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SUMMArY
The object of scientific research of the present article will include several passages judiciary practice concern-

ing the effect of nullity of the initial juridical act from a group of contracts and the effects produced on the next 
juridical act, expressed in the Decision of the Plenary Supreme Court of Justice of the Republic of Moldova con-
cerning the application of the court instances of the legislation regulating the nullity of the civil juridical act.

,,As to the reflection of the effects of the nullity of  the juridical act concerning the third parts, it should be 
remembered that the cancelling of the initial juridical act will cause the the cancelling of the next juridical 
act, due to their reciprocal connection”.

O
referă la efectul nulităţii actului juridic iniţial dintr-un 
grup de contracte şi efectele produse asupra actului 
juridic următor, expuse în Hotărârea Plenului Curții 
Supreme de Justiție a Republicii Moldova cu privire 
la aplicarea de către instanțele de judecată a legislației 
ce reglementează nulitatea actului juridic civil.

,,În ceea ce privește răsfrângerea efectelor 
nulității actului juridic față de terți, se va reține că 
anularea actului juridic inițial atrage și anularea 
actului juridic următor, datorită legăturii lor reci-
proce”.

Legăturile reciproce dintre contracte se expri-
mă prin formula grupului de contracte sau lanţului 
de contracte, care reprezintă o unitate omogenă de 
contracte având în comun acelaşi obiect al prestaţi-
ilor, sau având o structură diferită a contractelor, au 
,,obligaţii caracteristice”. Efectele conjugate ale mai 
multor contracte oferă posibilitatea de a înfrânge li-
mitele puse de regula relativităţii convenţiei cu un 
dublu beneficiu: 1) extinderea câmpului de aplicare 
a acţiunii directe dincolo de cazurile anume prevăzu-
te de lege şi 2) angajarea răspunderii contractuale a 
unei părţi a contractului faţă de un terţ, legat de pri-
mul contract printr-o convenţie distinctă1. Abordarea 
teoretică a grupului de contracte pe acest palier vine 
să ancoreze în circuitul ştiinţific conceptele despre 
asimilarea terţilor cu statutul juridic rezervat părţi-
lor, extinderea răspunderii contractuale şi la alte per-
soane decât părţile contractante, şi sprijinirea princi-
piului pacta sunt servanda exclusiv pe litera legii. 

În cazul în care jurisprudenţa naţională sancţi-
onează la nivel de hohărâre explicativă a practicii 
judiciare ,,rasfrângerea efectelor nulității actului 
juridic față de terți, se va reține că anularea actu-
lui juridic inițial atrage și anularea actului juridic 
următor, datorită legăturii lor reciproce”, trebuie 

ANALIzA  TEORETICă  A  AbORDăRILOR  PRACTICII 
jUDICIARE  PRIVIND  EFECTELE  NULITățII  îN  CADRUL 

GRUPURILOR  DE  CONTRACTE
Dorin CIMIL, 

doctor în drept, conferențiar universitar (USM)

menţionat că teoria grupului de contracte este recu-
noscută, şi atunci urmează să fie abordată mai întâi 
la nivel teoretic şi mai apoi, la nivelul implementă-
rii practice, oportunitatea celor două paliere indicate 
mai sus. În cazul grupării de contracte, există mai 
multe contracte distincte. Însă pot exista situații, cu 
referință la donația cu sarcină, unde pot apărea du-
bii asupra existenței unui contract complex unic sau 
a unei grupări de contracte unice. Soluția practică 
a determinării categoriei acestor contracte poate fi 
facută prin intermediul calificării distributive pentru 
grupurile de contracte și calificarea exclusivă – pen-
tru contractele complexe. Efectele calificării diferă 
în funcție dacă suntem în prezența unui contract in-
dependent sau contracte interdependente. Calificarea 
exclusivă presupune existența unei singure naturi ju-
ridice a contractului complex, fie împrumutată de la 
componenta de bază a entității, sau o natură juridi-
că nouă, distinctă de componentele sale. Calificarea 
distributivă, dimpotrivă, se reduce la existența mai 
multor matrice contractuale, proprii fiecărui con-
tract, parte componentă a grupului de contracte. 

Pentru distingerea practică a contractelor inde-
pendente și interdependente, doctrina2 a elaborat un 
șir de situații, aplicabile acestei metodologii.

– În absența indicației exprese a subordonării con-
tractelor unul față de celălalt.

– Existența unei clauze distincte pentru fiecare 
dintre contractele invocate.

– În cazul substituirii unui contract cu altul, în lipsa 
de stipulație contrară, contractul reînnoit se consideră 
a fi independent de contractul precedent.

– Încheierea de către aceeași persoană, dar în calități 
juridice diferite, a două contracte, unul în calitate de 
mandatar, iar celălalt în calitate de comisionar.

– Existența unor durate diferite pentru fiecare dintre 
cele trei contracte încheiate succesiv între aceleași părți 
și având același obiect.

biectul cercetarii stiintifice al prezentului articol 
vor fi câteva pasaje ale practicii judiciare ce se 
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– Existența unor dispoziții proprii în fiecare con-
tract impune calificarea lor separată. 

 Fiecare contract este independent de celălalt, până 
nu se face dovada legăturii lor intime, astfel încât 
existența unuia este subordonată realizării celuilalt.

Dacă persoanele contractante nu s-au exprimat 
cu claritate asupra calificării lor, atunci instanța de 
judecată poate opta în favoarea interdependenței lor, 
în formula accesorietății unuia față de altul sau coezi-
unii prin unitatea cauzei, sau prin cauza lor comună. 
Instanța de judecată, pentru a ajunge la asemenea con-
cluzie, trebuie să analizeze circumstanțele încheierii 
contractelor, precum și convingerea părților că acestea 
sunt indisociabile.

Interdependența contractelor are drept consecință 
că soarta contractelor este legată de soarta celuilalt. 
Drept consecință putem evidenția și efectele construc-
tive ale interdependenței contractelor, care n-au fost 
abordate de jurisprudența națională, și anume:

– Validarea unui contract pentru că este legat de 
un altul.

– Determinarea obligațiilor uneia dintre părțile 
contractante în funcție de obligațiile stipulate în con-
tractul principal.

– Deschiderea unei acțiuni directe în beneficiile 
uneia dintre părțile unui contract contra părții dintr-un 
alt contract.

– Aplicarea obligațiilor dintr-un contract subordo-
nat la regulile contractului dominant.

– Posibilitatea pentru partea legată de doi contractanți 
diferiți de a opune altuia, pentru respingerea cererii de 
despăgubire, neexecutarea unui alt contract.

– Suspendarea rezilierii sau a reînnoirii anumitor 
contracte, care formează impreună cu altele un tot 
omogen și indisociabil. 

Vânzarea comercială, care implică circulația măr-
furilor este precedată și urmată de alte vânzări. Vân-
zătorul detine bunul vândut de la un autor, care l-a 
primit, el însuși, de la altul și cumpărătorul îl revinde 
unui subdobânditor. În acest cadru, persistă problema 
repercusiunii rezoluțiunii sau nulității unei vânzări 
asupra întreg lanțului de contracte.

Jurisprudența și doctrina internațională, în speci-
al cea franceză3, consideră că calificarea ca ,,grup de 
contracte”, nu este proprie rețelelor de vânzare, dar 
este o categorie a teoriei generale a contractelor și 
problema divizibilității contractelor în cadrul grupu-
lui urmează a fi tratată de la caz la caz. Indivizibi-
litatea dintre contracte în calitate de legatură intimă 
urmează să fie probată de partea care se prevalează 
de ea și, în cele mai dese cazuri, se sprijină pe preve-
derile legislației consumatorilor. Indivizibilitatea sti-
pulată de părți, deseori una în detrimentul celeilalte, 
nu urmează a fi susținută de instanțele de judecată și 
judecătorul urmează să nu țină cont de ea în cadrul 
stabilirii răspunderii între membrii grupului.

În situația când membrii grupului de contracte 
nu au tratat unii cu alții, se aprecia inițial existență 
răspunderii contractuale, situație ce n-a rezistat apre-
cierilor Plenului Curții de Casație franceze, care a 
condamnat în general această abordare, lăsând-o va-
labilă doar pentru rețelele de contracte ce cuprind un 
contract translativ, unde acțiunile în garanție contra 
cocontractanților au un caracter contractual. 

Sancțiunea aplicată acestor acte inițiale lasă fără 
fundație actele ulterioare, iar efectele sancțiunii se 
transmit, în mod natural, către actele juridice ulteri-
oare. Invalidarea tuturor actelor civile subsecvente 
actului juridic anulat nu reprezintă o soluție pentru 
complexitatea lumii reale, deoarece actele subsecvente 
sunt uneori izolate de contaminarea indusă de actul 
principal4.

,,Astfel, alt efect al nulității actului juridic este 
(sau poate fi) anularea actului juridic subsecvent ca 
urmare a anulării actului juridic inițial”.

Excepție de la această regulă poate avea loc doar 
în cazurile stipulate în lege (spre exemplu, art.331, 
375 Cod civil).

Codul civil mai stabilește că „partea și terții de 
bună-credință au dreptul la repararea prejudiciului 
cauzat prin actul juridic nul”. Pâna la urmă, nulita-
tea actului juridic civil, în speță a contractului civil, 
reprezintă o politică legislativă și una jurisdicțională, 
care urmează să se bazeze pe anumite repere legale:

– Legea favorizează consolidarea actului juridic în 
neregulă, încercând să evite nulitatea.

– Descurajarea realizării neregulilor, prin indicarea 
perspectivei cocontractanților de a refuza încheierea 
actelor juridce civile pe care a priori, știu că urmează 
să fie anulate.

– Favorizarea persoanei care cere nuiltatea să aibă 
un alt interes decât desființarea actului juridic.

– Stabilirea coraportului dintre variabilitatea forței 
nulității și importanța regulii violate.

– Prezența altor mecanisme juridice, care ar asigu-
ra eficacitatea regulii imperative, decât pronunțarea 
nulității (sancțiuni penale legale, conversia prin 
reducțiune s.a.)5.

Judecătorul care examinează cererea privind con-
statarea nulității, chiar dacă este juridic obligat să 
pronunțe o nulitate de drept, atunci când se întrunesc 
condițiile legale necesare, totuși are o putere de apre-
ciere a faptelor și circumstanțelor, pentru a constata, 
dacă acestea atentează la calitățile substanțiale ale ac-
tului juridic civil, de exemplu, viciu de consimțământ, 
eroare, leziune. 

În cadrul polemicii, stabilite în literatura juridi-
că internațională despre faptul posibilității înaintării 
acțiunii în restituție în privința terței persoane, care 
este posesorul de bună-credință în temeiul actelor 
juridice declarate nule într-un șir de contracte, ar-
gumentul de bază constă în imposibilitatea apariției 
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dreptului de proprietate asupra bunurilor în baza unor 
contracte nule, care nu produc efecte juridice necesa-
re pentru dobândirea vreunui drept real. 

Din motiv ce posesorul de bună-credință nu 
dobândește drept de proprietate asupra bunurilor, se 
poate admite restituția bilaterală în privința întregului 
lanț de contracte.

Dar împotriva acestui argument poate fi pusă în 
discuție problema concurenței acțiunilor, înaintate 
de către proprietar către posesorul de bună-credinţă 
a bunului, iar înzestrarea proprietarului cu facultatea 
de a cere de la posesorul de bună-credință prin inter-
mediul acțiunii în restituție pune la îndoială capaci-
tatea acțiunii în vindecare, regimul juridic al căreia 
este operabil pentru asemenea situații în care se poate 
cere (vindeca) bunul de la posesorul de bună-credință 
ce-l deține fără a avea un titlu legitim. Calitatea de 
posesor de bună-credință nu presupune ca persoana 
în cauză să dețină titlu legitim asupra bunului ce-l po-
sedă, există numai prezumția posesiunii legale, fără 
învestirea lui cu oricare titlu legal.

 Dezlegarea juridică a balanței intereselor propri-
etarului și a posesorului de bună-credință se poate 
produce prin inacceptarea legală a aplicării acțiunii 
în restituție față de terțele persoane. Proprietarul poa-
te, la alegerea lui, să-și apere drepturile lezate prin 
înaintarea unei acțiuni în vindecare față de terțele 
persoane, care va fi satisfăcut de către înstanțele de 
judecată, dacă posesorul bunului este de rea-credinta, 
l-a primit cu titlu gratuit, sau bunul a ieșit din po-
sesia proprietarului în bază de contract, dar contrar 
voinței sale (violență, inducere în eroare ș.a.). Sau 
proprietarul mai poate înainta față de vis-à-vis-ul său 
contractual o acțiune în restituție în temeiul nulității 
contractului, care se va manifesta în restituirea cos-
tului bunului6.

