa asiguratului sau beneficiarului asigurării.

d) Anumite riscuri nu pot face obiectul unei asi-
gurări pentru motive de ordine publică. Riscul tre-
buie să aibă un caracter licit. 

c. Suma asigurată reprezintă valoarea până la 
concurenţa căreia asigurătorul răspunde faţă de asi-
gurat, în cazul producerii evenimentului acoperit 
prin asigurare. Ea serveşte ca bază şi pentru calcu-
larea primei, în principiu, prin aplicarea unui anumit 
procent la suma asigurată21. Potrivit Legii nr. 407 din 
21.12.200622, suma asigurată este limita maximă a 
răspunderii asigurătorului în cazul producerii eveni-
mentului pentru care s-a încheiat contractul de asi-
gurare. În asigurarea de viaţă, suma care urmează a 
fi plătită asiguratului sau beneficiarului asigurării la 
producerea evenimentului prevăzut în contract repre-

zintă indemnizaţia de asigurare, iar în asigurarea de 
bunuri şi de răspundere civilă, suma pe care asigură-
torul o datorează asiguratului în vederea compensării 
pagubei produse de evenimentul asigurat reprezintă 
despăgubirea de asigurare. Legea mai prevede ex-
pres, că atât indemnizaţia de asigurare, cât şi des-
păgubirea de asigurare se plătesc de către asigurător 
în bani. Compensarea prejudiciului prin restabilirea 
sau repararea bunurilor, prin prestarea de servicii se 
permite doar cu acordul scris al asiguratului.

 Suma asigurată poate fi mai mică sau cel mult 
egală cu valoarea de asigurare, evitându-se supraa-
sigurarea. 

Aceeași lege prevede23 că suma asigurată nu poa-
te depăşi valoarea reală a bunurilor asigurate din 
momentul încheierii contractului de asigurare. În caz 
contrar, contractul este nul, în virtutea legii, în par-
tea, din suma asigurată, care depăşeşte valoarea rea-
lă a bunurilor la momentul încheierii contractului.

S-a remarcat24 că supraasigurarea nu este admisă 
pentru că ar putea duce la un interes al asiguratului 
pentru producerea cazului asigurat şi încasarea, în 
consecinţă, a unei sume superioare valorii bunului 
în momentul producerii prejudiciului. În cazul asi-
gurării navelor comerciale nici subasigurarea25 nu 
este acceptată. Navele comerciale se asigură la suma 
declarată de asigurat şi agreată de asigurător, care nu 
trebuie să depăşească valoarea de înlocuire, cel mult 
valoarea din nou, la data încheierii asigurării. Suma 
asigurată se delimitează pe corp, maşini şi instalaţii.

d. Prima de asigurare reprezintă suma de bani 
– remuneraţia – pe care o primeşte asigurătorul de 
la asigurat în schimbul prestaţiei promise, respectiv 
protecţia pentru riscurile stabilite. Este preţul protec-
ţiei oferite de asigurător pentru acele riscuri26. Con-
form prevederilor Legii nr. 40727, prima de asigu-
rare reprezintă suma pe care asiguratul este obligat 
să o plătească asigurătorului, la eliberarea poliţei de 
asigurare, în modul şi în termenul prevăzut de con-
tractul de asigurare, în schimbul preluării de către 
asigurător a riscului asigurat. Plata primei de asigu-
rare se face integral sau în rate plătibile la termenele 
scadente prevăzute în contract conform negocierii 
părţilor, la sediul asigurătorului sau al reprezentanţi-
lor săi dacă în contractul de asigurare nu se prevede 
altfel.

În doctrină s-a menţionat28 că în domeniul asigu-
rărilor se utilizează mai multe categorii de primă, şi 
anume:

prima unică, scadentă într-o singură sumă;•	
prima periodică, scadentă în perioade egale, de-•	

terminate pe perioade de asigurare;
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prima curentă sau efectivă, referitoare la perioa-•	
da anului în curs;

prima fixată, care reprezintă prima pe o unitate •	
de sumă asigurată;

tarifele de primă, cuprinzând primele fixate pe •	
feluri de asigurări, riscuri etc.;

rabatul de primă, care constă în diminuarea pri-•	
mei cu o anumită sumă stabilită.

Prima stabilită pentru perioada de asigurare este 
indivizibilă. Perioada de asigurare este intervalul pen-
tru care s-a plătit prima ca unitate de timp în decur-
sul căreia asigurătorul suportă riscul asigurării. Dacă 
evenimentul se produce înainte de împlinirea duratei 
perioadei de asigurare, asiguratul nu va putea pretinde 
aplicarea unei prime proporţionale, aferentă timpului 
care a mai rămas, deoarece probabilitatea de daună 
se stabileşte pe întreaga perioadă de asigurare. Aşa-
dar, nu are importanţă când se produce evenimentul 
asigurat sau dacă nu se produce deloc în cursul peri-
oadei26. 

Prima de asigurare este un element esenţial al con-
tractului de asigurare şi principala obligaţie a asigu-
ratului.

Printre factorii care influenţează mărimea primei 
de asigurare se pot enumera30:

natura bunului asigurat;•	
dimensiunea riscurilor;•	
numărul şi tipul riscurilor;•	
intensitatea riscurilor;•	
mărimea posibilă a daunelor;•	
gradul de dispersie a riscului;•	
suma asigurată;•	
durata contractului;•	
nivelul francizei;•	
întinderea geografică a acoperirii;•	
istoricul daunelor pe un anumit număr de ani an-•	

teriori (de regulă, 5 ani);
diverse date statistice relevante pentru o evalua-•	

re cât mai corectă;
modalitatea de plată a primei (într-o tranşă unică •	

sau eşalonată în rate periodice);
gradul de întreţinere a bunului la asigurările de •	

bunuri, starea de sănătate la asigurările de persoane, 
limita răspunderii la asigurarea de răspundere;

vârsta, sexul, starea de sănătate, durata asigură-•	
rii la asigurarea de viaţă;

dimensiunea afacerii (pentru sume mari se pot •	
negocia reduceri);

starea conjuncturală a pieţei;•	
evaluarea proprie obiectivă şi subiectivă a asi-•	

gurătorului.
Prin urmare, există o corelaţie necesară între prima 

de asigurare şi factorii obiectivi sau subiectivi care 
influenţează nivelul primei de asigurare.

Prima de asigurare are drept scop acoperirea chel-
tuielilor legate de administrarea asigurărilor şi obţi-
nerea unui beneficiu. Asiguratul, în schimbul plăţii 
primei, obţine protecţia prin asigurare pentru anumite 
riscuri, pe o anumită perioadă de timp.

Codul civil al Republicii Moldova prevede for-
ma scrisă ca fiind obligatorie pentru încheierea con-
tractului de asigurare31. De regulă, contractul de 
asigurare cuprinde două părţi principale32. Prima 
parte conţine clauzele imprimate, sub forma unor 
extrase din condiţiile generale care reglementează 
raporturile dintre asigurat şi asigurător. A doua par-
te reprezintă părţile neimprimate ale documentului, 
care se referă, în principal, la indicarea părţilor con-
tractante, denumirea riscurilor, prima, suma asigu-
rată şi durata contractului, indicându-se data intrării 
în vigoare. 

Deşi la baza încheierii contractelor comerciale 
internaţionale stă principiul libertăţii contractuale, 
totuşi sunt situaţii când legile stipulează clauze obli-
gatorii care urmează a fi inserate în unele contracte. 
Asemenea clauze sunt considerate esenţiale33. Astfel, 
Codul civil al Republicii Moldova34 şi Legea nr. 407 
din 21.12.200635 prevăd că în contractul de asigurare 
se va indica: 

a) numele sau denumirea, numărul de identificare 
de stat, domiciliul sau sediul părţilor contractante;

b) obiectul asigurării: bun, persoană şi răspundere 
civilă; 

c) riscurile ce se asigură; 
d) începutul şi durata asigurării; 
e) sumele asigurate; 
f) primele de asigurare, locul şi termenele de pla-

tă;
g) modalitatea de modificare, reziliere şi încetare 

a contractului;
 h) condiţiile de plată a despăgubirii de asigurare 

şi/sau a indemnizaţiei de asigurare; 
i) drepturile şi obligaţiile părţilor;
j) răspunderea părţilor;
k) jurisdicţia soluţionării litigiilor;
l) alte date, conform legii sau contractului.
În practica comercială internaţională sunt cunos-

cute următoarele categorii de contracte internaţionale 
de asigurare36:

Contractul internaţional de asigurare CARGO, 1. 
care are ca obiect mărfurile, în general încărcăturile 
aflate în transportul de trafic internaţional.

Contractul internaţional de asigurare CASCO, 2. 
care are ca obiect nave comerciale, nave de pescuit 
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oceanic şi nave colectoare, precum şi alte ambarcaţi-
uni, instalaţii şi utilaje plutitoare asimilate navelor.

Contractul internaţional de asigurare pen-3. 
tru răspundere civilă, prin care asiguratul urmăreşte             
să-şi vadă acoperită total sau parţial paguba pe care 
ar suporta-o drept consecinţă a prejudiciului pe care 
el, lucrul lui, ori prepusul său l-au cauzat unui terţ, 
angajându-se astfel răspunderea civilă.

Contractul de asigurări mutuale, cunoscut şi 4. 
sub denumirea de Protecţie şi Indemnizaţie, care au 
drept scop acoperirea pagubelor suportate de asigurat 
în temeiul răspunderii civile, antrenate de prejudicii 
cauzate de nave terţilor.

Contractul de asigurare încetează prin ajungerea la 
termen sau prin producerea riscului asigurat. Contrac-
tul de asigurare încetează de drept prin acordul părţi-
lor, dar drept temei pentru încetarea contractului pot 
servi următoarele circumstanţe37: 

a) neachitarea de către asigurat a primei de asigu-
rare în mărimea şi în termenul stabilit; 

b) expirarea termenului său de acţiune; 
c) îndeplinirea de către asigurător a obligaţiilor 

contractuale; 
d) lichidarea asiguratului persoană juridică sau la 

decesul asiguratului persoană fizică; 
e) lichidarea asigurătorului, în modul stabilit de 

legislaţie.
Un contract de asigurare poate înceta şi în alte ca-

zuri prevăzute de legislaţie.
Contractul de asigurare poate fi reziliat, la cererea 

asigurătorului sau asiguratului, doar în cazul în care 
partea opusă nu îşi onorează obligaţiile prevăzute de 
contract sau încalcă legislaţia. Constituie excepţie si-
tuaţia când are loc înstrăinarea bunurilor asigurate, 
dobânditorul având opţiunea de a menţine valabilita-
tea contractului de asigurare sau de a-l rezilia. 
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SUMMArY
In the present paper we examine the problem concerning the participation of the lawyer in the real-

ization of some acts of penal prosecution. Examples are given of instructions, of articles from the Penal 
Code of Romania, concerning the defense of the accused or defendant. Process actions to which the 
participation of the lawyer is necessary cannot be considered as fulfilled with the infringements of the 
penal procedures norms. 

The participation of the lawyer in the process activity of hearing of the defendant  during the penal 
prosecution – not to admit degrading procedures in obtaining information, confessions from the accused 
or defendant, which would infringe the human dignity. 

reprezentant la efectuarea actelor de urmărire 
penală, precum şi la anumite drepturi conexe acestui 
drept important pentru realizarea funcţiei de apărare, 
acordarea asistenţei juridice şi reprezentarea părţilor 
în proces.

Astfel, în virtutea art.68 alin.(1) pct.2 CPP RM, 
apărătorul este în drept de a participa, la propunerea 
organului respectiv, la efectuarea de către organul de 
urmărire penală a acţiunilor procesuale şi la toate 
acţiunile procesuale efectuate la solicitarea sa.

În alin.(2) pct.2 al aceluiaşi articol este prevăzut 
dreptul apărătorului de a participa la orice acţiune 
procesuală efectuată cu participarea persoanei pe 
care o apără dacă aceasta o cere persoana pe care o 
apără sau însuşi apărătorul. 

În Cauza Magee c. Regatului Unit, Curtea Euro-
peană a Drepturilor Omului a statuat că în situaţia în 
care reclamantul solicită expres prezenţa unui avo-
cat în timpul interogatoriului, iar această solicitare 
îi este refuzată pentru o perioadă de timp destul de 
lungă – mai mult de 48 de ore –, în care interogatoriul 
continuă, iar persoana recunoaşte acuzaţiile ce i se 
aduc privind implicarea într-un atentat cu explozibil 
împotriva armatei, drepturile apărării au fost încalca-
te într-o manieră ireparabilă – indiferent de justifică-
rile care au stat la baza unui astfel de refuz –,incom-
patibilă cu drepturile pe care art. 6 din Convenţie le 
conferă unui acuzat. Chiar dacă, în fond, reclamantul 
nu a fost supus unor rele tratamente, iar recunoaşte-
rea acuzaţiilor a fost voluntar făcută de către acesta, 
faptul că a fost privat de asistenţă juridică pentru mai 

mult de 48 de ore, iar declaraţiile de recunoaştere au 
fost făcute la sfârşitul primelor 24 de ore ale privă-
rii sale de libertate şi au devenit elementul-cheie al 
rechizitoriului şi, ulterior, al condamnării, constituie 
încălcări ale art. 6 § 1 pct.3 din Convenţie1.

Potrivit dispoziţiilor art.172 alin.(1)-(6) CPP din 
1968 al României, în cursul urmăririi penale, apărăto-
rul învinuitului sau inculpatului are dreptul să asiste la 
efectuarea oricărui act de urmărire penală, să formule-
ze cereri şi să depună memorii. Lipsa apărătorului nu 
împiedică efectuarea actelor de urmărire penală, dacă 
există dovada că apărătorul a fost încunoştinţat de 
data şi ora efectuării actului. Când asistenţa juridică 
este obligatorie, organul de urmărire penală va asigu-
ra prezenţa apărătorului la ascultarea inculpatului.

Curtea Constituţională a României a declarat an-
ticonstituţionale dispoziţiile art.172 alin.(1) teza întâi 
şi art.173 alin.(1) din Codul de procedură penală, în 
măsura în care acestea nu acordă dreptul apărătorului 
de a participa şi la alte acte de urmărire penală la care 
nu participă persoana apărată. În motivarea excepției 
de neconstituționalitate, autorul acesteia susține că 
textul de lege criticat este neconstițutional în raport 
cu dispozițiile art. 24 din Constituție și cu prevede-
rile art.6 alin.(1) din Codul de procedură penală, în-
trucât, anterior modificării aduse prin art. 1 pct. 99 
din Legea nr. 356/2006, art. 172 alin.(1) din Codul 
de procedură penală permitea apărătorului învinui-
tului sau inculpatului să asiste la efectuarea tuturor 
actelor de urmărire penală. De asemenea, arată că 
„dreptul la apărare trebuie înteles ca fiind garantat 
constituțional numai dacă, şi în masura în care, texte-
le de lege care îl reglementează fac referire explicită 

PARTICIPAREA  AVOCATULUI  LA  REALIzAREA  UNOR  ACTE 
DE  URMĂRIRE  PENALĂ

Tudor oSoIAnU, 
doctor în drept, conferenţiar universitar  (AȘM)

Ivan VESCo, 
doctor în drept (MAI al RM)

otrivit art.68, 80 şi 92 CPP RM avocatul este în 
drept de a participa în calitate de apărător sau 
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la intervalul de timp în interiorul căruia el poate fi 
exercitat, dar, în egală măsură, şi la ansamblul măsu-
rilor şi actelor procesuale dispuse de organele judici-
are pe toată durata procesului penal. 

Curtea constată că aceasta este întemeiată, pentru 
următoarele considerente: 1. Art. 24 din Constituţie, 
cu denumirea marginală „Dreptul la apărare”, pre-
vede:„(1) Dreptul la apărare este garantat. (2) În tot 
cursul procesului, părțile au dreptul să fie asistate de 
un avocat, ales sau numit din oficiu.,,Textul consti-
tutional nu condiționează, nu limitează şi nici nu re-
strânge în vreun fel dreptul la apărare al părților din 
proces, în tot cursul procesului. Se mai constată că 
textul constituțional nu distinge între fazele procesu-
lui și nici faţă de natura juridică a acestuia. 2. Codul 
de procedură penală, în art. 6 din capitolul I „Scopul 
și regulile de bază ale procesului penal” al titlului I, 
dezvoltă prevederile art. 24 din Constituţie, cu apli-
caţiune la procesul penal. Părţile procesului penal au 
dreptul de a fi asistate de apărator la efectuarea ori-
carui act de urmarire penală şi nu doar la efectuarea 
acelora care implică audierea sau prezenţa părții2.

Excepţia a fost ridicată şi în dosarul în care fostul 
procuror Ioan Ciofu este judecat pentru corupţie, pro-
cesul fiind suspendat, după ce Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie a sesizat Curtea Constituţională.

Apărătorii au invocat, în faţa magistraţilor Secţiei 
penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, excepţia 
de neconstituţionalitate a art. 172, alin.(1) din Codul 
de procedură penală. 

Avocaţii Alexandru Chiciu şi Ioan Panaitescu au 
susţinut, în mai multe dosare că, prin modificările 
aduse legislaţiei penale prin Legea 356/2006, dreptul 
la apărare în timpul urmăririi penale a fost restrâns 
doar la asistenţă judiciară.

Conform art.172, alin.(1), modificat, ,,în cursul 
urmăririi penale, apărătorul învinuitului sau inculpa-
tului are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act 
de urmărire penală care implică audierea sau pre-
zenţa învinuitului sau inculpatului căruia îi asigură 
apărarea şi poate formula cereri şi depune memorii. 
Lipsa apărătorului nu împiedică efectuarea actului de 
urmărire penală, dacă există dovada că apărătorul 
a fost încunoştinţat de data şi ora efectuării actului. 
Încunoştinţarea se face prin notificare telefonică, fax, 
internet sau prin alte asemenea mijloace, încheindu-
se în acest sens un proces-verbal”.

Astfel, toate actele procedurale efectuate în dosare 
în baza Legii 356/2006 sunt lovite de nulitate, pentru 
nerespectarea dreptului la apărare3.

În conformitate cu art.70 alin.(6) CPP RM bănui-
tul, învinuitul, inculpatul poate avea câţiva apărători. 

Acţiunile procesuale la care este necesară participarea 
apărătorului nu pot fi considerate ca fiind îndeplinite 
cu încălcarea normelor de procedură penală dacă la 
efectuarea lor nu au participat toţi apărătorii părţii în 
cauză. 

În baza art.80 alin.(2) pct.2 CPP RM, reprezentan-
tul victimei, părţii vătămate, părţii civile, părţii civil-
mente responsabile are dreptul să participe la efectu-
area acţiunilor procesuale, la propunerea organului de 
urmărire penală, în cazul în care se prezintă la începu-
tul acţiunii procesuale efectuate cu participarea per-
soanei reprezentate. 

În condiţiile art.92 alin.(2) pct.2 CPP RM, avoca-
tul-reprezentant al martorului este în drept să asiste pe 
tot parcursul desfăşurării acţiunii procesuale la care 
participă persoana pe care o reprezintă. 

Despre intenţia sa de a participa la acte de urmărire 
penală, apărătorul trebuie să informeze procurorul sau 
ofiţerul de urmărire penală, pentru ca aceştea să co-
munice în prealabil despre locul şi timpul planificat. 
Pentru siguranţă apărătorul este în drept a înainta o 
cerere în formă scrisă.

Asistarea apărătorului la actele de urmărire penală, 
la care participă învinuitul, pe de o parte, are ca scop 
acordarea unei asistenţe juridice în ceea ce priveşte 
descoperirea împrejurărilor ce au importanţă pentru 
apărare, pe de altă parte, contribuie la respectarea re-
gulilor procesuale stabilite de lege.

Neîndeplinirea prevederilor legale privind partici-
parea obligatorie a apărătorului se consideră încălcare 
esenţială a legii procesual penale. În conformitate cu 
art.94 alin.(1) pct.2 CPP RM în procesul penal nu pot 
fi admise ca probe şi, prin urmare, se exclud din dosar, 
nu pot fi prezentate în instanţa de judecată şi nu pot fi 
puse la baza sentinţei sau a altor hotărâri judecătoreşti 
datele care au fost obţinute: prin încălcarea dreptului 
la apărare al bănuitului, învinuitului, inculpatului. 

Însuşi faptul prezenţei avocatului disciplinează or-
ganul de urmărire penală sub aspect juridic, procesual 
şi psihologic4. Scopul asistării de către avocat a părţii 
în cadrul actului de urmărire penală poate fi susţinerea 
psihologică a clientului, asigurarea legalităţii actului 
ce urmează a fi realizat şi respectarea drepturilor şi 
intereselor legale ale persoanei apărate sau reprezen-
tate. 

La baza juridică a participării avocatului la ascul-
tarea bănuitului, învinuitului atribuim şi art.104 alin.
(1) CPP RM. Audierea bănuitului, învinuitului, incul-
patului se face numai în prezenţa unui apărător ales 
sau numit din oficiu, imediat după reţinerea bănuitu-
lui sau, după caz, după punerea sub învinuire, dacă 
acesta acceptă să fie audiat. 
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Altă normă procesual penală care reglementează 
participarea apărătorului este inclusă în art.114 alin.
(1) CPP RM. Pentru a verifica sau a preciza declara-
ţiile martorului, părţii vătămate, bănuitului, învinui-
tului despre evenimentele infracţiunii săvârşite într-
un loc concret, reprezentantul organului de urmărire 
penală este în drept să se prezinte la locul infracţiunii 
împreună cu persoana audiată şi, după caz, cu apără-
torul, interpretul, specialistul, reprezentantul legal şi 
să propună persoanei audiate să descrie circumstan-
ţele şi obiectele despre care a făcut sau poate face şi 
acum declaraţii. 

Apărătorul nu trebuie să admită participarea for-
mală în cadrul actelor de urmărire penală. El trebuie, 
de asemenea, să posede procedeele tactice de realiza-
re a actelor de urmărire penală, pentru a aprecia corec-
titudinea acţiunilor organului de urmărire penală şi în 
caz de oportunitate în momentul potrivit să le aplice 
şi el5. 

În legătură cu participarea la actele de urmărire pe-
nală avocatul-apărător, precum şi avocatul-reprezen-
tant sunt în drept:

Să explice persoanei pe care o apără drepturi-1. 
le şi să atenţioneze persoana care efectuează acţiunea 
procesuală asupra încălcărilor legii comise de ea.

Să ceară recuzarea persoanei care efectuează ur-2. 
mărirea penală, a judecătorului, procurorului, exper-
tului, interpretului, traducătorului, grefierului. 

Să facă obiecţii împotriva acţiunilor organului 3. 
de urmărire penală şi să ceară includerea obiecţiilor 
sale în procesul-verbal respectiv.

Să ia cunoştinţă de procesele-verbale ale acţiuni-4. 
lor efectuate cu participarea lui şi să ceară completarea 
lor sau includerea obiecţiilor sale în procesul-verbal 
respectiv. Participarea activă a apărătorului la efectua-
rea actelor de urmărire penală şi solicitarea de a com-
pleta procesul-verbal, precum şi includerea obiecţiilor 
pe care le are asupra veridicităţii celor consemnate, 
contribuie la stabilirea obiectivă a împrejurărilor cau-
zei şi, în special, a circumstanţelor atenuante şi a celor 
care exclud urmărirea penală6. Corespunderea celor 
consemnate în procesul-verbal cu declaraţiile făcute 
sau cu acţiunile întreprinse în cadrul actului de urmă-
rire penală este confirmată inclusiv şi de semnătura 
avocatului. Dacă acesta nu va reflecta în procesul-ver-
bal obiecţiile şi precizările respective (din neatenţie, 
nu va da dovadă de insistenţă sau principialitate etc.) 
încălcările admise nu vor putea fi contestate ulterior. 
De ex., apărătorul va atrage atenţie asupra încercări-
lor ofiţerului de urmărire penală de a da citire sau re-
aminti declaraţiile pe care acesta le-a depus anterior 
bănuitul, învinuitul, având art.104 alin.(3) CPP RM. 