 În lipsa unei reglementări exprese în legislaţia 
Federaţiei Ruse privitoare la temeiurile şi modul 
apariţiei dreptului de proprietate asupra bunului a po-
sesorului de bună-credinţă îşi temeiurile de stingere 
a dreptului de proprietate a părţii primare a contrac-
tului declarat nul, acest mecanism este explicat prin 
prezenţa ,,faptei juridice complexe, care include un 
şir de elemente ce au importanţă juridică, şi numai 
cumulul lor duce la apariţia efectelor, prezentate mai 
sus.

 Legislația civilă a României la fel evită sa vor-
bească expres despre desființarea actelor de dispoziție 
subsecvente, menționând doar că ,,acțiunea în resti-
tuire poate fi exercitată și împotriva terțului dobân-
ditor”. Legiuitorul stabilește doar excepțiile de la 
această regulă7:

– acțiunea în restituire nu poate fi formulată față 
de terțul dobânditor dacă regulile de carte funciară îl 
împiedică să o facă;

– acțiunea în restituire nu poate fi utilizată nici 

împotriva dobânditorului de bună-credință a unui 
bun imobil, dacă acesta dovedește întrunirea tuturor 
condițiilor pentru dobândirea proprietății asupra bu-
nurilor mobile prin posesie de bună-credință;

– restituirea nu va putea fi solicitată nici terțului 
care a uzucapat bunul ce face obiectul acțiunii în 
restituire;

– toate actele juridice, cu excepția celor de 
dispoziție și cu excepția celor cu executare succesivă 
(care vor putea fi menținute cel mult un an de la data 
desființării titlului constituitorului, dacă au fost supuse 
formalităților de publicitate prevăzute de lege), vor fi 
menținute, conform art.1649 Noul Cod civil, dacă au 
fost făcute în favoarea unui terț de bună-credință. 

Cadrul normativ al Republicii Moldova la acest 
capitol este mai dezvoltat decât reglementările de ri-
goare ale Federaţiei Ruse şi cuprinde instituţia pose-
siei ca stare de fapt ce produce efecte juridice pentru 
posesorul care urmează să întrunească un şir de con-
diţii.

 ,,Posesiunea se dobândeşte prin exercitarea voită 
a stăpânirii de fapt a bunului” şi ,,Posesorul este pre-
zumat proprietar al bunului dacă nu este dovedit că a 
început a poseda pentru un altul. Această prezumţie 
nu operează în cazul în care dreptul de proprietate 
trebuie înscris în registrul public şi nici faţă de un fost 
posesor al cărui bun a fost furat, pierdut sau ieşit din 
posesiune în alt mod fără voia lui, cu excepţia banilor 
şi titlurilor de valoare la purtător”.

 Iar instituţia de posesiune de bună-credinţă oferă 
posesiune legitimă asupra bunurilor ,,Este conside-
rată posesor de bună-credinţă persoana care posedă 
legitim sau care se poate considera îndreptăţită să 
posede în urma unei examinări diligente, necesare în 
raporturile civile, a temeiurilor îndreptăţirii sale. Bu-
na-credinţă este prezumată”. 

 Practica contractuală şi cea judiciară atestă cazuri, 
când defectele actelor juridice nu sunt vizibile şi sunt 
mai puţin sesizabile de către părţi sau terţile persoane 
în cadrul executării obligațiilor ce derivă din contract. 
Învelişul extern al actului juridic defect, apreciat de 
lege cu nulitate absolută, are efecte de ordin patrimo-
nial asupra subiecţilor actului juridic şi terţelor persoa-
ne sau poate servi temei fals de săvârşire a altor acte 
juridice civile în lanţ. În aceste cazuri, pentru a distru-
ge învelişul extern al actului juridic defect şi a lichida 
efectele negative deja produse sau preîntâmpinarea 
lor în viitor, apare necesitatea constatării pe cale judi-
ciară a nulităţii absolute a actului juridic prin acţiuni 
în nulitate sau acţiune negationis, denumire special 
propusă pentru determinarea categoriei respective de 
acţiune8. Însă conform prevederilor legislaţiei noas-
tre, stabilite în art. 217 Cod civil ,,Nulitatea absolută a 
actului juridic poate fi invocată de orice persoană care 
are un interes născut şi actual. Instanţa de judecată o 
invocă din oficiu. Nulitatea absolută nu poate fi înlă-
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turată prin confirmarea de către părţi a actului lovit 
de nulitate. Acţiunea în constatare a nulităţii absolute 
este imprescriptibilă”. Această reglementare expresă 
permite instanţei de judecată ex officio să intervină 
în invocarea nulităţii absolute a actului juridic, şi să 
respingă toate cerinţele bazate pe acestea, chiar dacă 
părţile litigante nu vor cere aceasta.

 La prima vedere, intervenţia instanţei de judecată 
în invocarea din oficiu a nulităţii absolute, poate veni 
în contradicţie cu legislaţia procesual-civilă, unde in-
stanţa de judecată de una singură, în afara cerinţei 
reclamantului în acţiunea iniţială sau pârâtului, for-
mulată în acţiunea reconvenţională, nu poate depăşi 
prin horărârea sa pronunţată pe marginea soluţionării 
litigiului civil între părţi limitele cerinţelor invocate 
în acţiune. Însă invocarea din oficiu a nulităţii absolu-
te nu reprezintă în esenţă nici ieşire în afara limitelor 
cerinţelor invocate de către părţi în acţiune, nici mo-
dificarea obiectului acţiunii sau introducerea unei noi 
acţiuni, dar reprezintă un element de calificare juridi-
că a raporturilor juridice ce se efectuează de către in-
stanţa de judecată în cadrul judecării oricărei pricini 
civile, indiferent de cerinţa procesuală a părţilor. 

 În prezent, aparent poate fi văzută problema, că 
restituția în calitate de modalitate de lichidare a efec-
telor juridice, și anume, a consecințelor actului juri-
dic civil (contractului) „se accesează” în cazul când 
părțile actului juridic nevalabil au transmis una alteia 
anumite bunuri determinate generic: în urma caruia 
se transmit drepturile (titlurile) asupra acestora, iar în 
cadrul restituției, drepturile cesionate se vor întoar-
ce către titularii lor inițiali. Dar această reprezenta-
re a regimului juridic al restituției este una greșită, 
deoarece temeiul transferului drepturilor asupra bu-
nurilor determinate generic reprezintă nu însuși ac-
tul juridic nevalabil, dar transmiterea acestor bunuri, 
după care are loc contopirea cu bunurile analogice 
ale dobânditorului și formarea unui bun nou aflat în 
posesia recepționerului. Deoarece în cazul contopirii 
bunurile generice se depersonalizează, pierzându-și 
calitățile inițiale, în sens juridic, putem vorbi despre 
pieirea stării inițiale a lor și formarea unui bun nou al 
dobânditorului. În cadrul stabilirii regimului juridic 
al bunului nou-format al recepționerului, putem apli-
ca regulile accesiunii mobiliare, stabilite în art.330 
Cod civil. 

Însăși contopirea bunurilor ca rezultat al transmi-
terii lor reprezintă temeiul apariției dreptului de pro-
prietate al recepționerului asupra bunurilor, și nicide-
cum actul juridic nevalabil9. 

Ideea pe care o împărtășim se bazează pe argu-
mentele că actul juridic nevalabil – acțiune, care 
posedă numai fațada actului juridic, dar în virtutea 
ilegalității sale sau a defectualității interne nu poate 
crea consecințe juridice, deci nu este un fapt juridic. 
Art.8 al Codului civil nu plasează actul juridic ne-

valabil în lista temeiurilor de apariție a drepturilor și 
obligațiilor civile. În acest context și restituția prevă-
zută în art.219 alin.(2) Cod civil ,,fiecare parte trebuie 
să restituie tot ceea ce a primit în baza actului juridic 
nul, iar în cazul imposibilității de restituire, este obli-
gată să plătească contravaloarea prestației”, nu poate 
fi considerată în calitate de formă aparte de apărare a 
intereselor părților actului juridic nul. Restituția nu 
se înscrie în categoria metodelor de apărare a drep-
turilor civile, prevăzute de art.11 al Codului civil, 
dar poate fi privită ca parte componentă a metodelor 
tradiționale de apărare a drepturilor civile, menite să 
recupereze interesele subiecților pătimiți de transmi-
terea fără temei sau temei sufucient al bunurilor.

În concluzia celor expuse, menționăm că interese-
le persoanelor, ce au săvirșit acțiuni, numite „acte ju-
ridice nule” sunt afectate nu de înseși actele juridice 
nule, dar de acțiunile următoare de exercitare a drep-
turilor subiective inexistente și executarea obligațiilor 
corelative aparente. Efectele acestor acțiuni urmează 
să fie depășite cu ajutorul instituțiilor civilistice tra-
ditionale, cum ar fi acțiunile în revendicare, condiție 
(îmbogățire fără justă cauză) și reparare a bunurilor.

 Natura juridică a raporturilor de restituire depin-
de de faptul cui îi aparține bunul, care urmează să-l 
restituie partea, сare l-a obținut în temeiul actului ju-
ridic nul10.

 În temeiul raporturilor de restituire, dobândito-
rul poate fi obligat să restituie acele bunuri care-i 
aparțin. Astfel, iar în cazul imposibilității11 de restitu-
ire a bunurilor primite în temeiul actului juridic nul, 
este obligată, conform legislației Republicii Moldo-
va să plătească contravaloarea prestației. Regula este 
analogică cu prevederile art.1193-1393 ale Codului 
civil care stabilesc obligativitatea restituirii în natură, 
iar în cazul imposibilității de a restitui în natură re-
stituirea bunului se efectuează la prețul din momen-
tul dobândirii. Convențional, aceste cerințe le putem 
numi condiționale.

 A doua regulă a restituirii constă în faptul că pot fi 
restituite bunurile, care au aparținut transmițătorului. 
Astfel, dacă bunurile nefungibile, transmise în teme-
iul unui act juridic nul s-au păstrat în natură, iar actul 
juridic de dispoziție poartă un caracter cauzal, atunci 
defectele cauzei duc implicit la nulitatea actului ju-
ridic civil. Ca rezultat al acestei situații, drepturile 
asupra bunurilor nu trec de la transmițător către do-
bânditor, iar transmițătorul obține dreptul de a cere 
restituirea bunului, care și așa îi aparține cu drept de 
proprietate. Astfel de cerințe sunt asemănătoare cu 
acțiunile de revendicare, prevăzute de art.374 Cod 
civil. Convențional, aceste cerințe le putem numi de 
revendicare.

 Persistă situații, când transmițătorul bunului, în 
temeiul actului juridic nul este o persoană neîmpu-
ternicită. Respectând logica art.226 Cod civil, aceste 
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acte sunt lovite de nulitate relativă, și persoana neîm-
puternicită se prezumă a fi titularul dreptului transmis 
până la recunoașterea nevalabilității pe cale judiciară, 
de aceea ne alinem părerilor autorilor care pledează 
pentru dreptul persoanei neîmputernicite de a cere 
restituirea bunurilor transmise în temeiul unui act ju-
ridic nul. 

Una dintre primele cercetării teoretice, bazate pe 
prevederile legislației civile contemporane, ale pro-
blemei apariției dreptului de proprietate asupra bu-
nului, înstrăinat de către persoana neîmputernicită 
dobânditorului de bună-credință reprezintă lucrarea12 
profesoarei V.A. Rahmilovici. Ideea expusă vine 
să argumenteze încetarea dreptului de proprietate a 
proprietarului inițial și apariția dreptului de propri-
etate asupra bunului la posesorul de bună-credință. 
Temeiul juridic de încetare a dreptului de proprietate 
a proprietarului inițial și apariția dreptului de propri-
etate asupra bunului la posesorul de bună-credință 
este considerat de autoarea concepției în cauză fapta 
juridică complexă, ce cuprinde un șir de elemente cu 
valențe juridice proprii si numai cumulul lor poate 
produce efectul juridic respectiv, și anume, încetarea 
dreptului unei persoane și apariția dreptului la altă 
persoană. 

 Ce se întâmplă în cazul când posesorul de bună-
credinţă încheie un contract oneros translativ de pro-
prietate cu următorul posesor? Poate acesta deveni 
proprietarul bunului?

 În acest caz, putem apela la prevederile art.305 
Cod civil, care menţionează că „Posesorul este pre-
zumat proprietar al bunului dacă nu este dovedit că 
a început a poseda pentru un altul. Această prezumţie 
nu operează în cazul în care dreptul de proprietate 
trebuie înscris în registrul public şi nici faţă de un 
fost posesor al cărui bun a fost furat, pierdut sau ie-
şit din posesiune în alt mod fără voia lui, cu excep-
ţia banilor şi titlurilor de valoare la purtător. Se va 
considera că posesorul anterior a fost proprietar al 
bunului pe parcursul perioadei în care l-a posedat”.

Astfel, atât primul posesor, titular iniţial al drep-
tului transmis către posesorul secund, în temeiul legii 
poate fi considerat proprietarul bunului şi deci poate 
transmite dreptul asupra bunului următorilor pose-
sori.

Legislaţia Republicii Moldova ne oferă suficien-
te repere pentru a proteja interesele dobânditorilor 
de drepturi asupra bunurilor în temeiul unui lanţ de 
contracte, iar opinia, conform căreia dacă primul 

contract/act juridic al lanţului este ilegal, atunci sunt 
ilegale şi contractele/actele juridice subsecvente, nu 
poate avea suport teoretic si iminent, legal. Exemplu 
de aceeași reglementare ne oferă și una din codificaţi-
ile recente ale legislaţiei civile, şi anume, Codul civil 
al Olandei conţine regula, conform căreia, drepturile 
patrimoniale, dobândite în temeiul actului juridic nul 
cu titlu oneros are valoare juridică, iar în unele cazuri 
şi în temeiul contractelor cu titlu gratuit (art.45 pct.5) 
cartea 3). 

Note:

1 Citat după: Vasilescu Paul, Relativitatea actului juri-
dic civil. Repere pentru o nouă teorie generală a actului de 
drept privat, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003, p.119.

2 Turcu Ion., Vânzarea în Noul Cod civil, C.H. Beck 
Bucuresti, 2011, p.69.

3 Malaurie Philippe, Aynes Laurent, Yves-Cautier Pier-
re, Contractele civile, Trad.: Diana Dănişor, Bucureşti, 
2009, p.10.

4 Cristian Gheorghe, Nulități de drept commercial, C.H. 
Beck, Bucuresti, 2010. p.32.

5 Malaurie Philippe, Aynes Laurent, Stoffel-Munck 
Philippe., Drept civil. Obligaţiile, trad.: Diana Dănişor, 
Bucureşti, 2009, p.354.

6 Гутников О.в., Недействительные сделки в 
гражданском праве (теория и практика оспаривания), 
Москва, Статут, 2008. c.204.

7 Popa Ionuț-Florin, Rezoluțiunea și rezilierea contrac-
telor în Noul Cod civil, Universul juridic, București, 2012, 
p.309-310.

8 Тузов Д.О., Ничтожность и оспоримость юри-
дической сделки: пандектное учение и современное 
право, Статут, Москва, 2006, c.71.

9 Гражданское право: актуальные проблемы тео-
рии и практики, Под общ. ред. в.А. Белова, Москва, 
2009, c.389.

10 Байбак в.в., Реституционные, кондикционные и 
виндикационные требования в гражданском обороте, 
Объекты гражданского оборота: Сборник статей, 
Отв. ред. М.А. Рожкова, Статут, Москва, 2007, с.180.

11 Imposibilitatea restituirii bunurilor în natura poate fi 
în cazul pieirii bunurilor nefungibile, sau înstrăinarea lor 
către terțele persoane.

12 Рахмилович в.А., О праве собственности на 
вещь, отчужденную неуправомоченным лицом добро-
совестному приобретателю, în Проблемы современ-
ного гражданского права: Сборник статей, Городец, 
Москва, 2000, c.126-144. 
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SUMMArY
In the present study, among other things, it is concluded that the offense specified at art.2411 PC RM, 

should be considered as part of the subgroup of offences committed in the domain of entrepreneurship 
(representing a subgroup of economic offences). It is also revealed that if the act of practicing financial 
activity without registration is committed as provided by law, art.2411 PC RM, with regard to art.241 PC 
RM, must be taken in consideration as a special norm. It is proved that the offense referred to at art.2411 
PC RM cant have a material object (immaterial object). The material object of this offence are not the 
funds deposited by participants in the pyramid schemes, circumvented by the one practicing financial 
activity without registration and authorization as provided by law.

F
tă-tip şi într-o variantă agravată.

Astfel, varianta-tip a infracţiunii în cauză, speci-
ficată la alin.(1) art.2411 CP RM, se exprimă în prac-
ticarea activităţii financiare fără înregistrare şi fără 
autorizare în modul prevăzut de legislaţie.

În varianta sa agravată, consemnată la alin.(2) 
art.2411 CP RM, practicarea ilegală a activităţii finan-
ciare cauzează daune în proporţii deosebit de mari.

Art. 2411 a complinit legea penală ca rezultat al 
adoptării de către Parlamentul Republicii Moldova la 
08.06.2012 a Legii Republicii Moldova pentru com-
pletarea unor acte legislative (în continuare – Legea 
nr.128 din 08.06.2012). În afară de completarea Co-
dului penal cu art. 2411, prin aceeaşi lege, s-au ope-
rat următoarele amendamente: 1) Legea Republicii 
Moldova cu privire la antreprenoriat şi întreprin-
deri, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 
03.01.19921, a fost completată cu art.91 „Activităţi 
financiare ilegale”; 2) alin.(1) art.8 al Legii Republi-
cii Moldova cu privire la organizaţiile de microfinan-
ţare, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 
22.07.20042, a fost completat cu litera c) având urmă-
torul cuprins: „să colecteze de la persoane, prin ofertă 
publică, mijloace financiare rambursabile”; 3) Codul 
contravenţional al Republicii Moldova, adoptat de 
Parlamentul Republicii Moldova la 24.10.20083, a 
fost completat cu art.2631 „Organizarea de structuri 
financiare ilegale”.

La baza Legii nr.128 din 08.06.2012 s-a aflat Pro-
iectul de lege nr.627 din 29.03.2012 pentru modifica-
rea şi completarea Codului contravenţional al Repu-
blicii Moldova4. Prin elaborarea acestui proiect, s-a 
urmărit numai completarea Codului contravenţional 
cu art.2631 „Organizarea de scheme de tip piramidal”, 

având următorul conţinut: „Organizarea şi desfăşura-
rea de activităţi, indiferent de denumirea lor, altele 
decât cele înregistrate şi autorizate în modul cores-
punzător, prin care se propune unor persoane să de-
pună sau să colecteze bani ori să se înscrie pe o listă, 
făcându-le să spere câştiguri financiare rezultate din 
creşterea numărului de persoane recrutate sau înscri-
se, indiferent cum se realizează această colectare sau 
înscriere pe liste în scopul de a obţine pentru sine sau 
pentru altul un folos material injust, se sancţionează 
cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale 
aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 
de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice”.

În Nota informativă la respectivul proiect de lege, 
printre altele, se prezintă următoarele considerente: 
„Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legis-
lative a fost elaborat în scopul perfecţionării cadrului 
legal, ca urmare a ultimelor tendinţe de a sustrage 
resurse financiare de la cetăţeni. Exemplul cel mai 
edificator din această categorie este dat de domeniul 
financiar cu aşa-zisele «scheme piramidale de câşti-
guri»… O schemă piramidală este un circuit financiar, 
în care investitorilor li se promit câştiguri substanţia-
le, într-un termen foarte scurt, şi, care, practic, trăieşte 
din extinderea bazei de deponenţi până în momentul 
în care nu se mai poate susţine, pentru că nu are din 
ce să returneze câştigurile. Atunci când sistemul se 
prăbuşeşte, majoritatea investitorilor de la nivelurile 
de jos sunt în imposibilitate de a recupera pierderi-
le. De menţionat că în legislaţia actuală a Republi-
cii Moldova este prevăzută o gamă largă de măsuri 
care ar putea fi aplicate în cazul survenirii efectelor 
nefaste ale unei scheme piramidale, nu întotdeauna 
însă acestea sunt în măsură să repună în drepturi per-
soanele vătămate. În această ordine de idei, devine 
iminentă necesitatea protejării cetăţenilor de la posi-

RăSPUNDEREA  PENALă  PENTRU  PRACTICAREA 
ILEGALă  A  ACTIVITăŢII  FINANCIARE  (art.2411 CP RM) 

Partea I
Vitalie STATI, 

doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

apta de practicare ilegală a activităţii financiare 
este incriminată în art.2411 CP RM într-o varian-
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bilele efecte nefaste ale schemelor piramidale până la 
producerea propriu-zisă a acestora” 5.

Alte argumente privind oportunitatea stabilirii 
răspunderii pentru fapta de organizare de scheme 
de tip piramidal le găsim în Stenograma şedinţei 
plenare a Parlamentului Republicii Moldova din 
11.05.20126. În acest plan, prezintă interes alocuţi-
unile următorilor deputaţi în Parlamentul Republicii 
Moldova: dl deputat P.Știrbate: „În anii ′90, în spa-
ţiul CSI, inclusiv în Republica Moldova, au operat 
circa două mii de piramide financiare. Legislaţia ac-
tuală a Republicii Moldova prevede o serie de măsuri 
care ar putea fi aplicate în cazul survenirii efectelor 
nefaste ale unei scheme piramidale, căzând sub inci-
denţa art.241 «Practicarea ilegală a activităţii de în-
treprinzător» şi art.243 «Spălarea banilor» din Codul 
penal. De asemenea, aceste acţiuni cad sub incidenţa 
art.190 «Escrocherie» şi art.191 «Delapidarea averii 
străine» din Codul penal. Însă, nu întotdeauna aces-
tea sunt în măsură să repună în drepturi persoanele 
vătămate. Astfel, se propune completarea cu un nou 
articol a cap. 15 «Contravenţii ce afectează activita-
tea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală 
şi valorile mobiliare» al Codului contravenţional. În 
noul art.2631, întitulat «Organizarea de scheme de tip 
piramidal», se defineşte clar componenţa contraven-
ţiei respective şi se stabilesc sancţiuni pentru persoa-
nele care organizează sau desfăşoară o schemă de tip 
piramidal. De menţionat că prevederi similare sunt 
cuprinse şi în legislaţia altor ţări (România, Ungaria 
şi alte ţări ale Uniunii Europene). La etapa actuală de 
dezvoltare a societăţii contemporane, asigurarea se-
curităţii financiare devine o problemă de o importan-
ţă fundamentală pentru buna funcţionare a economi-
ei statului şi a încrederii populaţiei. În acest context, 
este de datoria Parlamentului să adopte reglementări 
care apără din start interesele cetăţenilor de intenţiile 
meschine, capabile să le prejudicieze grav starea fi-
nanciară”; dl deputat I.Chiorescu: „La momentul ac-
tual, schemele frauduloase s-au înmulţit atât de mult 
şi în forme atât de variate, încât uneori sunt greu de 
identificat. Mai mult, uneori oamenii, chiar dacă re-
cunosc riscul iminent la care se expun, în speranţa 
unui câştig rapid şi uşor, oricum se expun acestuia. 
Exemplul cel mai recent şi vădit în acest sens îl pre-
zintă lansarea şi activitatea pe teritoriul Republicii 
Moldova a bine-cunoscutei piramide «MMM». În 
toate materialele publicitare se menţionează: «Aten-
ţie, piramidă financiară!». Acest mesaj este recepţi-
onat nu ca un pericol, ci, mai curând, ca o tentaţie. 
Din moment ce nu presupun semnarea de contracte, 
ci doar colectează sume enorme, promiţând câştiguri 
fabuloase, toate schemele piramidale, indiferent cum 
sunt numite, sunt sortite destrămării. Fiecare schemă 

piramidală se prăbuşeşte, pentru că nu se poate ex-
tinde dincolo de numărul populaţiei. Atunci când sis-
temul se prăbuşeşte, majoritatea investitorilor care 
se află la temelia piramidelor sunt în imposibilitate 
de a-şi recupera pierderile. Paradoxal, însă, până la 
momentul actual, nu am avut o normă care să prote-
jeze oamenii de aceste scheme. Importanţa acestui 
proiect de lege rezidă în instituirea unei norme care 
să ocrotească cetăţeanul până la producerea preju-
diciului material, până la momentul în care acesta 
se va pomeni deposedat şi în imposibilitatea de a-şi 
recupera pierderile. În prezent, există norme aplica-
bile doar din momentul producerii prejudiciului”; dl 
deputat A.Stoianoglo: „Cred că proiectul trebuie să 
fie susţinut. Este o idee bine-venită. Totuşi, cred că, 
pentru stabilirea răspunderii, trebuie să se prevadă 
în legislaţie că activitatea aceasta este ilegală şi se 
interzice. De aceea, pentru lectura a doua propun să 
introducem norme care prevăd că ţara noastră inter-
zice această activitate”; dl deputat Gh.Brega: „La 
momentul când este vorba despre milioane, sute de 
mii de lei, fapta depăşeşte cadrul Codului contra-
venţional, căzând sub incidenţa Codului penal. V-aş 
recomanda să vă sfătuiţi cu Direcţia juridică a Parla-
mentului şi să modificaţi şi Codul penal”.