În caz că ofiţerul de urmărire penală nu reacţionează 
la obiecţiile avocatului, acesta nu va ezita să insiste 
asupra includerii acestora în procesul-verbal de ascul-
tare. În cel mai rău caz, să zicem, primind refuzul de a 
consemna obiecţiile în procesul-verbal, nimic nu poa-
te să împiedice apărătorul a prezenta obiecţiile sale 
separat în scris. Aceste precizări le considerăm esen-
ţiale în contextul demarării ulterioare a procesului în 
fazele judiciare. Bazându-se pe obiecţiile consemna-
te, apărătorul în cadrul cercetării judecătoreşti ar avea 
un argument important în a convinge instanţa de a nu 
da citire declaraţiilor clientului său în faza urmăririi 
în condiţiile art.371 CPP RM, deoarece a fost admisă 
încălcarea ordinii de obţinere a declaraţiilor în faza 
urmăririi penale. Participând la audierea martorului, 
avocatul acestuia trebuie să reacţioneze adecvat în 
caz de adresare a întrebărilor sugestive. Nu se admite 
punerea întrebărilor sugestive sau care nu se referă 
la premisa probelor şi care în mod evident urmăresc 
scopul insultării şi umilirii persoanei audiate (art.109 
alin.(2) CPP RM).

Până la terminarea urmăririi penale, apărătorul 5. 
este în drept a lua cunoştinţă de actele procedurale la 
care a participat clientul său, chiar şi cu acelea la care 
avocatul nu a participat. Apărătorul este în drept să ia 
cunoştinţă de documentele care i-au fost prezentate 
(sau trebuiau să fie prezentate) bănuitului, învinuitului 
şi până la admiterea apărătorului în proces7. 

La solicitarea sa, să primească gratuit copii de 6. 
pe hotărârile care se referă la drepturile şi interesele 
persoanei pe care o apără. 

Să facă obiecţii împotriva acţiunilor ilegale ale 7. 
celorlalţi participanţi la proces. 

Ascultarea persoanelor în procesul penal constitu-
ie nu numai activitatea cea mai frecventă, ci, totodată, 
activitatea căreia, atât în cursul urmăririi penale, cât 
şi în cursul judecăţii, îi este consacrată cea mai mare 
parte din timp, cel mai mare volum de muncă, în ra-
port cu celelalte investigaţii legate de administrarea 
probelor şi reprezintă, pentru organele de urmărire 
penală, nu o dată, sursa majoră a informaţiilor nece-
sare depistării adevărului. Potrivit unor date, organele 
de urmărire penale consumă pentru ascultări 25% din 
timpul de lucru8.

Bănuitul, învinuitul şi inculpatul sunt purtători ai 
informaţiei probante la fel ca martorul şi partea vătă-
mată. Declaraţiile bănuitului, învinuitului, inculpatu-
lui sunt informaţiile scrise sau orale depuse de aceştia 
la audiere în condiţiile prevăzute de CPP RM referitor 
la circumstanţele care au servit temei pentru a-i recu-
noaşte în această calitate, precum și la alte împreju-
rări ale cauzei pe care le cunosc (art.103 alin.(1) CPP 
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RM). Conform caracterului său procesual, declaraţii-
le bănuitului, ca, de altfel, şi declaraţiile învinuitului 
sunt, pe de o parte, surse de probă, pe de altă parte – 
mijloace de apărare a lor.

Până la începutul audierii, avocatul trebuie să se 
convingă că bănuitului sau învinuitului îi este clară 
esenţa bănuirii sau învinuirii, iar în caz de necesitate, 
să participe la lămurirea ei. O importanţă deosebită 
acest fapt are în cazurile când în calitate de învinuit 
sunt minorii sau persoanele care suferă de boli psihice 
sau fizice, deoarece starea lor îi limitează în percepe-
rea corectă a cazului incriminat.

Atenţia apărătorului, în timpul audierii, trebuie să 
fie îndreptată spre:

– determinarea împrejurărilor, care ar putea să 
contribuie la achitarea învinuitului ori să-i atenueze 
răspunderea;

– evidenţierea probelor în acest sens, astfel, învinu-
itul poate numi familiile martorilor, care vor confirma 
versiunea sa, să indice locul aflării probelor materiale 
şi a documentelor ş.a.m.d.;

– stabilirea împrejurărilor, ce vor dovedi starea să-
nătăţii învinuitului sau bănuitului în cazul când este 
bolnav de vreo maladie psihică sau fizică.

Numai în conformitate cu prevederile art.110 alin.
(6) CPP RM avocatului apărător i se asigură posibili-
tatea de a adresa întrebări martorului audiat în condiţi-
ile speciale necesare pentru protecţia acestuia. 

Dreptul de a adresa întrebări este un instrument 
destul de eficient ce permite avocatului participarea 
activă în acumularea probelor. Întrebările apărătoru-
lui pot fi îndreptate asupra descoperirii noilor împre-
jurări, care nu au fost redate de persoana ascultată, 
detalierea fiecărui fragment în parte şi folosirea lor în 
scopul apărării. De asemenea, întrebările pot fi date 
pentru concretizarea declaraţiilor date anterior. Aceas-
tă oportunitate apare, deoarece ofiţerul de urmărire 
penală, întocmind procesul-verbal, îl interpretează în 
felul său, deseori schimbând sensul celor consemnate. 
De aceea declaraţia învinuitului sau bănuitului trebuie 
să fie la maxim redată literalmente.

Conţinutul întrebărilor, momentul când au fost 
puse – toate acestea trebuie să aibă un scop unic: de-
terminarea împrejurărilor ce vor favoriza situaţia învi-
nuitului. Întrebările apărătorului trebuie profund gân-
dite şi adresate numai atunci când va exista garanţia 
că nu vor agrava situaţia învinuitului.

În procesul formulării întrebării, apărătorul trebuie 
să ia în consideraţie nivelul intelectual al persoanei, la 
care este îndreptată, starea lui emoţională, cunoaşte-
rea situaţiei, caracterul relaţiilor cu învinuitul ş.a. Câ-
teodată e mai eficient de a da mai multe întrebări mai 

simple decât a formula întrebări prin fraze compuse, 
formate din mai multe propoziţii. La adresarea între-
bărilor, apărătorul trebuie să ţină cont de capacităţile 
psihofiziologice ale persoanelor audiate.

Conform art.92 alin.2 pct.6 CPP RM, avocatul 
martorului este în drept a se adresa, cu permisiunea 
organului de urmărire penală, persoanei interesele că-
reia le reprezintă cu întrebări, observaţii, îndrumări. 
Cu regret dreptul de adresare a întrebărilor în cadrul 
ascultării bănuitului, învinuitului nu este expres sti-
pulat în art.68 şi 80 CPP RM, cu alte cuvinte, acest 
drept nu este prevăzut pentru avocat-apărător şi avo-
cat reprezentant al victimei, părţii vătămate, părţii ci-
vile, părţii civilmente responsabile, în caz de asistare 
la realizarea actelor de urmărire penală. Propunem a fi 
inclus acest drept în art.68 şi 80 CPP RM.

În funcţie de acest fapt, se alege timpul în care se 
dau întrebările, posibilitatea de a le repeta, concretiza, 
se iau măsuri în vederea epuizării, emoţiilor, neîncre-
derii etc.

Nu se admite înaintarea întrebărilor în procesul 
povestirii, expunerii libere, deoarece persoana poate 
uita multe momente importante care se pot reflecta 
negativ asupra apărării.

Apărătorul trebuie să adreseze bănuitului, învi-
nuitului întrebări la care ar putea să prognozeze răs-
punsul şi se înscriu în poziţia şi strategia de apărare 
elaborată. Participarea activă a apărătorului la audieri 
este posibilă numai datorită cunoaşterii şi înţelegerii a 
tuturor circumstanţelor şi împrejurărilor ce urmează a 
fi clarificate, precum şi planificării întrebărilor (deter-
minarea consecutivităţii, a momentului de adresare, 
formulării adecvate). O întrebare nereuşită poate avea 
drept consecinţă declaraţii distructive pentru poziţia 
apărării. Ofiţerul de urmărire penală, ascultând între-
bările apărătorului, le analizează atât sub aspectul le-
galităţii, cât şi importanţei pentru cercetarea comple-
tă, obiectivă şi sub toate aspectele a circumstanţelor 
cauzei penale. 

Considerăm inadmisibile recomandările unor au-
tori despre înţelegerile dintre apărător şi client asupra 
unor gesturi şi alte semne neverbale de comunicare, 
pentru realizarea comunicării prin intermediul lor în 
cadrul actului de urmărire penală9. 

La încercările apărătorului de a influenţa răspunsul 
clientului prin semne neverbale de comunicare (mi-
mică, gesturi, semne)10, un ofiţer de urmărire penală 
competent va curma aceste acţiuni utilizând procedee 
tactice, sau bazându-se pe legislaţia în vigoare, care ar 
putea să dăuneze carierei şi reputaţiei apărătorului11.

Suntem de părerea că în atare situaţii ar fi mai co-
rectă cerea apărătorului de a face întrerupere pentru a 
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avea consultaţii cu bănuitul, învinuitul. Cererea în ca-
uză nu contravine legislaţiei în vigoare şi poate fi din 
punctul de vedere al tacticii corectă, pentru a degaja 
atmosfera încordată şi a preveni un conflict în curs de 
apariţie12.

Nu există în acest caz şi situaţie un impediment 
legal şi pentru ofiţerul de urmărire penală, atât pentru 
satisfacerea cererii, cât şi pentru respingerea acesteia.

În acest caz, avocatul are posibilitate a apela şi 
a cere pentru aplicare corespunzătoare prevederile 
art.104 CPP RM. Nu se permite audierea bănuitului, 
învinuitului, inculpatului în stare de oboseală, precum 
şi în timpul nopţii, decât doar la cererea persoanei 
audiate în cazurile ce nu suferă amânare, care vor 
fi motivate în procesul-verbal al audierii. 107 CPP 
RM. 

În caz de reprezentare a martorului, avocatul este 
în drept a apela la cerinţele art. 107 alin.(2) CPP RM. 
Durata audierii neîntrerupte a martorului nu poate 
depăşi 4 ore, iar durata generală, în aceeaşi zi, nu 
poate depăşi 8 ore. 

Audierea bănuitului, învinuitului, inculpatului mi-
nor se efectuează în condiţiile art.104 CPP RM şi nu 
poate dura mai mult de 2 ore fără întrerupere, iar în 
total nu poate depăşi 4 ore pe zi. 

O cauză esenţială a respingerii întrebărilor de ofi-
ţerul de urmărire penală sau de procuror poate fi nete-
meinicia lor, fiind considerate irelevante.

În cazul când unele întrebări sau date nu au fost 
introduse în procesul-verbal, apărătorul trebuie să-i 
amintească clientului său despre dreptul care îl are el 
de a introduce unele precizări sau completări în proce-
sul-verbal a actului procesual la care a participat, ori, 
personal să facă observaţii în scris vizând corectitudi-
nea şi deplinătatea celor scrise în procesul-verbal al 
actului de urmărire penală la care a participat13. 

Conform art.92 alin.(2) pct.6 CPP RM, avocatul 
martorului este în drept să se adreseze, cu permisiu-
nea organului de urmărire penală, persoanei interesele 
căreia le reprezintă cu întrebări, observaţii, îndrumări. 
Cu regret, dreptul de adresare a întrebărilor nu este 
expres stipulat în art.68 şi 80 CPP RM, cu alte cuvinte, 
acest drept nu este prevăzut pentru avocatul-apărător 
şi avocatul reprezentant al victimei, părţii vătămate, 
părţii civile, părţii civilmente responsabile. Propune-
rea noastă, în acest sens, este completarea art.68 şi 80 
CPP RM cu prevederi privind dreptul avocatului de a 
adresa, cu permisiunea organului de urmărire penală, 
persoanei interesele căreia le apără sau le reprezintă, 
întrebări, observaţii, îndrumări.