Ulterior, pentru lectura a doua asupra Proiectului 
de lege nr.627 din 29.03.2012 pentru modificarea şi 
completarea Codului contravenţional al Republicii 
Moldova, s-a propus o altă variantă de text, care, în 
principal, coincide cu textul final al Legii nr.128 din 
08.06.2012. Singura deosebire (care ţine mai degrabă 
de stilul expunerii, nu de esenţa dreptului penal) este 
cea care se referă la dispoziţia alin.(1) art.2411 CP RM. 
Or, în Raportul Comisiei juridice, numiri şi imunităţi a 
Parlamentului Republicii Moldova la proiectul de lege 
pentru modificarea şi completarea Codului contraven-
ţional (proiectul nr.627 din 29.03.2012, lectura II), 
această dispoziţie are următorul conţinut: „Practicarea 
ilegală a activităţilor financiare, altele decât cele înre-
gistrate şi autorizate în modul prevăzut de legislaţie”7.

În vederea argumentării oportunităţii incrimină-
rii faptei de practicare ilegală a activităţii financiare, 
este cazul să menţionăm că s-au dovedit a fi inefi-
ciente unele măsuri extrapenale, aplicate în vederea 
prevenirii şi combaterii respectivei fapte (la care se 
face referire în Nota informativă la Proiectul de lege 
nr.627 din 29.03.2012 pentru modificarea şi comple-
tarea Codului contravenţional al Republicii Moldo-
va). Printre astfel de măsuri, se numără: Hotărârea 
Comisiei de Stat pentru Piaţa Hârtiilor de Valoare 
privind devierile de la legislaţie în activitatea cu hâr-
tiile de valoare a Concernului financiar-industrial 
„Intercapital”, nr.45/1 din 08.10.19968; atenţionările 
din partea Băncii Naţionale a Moldovei în legătură 
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cu caracterul ilegal al ofertelor de produse şi servi-
cii prezentate de piramidele financiare MMM 2011 
şi MMM 20129.

Nu în ultimul rând, experienţa legislativă a altor 
state a îndemnat legiuitorul moldovean să incrimine-
ze fapta de practicare ilegală a activităţii financiare.

De exemplu, potrivit art.73 al Ordonanţei Gu-
vernului României nr.99 din 29.08.2000 privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă10, 
constituie contravenţii – dacă nu au fost săvârşite în 
astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să consti- 
tuie infracţiuni – şi se sancţionează cu amendă de la 
10.000 lei la 50.000 lei practicarea de vânzări sau de 
orice alte procedee prevăzute la art.36 din acelaşi act 
normativ. În conformitate cu art.36 al Ordonanţei Gu-
vernului României nr.99 din 29.08.2000 privind co-
mercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, sunt 
considerate practici comerciale interzise: a) vânzarea 
piramidală, vânzarea practicată prin procedeul denu-
mit „bulgăre de zăpadă” sau orice alte procedee simi-
lare care constau în special în a oferi produse/servicii 
consumatorilor făcându-i să spere că le vor obţine fie 
cu titlu gratuit, fie la un preţ redus faţă de valoarea lor 
reală şi condiţionând vânzările de plasare contra plată 
de bonuri, tichete, cupoane ori a altor titluri similare 
către terţi sau de colectarea de adeziuni sau subscri-
eri; b) faptul de a propune unei persoane să colecteze 
adeziuni sau să se înscrie pe o listă, făcând-o să spere 
câştiguri financiare rezultate din creşterea numărului 
de persoane recrutate sau înscrise11.

Art.L122-6 şi L122-7 din Codul consumului al 
Franţei12 stabilesc că se pedepsesc cu o amendă de 
4.500 de euro şi cu închisoare de un an: 1) practica-
rea aşa-numitului procedeu de vânzare „bulgăre de 
zăpadă” sau a altor procedee similare, care constau, 
în special, în furnizarea de bunuri publice, consuma-
torului inoculându-se speranţa că va obţine aceste 
bunuri gratuit sau contra unei sume mai reduse decât 
valoarea lor reală, în cazul în care va accepta să vân-
dă bonuri sau bilete de investiţii către terţe persoane 
sau să atragă colecte de la noi participanţi la aceas-
tă acţiune; 2) propunerea unei persoane să colecte-
ze cotizaţii de la persoanele recrutate, inoculându-se 
speranţa obţinerii unui câştig financiar care ar rezulta 
dintr-o creştere a numărului de persoane recrutate, nu 
din vânzarea, prestarea sau consumul de bunuri ori 
servicii.

Conform art.6c „Sistemul vânzărilor de tip «bul-
găre de zăpadă»” al Legii Germaniei privind comba-
terea concurenţei neloiale din 07.06.1909 (modificată 
ultima dată la 25.10.1994)13, oricare persoană care, în 
cadrul unei activităţi comerciale, urmăreşte, personal 
sau prin alte persoane, să determine noncomercianţii 
să achiziţioneze bunuri, servicii sau drepturi comerci-

ale, promiţându-le avantaje speciale în eventualitatea 
în care aceştia îi determină pe alţii să încheie astfel de 
tranzacţii, care, în conformitate cu această metodă de 
recrutare a clienţilor, la rândul lor, vor acorda astfel 
de avantaje în vederea recrutării ulterioare a altor cli-
enţi, trebuie să fie pedepsită cu închisoare de până la 
doi ani sau cu amendă.

În corespundere cu art.23, lit.h) alin.(1) art.65 şi 
art.68 din Legea comerţului cu amănuntul a Spani-
ei14, se sancţionează cu amendă de la 6.000 la 30.000 
euro oferta de operaţiuni comerciale piramidale, care 
adoptă una din formele interzise de această lege.

Potrivit art.299/C „Organizarea unui joc pirami-
dal” al Codului penal al Ungariei15, persoana, care 
organizează un joc bazat pe colectarea şi distribuirea 
de bani aparţinând altora, într-o asemenea formă şi 
într-un asemenea mod care conţine şi un element de 
risc, în care participanţii se alătură unui lanţ pentru a 
efectua plăţi în numerar – direct sau prin intermediul 
organizatorului – către participanţii precedenţi din 
acelaşi lanţ, comite o infractiune şi se pedepseşte cu 
închisoare de până la trei ani.

Conform art.143/a „Scheme piramidale înşelătoa-
re” al Codului penal al Albaniei16, organizarea şi pro-
movarea schemelor piramidale înşelătoare, în scopul 
obţinerii profitului material, se pedepseste cu închi-
soare de la 3 până la 10 ani; aceeaşi infracţiune, în 
cazul în care a cauzat urmări grave, se pedepseste cu 
închisoare de la 10 la 20 de ani.

Art.55.1 al Actului de concurenţă al Canadei din 
198517 prevede că organizarea sau promovarea vân-
zărilor piramidale ori difuzarea publicităţii cu privi-
re la acestea se sancţionează cu amendă de până la 
200.000 $ sau cu închisoare de până la un an.

În conformitate cu alin.(1) şi (2) art.44 al Legii 
Australiei privind concurenţa şi protecţia consuma-
torului din 201018 se stabileşte o pedeapsă pecuniară 
pentru participarea la o schemă piramidală19, precum 
şi pentru determinarea sau încercarea de determinare 
a unei alte persoane să participe la o schemă pirami-
dală.

Astfel, având în vedere motivele evocate mai sus, 
se prezintă ca oportună incriminarea, la art.2411 CP 
RM, a faptei de practicare ilegală a activităţii finan-
ciare.

obiectul juridic special al infracţiunii prevăzute 
la art.2411 CP RM îl formează relaţiile sociale cu pri-
vire la practicarea activităţii financiare în condiţii de 
legalitate presupunând înregistrare şi autorizare.

Când spunem „activitate financiară”, avem în ve-
dere activitatea de prestare a serviciilor financiare, 
privită ca gen al activităţii de întreprinzător. Drept 
urmare, infracţiunea, specificată la art.2411 CP RM, 
trebuie considerată (alături de infracţiunile prevăzute 
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la art.241, 242, 252 şi 253 CP RM) făcând parte din 
subgrupul infracţiunilor săvârşite în sfera activităţii 
de întreprinzător (reprezentând un subgrup al infrac-
ţiunilor economice).

Din aceste considerente, nu putem fi de acord cu 
opinia privind obiectul faptei prevăzute la art.2631 
„Organizarea de structuri financiare ilegale” al Co-
dului contravenţional (opinie de care nu putem face 
abstracţie în contextul analizat), exprimată în Avizul 
Direcţiei juridice a Parlamentului Republicii Moldova 
la proiectul de lege pentru modificarea şi completa-
rea Codului contravenţional (nr.627 din 29.03.2012): 
„Reieşind din faptul că proiectul propune completa-
rea cap. XV «Contravenţii ce afectează activitatea de 
întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală şi va-
lorile mobiliare» al Codului contravenţional cu arti-
colul 2631, se presupune că obiect al respectivei con-
travenţii ar fi relaţiile sociale cu privire la activitatea 
de întreprinzător... Dacă autorii proiectului doresc să 
sancţioneze asemenea activităţi care atentează la re-
laţiile sociale cu privire la activitatea de întreprinză-
tor din motiv că aceste activităţi nu sunt înregistrate 
şi autorizate în modul corespunzător, atunci amintim 
că art.263 al Codului contravenţional sancţionează 
desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător. 
Mai mult ca atât, reiese că, pentru a legaliza o aseme-
nea activitate, este necesară înregistrarea respectivă 
de stat şi obţinerea autorizaţiei respective... Din acest 
punct de vedere, dacă se acceptă propunerea din pro-
iect, reiese că activitatea de propunere unor persoane 
să depună ori să colecteze bani sau să se înscrie pe 
liste, făcându-le să spere câştiguri financiare rezulta-
te din creşterea numărului de persoane recrutate sau 
înscrise, este legală, dacă această activitate va fi înre-
gistrată şi autorizată în modul corespunzător. Însă, în 
acest caz, ca rezultat al unei astfel de activităţi legale, 
oricum vor fi persoane păgubite. Aceasta deoarece 
schema de tip piramidal presupune că persoanele de-
ponente de la ultimul nivel vor avea venituri minime 
sau chiar pierderi… În caz că acţiunea unei persoane 
atentează la averea unei persoane, obiectul acestei 
contravenţii ar fi dreptul de proprietate”20.

Nu considerăm oportună stabilirea răspunderii 
pentru fapta de organizare de structuri financiare ile-
gale în cadrul cap. VIII „Contravenţii ce atentează 
la drepturile reale” al Codului contravenţional. La 
fel, nu considerăm oportună deplasarea normei, care 
incriminează fapta de practicare ilegală a activităţii 
financiare, din cap. X „Infracţiuni economice” al păr-
ţii speciale a Codului penal în cap. VI „Infracţiuni 
contra patrimoniului”.

Argumentele noastre sunt următoarele: pornind 
de la prevederile Legii cu privire la antreprenoriat şi 
întreprinderi, prin „activitate de întreprinzător” se în-

ţelege activitatea de fabricare a produselor, executare 
a lucrărilor şi prestare a serviciilor, desfăşurate de ce-
tăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, 
din proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu 
şi sub răspunderea lor patrimonială, cu scopul de a-şi 
asigura o sursă permanentă de venituri.

Practicarea activităţii financiare, aşa cum este în-
ţeleasă în art.2411 CP RM, îndeplineşte toate condiţi-
ile stabilite de această definiţie legislativă a noţiunii 
de activitate de întreprinzător.

În afară de aceasta, nu este întâmplător că anume 
Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi a 
fost completată cu art. 91 „Activităţi financiare ilega-
le”. Acest articol este nu altceva decât o normă de 
referinţă pentru art.2411 CP RM.