Având în vedere cele relatate în acest articol, vom 
considera că participarea avocatului la activitatea pro-

cesuală de ascultare a învinuitului sau a inculpatului 
în faza de urmărire penală, în vederea stabilirii ade-
vărului, reclamă, din partea organelor de urmărire pe-
nală şi a procurorului, procedee corecte de interoga-
re, ascultare, confruntare, în concordanţă cu valorile 
morale ale societăţii democratice, care nu va admite 
procedeele probatorii de luare a declaraţiilor învinui-
tului, pe termen foarte lung, prelungit în timpul nopţii, 
procedee degradante în obţinerea de informaţii, măr-
turisiri de la învinuit sau inculpat, care aduc atingere 
demnităţii umane. 

Note:

1 CEDO, Hotărîrea din 6 iunie 2000, § 41, 43-
46,www.echr.coe.int

Decizia nr.1086/2007 – Dreptul avocatului de a asista la 
orice act de urmărire penală. Decizia Curţii Constituţionale 
nr.1086 din 20 noiembrie 2007 referitoare la excepţia de ne-
constituţionalitate a dispoziţiilor art.172 alin.(1) teza întâi şi 
art.173 alin.(1) din Codul de procedură penală, a fost publi-
cată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 866 din 18.12.2007. 

3 http://www.mediafax.ro/justitie/exclusiv-ingradirea-
dreptului-avocatului-de-a-participa-la-actele-de-urmarire-
penala-efectuate-de-procurori-neconstitutionala-1045361

4 Орлов Ю. Условия и способности участия 
защитника-адвоката в некоторых следственных дей-
ствиях, în: Уголовное право, 2003, №4, c.78.

5 Игнатов Д.С. Криминалистические основы деятель-
ности адвоката-защитника по сбору доказательств 
и представлению их суду. Автореф. дис... канд. юрид. 
наук. Ижевск, 2004, c.12.

6 Ibidem.
7 Atare interpretare a drepturilor apărătorului rezultă în 

practica judiciară din Federaţia Rusă în baza Hotărârii Curţii 
Constituţionale a FR. Постановление Конституционного 
суда РФ от 27 июня 2000 года, п.11 По делу о проверке 
конституционности положений ч. 1 ст. 47 и ч. 2 ст. 51 
УПК РСФСР в связи с жалобой гр. В.И. Маслова, în: СЗ 
РФ, 2000, № 27, с.28.

8 Рыжаков А.П. Следственные действия и другие 
способы собирания доказательств. Изд. дом Филинь, 
Москва, 1999, c.13.

9 Федерякин В. Условия и особенности участия 
защитника-адвоката в некоторых следственных дей-
ствиях, în Уголовное право, 2003, №4, c.78. 

10 Центров Е. Тактические особенности допроса при 
участии защитника, în Законность, 2004, №6, c.26.

11 Воронов А.А. Противодействие деятельности 
адвоката как форма посягательства на его независи-
мость, în Современное право, 2005, №7, c.36-41.

12 Буробин В.Н. Адвокатская деятельность: Учебно-
практическое пособие. Изд-во МНЭПУ, Москва, 2001, 
с.360.

13 Ворфоломеева Т. В. Криминалистика и профессио-
нальная деятельность защиты. Киев. 1987, с.107.
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SUMMArY
In the present article we analyze the possibilities of the Bulgarian citizens as to the procedural rights 

by means of informational technologies. In this connection the Superior Legal Council has elaborated 
a project «renovation of informational systems for a more qualitative service, Regulation of electronic 
administration of justice», aimed at a deeper analysis of concrete necessities of the legal system, in order 
to implement an electronic document and signature and the creation of a normative basis of regulation 
of these relations. 

ВведениеI. 
Включение граждан в осуществление своих 

процессуальных прав в электронной форме – 
шаг вперед в развитии современного государ-
ственного аппарата и гражданского общества. 
E-Правосудие – не единовременный акт, не со-
стояние судебной системы. Это процесс, который 
включает в себя комплекс мероприятий, связанных 
с судебной реорганизацией с использованием со-
временных информационных технологий – право-
вых, организационных, финансовых, образователь-
ных и технических. В связи с этим за последние два 
года болгарские власти предприняли ряд шагов, 
направленных на обеспечение гражданам достиже-
ния электронной справедливости. Один из важных 
проектов, реализуемых в Болгарии по инициативе 
Высшего Судебного Совета, – «Обновление ин-
формационных систем для более качественного об-
служивания. Регулирование электронного правосу-
дия». Проект способствовал решению нескольких 
ключевых конкретных целей, среди которых наи-
более важным является создание правовой осно-
вы для использования электронных документов и 
электронной цифровой подписи судей. Проект был 
реализован в фондации “Право и Интернет”. Работа 
была направлена главным образом на углубленный 
анализ конкретных потребностей судебной систе-
мы в целях реализации электронного документа и 
электронной подписи и на создание ряда проектов 
и положений, регулирующих эти отношения.

 
II. основные практические аспекты

Несомненно, что важность реформы осно-
вывается на последовательной реализации ряда 

мер, результатом которых должно стать представ-
ление общественности возможностей быстрого, 
прозрачного и эффективного функционирования 
системы правосудия. Практический эффект от 
этого может быть прослежен в нескольких на-
правлениях.

1. По отношению к гражданам

Необходимо сосредоточить внимание на но-
вых возможностях, которые будут предоствлены 
гражданам в их общении с судебной системой. 
В Болгарии подготовлен закон, позволяющий 
использовать электронные подписи в качестве 
средства для идентификации автора изъявления 
и соответствующего электронного документа 
с теми же правовыми последствиями. Это дает 
возможность для предъявления требований в 
электронном виде, представления доказательств 
в электронной форме, отправления элект-
ронных сообщений и повесток в суд, выдачи 
нормативно-правовых актов в электронном виде 
и т.д. Электронная форма ускорит прохождение 
документов, что будет способствовать оператив-
ности фактического судопроизводства, а также 
улучшит мониторинг и контроль за получаемы-
ми и отправляемыми администрацией докумен-
тами тому же адресату. Гражданам будет легче 
соблюдать установленные законом сроки для 
подачи необходимых документов, касающихся 
судопроизводства, в компетентный судебный ор-
ган. В то же время внедрение различных систем 
управления (контроля) предотвратит изменение 
или удаление содержимого документов и любые 
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другие помехи, которые могут ставить под угро-
зу их подлинность. Не менее важным является 
сохранение электронных средств массовой ин-
формации о различных сведениях и документах, 
связанных с текущими или завершенными дела-
ми граждан: таким образом будет легче получать 
необходимые материалы и данные. Через единый 
электронный портал электронное правосудие 
и граждане будут иметь электронный доступ к 
материалам дела, участниками которого являют-
ся. В настоящее время такая информация может 
быть предоставлена   только в суде. 

2. По отношению к судебной системе
На основании объективных фактов и обстоя-

тельств уровень общения между администра-
циями различных правовых институтов и обмен 
документами между судебной и исполнительной 
властью находится на сложном и трудном уров-
не, требует длительного периода времени, что 
отражается как на разрешении того или иного 
спора, так и на позиции лиц, затронутых прямо 
или косвенно. Целью электронного правосудия 
является унификация и упрощение соответству-
ющих процедур, без существенного изменения 
их характера, оптимизация конечного результата. 
Разработка новых методов для автоматизирован-
ного электронного обмена информацией обеспе-
чивает при этом защиту данных и невозможность 
быть предметом противоправных действий неу-
полномоченных лиц, в том числе в пределах ад-
министрации, принимающей или сохраняющей 
информацию.

3. По отношению к обязательствам Болгарии 
в качестве члена ЕС

В 2008 году Совет ЕС разработал и утвердил 
многолетний план действий на 2009-2013 годы 
европейской электронной юстиции, в котором 
главной целью является создание единого пор-
тала ЕС по электронному правосудию. Системы 
европейского электронного правосудия должны 
выполнять три основные функции: доступ к ин-
формации из области правосудия, достижение де-
материализации судебного производства, то есть 
внедрение электронной связи между судом и за-
интересованными сторонами, а также упрощение 
и способствование обмену информацией между 
судебными органами государств-членов. Респуб-
лика Болгария готова принять необходимые меры 
для достижения этих целей в определенное вре-
мя. В связи с проектом, реализованным в Болга-

рии, жизненно важное значение приобретает не 
только ожидаемый эффект от связей с обществен-
ностью внутри страны, но и то, что он является 
средством для выполнения обязательств, возло-
женных на страну в результате членства в ЕС.

III. проблемы и подходы

1. Утверждение кодифицированных правовых 
рамок

Выбор правильного подхода к осуществлению 
реформ в области электронного правосудия имеет 
огромное значение для успешного их проведения. 
Неправильное применение модели может вызвать 
огромное внутреннее сопротивление системы и 
практическое отторжение новых правил работы. 
После тщательного анализа болгарской судеб-
ной системы мы пришли к выводу, что основные 
правила осуществления электронного докумен-
тооборота и электронной цифровой подписи су-
дебной системы могут быть обобщены и реали-
зованы в общем порядке в законодательном акте, 
без изменения индивидуально-процессуального 
кодекса. В связи с этим, наиболее подходящим 
для конкретных нужд и потребностей судебного 
законодательного решения является создание об-
щих рамок для ведения электронного документа 
и электронной подписи. Наиболее подходящая 
систематическая основа для этого была создана в 
Болгарии действующим Законом о судебной вла-
сти.

2. Поэтапность

С введением реформы следует принимать во 
внимание тот факт, что различные суды и судеб-
ные органы обладают различной технологиче-
ской, финансовой и организационной готовно-
стью к переходу к электронному управлению, так 
как эксперты установили, что Болгария нужда-
ется в единой системе приема, использования и 
выдачи электронных документов и электронной 
подписи.

Практический переход к использованию 
электронной системы в сфере правосудия будет 
осуществляться поэтапно, после оценки техни-
ческой готовности органа и обеспечения усло-
вий для отдельных процессуальных действий в 
электронном виде. Такая оценка будет осущест-
вляться Высшим Судебным Советом, который 
будет определять, когда, какой суд и какие про-
цессуальные права могут быть осуществимы 
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в электронном виде (например – допрос свиде-
телей, с представлением заявки в электронном 
виде, и т.д.).

3. Применение принципов Закона об электрон-
ном управлении

По поводу принципов работы, связанной с 
электронным обменом документами в рамках су-
дебной системы в Болгарии, решено, что не сто-
ит устанавливать общие принципы электронно-
го управления для всех процессов электронного 
правосудия, закрепленных в законе об электрон-
ном управлении (сбор и повторное использова-
ние данных, официальное уведомление админи-
стратора первичных данных при их изменении 
для гражданина, автоматически запрашивающего 
предоставление данных). Что касается требова-
ний Закона электронного управления, связанных 
с оперативной совместимостью и безопасностью 
информации, они должны быть в полной мере 
применимы и в судебной сфере. Допустима воз-
можность специальных правил и в отношении 
использования простой электронной подписи 
в судебной системе, что отразится и на сниже-
нии стоимости удостоверительных услуг. Прямо 
предусматривается, что в отношении лиц вне су-
дебной системы должна быть использована толь-
ко квалифицированная электронная подпись.

Условия процедуры и политики в области при-
обретения, использования, возобновления и пре-
кращения электронных сертификатов подписей 
в судебной системе будут решаться посредством 
создания общего положения в законе и рассмот-
рения вопроса о принятии специального поста-
новления Высшего Судебного Совета. При анали-
зировании ситуации в Болгарии констатирована 
необходимость во внедрении электронного доку-
ментооборота и электронной цифровой подписи 
судебной системы для урегулирования возмож-
ности создания электронных дел. С точки зрения 
доказательств, внедрение электронного докумен-
тооборота и электронной цифровой подписи не 
должно осуществляться в ущерб безопасности. 
Во избежание технических погрешностей и сбо-
ев в отношении электронных данных должна со-
храняться возможность, в случае необходимости 
судебной системы, требования представления до-
кументации на более позднем этапе в оригинале.

Предполагается, что как судебная власть, так 
и пользователь электронных административных 
услуг, предоставляемых администрациями со-

гласно Закону по электронному управлению, ор-
ганизуют обмен электронными данными между 
собой. Этот обмен будет предусматривать при-
менение правил, устанавливаемых Законом об 
электронном управлении и подзаконными актами, 
относящимися к его применению. Предусматри-
вается также создание единого портала электрон-
ного правосудия как части мер, необходимых для 
развития электронного правосудия в Болгарии 
и улучшения доступа граждан к правосудию. В 
связи с этим необходимо создать и правила (нор-
мативную среду), касающиеся создания такого 
портала, его содержания и многого другого.

4. Разработка нормативных актов

Реформирование при переходе к электронно-
му правосудию не может быть осуществлено без 
четких нормативных и установленных согласно 
закону правил. В настоящее время в Болгарии раз-
работан проект нормативных актов в целях адап-
тации существующих процессуальных правил, 
применимых ко всем процессам, а также уста-
новления правил по осуществлению конкретных 
процессуальных действий в электронном виде и 
иных процессуальных действий посредством ин-
формационных технологий. 

Гибкость и поэтапность при работе с элект-
ронными документами при осуществлении про-
цессуальных прав может быть обеспечена с при-
нятием решения Высшим Судебным Советом и 
при технологической готовности соответствую-
щих судебных органов.

В терминах интерфейсов разработаны требо-
вания к судебной власти, к тому, как осущест-
влять процессуальные права в электронном 
виде. Введены правила для идентификации лиц 
в электронной среде; изложены правила при-
нятия процессуальных изъявлений сторон, про-
ведения электронных дел, выдачи документов в 
электронной форме и по другим общим аспектам 
осуществления процессуальных прав сторон и 
судебной системы.

Ряд технологий предназначены для создания 
нормативно-правовой базы в целях регулирова-
ния динамичных отношений. Установлены тре-
бования к формату электронных документов, 
к интерфейсу для электронного изъявления, к 
дизайну открытого интерфейса в Интернете для 
страниц судебной системы и другие. Это от-
ветственные требования по созданию единого 
портала электронного правосудия, призванные 
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обеспечить поэтапную возможность граждан 
иметь доступу к электронному правосудию для 
осуществления своих процессуальных прав в си-
стеме судебной власти и государства, как и воз-
можность делать удостоверяющие изъявления со 
стороны этих органов.

Для урегулирования положения, условий и по-
литики в области приобретения, использования, 
восстановления и прекращения сертификатов 
электронных подписей в судебной системе была 
создана структура для разработки подзаконных 
актов – Наредба Высшего Судебного Совета.

Полномочия для изменения и совершенство-
вания правил, касающихся различных органов 
судебной власти, с тем чтобы одновременно ра-
ботать с электронными и бумажными носителя-
ми, делегированы Высшему Судебному Совету.

Созданы и урегулированы нормативы исполь-
зования электронных документов и электронных 
подписей в электронном обмене документами 
судебной системы, обеспечивается их информа-
ционная безопасность и оперативная совмести-
мость. Требования обеспечиваются посредством 
подзаконного акта Наредбы Высшего Судебного 
Совета.

Кроме того, с поправкой к Закону об элект-
ронном управлении предлагается нормативная 
уредба, регулирующая деятельность органов су-
дебной власти в проведении сертификации изъ-
явлений (т.е. административных услуг органов 
судебной системы). В связи с введением Закона 
об электронном управлении наиболее подходя-
щим с систематической точки зрения является 
введение соответствующих поправок в этот за-
кон и расширение охвата в рамках проведения 
сертификации изъявления в электронном виде. 
Проект тщательно и последовательно вводит 
только те изменения, которые необходимы для 

соблюдения систематики нормативной уредбы, с 
соответствующими ссылками на регулирование 
Законом о судебной власти.

Помимо общих правил, необходимо установ-
ление и специальных правил, касающихся при-
обретения, использования, возобновления и пре-
кращения электронных сертификатов подписи в 
судебной системе. Правила и контроль за исполь-
зованием сертификатов электронных подписей 
являются гарантией для предотвращения злоу-
потреблений при проведении электронных изъ-
явлений (запросов) со стороны судебных органов 
и надлежащего и законного осуществления ими 
своих полномочий в отношении электронных до-
кументов. В этом направлении разработана спе-
циальная Наредба для удостоверения электрон-
ных подписей в судебной системе.

Реализация реформ по внедрению электрон-
ного правосудия невозможна без наличия опре-
деленных условий, а также возможности прове-
дения процессуальных действий в электронном 
виде. В связи с этим установлены правила, обя-
зывающие органы судебной власти использовать 
единые правила, процедуры, технологии и функ-
циональные параметры в предоставлении воз-
можностей для проведения процессуальных дей-
ствий в электронном виде и сертификации изъ-
явлений в электронном виде. Разработана специ-
альная Наредба для проведения процессуальных 
действий в электронном виде.

Принятие поправок к соответствующим за-
конам должно быть осуществлено в Болгарии в 
течение 6 месяцев. Это явится первым, но самым 
важным шагом к переходу к электронному право-
судию и осуществлению наиболее важной части 
реформ – добиться прозрачности и эффективно-
сти судебной системы, направленной   на защиту 
интересов граждан.
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SUMMArY
The impact of a Deep and Comprehensive Free Trade between republic of Moldova and the European 

Union, and the consequences in the event of it’s signing, is the question facing each of us every day. This 
article explains where we could win and where we could lose, where we must tolerate and where we have 
to oppose, where we should maintain and where we must change, or in other words, what are the chal-
lenges and opportunities when you are interacting with a world actor like the European Union.

Integrarea economică în afara hotarelor 
Uniunii Europene

Necesitatea extinderii pieței de desfacere, pro-
movării creșterii economice, promovării stabilității, 
precum și necesitatea creării de noi locuri de mun-
că generează ideea încheierii unor acorduri cu reguli 
clare și reciproc avantajoase, care să aibă ca efect, 
amelioararea bunăstării generale, creșterea nivelului 
de trai și o dezvoltare armonioasă a comerțului, având 
temei consolidarea relațiilor economice în cadrul lor 
general în scopul creării unui climat favorabil pentru 
dezvoltarea comerțului și investițiilor între părțile 
acordului.

Afară de o piață extinsă, creștere economică și sta-
bilitate, Acordul de Liber Schimb (ALS) tinde spre o 
siguranță pentru mărfuri și servicii, cu un mediu stabil 
și previzibil pentru investiții, sporind astfel competiti-
vitatea întreprinderilor pe piețele mondiale, statele an-
gajându-se a favoriza dezvoltarea durabilă a comerțului 
internațional în dimensiunile sale economice, sociale 
și de mediu, eliminând restricțiile deghizate și discri-
minările nejustificate pentru comerțul internațional, 
luând toate măsurile necesare pentru a realiza obiecti-
vele legitime ale interesului public, în funcție de nive-
lul de protecție pe care acestea îl consideră adecvat, să 
elimine obstacolele în calea schimburilor comerciale 
și a investițiilor între ele, să contribuie la dezvoltarea 
armonioasă și la expansiunea comerțului mondial prin 
înlăturarea obstacolelor, să evite crearea de noi bari-
ere în calea comerțului de natură a periclita derularea 
productivă a acordurilor, să promoveze transparența 
pentru toate părțile interesate, inclusiv sectorul privat 
și organizațiile societății civile, să promoveze drep-
turile fundamentale ale lucrătorilor etc. Toate acestea 
fiind posibil de realizat prin respectarea obiectivelor 
stabilite în acordurile de bază, cum ar fi liberalizarea 

și facilitarea comerțului cu mărfuri între părți, libera-
lizarea comerțului cu servicii și investiții între părți, 
promovarea concurenței, liberalizarea, pe bază de re-
ciprocitate, a piețelor de achiziții publice, protejarea 
în mod adecvat și eficient a drepturilor de proprietate 
intelectuală, contribuirea la dezvoltarea armonioasă 
și la extinderea comerțului internațional prin înlătu-
rarea barierelor din calea comerțului și prin instituirea 
unui mediu favorabil pentru creșterea fluxurilor de 
investiții, promovarea investițiilor străine directe, fără 
a reduce sau diminua standardele în materie de mediu, 
muncă, protecția sănătății și siguranței lucrătorilor în 
aplicarea și respectarea legislației părților în domeniul 
mediului și al muncii etc.

Dirk Schuebel1 susține că  „prin intermediul 
Acordurilor de Liber Schimb, Uniunea Europeană 
urmărește extinderea unor beneficii asupra țărilor 
terțe prin acordarea de acces pe piața Uniunii Eu-
ropene, cu condiția respectării condițiilor relevan-
te”. Beneficiile derulând din transferul de tehnologii 
și cunoștințe, precum și propagarea tehnologiei, în 
special din țările dezvoltate către țările în curs de 
dezvoltare, ceea ce sporește productivitatea; avanta-
jul dinamic comparativ și „învățarea prin generare” 
de eficiență sporită, prin cererea mărită din partea 
comerțului extins; eliminarea activităților distruc-
tive de căutare a rentei economice prin liberaliza-
rea comerțului; avantajele promovării concurenţei 
în urma favorizării concurenţei de import, într-un 
mediu de concurenţă imperfectă, care să permită 
exploatarea potenţialului economiilor de scară în 
producţie; investiţii străine directe mărite, care aduc 
tehnologii avansate şi, prin urmare, îmbunătăţesc 
productivitatea; inovarea lui Schumpeter şi „distru-
gerea creativă” induse prin creşterea concurenţei, 
care rezultă din comerţul extins2. Interesate de a 
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obține astfel de beneficii prin intermediul acorduri-
lor semnate cu Uniunea Europeană (UE) au fost state 
și din afara continentului european (Chile, Republi-
ca Coreea, Tunisia, Iordania etc.), de pe continentul 
european (Croația, Albania, Bosnia și Herțegovina, 
Muntenegru etc.), precum și state care astăzi au titlu 
de membru al UE, cum ar fi cele, care anul 1992 
au semnat Acodul de Liber Schimb Central Euro-
pean (CEFTA), impactul la vremea respectivă fiind 
contrar așteptărilor, negenerând o creștere rapidă a 
comerțului între țările semnatare, ba chiar mai mult, 
în perioada 1994-1997, volumul comerțului extern 
între membrii CEFTA reducându-se. Totuși, pentru 
statele care ulterior au aderat la Uniunea Europeană, 
Acordul de Liber Schimb Central European a avut 
o importanță majoră în vederea pregătirii procesului 
de aderare. 

În anticamera Uniunii Europene (UE), astăzi avem 
mai multe state, care urmăresc să încheie un astfel de 
acord, printre acestea aflându-se și Ucraina cu Repu-
blica Moldova, cu care se duc negocieri avansate de 
a materializa o astfel de înțelegere, domeniu la care 
Ucraina se află pe o poziție mai avansată, aspect con-
firmat și de Karel De Gucht3, la Kiev, la data de 28 oc-
tombrie 2010, susținând: ,,În aceste negocieri, UE a 
propus nivelul cel mai înalt de liberalizare a comerţu-
lui, vreodată oferit unui partener terţ. Suntem gata să 
anulăm aproape toate taxele vamale, iar pentru noile 
produse rămase, să oferim cote semnificative de acces 
preferenţial. Acest lucru deja este propus la intrarea 
în vigoare a acordului. Aceasta ar prezenta cel mai 
important beneficiu pentru unele dintre principalele 
exporturi ale Ucrainei: oţel, textile, îmbrăcăminte și 
fertilizanţi. 

Cu toate acestea, nu cerem Ucrainei imediat să 
procedeze la fel: Ucraina poate recurge la perioade 
de tranziţie înainte de a-şi deschide uşile pentru măr-
furile şi serviciile din Europa.

 Noi nu insistăm asupra unei strategii cu o abor-
dare universală (one-size-its-all strategy). Pentru cir-
cumstanţe diferite, sunt necesare abordări diferite, şi 
noi suntem gata să ne adaptăm.” 