De asemenea, nu putem face abstracţie de ace-
ea că art.7 „Obligaţiile întreprinderii” din Legea cu 
privire la antreprenoriat şi întreprinderi prevede: în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, întreprinderea 
este obligată: să respecte regulile de comportament 
pe piaţă în condiţiile concurenţei libere, drepturile şi 
interesele legitime ale consumatorilor; să obţină li-
cenţe pentru genurile de activitate care se desfăşoară 
în bază de licenţă.

Reiese că tocmai relaţiile sociale cu privire la ac-
tivitatea de întreprinzător sunt cele care sunt afectate 
ca rezultat al săvârşirii faptei prevăzite la art.2631 al 
Codului contravenţional şi a infracţiunii specificate 
la art.2411 CP RM. În contextul infracţiunii prevăzute 
la art.2411 CP RM, relaţiile sociale cu privire la acti-
vitatea de întreprinzător constituie obiectul juridic de 
subgrup, categorie intermediară între obiectul juridic 
generic şi obiectul juridic special.

Iată de ce considerăm că, în cazul în care este să-
vârşită practicarea activităţii financiare fără înregis-
trare în modul prevăzut de legislaţie, art.2411 CP RM 
trebuie privit ca normă specială în raport cu art.241 
CP RM. Prin prisma prevederii de la lit.a) art.125 CP 
RM, în această ipoteză atestăm desfăşurarea activi-
tăţii de întreprinzător fără înregistrarea (reînregistra-
rea) la organele autorizate.

Nu se poate ignora că autorilor Avizului Direcţiei 
juridice a Parlamentului Republicii Moldova la pro-
iectul de lege pentru modificarea şi completarea Co-
dului contravenţional (nr.627 din 29.03.2012) le sca-
pă din vedere scopul principal al completării Codului 
contravenţional cu art. 2631 şi a Codului penal cu art. 
2411, scop conturat în Nota informativă la Proiectul 
de lege nr.627 din 29.03.2012 pentru modificarea şi 
completarea Codului contravenţional al Republicii 
Moldova: „Devine iminentă necesitatea protejării ce-
tăţenilor de la posibilele efecte nefaste ale schemelor 
piramidale până la producerea propriu-zisă a aces-
tora”21. Or, atât art.2631 al Codului contravenţional, 
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cât şi art.2411 CP RM au fost adoptate nu în vederea 
sancţionării pentru prejudicierea patrimoniului per-
soanelor deponente, dar în vederea sancţionării prac-
ticării activităţii financiare în condiţii de ilegalitate 
presupunând lipsa de înregistrare şi de autorizare. 
Nici nu ar fi fost rezonabil ca respectivele norme să fi 
fost adoptate în scopul sancţionării prejudicierii pa-
trimoniului persoanelor deponente, odată ce art.190 
„Escrocheria” este cel care urmăreşte un atare scop.

Pentru a ne convinge de justeţea argumentelor 
noastre, este necesar de menţionat că infracţiunea 
prevăzută la art.2411 CP RM nu poate avea obiect 
material (obiect imaterial). Obiectul material al aces-
tei infracţiuni nu-l reprezintă mijloacele financiare 
depuse de participanţii la schemele piramidale, sus-
trase de către cel care practică activitatea financiară 
fără înregistrare şi fără autorizare în modul prevăzut 
de legislaţie.

Accentuăm că, în vederea aplicării art.2411 CP 
RM, nu este deloc obligatoriu ca de la participanţii 
la schemele piramidale să fie sustrase mijloacele fi-
nanciare depuse. Totuşi, o asemenea posibilitate nu 
se exclude.

În acest plan, consemnăm că, în legătură cu orga-
nizarea piramidei financiare ,,MMM 2011” în Repu-
blica Moldova, Secţia investigaţii financiar-economi-
ce a Procuraturii Generale a pornit o cauză penală pe 
faptul practicării ilegale a activităţii de întreprinzător 
şi al tentativei de escrocherie22. Cât priveşte imputa-
rea tentativei de escrocherie, se pare că dificultăţile 
nu vor putea fi evitate.

Or, operarea şi promovarea schemelor piramidale 
actuale comportă deosebiri faţă de operarea şi pro-
movarea schemelor piramidale în anii ′90. În cazul 
acestora din urmă, deponenţii au fost înşelaţi după 
schema clasică: organizatorii şi personalul piramide-
lor financiare susţineau că banii deponenţilor vor fi 
investiţi în activităţi de întreprinzător aducătoare de 
profituri considerabile, ceea ce nu corespundea reali-
tăţii. În contrast, operarea şi promovarea schemelor 
piramidale actuale presupune o situaţie de altă natu-
ră: deponenţilor li se explică în formă scrisă care sunt 
riscurile pe care şi le asumă conştient. În aceste con-
diţii, este dificil a demonstra că voinţa deponentului 
este alterată, că acesta este înşelat.

Nu trebuie de uitat nici de aceea că, deseori, escro-
cheria nu este uşor a fi delimitată de încălcarea nor-
melor contractuale sau de gestionarea incompetentă a 
afacerilor, fapte care nu pot fi sancţionate penalmen-
te. De exemplu, punând bazele unui proiect de lungă 
durată, iniţiatorul acestuia poate greşi în prognozele 
sale. Și atunci întârzierile de achitări către deponenţii 
piramidei financiare ar putea fi catalogate drept con-
secinţă a unei erori de proiect. Încercând să corecteze 

eroarea dată şi să continue realizarea proiectului, ini-
ţiatorul acestuia ar putea încerca să colecteze fonduri 
suplimentare, atrăgând alţi deponenţi, şi sperând în re-
dresarea ulterioară a activităţii proiectate. În aceste îm-
prejurări, este foarte dificil a demonstra că iniţiatorul 
proiectului avea intenţia să dobândească ilicit bunurile 
altei persoane prin înşelăciune sau abuz de încredere.

Dar, chiar dacă este vădită intenţia de înşelare a 
unora dintre deponenţi, nu toate persoanele prejudi-
ciate vor putea fi declarate victime. Or, nu este exclus 
ca respectivele mijloace băneşti să fi fost nu sustrase 
de către organizatorii sau personalul piramidei finan-
ciare, dar să fi fost folosite pentru achitări tranzitorii 
către alţi deponenţi.

După această clarificare, este cazul de menţionat 
că, în eventualitatea în care totuşi se demonstrează că 
de la deponenţi au fost sustrase mijloacele financiare 
depuse, se va aplica suplimentar art.190 CP RM. Cu 
alte cuvinte, în astfel de cazuri, infracţiunea de escro-
cherie va forma concurs cu infracţiunea prevăzută la 
alin.(1) art.2411 CP RM. Or, nu este posibil ca sustra-
gerea mijloacelor financiare depuse de participanţii 
la schemele piramidale să fie absorbită de fapta de 
practicare a activităţii financiare fără înregistrare şi 
fără autorizare în modul prevăzut de legislaţie.

În context, considerăm că din art.2411 CP RM tre-
buie eliminat alineatul (2). Recomandăm eliminarea 
acestui alineat din următoarele considerente: con-
form alin.(2) art.2411 CP RM, răspunderea se aplică 
pentru practicarea ilegală a activităţii financiare care 
cauzează daune în proporţii deosebit de mari. Din 
perspectiva acestei prevederi, daunele în proporţii 
deosebit de mari se află în legătură cauzală cu sustra-
gerea sub formă de escrocherie, sustragere care depă-
şeşte cadrul infracţiunii prevăzute la art.2411 CP RM. 
Nu este posibil ca daunele în proporţii deosebit de 
mari, fiind cauzate o singură dată, să se afle în legă-
tură cauzală atât cu practicarea ilegală a activităţii fi-
nanciare, cât şi cu sustragerea sub formă de escroche-
rie. În corespundere cu legea penală în vigoare – în 
situaţia în care cel care practică activitatea financiară, 
fără înregistrare şi fără autorizare în modul prevăzut 
de legislaţie, sustrage mijloacele financiare depuse 
de participanţii la schemele piramidale, iar daunele 
cauzate se exprimă în proporţii deosebit de mari – 
practicienii vor fi tentaţi să invoce următoarea soluţie 
de calificare: alin.(5) art.190 şi alin.(2) art.2411 CP 
RM. În acest mod, făptuitorului îi va fi incriminată de 
două ori producerea aceleiaşi urmări prejudiciabile, 
urmare care a fost cauzată o singură dată.

Pentru a nu se admite această supraevaluare a gra-
dului de pericol social al celor săvârşite, până la o 
eventuală eliminare din art.2411 CP RM a alin. (2), 
recomandăm ca, în situaţia specificată mai sus, să 
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fie invocată următoarea soluţie de calificare: alin.(5) 
art.190 şi alin.(1) art.2411 CP RM. Respectarea acestei 
recomandări va avea ca efect incriminarea o singură 
dată a producerii urmării prejudiciabile exprimate în 
daune în proporţii deosebit de mari, urmare care se 
poate afla în legătură cauzală doar cu sustragerea sub 
formă de escrocherie.

latura obiectivă a infracţiunii specificate la 
art.2411 CP RM constă în fapta prejudiciabilă alcă-
tuită dintr-o acţiune care este însoţită de o inacţiune. 
Astfel, acţiunea analizată se exprimă în practicarea 
activităţii financiare. La rândul său, inacţiunea anali-
zată (cea care conferă prejudiciabilitate întregii fap-
te) se exprimă în omisiunea înregistrării şi obţinerii 
autorizării în modul prevăzut de legislaţie. Bineînţe-
les, în lipsa acestei inacţiuni, acţiunea de practicare 
a activităţii financiare nu poate atrage răspundere în 
baza art.2411 CP RM.
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réSUMé
La transaction est régie par les dispositions du Code civil et du Code de procédure civile. Elle est définie 

comme un contrat par lequel les parties terminent un procès commencé ou par lequel elles évitent un 
procès qui pourrait apparaître, par des concessions réciproques, consistant en renoncements réciproques 
aux prétentions à condition que l’autre partie renonce au droit qui est litigieux ou douteux. 

TEORIA  ŞI  PRACTICA  APLICăRII  CONTRACTULUI 
DE  TRANzACŢIE 

Iurie MIHAlACHE, 
doctor în drept, lector universitar (USPEE „Constantin STERE”)

Î
problemele pe cale amiabilă, până a ajunge în instanţă 
sau dacă una dintre părţi a declanşat deja procesul, de 
a-l finaliza printr-o încheiere judecătorească având la 
bază o tranzacţie de împăcare. Aplicarea în practică a 
tranzacţiei permite încetarea rapidă a procesului, dar şi 
micşorarea cheltuielilor de judecată, economisirea tim-
pului şi stabilirea între părţi a relaţiilor de parteneriat1. 

Normele cu privire la tranzacţie le găsim în Codul 
civil2 şi Codul de procedură civilă3, în schimb până în 
anul 2003, tranzacţia a fost reglementată doar în Co-
dul de procedură civilă din 1964 (în prezent abrogat)4. 
Cu această ocazie, în publicaţiile ştiinţifice se menţiona 
că „normele cu privire la tranzacţie din legislaţia pro-
cesual civilă sunt insuficiente şi a devenit o necesitate 
ca contractul de tranzacţie să fie reglementat în Codul 
civil”5. Astfel că după adoptarea noului Cod civil, le-
gislaţia Republicii Moldova este considerată drept cea 
mai performantă la capitolul reglementării contractului 
de tranzacţie, ţara noastră fiind singura din spaţiul ex-
sovietic în care tranzacţia este reglementată de normele 
Codului civil6. O anumită influenţă asupra procesului  
reglementării pe cale amiabilă a litigiilor dintre părţi o 
exercită Legea cu privire la mediere nr.134/2007, chiar 
dacă în rapoartele de monitorizare se arată că aplica-
rea Legii cu privire la mediere la soluţionarea cauzelor 
civile are un grad foarte redus7. Deşi în sistemul jude-
cătoresc naţional nu există încă o evidenţă a numărului 
de tranzacţii judiciare, statistica altor state (cum sunt 
Federaţia Rusă, Belorusia, Ucraina etc.) denotă că nu-
mărul proceselor finalizate cu încheierea unor tranzac-
ţii de împăcare constituie 6-8% din numărul total al 
dosarelor8. 

Definirea. Tranzacţia este contractul prin care păr-
ţile previn un proces ce poate să înceapă, termină un 
proces început sau rezolvă dificultăţile ce apar în proce-
sul executării unei hotărâri judecătoreşti (art.1331 Cod 
civil). O definire asemănătoare a tranzacţiei este reda-
tă şi în doctrină. Astfel, profesorul Gheorghe Durac 
menţionează că tranzacţia este o formă de conciliere 
realizată în scopul de a rezolva diferendele unui litigiu 
pe cale amiabilă, făcând ca procesul să ia sfârşit, iar 
dacă procesul încă nu a început, să evite începerea lui9. 
Conform definiţiei date de profesoara Camelia Toader, 
tranzacţia este o convenţie bilaterală prin intermediul 

n virtutea principiului disponibilităţii, părţile afla-
te într-un conflict au posibilitatea de a soluţiona 

căreia părţile convin să-şi facă concesii reciproce, în 
scopul de a pune capăt unui proces sau de a-l evita10. În-
tr-o altă formulare, profesorul Michel Morin, se expune 
că alegând să încheie contractul de tranzacţie, părţile 
renunţă la dreptul de a mai obţine decizia judecătoreas-
că, asumându-şi în schimb o serie de obligaţii adiţiona-
le, în scopul de a finaliza procesul pe cale amiabilă11. 

În ce ne priveşte, adăugăm că tranzacţia este o jude-
cată privată a litigiului, făcută chiar de părţile implicate 
în conflict. Pe calea tranzacţiei, părţile au posibilitatea 
de a pune capăt conflictului până a ajunge în instanţa 
de judecată, iar dacă procesul a început – posibilitatea 
de a-l înceta. Tranzacţia este fructul real al discuţiilor, 
fiind cel mai eficient mijloc prin care persoanele îşi pot 
rezolva neînţelegerile. Importanţa contractului de tran-
zacţie poate fi exprimată prin dictonul că „o soluţionare 
amiabilă a procesului este mai bună decât o hotărâre 
judecătorească”, iar scopul şi finalitatea tranzacţiei 
constau în stingerea litigiului. Pe această cale, părţile 
îşi asumă anumite obligaţii reciproce – de a nu înce-
pe procesul în schimbul concesiilor făcute de cealaltă 
parte. În caz contrar, simpla renunţare sau recunoaşte-
re a pretenţiilor de către una dintre părţi reprezintă un 
act unilateral, neobligând cu nimic cealaltă parte12. Din 
acest considerent, este necesar de a face o delimitare 
între contractul de tranzacţie, pe de o parte, respectiv 
renunţarea şi recunoaşterea acţiunii, pe de altă parte. 
Deşi ambele cazuri finalizează cu încetarea procesului, 
totuşi renunţarea şi recunoaşterea acţiunii sunt acte ju-
ridice unilaterale, pe când tranzacţia reprezintă un con-
tract întocmit în baza concesiilor (cedărilor) reciproce 
din partea părţilor13. 

Pentru a ne afla în faţa unei tranzacţii, trebuie să 
existe: a) un drept litigios şi/sau îndoielnic, de natură 
să dea naştere unui proces; b) intenţia fermă a părţilor 
de a pune capăt litigiului ajuns în instanţă ori de a în-
ceta conflictul până ca acesta să ajungă în instanţa de 
judecată; c) ambele părţi să facă concesii (renunţări) în 
legătură cu pretenţiile care constituie obiectul litigiului 
dintre ele. Concesiile nu trebuie neapărat să fie egale. 
Trebuie doar să fie reciproce14. Dacă lipseşte cel puţin 
unul dintre elementele sus-menţionate, atunci contrac-
tul nu va mai fi de tranzacţie. Anume din acest conside-
rent, în literatura de specialitate poate fi întâlnită opinia 
potrivit căreia tranzacţia ar dezavantaja una dintre părţi 
şi ca exemplu fiind aduse victimele unui accident de 
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circulaţie. Compania de asigurări le propune contractul 
de tranzacţie şi persoanele nu au decât două variante: să 
semneze sau nu. În asemenea situaţie, tranzacţia devine 
un veritabil contract de adeziune, în faţa căruia persoa-
nele sunt puse să aleagă între a adera sau nu, neavând 
libertatea de a discuta termenii contractului15. 

Natura juridică. În literatura de specialitate, există 
dispute cu referire la natura juridică a tranzacţiei. Cele 
mai frecvente întrebări se referă la faptul dacă tranzac-
ţia are natură juridică materială sau procesuală? În doc-
trina sovietică (R.Gukasean) se considera că instituţia 
tranzacţiei prezintă o natură juridică procesuală şi acest 
punct de vedere era argumentat prin faptul că: a) tran-
zacţia este reglementată de normele dreptului procesu-
al; b) prin intermediul tranzacţiei poate fi finalizat un 
proces de judecată; c) pentru a produce efecte juridice, 
tranzacţia necesită a fi confirmată de instanţa judecă-
torească16. În prezent, această opinie îşi găseşte con-
tinuitate la unii autorii ruşi, precum M.Skuratovskaia, 
I.Ţimţba, I.Kulikova17. 

A doua categorie de autori (A.Bloşenko, 
M.Rojkova, D.Davâdenko) sunt de părerea că tran-
zacţia este un contract civil obişnuit18, iar în cali-
tate de argument este adusă legislaţia multor state 
europene, precum Germania, Grecia, Spania, Italia, 
Franţa, în care tranzacţia este reglementată de co-
durile civile. În schimb, alţi autori (O.Bezborodova, 
I.Orlova, A.Abdraşitov) consideră că contractul de 
tranzacţie are o natură juridică dublă şi prezintă 
în sine nu doar un act material, dar şi procesual în 
acelaşi timp19. „Esenţa tranzacţiei nu trebuie redusă 
doar la dreptul material (în sensul de contract civil) 
sau drept procesual (acţiuni orientate spre încetarea 
procesului), fiindcă tranzacţia reprezintă un fenomen 
juridic complex, pentru înţelegerea căruia este nece-
sară şi o analiză complexă”20. Tranzacţia trebuie să 
corespundă, pe de o parte, cerinţelor înaintate faţă de 
actele juridice, iar pe de altă parte, să fie respectată 
consecutivitatea acţiunilor stabilite de normele drep-
tului procesual civil21. 

Într-o altă viziune (Gh.Durac), se accentuează că 
tranzacţia (judiciară) este acordul intervenit între părţi 
sub formă de contract judiciar şi exprimat în faţa in-
stanţei de judecată, care, fără a interveni, constată doar 
existenţa acestui acord22. Bineînţeles, cu această abor-
dare nu putem fi de acord pe motiv că nu corespunde 
realităţilor juridice din Republica Moldova. În legislaţia 
naţională, lipseşte conceptul de ,,contract judiciar”. Tot-
odată, există şi autori care tratează greşit natura juridică 
a tranzacţiei. Dânşii motivează că tranzacţia reprezin-
tă o hotărâre judecătorească din motiv că se află într-o 
strânsă legătură cu activitatea instanţei de judecată: este 
confirmată de instanţa judecătorească şi duce la înceta-
rea procesului23. Însă abordarea respectivă este absolut 
eronată, fiindcă tranzacţia şi hotărârea judecătorească 
sunt două acte diferite. Tranzacţia poate lua locul unei 
hotărâri judecătoreşti, dar în nici un caz nu se confundă 
cu aceasta din urmă. Prin faptul că instanţa confirmă 
(omologhează) contractul de tranzacţie, nu trebuie de 
înţeles că instanţa ar emite o nouă hotărâre cu referire 
la aceeaşi pricină. Hotărârea a fost luată deja de părţi 

prin intermediul tranzacţiei, iar instanţa judecătorească 
doar confirmă faptul consumat – decizia părţilor de a se 
împăca, fără a interveni în această înţelegere. 

În doctrina autohtonă de drept procesual civil, tran-
zacţia este considerată a fi act de dispoziţie. Se menţi-
onează că în virtutea principiului disponibilităţii, recla-
mantul sau părţile pot decide încetarea procesului prin 
exercitarea unor acte de dispoziţie, cum ar fi renunţarea 
reclamantului la acţiune sau încheierea unei tranzacţii 
de împăcare”24. În acest sens, cunoaştem că Codul de 
procedură civilă distinge trei tipuri de acte de dispozi-
ţie: hotărârile, încheierile şi ordonanţele. Prin urmare, 
se consideră că tranzacţia de împăcare ar constitui un 
act de dispoziţie, deoarece este adoptată prin interme-
diul unei încheieri judecătoreşti. Expunându-ne păre-
rea, subliniem că asimilarea tranzacţiei cu un act de 
dizpoziţie este total eronată, fiindcă nu tranzacţia ser-
veşte ca act de dispoziţie, ci încheierea judecătorească 
prin care se dispune confirmarea contractului de tran-
zacţie şi încetarea procesului. 

Pentru a oferi un răspuns bine argumentat la proble-
ma naturii juridice a tranzacţiei, considerăm necesar a 
apela la originile acestei instituţii, şi anume, în Roma 
antică. La romani tranzacţia făcea parte din categoria 
contractelor nenumite şi era o convenţie între două 
persoane prin care se punea capăt unei neînţelegeri 
(unui litigiu)25. Termenul de „tranzacţie” provine de la 
cuvântul latin transactio, unde trans însemna „peste”, 
iar actio – „acţiune; mijloc procesual prin care persoa-
na îşi putea apăra drepturile subiective”. După cum 
menţionează ilustrul romanist rus D.Dojdev, în dreptul 
clasic roman prin transactio se punea capăt unor litigii 
şi pretenţii, dar încă nu era recunoscut ca contract de 
sine stătător, în schimb sta la baza apariţiei multor altor 
contracte – de naştere, modificare sau stingere a unor 
raporturi juridice, de predare a bunurilor etc., deoarece 
prin intermediul unor astfel de contracte era posibil de 
a face unele cedări reciproce. Conform studiilor acelu-
iaşi autor, deja la finele epocii clasice transactio a deve-
nit contract de sine stătător, fiind încadrat în categoria 
contractelor nenumite (contractus innominatus), iar în 
dreptul lui Iustinian transactio a obţinut o recunoaştere 
deplină26. Profesorul rus D.Davâdenko ajunge la con-
cluzia că în dreptul roman tranzacţia reprezenta în sine 
un institut al dreptului material (contract), dar care avea 
consecinţe de ordin procesual (înceta desfăşurarea unui 
proces) 27. Acelaşi autor menţionează că doctrina rusă 
din secolele XIX-XX a examinat tranzacţia prioritar ca 
o instituţie a dreptului civil, calificând-o drept un con-
tract de sine stătător28.

Analizând legislaţia altor state, aflăm că instituţia 
tranzacţiei este reglementată, în mare parte, de drep-
tul material. De exemplu, în Codul civil al Italiei tran-
zacţia (transazione) este prevăzută în secţ. 25, titlul III 
„Despre unele categorii de contracte” a cărţii 4 „Despre 
obligaţii” (art.1965-1976)29. În Franţa tranzacţia (tran-
saction) este stabilită în titlul 15, cartea III „Cu privire 
la modurile de dobândire a bunurilor” din Codul civil 
(art.2044-2058), iar art. 2044 indică expres că tran-
zacţia, în calitate de contract, poate înceta un litigiu, 
dar şi preîntâmpina apariţia lui în viitor30. În Germa-
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nia tranzacţia este reglementată într-un capitol separat 
din cartea II („Despre obligaţii”) (art.779-780). Astfel, 
ajungem la concluzia că tranzacţia este un contract 
civil, dar cu elemente care o situează la graniţa din-
tre dreptul material şi cel procesual. Dacă Codul civil 
tratează tranzacţia în calitate de contract, care ia for-
mă scrisă şi exprimă voinţa clară a părţilor de a pune 
capăt unui conflict, atunci Codul de procedură civilă 
o reglementează punând pe prim-plan încheierea ju-
decătorească care confirmă tranzacţia intervenită între 
părţi şi încetează procesul. Dar faptul că instanţa de 
judecată examinează în cadrul şedinţei tranzacţia păr-
ţilor nu trebuie să ne determine a crede că tranzacţia 
ar fi un act de dispoziţie. Or, instanţa doar confirmă 
(recunoaşte, aprobă, omologhează) învoiala părţilor, 
conferindu-i astfel o forţă juridică obligatorie, dar nu 
alterează cu nimic esenţa şi natura de contract civil al 
tranzacţiei. Considerăm că o asemenea abordare a tran-
zacţiei este cea mai corectă, în raport cele expuse până 
acum în literatura de specialitate.