La momentul actual, pentru Ucraina este fixat și un 
anumit termen până la care ar putea fi finalizate nego-
cierile, și anume, decembrie 2011, moment în care se 
tinde a crede că vor începe negocierele cu Republica 
Moldova, aspect susținut de către liderii europeni la 
Summit-ul Parteneriatului Estic din 29-30 septembrie 
2011 la Varșovia, impactul căruia la momentul actual 
fiind foarte greu de susținut, confirmare care urmează 
a o aduce în situația Republicii Moldova în cele ce 
urmează.

Uniunea Europeană–republica Moldova
În contextul istoric, evoluția relațiilor dintre Uni-

unea Europeană și Republica Moldova (RM) a fost 
mai modestă și mai lentă decât în cazul relațiilor altor 
state din Europa Centrală și de Est cu UE. În pofida 
impedimentelor, regimul comercial dintre RM și UE 
cunoaște o evoluție considerabilă în ultimul deceniu, 
UE oferindu-i RM o gamă foarte largă de preferințe 
comerciale prin intermediul sistemului generalizat de 
preferințe (GSP), la care RM s-a limitat doar la ni-
vel de entuziasm, preferând să nu folosească întregul 
potențial al acestor preferințe (mai puțin de jumătate, 
în perioada 2008-2010 doar cinci cote au fost utilizate 
de exportatorii moldoveni), care în ultima perioadă au 
fost majorate semnificativ. Principalele bariere fiind 
generate anume din cadrul instituțional și de regle-
mentare internă, aspect care ne pune un mare semn 
de întrebare, este oare Republica Moldova pregătită 
să încheie un Acord de Liber Schimb cu UE? Ținând 
cont de faptul că la momentul actual RM nu exportă 
un număr foarte mare de bunuri către UE, la o parte 
din care deține chiar cote preferențiale semnificative, 
pe motiv că nu respectă standardele alimentare, sani-
tare și fitosanitare, aici facând referire la produse pre-
cum carnea, animalele vii, produse lactate, legume. În 
acest sens, este problematic a spune că un Acord de 
Liber Schimb între RM și UE îi va genera RM eligi-
bilitatea față de piața europeană. Sau se merge pe pre-
misa ,,ancorării” principalelor reforme instituționale 
într-un acord internațional, unde guvernele statelor să-
race și-ar putea îmbunătăți credibilitatea, perfecționa 
climatul investițional și accelera creșterea PIB-ului. 
Integrarea regională cu apropierea instituțională de 
partenerul bogat este un semnal puternic al angaja-
mentului de a se reforma. Aceasta facând schimbă-
rile politice arbitrare mai dificile și mai costisitoare, 
stimulând astfel guvernul să mențină cursul de poli-
tici asumat, domeniu foarte problematic la momentul 
actual pentru RM, luând în considerație credibiliatea 
scăzută a populației în guvernare.

RM a făcut un pas foarte semnificativ spre dema-
rarea negocierilor și semnarea unui Acord de Liber 
Schimb cu UE, încă din anul 2001 prin aderare la 
Organizația Mondială a Comerțului (OMC), demon-
strând astfel că este pregătită să intre în discuții pri-
vind semnarea unui acord cu UE. Problema care se 
ridică și în cazul acestui acord este că RM s-a obligat 
a respecta un șir de obligații privind aplicarea măsuri-
lor Sanitare și Fitosanitare, obligații care nici până în 
ziua de astăzi, într-o mare măsură, nu au fost realizate, 
fapt care nu este trecut cu vederea de către UE și de 
care, cu siguranță, se va ține cont la momentul negoci-
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erii Acordului de Liber Schimb, luând în considerație 
că acordul pe care mizează RM să-l semneze cu UE, 
nu este unul simplu, ci este unul Aprofundat și Cu-
prinzător, care are un câmp mult mai larg de colabo-
rare, prin care trebuie eliminate barierele de frontieră 
pentru comerțul transfrontalier, inclusiv, eliminarea 
măsurilor dincolo de frontieră care inhibă comerțul și 
prestarea de servicii transfrontaliere, domenii în care 
este greu de presupus în ce măsură RM este pregătită 
a le face față. 

Provocările și oportunitățile în sectorul 
agroalimentar din republica Moldova

Indiferent de faptul că RM este considerată o 
țară agrară, indiferent de faptul că agricultura este 
punctul forte pe care îl are RM la momentul actual, 
indiferent că beneficiem de un sol și condiții clima-
terice ideale pentru producerea produselor animali-
ere și lactate de înaltă calitate și indiferent de faptul 
că suntem în topul țărilor la nivel mondial, în ceea 
ce ține de raportul după suprafață arabilă ce-i revine 
unui locuitor, acest sector este cel mai mult neglijat și 
nepreferat din toate sectoarele economiei naționale, 
ceea ce ne determină a analiza avantajele și deza-
vantajele unui Acord de Liber Schimb Aprofundat și 
Cuprinzător dintre RM și UE. 

În eventualitatea semnării unui ALS Aprofundat 
și Cuprinzător între RM și UE, sectorul agroalimen-
tar din RM, pe termen mediu și lung, ar putea simți 
un șir de avantaje, cum ar fi creşterea concurenţei 
pe segmentul de produse agroalimentare, care poa-
te avea ca efect creşterea competitivităţii agenţilor 
economici şi a produselor, diminuarea treptată a de-
pendenţei exporturilor moldoveneşti de piaţa estică, 
diversificarea ofertei la export şi a cererii la import, 
modernizarea agriculturii şi a unităţilor din industria 
prelucrătoare, preluarea bunelor practici de gesti-
une a afacerilor de la partenerii europeni şi imple-
mentarea acestora în RM, modernizarea instituţiilor 
moldoveneşti cu funcţii de monitorizare a fluxurilor 
comerciale externe de mărfuri etc.4 Prin urmare, 
ținând cont de faptul că motivul politic care stă la 
baza integrării agriculturii europene a fost acela că 
trebuiau create șanse egale pentru toți agricultorii5, 
pentru producătorii agricoli din RM, semnarea unui 
astfel de acord cu UE va însemna deschiderea unei 
vaste pieţe de produse agroalimentare, caracteriza-
tă printr-un potenţial mare de absorbţie, putere de 
cumpărare ridicată, şi stabilitate relativă a preţurilor, 
procesul de deschidere facând ca economia RM să 
devină mai atractivă pentru investitorii străini, du-
când la creşterea afluxului valoric anual de investiţii 

străine directe şi a stocului de investiţii străine di-
recte din cadrul economiei, aspect care necesită a fi 
verificat atât teoretic cât și practic, prin analiza celor 
mai importante produse din sectorul agroalimentar.

Pentru a stabili competitivitatea celor mai im-
portante produse autohtone pe piața europeană, este 
nevoie de a atrage atenția asupra efectelor în cazul 
eliminării tuturor barierelor tarifare dintr-o țară mică, 
care, cu siguranță, modifică întreaga economie. În pri-
mul rând, preţurile relative pe piaţa internă vor fi mai 
puţin distorsionate şi resursele vor fi mai bine şi mai 
eficient alocate. În al doilea rând, sectoarele cele mai 
protejate se vor contracta, iar sectoarele cu avantaje 
comparative se vor extinde. În al treilea rând, factorii 
de producţie specifici sectorului, cum ar fi pământul, 
capitalul şi forţa de muncă necalificată în agricultură, 
vor suporta cel mai mare impact, care ar putea fi po-
zitiv sau negativ, în dependenţă de modelul iniţial de 
protecţie al ţării. În al patrulea rând, factorii mobili 
de producţie, în special muncitorii, vor diminua ori-
ce efecte, prin trecerea de la un sector la altul. În al 
cincilea rând, pe termen lung, capitalul va fi realocat 
în diferite sectoare, generând modificări în structura 
producţiei. În al şaselea rând, rata de schimb flexibilă 
va permite o depreciere a valutei naţionale şi acest lu-
cru va genera beneficii competitive, care vor stimula 
exporturile şi veniturile din schimbul valutar şi astfel 
va spori capacitatea de a plăti pentru noi importuri. 
În acelaşi timp, deprecierea va limita creşterea im-
porturilor prin creşterea costurilor mărfurilor străine 
în valută naţională6. Efecte care sugerează ideea du-
blei precauții în momentul negocierii și semnării unui 
acord de așa talie cu UE, ținând cont de faptul că RM 
are deja un regim de Preferințe Comerciale Autonome 
cu UE, prin urmare semnarea acestui acord, în mare 
măsură, va fi practic o liberalizare „unilaterală” din 
partea RM.

Printre cele mai competitive produse agricole, care 
ar putea face față pe piața europeană, de care dispune 
Republica Moldova la momentul actual, sunt: merele, 
strugurii de masă, producția de zahăr, miezul de nucă, 
fructele uscate etc.

Cât privește producția de mere, în special cele 
proaspete reprezintă, la momentul actual, unele dintre 
cele mai importante produse exportate din RM, piața 
principală de desfacere fiind statele-membre CSI, 
piața României fiind practic închisă, odată cu adera-
rea acesteia la spațiul UE, unde se cere respectarea 
standardelor înalte impuse de UE. Prin urmare, chiar 
și în cazul încheierii unui Acord de Liber Schimb 
Aprofundat și Cuprinzător, atâta timp cât producăto-
rii din RM nu vor include standardele de ambalare și 
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calibrare adecvate, nu vor putea accede pe piața euro-
peană, unde să i se ofere posibilitatea să concureze cu 
marii exportatori. Astfel, pentru captarea segmentului 
de vârf pe piața din UE, producătorii moldoveni sunt 
obligați să respecte toate standardele menționate ante-
rior, precum și să recurgă la tehnici moderne de am-
balare, impunându-se să adopte o strategie durabilă, 
având în vedere cerințele sporite de calitate, precum 
și sistemul prețului minim de intrare pe piață, accentul 
trebuind să fie plasat pe satisfacerea standardelor de 
calitate înaltă prin furnizarea de produse calibrate uni-
form, fără neajunsuri și cu aspect și ambalaj tentant 
pentru consumator.

Pentru ca toate acestea să fie realizabile, expor-
tatorilor din RM li se recomandă să asigure condiţii 
adecvate de păstrare, să îmbunătățească metodele de 
calibrare, să utilizeze ambalajul modern pentru a di-
minua pierderile în timpul manipulării şi transportării, 
și foarte important schimbarea atitudinii faţă de rela-
ţiile de afaceri, în special cu partenerii din România 
(deseori exportatorii din RM fiind consideraţi nu doar 
neserioşi, dar şi de neîncredere)7.

Prin respectarea tuturor obligațiilor și recoman-
dărilor venite din partea UE pentru sectorul merelor, 
RM se va confrunta cu o mare provocare, și anume, cu 
lipsa utilajului modern, lipsa personalului calificat și, 
nu în ultimul rând, lipsa fondurilor pentru înlăturarea 
tuturor acestor neajunsuri, aspecte care cu siguranță 
necesită a fi discutate în cadrul negocierii acordului, 
în a cărei eventuale semnări, nu doar cetățenii statelor 
membre UE vor putea beneficia de produse de o înaltă 
calitate din RM, ci și cei care locuiesc în RM, evident 
cu riscul de a nu putea face față prețurilor înalte care 
vor fi cerute. Însă alarma care se ridică este că, de cele 
mai multe ori, se uită că un Acord de Liber Schimb nu 
este un act unilateral, ci unul bilateral, existând riscul 
ca producătorul autohton să nu poată face față nici la 
nivel național, fără a mai spune de cel european, de-
taliu care este de maximă importanță și necesită a fi 
negociat cu prudență mult mai sporită.