Tranzacţia judiciară. Statistica Uniunii Europene 
arată că în 80% dintre cazuri tranzacţiile contribuie la 
soluţionarea conflictelor până ca părţile să ajungă în in-
stanţa de judecată şi doar 20% dintre conflicte ajung 
a fi soluţionate pe cale judiciară. Se înţelege astfel că 
tranzacţia de împăcare poate fi încheiată până ca părţile 
să ajungă în faza judiciară, o astfel de tranzacţie fiind 
obişnuită. Însă dacă procesul de judecată a demarat, 
părţile se pot înfăţişa oricând în faţa instanţei pentru a 
solicita darea unei hotărâri care să consfinţească învo-
iala lor31 şi, în acest caz, suntem în faţa unei tranzacţii 
judiciare. Judecătorul este obligat să le explice părţilor 
dreptul lor de a-şi tranşa litigiul prin întocmirea tran-
zacţiei, cât şi efectele acestui act, însă nu este în drept 
să se pronunţe asupra soluţiei care ar putea fi luată în 
cazul lipsei tranzacţiei de împăcare32. 

Tranzacţia dobândeşte putere juridică din momen-
tul confirmării de către instanţa de judecată, adică din 
momentul omologării. Dacă una dintre părţi nu-şi va 
onora obligaţiile asumate prin contract, în privinţa ei va 
putea fi aplicată executarea silită (art.1333 alin.(2) Cod 
civil). Până la confirmarea de către instanţă, tranzacţia 
reprezintă o simplă înţelegere dintre părţi care nu duce 
la încetarea procesului. Mai mult decât atât, în caz de 
nerespectare a angajamentelor de către una din părţi, 
executorul judiciar nu va avea dreptul să intervină. Din 
acest considerent, contractul de tranzacţie încheiat în 
scopul finalizării unui proces de judecată necesită a fi 
aprobat de către instanţă. Dar nu trebuie să credem că 
tranzacţia judiciară ar reprezenta un act judecătoresc. 
Chiar dacă la prima vedere s-ar putea crede că contrac-
tul de tranzacţie se apropie de actul judecătoresc, totuşi 
în esenţă se deosebeşte de efectele de natură procedu-
rală ale acestuia, pentru că nu are valoare de act auten-
tic şi nici forţă executorie, dobândind doar o anumită 
autoritate, care împiedică redeschiderea conflictului33. 
În calitate de act judecătoresc este considerată încheie-
rea instanţei care, având la bază contractul de tranzacţie 
dintre părţi, va dispune încetarea procesului. De aici re-
ies toate diferenţele care marchează specificul tranzac-
ţiei în raport cu alte acte juridice. 

Codul de pocedură civilă stabileşte că înainte de a 
confirma tranzacţia, instanţa explică părţilor efectele 
acestor acte de procedură, apoi pronunţă o încheiere 
prin care dispune încetarea procesului (art.212 alin.
(5)). În încheiere, trebuie să fie prevăzute şi condiţii-
le tranzacţiei pe care instanţa de judecată o confirmă. 
Mai apoi instanţa va elibera titlu executoriu şi partea 
interesată se va adresa executorului judecătoresc, so-
licitând executarea hotărârii. Dacă ulterior confirmării 
tranzacţiei una dintre părţi va dori reluarea aceluiaşi 
proces, făcând, în acest sens, o nouă adresare în jude-
cată, instanţa judecătorească va emite o încheiere de 
încetare a procesului pe motiv că între aceleaşi părţi, 
cu privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi temeiuri există 
deja o tranzacţie de împăcare (art.265 lit.d)). Deşi mai 
rar, există posibilitatea ca instanţa judecătorească să nu 
confirme tranzacţia părţilor. În astfel de situaţie, instan-
ţa va pronunţa o încheiere motivată urmând ca pricina 
să fie examinată în fond (art.212 alin.(6)). 

  În practică sunt frecvente cazurile când părţile 
încheie contracte de tranzacţie, dar cu nerespectarea 
normelor de procedură, iar instanţa, deşi recunoaşte că 
tranzacţia reprezintă voinţa reală a părţilor, nu o poate 
lua ca temei. Ca exemplu aducem o speţă în care SA 
„Banca de Finanţe şi Comerţ” a încheiat cu G.Ţ. un 
contract de tranzacţie cu privire la rambursarea bene-
volă a creditului restant în sumă totală de 143.000 lei. 
Conform prevederilor contractului, G.Ţ. s-a obligat să 
achite o dobândă de 15% anual, iar în caz de nerespec-
tare a graficului stabilit, dobânda va fi de 20% anual şi 
penalitatea de 0,15%. Pârâtul nu a respectat prevederile 
tranzacţiei, iar Banca s-a adresat cu acţiune în judecată. 
Instanţa a respins cererea reclamantului motivând că nu 
poate reţine ca temei contractul de tranzacţie, întrucât 
acesta nu a fost omologat. În conformitate cu art.1333 
din Codul civil, tranzacţia are între părţi autoritatea 
lucrului judecat şi este susceptibilă de executare silită 
doar după omologare. Astfel, tranzacţia necesita mai 
întâi să fie aprobată de instanţa judecătorească (omo-
logată) şi acest lucru trebuia să-l facă reclamantul, el 
fiind persoana interesată în executarea silită a tranzac-
ţiei. Deoarece omologarea nu a fost efectuată, instanţa 
judecătorească a hotărât că acţiunea SA „Banca de Fi-
nanţe şi Comerţ” către G.Ţ. privind încasarea sumei se 
respinge ca fiind neîntemeiată (Hotărârea Judecătoriei 
Făleşti din 03 iulie 2012, dosarul nr.2-577/12). 

Tranzacţia în procedura de executare. Împăcarea 
părţilor poate avea loc şi în faza de executare a hotărârii 
judecătoreşti, iar condiţiile de realizare sunt prevăzute 
în Codul de executare34, la art.62, denumit „Concilierea 
părţilor în procedura de executare”. Executorul judecă-
toresc va emite o încheiere de intentare a procedurii de 
executare, iar părţile sunt obligate să se prezinte pentru 
a fi stabilite condiţiile de executare, inclusiv posibilita-
tea de împăcare. În cazul în care părţile aleg împăcarea, 
executorul judecătoresc întocmeşte un proces-verbal în 
care consemnează condiţiile tranzacţiei. Acest proces-
verbal serveşte drept temei pentru încetarea procedurii 
de executare şi este un document executoriu. Dacă una 
dintre părţi nu se prezintă ori împăcarea nu finalizează 
cu încheierea unei tranzacţii, executorul judecătoresc 
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consemnează faptul într-un proces-verbal şi continuă 
urmărirea patrimoniului debitorului (art.62 alin.(3)). 
Procesele-verbale nu pot fi contestate. 

Anumite controverse pot apărea, atunci când o parte 
înaintează cerere de apel (sau de recurs), apoi recur-
ge la încheierea tranzacţiei de împăcare, întărită prin 
procesul-verbal al executorului judecătoresc. Instanţa 
poate dispune încetarea procesului în baza unui astfel 
de act? Răspunsul este negativ, fiindcă instanţa trebu-
ie, mai întâi, să confirme contractul de tranzacţie (în 
temeiul art.1333 CC), după care să dispună încetarea 
procesului (în temeiul art.375 CPC). Procesul-verbal 
de conciliere, întocmit de executorul judecătoresc, nu 
poate ţine loc de confirmare judecătorească. Ca dovadă 
aducem o speţă. La 16.07.2010, ÎCCA „Angrocoop” a 
înaintat acţiune în judecată către Fundaţia „Salvaţi co-
piii străzii”, solicitând încasarea forţată a unei datorii. 
Prin hotărârea Judecătoriei Economice de Circumscrip-
ţie, acţiunea reclamantului a fost admisă integral. Nefi-
ind de acord, Fundaţia „Salvaţi copiii străzii” a declarat 
apel, după care la îndemnul executorului judecătoresc 
a încheiat o tranzacţie de împăcare, întărită prin proce-
sul-verbal al executorului judecătoresc (art.62 Cod de 
executare). Curtea de Apel Economică a constatat că 
tranzacţia corespunde cerinţelor şi a considerat necesar 
a anula hotărârea atacată şi a dispune încetarea proce-
sului în corespundere cu art.375 alin.(3) CPC. Fiind 
în dezacord cu decizia instanţei de apel, reclamantul a 
declarat recurs. Curtea Supremă de Justiţie a decis ca-
sarea deciziei instanţei de apel cu transmiterea cauzei 
spre rejudecare. Curtea s-a pronunţat că atare concluzie 
a instanţei de apel este eronată, contravine normelor 
de procedură civilă şi normelor legii materiale. Cur-
tea de Apel Economică se referă în decizia sa la preve-
derile art.375 alin.(3) CPC, care stipulează că în caz 
de renunţare la acţiune sau de confirmare a tranzac-
ţiei dintre părţi, instanţa de apel anulează hotărârea 
atacată şi dispune încetarea procesului. Dar în mate-
rialele dosarului lipsesc probe în confirmarea faptului 
că reclamantul a renunţat la acţiune. Mai mult, printre 
temeiurile de încetare a procesului prevăzute la art.265 
CPC se găseşte şi temeiul prezenţei unei tranzacţii de 
împăcare între părţi (lit.d)), doar că norma invocată 
stabileşte condiţia ca tranzacţia să fie confirmată de 
instanţă. În speţă, la materialele dosarului este anexat 
procesul-verbal de conciliere, întocmit în cadrul exe-
cutării hotărârii instanţei de fond de către executorul 
judecătoresc. Articolul 265 CPC nu prevede încetarea 
procesului în acest caz35.

Nulitatea tranzacţiei. Dacă instanţa de judecată 
constată că împrejurările ce stau la baza obiectului li-
tigiului sunt eronate sau contrare legii, poate declara 
nulitatea contractului de tranzacţie. În funcţie de gravi-
tatea încălcărilor, poate fi declarată nulă întreaga tran-
zacţie sau anumite clauze din contract. În acest sens, 
Codul civil stabileşte că tranzacţia poate fi declarată 
nulă pentru temeiurile generale de nulitate a actelor ju-
ridice, iar excepţie, în acest sens, este eroarea de drept 
(art.1334). Temeiuri generale de nulitate avem situaţiile 
în care încheierea contractului s-a făcut cu nerespecta-
rea condiţiilor de validitate, şi anume: a) dacă contrac-

tul a fost încheiat cu nerespectarea prevederilor legii; 
b) la momentul încheierii contractului părţile nu aveau 
capacitatea necesară; c) consimţământul exprimat a 
fost viciat; d) obiectul este ilicit; e) cauza este ilicită şi 
amorală; f) nu a fost respectată forma cerută de lege. 

După cum s-a menţionat, nu reprezintă ca temei de 
nulitate a tranzacţiei eroarea de drept. În scopul de a 
înţelege mai bine ce reprezintă o eroare de drept, mai 
întâi este necesar de a face diferenţa dintre cele trei ca-
tegorii de erori prevăzute de Codul civil: eroarea con-
siderabilă, de fapt şi de drept. Legea stabileşte că poate 
fi declarat nul doar actul juridic încheiat în baza unei 
erori considerabile (art.227 alin.(1) Cod civil). Astfel, 
pentru ca eroarea să constituie temei de anulare a actu-
lui juridic civil, este necesar ca ea să fie considerabilă, 
în sensul că elementul asupra căruia reprezentarea este 
falsă să fie determinant pentru încheierea actului36, adi-
că dacă realitatea ar fi fost cunoscută din start, actul nu 
s-ar mai fi încheiat. În acelaşi timp, pentru ca eroarea 
să fie considerabilă, este necesar ca reprezentarea falsă 
să se refere la: natura actului juridic, calităţile substan-
ţiale ale obiectului, părţile actului juridic (art.227 alin.
(2) Cod civil).

Eroarea de fapt este reprezentarea greşită a unei si-
tuaţii faptice la încheierea actului juridic (referitoare la 
obiectul actului, calităţile lui, persoana cocontractantu-
lui etc.), pe când eroarea de drept este o reprezentare 
greşită a existenţei sau conţinutului normelor de drept 
(cu excepţia normelor imperative ori a celor ce privesc 
ordinea publică)37. Dar aşa cum s-a menţionat, prezenţa 
erorii de drept nu poate duce la nulitatea contractului 
de tranzacţie (art.1334 Cod civil). O abordare mai lar-
gă a acestui aspect este redată în următoarea speţă: La 
15.09.08 SRL „Moldasig” şi G.S. au încheiat o tranzac-
ţie de împăcare prin care au convenit asupra mărimii 
prejudiciului material de 48.781 lei cauzat automobilu-
lui reclamantului în urma accidentului rutier. Conform 
tranzacţiei, suma de asigurare acoperă tot prejudiciul, 
inclusiv pentru deteriorarea automobilului, cheltuielile 
de transport, venitul ratat ş.a., iar în schimb pătimitul 
declară că nu are şi nu va avea pretenţii faţă de compa-
nia de asigurări. La 08.10.08 reclamantul S.G. a obţinut 
Raportul de expertiză a Centrului Naţional de Expertize 
Judiciare, conform căruia suma prejudiciului material 
cauzat a fost estimată la 82.698 lei, ceea ce reprezin-
tă cu 33.916 lei mai mult decât suma estimată de SRL 
„Moldasig”. Ţinând cont de diferenţa mare de prejudi-
ciu evaluat, S.G. a depus o cerere în judecată solicitând 
plata diferenţei, dar şi declararea nulă a tranzacţiei de 
împăcare, încheiată cu SRL „Moldasig”, pe motiv de 
eroare considerabilă. Reclamantul invocă că tranzacţia 
de împăcare a fost semnată de el din neştiinţă, ceea ce 
reprezintă un act juridic afectat de eroare, făcând tri-
mitere la prevederile art.227 din Codul civil, că actul 
juridic încheiat în baza unei erori considerabile, poate 
fi declarat nul de instanţa de judecată.