Pe lângă producția de mere, la momentul actual, 
RM este și unul dintre cei mai mari producători și 
exportatori de struguri de masă din lume, însă, spre 
mare regret, doar o mică parte din plantațiile viticole 
din RM corespund standardelor europene, fără a mai 
spune de respectarea tehnologiilor, unde se utilizează 
tehnologiile arhaice, iar pentru implementarea celor 
noi nu sunt suficiente mijloace financiare. Problema 
care persistă și în acest sector ține de tehnologiile de 
păstrare, ambalare şi transport care rămân mult în 
urmă faţă de cele utilizate de principalii concurenţi 
europeni, precum Franța, Italia etc. Prin urmare, ca 

și în cazul producerii de mere, avem o situație alar-
mantă, care ridică un mare semn de întrebare, ce se 
va întâmpla în cazul semnării unui Acord de Liber 
Schimb dintre RM și UE, oare producția de struguri 
de masă va deveni mai competitivă pe piața europea-
nă și internațională, ori vom fi în întregime absorbiți 
de piața europeană? Luând în considerație că în acest 
sector subvențiile sunt foarte mici, este greu să cre-
dem că producătorii vor reuși să penetreze pe piața 
europeană, care are deja producătorii săi foarte bine 
stabiliți, și care controlează foarte bine sectorul, de 
unde se și răsfrânge riscul ca producătorii interni să 
fie eclipsați de marii producători europeni, chiar și la 
nivel național. Din aceste considerente, guvernarea 
din RM este obligată să acorde o mai mare atenție 
sectorului vitivinicol și, ca în momentul asumării 
responsabilităților față de Uniunea Europeană, să 
aibă o politică în industria vitivinicolă bine pusă la 
punct în ceea ce privește standardele europene, astfel 
încât să o facă competetitivă pe întreaga piață UE. 

Afară de produse agricole, precum mere, struguri 
de masă, RM mai are și alte produse care ar putea 
face față pe piața europeană, din categoria acestora 
fac parte: miezul de nucă, fructele uscate, produsele 
alcoolice etc. RM este în topul țărilor cu cele mai mari 
exporturi de miez de nucă din lume, datorită forței de 
muncă necostisitoare, a extragerii manuale cu o ca-
litate înaltă a miezului și a preferințelor comerciale 
acordate RM de către UE. Dintre problemele care tre-
buie să fie soluţionate, pentru a asigura stabilizarea si 
dezvoltarea sectorului pe termen lung, pot fi menţio-
nate lipsa organizării și comunicării între actorii din 
sector, baza ştiinţifică slabă, oferta insuficientă a ma-
terialului săditor și tehnologiile limitate de îngrijire 
a plantaţiilor nucifere, lipsa practicilor de întreţinere 
a plantaţiilor existente, lipsa practicilor de control a 
calităţii în procesele de producere, bariere birocratice 
la export, forţa de muncă limitată, dezvoltarea slabă 
a sistemului naţional de transport8. Acestea sunt doar 
câteva probleme cu care se confruntă RM la momentul 
actual, în vederea menținerii potențialului de export al 
miezului de nucă, o parte dintre care, odată cu înche-
ierea unui Acord de Liber Schimb, ar putea dispărea, 
însă altele ar putea apărea, și anume – vor dispărea 
acele „monopoluri” pe care le dețin anumite companii 
la export, vor dispărea acele decalaje semnificative în-
tre prețul de colectare de la micii producători și prețul 
real de export, unde statul este obligat a se implica 
pentru un control în vederea aplicării unor prețuri re-
ale pentru micii producători de miez de nucă, precum 
și stabilirea unei politici de dezvoltare durabilă care 
să ofere producătorilor autohtoni posibilitatea de ex-
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port și în alte forme de producție, la un preț mult mai 
avantajos. 

Cât priveşte producerea de fructe uscate, producă-
torii autohtoni sunt competitivi pe piața națională atât 
timp, cât nu există o concurență mare cu producătorii 
externi, unde, spre exemplu, Germania este cunoscută 
ca cel mai mare comerciant de fructe uscate, care de 
cele mai multe ori le importă ca ulterior să le expor-
te, poate chiar și statelor din care le-a importat, doar 
cu un avantaj economic semnificativ. Asupra acestui 
fenomen nefiind nici noi asigurați, căci odată cu des-
chiderea liberei circulații a mărfurilor trebuie să fim 
pregătiți a face față concurenței, care la fel, ca și în 
cazul multor altor produse, de regulă producătorii din 
RM oferă prea mici standarde de calitate, ceea ce le 
creează necompetitive pe piața europeană, însă pen-
tru cei din UE invadarea pieței naționale fiind foarte 
ușor de realizat, motiv pentru care guvernarea de la 
Chișinău este obligată a subvenționa toate sectoarele 
care sunt supuse riscului de a nu face față concurenței 
europene. 

În situația semnării unui Acord de Liber Schimb, 
o problemă pentru RM ar putea fi creșterea spectacu-
loasă a importului unor produse agroalimentare din 
UE, care la momentul actual au o pondere mică în 
sfera importului din UE, exemplu, în acest sens, fiind 
băuturile alcoolice, care pe cât de competitive par la 
prima vedere, pe atât de necompetitive pot fi odată cu 
apariția liberei circulații, deoarece RM nu o singură 
dată a fost criticată pentru calitatea joasă a băuturi-
lor alcoolice, chiar dacă de cele mai multe ori asupra 
acestui fapt i-a fost atrasă atenția și sancționată de un 
stat nemembru UE, și anume, Federația Rusă. Nimic 
nu ne garantează că consumatorii europeni vor fi mai 
puțin pretențioși, ba chiar, dimpotrivă, aceștia nu nu-
mai că cer garanţii ca produsele pe care le cumpără 
să fie de calitate, ci solicită confirmări suplimentare 
ale calităţii, precum şi asigurări ca produsele pe care 
ei le consumă să corespundă standardelor ecologice 
şi să nu fie modificate genetic, iar în cazul aplicării 
produselor de uz fitosanitar în procesul de producţie, 
să se respecte strict standardele ţării importatoare. De 
aceea, faptul că până la momentul actual nu ne-am 
ciocnit de această problemă cu vreun stat-membru UE 
este datorat și decalajului clar de export al produse-
lor alcoolice spre statele-membre CSI față de statele-
membre UE.

Exceptând produsele agricole, trebuie să ținem 
cont de faptul că RM nu mizează pe un simplu ALS, ci 
pe unul Aprofundat și Cuprinzător, prin urmare, afară 
de acele sectoare clasice cunoscute, dar nu mai puțin 
sensibile, acest tip de ALS va avea efecte și asupra 

sectorului energetic, al transportului, serviciilor ban-
care și, nu în ultimul rând, migrației forței de muncă.

În pofida faptului că totuși relațiile RM cu UE cu-
nosc o evoluție pozitivă în ultima perioadă, comerțul 
și cooperarea în sectorul energetic rămâne foarte mult 
în urmă, factorii fiind diverși – de la moștenirea isto-
rică, până la lipsa siguranței, dar totuși acest sector, 
odată cu semnarea acordului cu UE, va fi vizat în mod 
direct, prin urmare, este o obligație a nu fi omis atât la 
etapa negocierilor, cât și la etapa implementării măsu-
rilor necesare.

Deși RM nu dispune de un sector de energie nucle-
ară sau de anumite capacități importante de extragere 
a cărbunelui sau țițeiului, oricum necesită un echilbru 
în acest sector, și accederea la piața energetică comu-
nă va ajuta RM să-și asigure și să-și diversifice apro-
vizionarea cu energie, să atragă investiții în sector, 
precum și să câștige din oportunitățile de tranzitare a 
energiei, care este o sursă foarte bună de venit. Astfel, 
problemele legate de acordul pe care se mizează între 
RM și UE se vor afla în jurul a trei domenii impor-
tante: reforma în domeniul reglementării, liberaliza-
rea pieței energetice și diversificarea aprovizionării, 
extinderea capacităților de producere pe plan local și 
a infrastructurii de tranzit9. Toate acestea influențând 
într-o măsură mai mică sau mai mare sectorul energe-
tic, fiind nevoie să fie liberalizată piața, prin care să 
poată avea acces diferiți furnizori, şi nu doar cei care 
la momentul actual într-o proporție majoritară dețin 
monopolul. Prin urmare, includerea sectorului ener-
getic moldovenesc la Comunitatea Energetică Euro-
peană, în cazul semnării unui Acord de Liber Schimb 
cu UE, va asigura un acces mai eficient, mai sigur și 
cu prețuri mai echitabile la energie, devenind astfel 
mult mai tentant pentru investitorii străini. 

Modernizarea și „europenizarea” sectorului ener-
getic moldovenesc va solicita investiții substanțiale 
înainte de integrare, fiind necesare investiții durabile 
și din ce în ce mai mari în acest sector. Până în pre-
zent, autoritățile moldovenești nu au reușit să atragă 
investiții semnificative în sector. Unele fonduri au fost 
deja alocate, dar ele nu vor fi suficiente. Trebuie să fie 
depuse mai multe eforturi în această direcție, iar UE ar 
putea oferi o mână de ajutor în acest sens cu asistență 
tehnică prin care ar ajuta legislatorii și specialiștii 
moldoveni să învețe de la omologii lor europeni.

Sectorul bancar, sectorul transporturilor şi sectorul 
migrației forței de muncă, la fel, necesită schimbări 
imediate, precum sectorul energetic, și anume, de-
punerea întregului efort posibil întru obținerea unei 
independențe mărite față de moștenirea istorică, prin 
utilizarea cât mai mult posibil a oportunităților tehni-
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ce și financiare oferite de UE. Evident, în eventualita-
tea semnării acordului, Guvernul RM trebuie să nego-
cieze foarte detaliat oportunitățile ce le poate obține 
pentru cetățenii RM care muncesc în statele-membre 
UE, chiar și cei încadrați ilegal în câmpul muncii, ast-
fel încât fiecare dintre aceștia să aibă posibilitatea să 
fie încadrat legal în câmpul muncii, să poată beneficia 
de protecție socială, astfel reducând migrația ilega-
lă, oferind condiții necesare pentru libera întoarcere 
a emigranților moldoveni acasă, reunificarea famili-
ilor și plasarea economiilor lor în sectorul financiar 
al RM.

Prin urmare, ținând cont de punctele forte și cele 
slabe, enunțate mai sus, ale RM un Acord de Liber 
Schimb cu UE ar fi o oportunitate pentru economia 
Moldovei, în special pentru agricultura RM, însă el 
mai comportă anumite riscuri pentru sector, dacă nu 
se vor lua măsurile necesare de precauție. O relație 
comercială mai aprofundată cu UE este benefică pen-
tru sectorul agricol din RM sub două aspecte. În pri-
mul rând, aceasta ar micșora dependența exporturilor 
agricole moldovenești de piața rusească și ar face sec-
torul mai puțin vulnerabil la șocurile de pe piețele ex-
terne. În al doilea rând, piețele mari și variate ale UE 
ar determina producătorii agricoli moldoveni  să-și 
diversifice asortimentul de produse de la cereale de 
mică valoare la mărfuri de valoare mare, care ar pu-
tea fi exportate pe piețele europene. În mod similar, 
aceasta ar putea micșora vulnerabilitatea producției 
agricole moldovenești la șocurile naturale și de altă 
origine. Cât privește sectorul economic în întregime, 
putem aștepta o creștere pozitivă a bunăstării. 

Concluzie
Are Republica Moldova nevoie de un Acord de 

Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu Uniunea 
Europeană?

Aceasta este întrebarea care îl preocupă pe fieca-
re dintre noi și care a fost adresată de la început, și 
la care, într-o oarecare măsură, am răspuns în cele 
relatate. Evident că un astfel de acord, cu un câmp 
de acțiune atât de amplu nu poate avea doar avanta-
je sau dezavantaje. Un singur lucru este cert, după 
cum susțin și alți autori10, că Republica Moldova, 
din perspectiva politică actuală are de câștigat în trei 
privințe, în eventualitatea semnării unui Acord de Li-
ber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, ar oferi RM 
un sentiment de stabilitate pentru regimul de comerț 
cu UE. Orice ALS ar fi un acord internațional care 
va obliga părțile să respecte clauzele contractuale, în 
timp ce Preferințele Comerciale Autonome sunt ofe-
rite unilateral de UE și pot fi suspendate sau revizuite 

unilateral. Cel de-al doilea aspect constă în faptul că 
un Acord de Liber Schimb ar pune comerțul RM cu 
UE pe picior egal cu comerțul său cu țările CSI. RM 
și-a declarat obiectivul de a adera pe termen lung la 
UE, însă ea nu are un acord comercial cu aceasta, în 
timp ce comerțul ei cu țările CSI este liberalizat. Și în 
final un acord comercial cu UE ar permite Moldovei 
să devină mai atractivă pentru regiunea transnistri-
ană și să creeze legături economice care ar încuraja 
găsirea unei soluții a politicii durabile pentru acest 
conflict. Companiile transnistriene ar putea profita 
de toate avantajele pe care le-ar oferi acest acord, cu 
condiția că ele reintră în câmpul legal al RM și sati-
sfac toate standardele de calitate și tehnice necesare 
pentru a exporta pe piețele UE.

Prin urmare, toate explicațiile duc spre o singură 
idee, că succesul produselor de valoare înaltă, exportate 
pe piața UE, va fi obținut în cazul în care acestea vor fi 
oferite în „volumul solicitat”, la „timpul solicitat”, de 
„calitatea solicitată” și la „prețul real”11.
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SUMMArY
In the judiciary practice, exercising the civil action in the framework of the penal process generates 

discussions concerning the interpretation by some criminal prosecution representatives in the field of the 
applied conditions, concerning the civil part constitution.

In the present article the author analyzes a recently examined case, which puts into discussion the 
problem available in practice as to the constitution of the person as a civil part and its solution by the the 
criminal prosecution body, when the invoked prejudice is not connected with de causality of the crime.

în cazul săvărşirii unei infracţiuni, determină o 
răspundere juridică, care poate fi atât penală, cât şi 
civilă. Prin urmare, săvârşirea unei infracţiuni cre-
ează premisele de exerciţiu a două acţiuni în cadrul 
unui proces penal:

acţiunea penală – ce are ca obiect tragerea la a) 
răspundere penală a persoanei care a săvârşit o infrac-
ţiune, având ca subiect activ statul, prin intermediul or-
ganului de urmărire penală şi al procurorului;

acţiunea civilă – ce are ca obiect tragerea la b) 
răspundere civilă a bănuitului, învinuitului, inculpatu-
lui, precum şi a părţii responsabile civilmente, în vede-
rea revendicării prejudiciului cauzat, prin infracţiune, 
părţii vătămate. 

Deci, evidentă este concluzia că în procesul penal 
acţiunea civilă trebuie să-şi aibă izvorul, ca şi acţiunea 
penală, în săvârşirea unei fapte ce constituie infracţiune. 

 Potrivit prevederilor art.61 alin.(1) Cod de procedu-
ră penală „parte civilă este recunoscută persoana fizică 
sau juridică în privinţa căreia există suficiente temeiuri 
de a considera că în urma infracţiunii i-a fost cauzat un 
prejudiciu material sau moral, care a depus la organul 
de urmărire penală sau la instanţa de judecată o ce-
rere de chemare în judecată a bănuitului, învinuitului, 
inculpatului sau a persoanelor care poartă răspundere 
patrimonială pentru faptele acestuia”.

 În această ordine de idei, având la bază principiul 
disponibilităţii, doctrina juridică determină că pentru 
exercitarea acţiunii civile în cadrul unui proces penal, 
este necesar să fie îndeplinite următoarele condiţii cu-
mulative: 

infracţiunea trebuie să fi produs un prejudiciu – 
material sau moral;

să existe legătura de cauzalitate între infracţiu-– 
nea săvârşită şi prejudiciul reclamat;

prejudiciul trebuie să fie cert;– 
prejudiciul trebuie să nu fi fost reparat;– 
să existe constituirea ca parte civilă– .

 Aceste condiţii permit individualizarea acţiunii ci-
vile şi valorificarea pretenţiilor materiale şi morale ale 
persoanei vătămate în cadrul unui proces penal. 

 Însă, în practica judiciară, exercitarea acţiunii civile 
în cadrul procesului penal generează unele discuţii cu 
privire la interpretarea în materie de către unii repre-
zentanţi ai organului de urmărire penală a condiţiilor 
aplicate, privind constituirea ca parte civilă. 

 Astfel, o speţă examinată recent, repune în discu-
ţie problema apărută în practică, privind constituirea 
persoanei ca parte civilă, şi rezolvarea dată acesteia 
de către organul de urmărire penală, în cazul în care 
prejudiciul invocat nu are legătură de cauzalitate cu in-
fracţiunea. 

 În cadrul unui dosar penal intentat în temeiul 
art.190 alin.(4)CP RM, cet. C.V. este învinuit că prin 
abuz de încredere şi înşelăciune a însuşit de la D.A, şi 
N.R. mijloace băneşti în sumă de 6.000 euro. 

 În cadrul desfăşurării urmăririi penale, s-a consta-
tat că părţile vătămate au transmis banii învinuitului 
C.V., prin intermediul unei terţe persoane, numită R.N., 
care s-a dovedit a fi o cunoştinţă comună a învinuitului 
şi a părţilor vătămate, R.N. nefiind în complicitate cu 
învinuitul. Fiind audiată de către organul de urmărire 
penală în calitate de martor, privind implicarea în acest 
caz în calitate de intermediar, R.N. la insistenţa părţi-
lor vătămate D.A. şi N.R. a decis restituirea benevolă 
a sumei de 6.000 de euro, pentru a nu intra în conflict 
cu acestea. Totodată, R.N. a înaintat organului de ur-
mărire o cerere prin care a solicitat să fie recunoscută 
în calitate de parte vătămată şi parte civilă în cadrul 
dosarului penal intentat în privinţa lui C.V., solicitând 
să-i fie restituit prejudiciul material cauzat în sumă de 
6.000 euro, de către învinuit.

LEGĂTURA  CAUzALĂ  –  O  CONDIŢIE  ObLIGATORIE 
PENTRU  RECUNOAŞTEREA  CA  PARTE  CIVILĂ  ÎN  CADRUL 

UNUI  PROCES  PENAL 
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 Ca rezultat, organul de urmărire penală a admis 
cererea, şi a recunoscut-o pe R.N. în calitate de parte 
vătămată, precum şi în baza unei ordonanţe a recu-
noscut-o în calitate de parte civilă în cadrul dosarului 
penal. 

 Întrebarea care derivă din analiza acestei speţe este 
una simplă, este oare corectă decizia organului de ur-
mărire penală, considerând pretenţiile de ordin mate-
rial ale cet. R.N., faţă de învinuit, de a-i acorda statutul 
procesual de parte vătămată şi parte civilă în cadrul 
acestui dosar penal? 

 Potrivit prevederilor art.59 alin.(1) CPP RM  „parte 
vătămată este considerată persoana fizică sau juridică 
căreia i s-a cauzat prin infracţiune un prejudiciu mo-
ral, fizic sau material, recunoscută în această calitate, 
conform legii, cu acordul victimei”.

 Prin această normă, legiuitorul statuează că persoa-
na fizică sau juridică îşi poate valorifica dreptul de con-
stituire în calitate de parte vătămată, cu condiţia în care 
i-a fost cauzat un prejudiciu moral, fizic sau material 
prin infracţiune.

 Referindu-ne la speţa enunţată, considerăm că pre-
vederile art.59 alin.(1) CPP nu pot fi aplicate şi în si-
tuaţia în care R.N. invocă pretenţii materiale, faţă de 
învinuit, deoarece de către organul de urmărire penală 
a fost constatat că prin acţiunile învinuitului C.V. a fost 
cauzat un prejudiciu material în sumă de 6000 euro, 
cetăţenilor D.A. şi N.R., care în cadrul acţiunii penale 
puse pe rol au fost recunoscute în calitate de părţi vătă-
mate, prin urmare acestea şi erau abilitate cu dreptul de 
a pretinde să fie recunoscute în calitate de parte civilă, 
în cadrul acestui proces penal în conformitate cu preve-
derile art.61 alin.(1) CPP.

 Deci, în situaţia în care martorul R.N. a restituit 
benevol părţilor vătămate prejudiciul material, cauzat 
prin acţiunile învinuitului C.V., aceasta nu presupune 
că există un raport de cauzalitate între acţiunea pena-
lă inţiată pe cazul dat şi pretenţiile de ordin civil ale 
martorului R.N., fapt ce prezumă prin sine că ultima 
nu poate fi constituită în calitatea procesuală de parte 
vărtămată în cadrul acestui proces penal, în coformitate 
cu prevederile art.59 alin.(1) CPP.

 Rămâne incertă şi decizia organului de urmărire 
penală prin care a recunoscut-o în calitate de parte civi-
lă pe R.N., deoarece în materialele cauzei penale nu a 
fost constatat un anume act sau procură, ce ar confirma 
delegarea dreptului cet. R.N. de a reprezenta interesele 
părţilor vătămate D.A. şi N.R., atât în acţiunea penală, 
cât şi în acţiunea civilă.

 Este notabil faptul că pentru revendicarea preju-
diciului cauzat prin infracţiune, persoanelor fizice sau 
juridice, în tendinţa de exercitare în cadrul unui proces 
penal, se depăşesc limitele legislaţiei procesului penal 

şi activ includ sfera de reglementare a normelor civile 
şi procesual-civile, evindent cu condiţia că acestea nu 
contravin principiilor procesului penal. 

 Ceea ce determină că prejudiciul, ca element al 
răspunderii delictuale, pe lângă condiţia de a fi cauzat 
ca urmare a unei infracţiuni, condiţia caracterului cert 
şi de a nu fi reparat, prevede şi condiţia existenţei unei 
legături de cauzalitate directe între faptă şi prejudiciul 
invocat.

 În literatura de specialitate, este exprimată opinia 
că în toate cazurile există o legătură între raportul de 
cauzalitate în răspun derea penală şi raportul de ca-
uzalitate ca element al răspunderii civile delic tuale, 
atunci când prin infracţiune s-a cauzat un prejudiciu. 
Ambele raporturi urmează a fi examinate separat, cu 
toate că pot exista situaţii când raportul de cauzali-
tate este identic, cum ar fi, spre exemplu, infracţiu-
nile împotriva patrimoniului. În cazul infracţiunilor 
împotriva patrimoniului, existenţa pre judiciului este 
o condiţie de existenţă a infracţiunii, deci raportul de 
cauzali tate îmbracă forma cauzalităţii directe şi este 
identic în cele mai dese cazuri cu raportul de cauzali-
tate ca element al răspunderii civile delictuale1.

 De regulă, este simplu a determina raportul de 
cauzalitate în acţiunea penală, precum şi în acţiunea 
civilă, în situaţia în care învinuitul C.V. a însuşit prin 
abuz de încredere şi înşelăciune mijloacele băneşti, 
de la părţile vătămate D.A. şi N.R., dar, în opinia 
noastră, nu există această legătură de cauzalitate nici 
în raportul de răspundere penală, nici în raportul de 
răspundere civilă, în cazul martorului R.N., deoarece 
prejudiciul invocat nu poate fi considerat cauzat prin 
infracţiune. Deşi martorul R.N. benevol s-a angajat 
să restituie prejudiciul material părţilor vătămate în 
sumă de 6000 euro.

 Prin urmare, considerăm decizia organului de ur-
mărire penală de a constitui martorul R.N. în calitate 
de parte vătămată, precum şi în calitatea de parte civi-
lă, ca una incorectă. 

 Într-o asemenea situaţie, persoana poate pretinde 
la recuperarea prejudiciului invocat, fiind instituită ca 
reprezentant al părţii civile, în conformitate cu preve-
derile art.79 CPP.

Deci, în concluzie, pe baza considerentelor expu-
se mai sus, putem conchide că, fiind alăturată acţiunii 
penale în cadrul procesului penal, acţiunea civilă este 
supusă normelor răspunderii delictuale şi trebuie să 
întrunească toate condiţiile.

Note:
1 Dolea Igor, Roman Dumitru, Sedleţchi Iurie et al. Drept 

procesual penal. Chişinău: Cartier, 2005.
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