Curtea Supremă de Justiţie a respins acţiunea, moti-
vându-şi decizia prin faptul că niciunul dintre elemen-
tele de falsă reprezentare, ce ar constitui temei de consi-
derare a tranzacţiei ca afectată de eroare, nu a fost pro-
bat în cadrul examinării litigiului. Natura contractului 
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a fost clară pentru reclamant şi el nu putea să creadă că 
încheie un alt contract decât cel de împăcare. Valoarea 
prejudiciului cauzat a fost constatată de comun acord 
între părţi prin determinarea elementelor deteriorate ale 
automobilului, pieselor care urmează a fi înlocuite sau 
reparate, costul lor. De asemenea, nu s-a constatat eroa-
rea asupra părţilor, deoarece identitatea fizică, civilă şi 
alte calităţi ale reclamantului nu determină caracterul 
de eroare la încheierea tranzacţiei. Apariţia ulterioară 
a concluziei de expertiză prin care reclamantul îşi în-
temeiază cerinţele de majorare a prejudiciului nu con-
stituie un temei de constatare a nulităţii actului juridic 
afectat de eroare. Justificarea unei alte sume prin ra-
portul de expertiză nu poate fi considerată ca eroare, cu 
atât mai mult că evaluarea prejudiciului conform rapor-
tului de expertiză a apărut după încheierea tranzacţiei. 
Astfel, la momentul încheierii tranzacţiei, reclamantul 
nu a fost indus în eroare, deoarece părţile inclusiv şi 
reclamantul, au fost de acord cu suma calculată de SRL 
„Moldasig”, luând în considerație preţurile medii de la 
staţiile de deservire tehnică şi preţurile medii ale uzi-
nelor producătoare. Reclamantul a avut acces liber la 
dosarul de daune, a cunoscut calculele efectuate, nu a 
prezentat alte informaţii privitor la costuri. Toate aces-
tea demonstrează că eroarea la încheierea tranzacţiei nu 
a avut loc38.

Într-un alt caz, aflat pe rol în cadrul Judecătoriei 
Ciocana, mun. Chişinău, soţia şi-a ameninţat soţul cu 
care se afla în proces de divorţ, că dacă acesta nu va 
renunţa la drepturile părinteşti asupra copiilor şi nu-i va 
acorda în proprietate automobilul, va scrie plângeri la 
locul de muncă. Aflându-se sub presiune, soţul a recurs 
la încheierea unui contract de tranzacţie, renunţând la 
drepturile părinteşti şi la automobil. Ulterior însă, s-a 
adresat cu acţiune în judecată solicitând declararea 
nulităţii tranzacţiei şi restabilirea dreptului de propri-
etate. În şedinţa de judecată, s-a constatat că pârâta a 
întreprins împotriva soţului o serie de acţiuni: 1) plân-
gere în Procuratura sect. Ciocana privind atragerea la 
răspundere penală a fostului soţ pentru faptul că i-ar fi 
sustras de la domiciliu geanta cu documente şi bani; 2) 
plângere la locul de muncă pe acelaşi fapt de sustragere 
de la domiciliu a genţii personale şi învinuindu-l în ac-
ţiuni imorale. Instanţa a constatat că acţiunile pârâtei 
în raport cu fostul ei soţ au constituit o violenţă psi-
hică. Pârâta a făcut ameninţări de natură morală în-
dreptate spre compromiterea reputaţiei profesionale a 
reclamantului, care în mod real pot duce la eliberarea 
lui din serviciu. Sub presiunea acestei violenţe psihi-
ce, reclamantul a fost nevoit să semneze contractul de 
tranzacţie prin care a renunţat la drepturile părinteşti 
asupra copiilor şi la dreptul de proprietate asupra au-
tovehiculului. În final, instanţa de judecată a recunos-
cut ca fiind nulă tranzacţia de împăcare încheiată între 
reclamant şi pârât (Hotărârea Judecătoriei Ciocana din 
07.02.2012, dosarul nr.2-244/12).

Concluzii. Efectuând o generalizare a informaţiei 
abordate, concluzionăm că în condiţiile sistemului ju-
decătoresc al Republicii Moldova tranzacţia reprezintă 
un mijloc foarte eficient de soluţionare a unor litigii 
dintre părţi. Prin intermediul contractului de tranzacţie, 

instanţele judecătoreşti îşi pot reduce substanţial sar-
cina de lucru, economisind timp, dar şi alte cheltuieli 
aferente unui proces de judecată.

Constatăm că în Republica Moldova cazurile de 
încetare a proceselor de judecată în temeiul unor con-
tracte de tranzacţie sunt rare, iar motivul principal ar 
consta în înţelegerea eronată a instituţiei tranzacţiei de 
către participanţii la proces. Fiind reglementată în Co-
dul civil şi Codul de procedură civilă, unii participanţi 
la proces înţeleg greşit că tranzacţia s-ar aplica, în mod 
exclusiv, litigiilor de drept civil, nu şi celor de dreptul 
muncii, drept ecologic, drept contravenţional sau drep-
tul familiei. Anume în scopul de a evita astfel de situaţii 
pe viitor şi luând ca exemplu legislaţia altor state (Ro-
mânia, Franţa, Italia, Germania), considerăm oportun 
ca în cele mai relevante acte normative (Codul contra-
venţional, Codul muncii, Codul familiei, Codul electo-
ral etc.) să fie introduse menţiuni speciale cu privire la 
dreptul părţilor într-un proces de a recurge la încheierea 
contractului de tranzacţie, ca modalitate alternativă de 
soluţionare a conflictului.

Din nefericire, atât Codul civil, cât şi Codul de pro-
cedură civilă nu fac o delimitare clară între tranzacţia 
încheiată în scopul încetării unui conflict în afara proce-
sului de judecată, de tranzacţia de încetare a unui proces 
de judecată. De exemplu, în România există tranzacţie 
obişnuită şi tranzacţie judiciară; în Federaţia Rusă – 
tranzacţie de împăcare („мировая сделка”) şi acord 
de împăcare („мировое соглашение”). Totodată, este 
necesar a acorda părţilor posibilitatea încheierii tran-
zacţiilor judiciare şi cu referire la o parte din pretenţii. 
Suntem de părerea că pe această cale orice tranzacţie, 
fie ea şi parţială, va servi un imbold pentru ca părţile 
să ajungă la compromis şi în privinţa celorlalte clauze, 
neacoperite încă de tranzacţie. 

Analizând modul de aplicare a legislaţiei în dosare-
le finalizate cu încheierea tranzacţiilor, am constatat că 
instanţele judecătoreşti deseori aplică sintagma „tran-
zacţie de împăcare”, în timp ce Codul civil şi Codul 
de procedură civilă utilizează termenul de „tranzacţie”. 
Adjectivul „de împăcare” se dovedeşte a fi superfluu şi 
necesită a fi exclus din vocabularul juridic. Utilizarea 
acestuia se datorează unei obişnuinţe moştenite din Co-
dul procesual civil vechi, conform căruia părţile erau 
în posibilitatea de a încheia o tranzacţie de împăcare, 
această împăcare servind drept temei pentru încetarea 
procesului. Totodată, ţinând cont că în vechiul Cod ci-
vil contractele erau denumite şi tranzacţii, unii judecă-
tori încearcă a evita confuzia în acest sens, specificând 
că confirmă anume o „tranzacţie de împăcare”, şi nu 
orice alt contract. În realitate, confuzie nu poate fi, de-
oarece în Codul civil tranzacţia este reglementată doar 
la art.1331-1338 şi întrebuinţată cu un singur sens, cel 
de tranşarea amiabilă a litigiului. 

Semne de întrebare apar şi în legătură cu termenul 
de „omologare” prevăzut la art.1333 alin.(3) din Co-
dul civil. Formularea respectivă se află în dezacord cu 
terminologia din Codul de procedură civilă care utili-
zează un alt termen, mai uzual, numit „confirmare”. 
În acest context, pentru a evita neclarităţile cu referire 
la multiplele denumiri ale aceluiaşi termen din legea 
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materială şi cea procesuală, recomandăm modificarea 
art.1333 alin.(3) din Codul civil prin înlocuirea cuvân-
tului „omologare” cu expresia „confirmare de către in-
stanţa judecătorească”.
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SUMMArY
The paper is a complex analysis of the national reform in field of justice that contains a great number 

of normative modifications in the relevant legislative acts, inclusively concerning the judge’s immunity. 
The authors explain, from an objective and absolutely professional point of view what are the risks of 
such a decision in our state and how the mentioned situation may affect the quality and the efficiency 
of justice, the people’s confidence in the act of justice, the independence and impartiality of justice in 
general and of magistrates in part. Maybe the actual Government does not realize that the risks are 
major, because there cannot exist a limited independence or impartiality; in such conditions the political 
interference in the field of justice may become a mechanism to control and influence justice as one of 
the three state powers and magistrates in taking decisions. It would not correspond to the fundamental 
principles specific to justice and to the exigencies of a state of law. The authors try to preview the impact 
of limiting judges` immunity on the justice in functional, institutional and organizational aspects and 
recommend the National Supreme Court of Magistracy to assume responsibility and manifest activism in 
consulting the competent state power representatives on the discussed problem, for preventing the risk 
to have the juridical authority completely influenced and controlled by the political forces in the state. 
Guaranteeing immunity and independence to justice as an authority, as a system of instances and as a 
body of magistrates is one of the most important premises of a consolidated justice; the judges` immunity 
may be limited only in a nondemocratic and sick society, but the democratic government, on the contrary, 
is a propitious field to discover the axiological essence of consolidated justice.

R
tic, la finele anului 2012, în Republica Moldova sunt 
adoptate un număr substanţial de modificări1 în Legea 
cu privire la organizarea judecătorească, Legea cu pri-
vire la statutul judecătorului; Legea cu privire la Curtea 
Supremă de Justiţie şi în Legea cu privire la Consiliul 
Superior al Magistraturii. La fel, este adoptată o nouă 
lege care, odată intrată în vigoare, va înlocui Legea cu 
privire la Colegiul de Calificare şi atestarea judecăto-
rilor. Vorbim despre Legea privind selecţia, evalua-
rea performanţelor şi cariera judecătorilor2. Contextul 
acestor modificări şi al noilor reglementări legislative 
prezumă adoptarea unui număr impunător de regula-
mente, orientate spre realizarea într-un mod mai efici-
ent şi mai calitativ a normelor juridice din actele men-
ţionate. Un interes conceptual prezintă modificările din 
Legea cu privire la statutul judecătorului, realizate prin 
intermediul normelor din alin.(4) şi (5) art.19, în care 
se stipulează că, în cazul comiterii de către judecător a 
infracţiunilor specificate la art.324 şi 326 ale Codului 
penal al Republicii Moldova, acordul Consiliului Su-
perior al Magistraturii pentru pornirea urmăririi penale 
nu este necesar. În continuare, judecătorul poate fi re-
ţinut, supus aducerii silite, arestat, percheziţionat, fără 
acordul Consiliului Superior al Magistraturii în situaţia 
unor infracţiuni flagrante sau în cazul componenţelor 
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de infracţiuni specificate mai sus. Încercăm a argumen-
ta, din punct de vedere doctrinar, opinia potrivit căreia 
aceste reglementări în domeniul statutului şi imunităţii 
judecătorului nu sunt tocmai oportune. Curtea Supre-
mă de Justiţie, în limitele competenţelor sale, a sesizat 
Curtea Constituţională, invocând neconstituţionalitatea 
noilor reglementări juridice specificate în sinteză, prin 
prisma conceptelor şi principiilor de natură constituţi-
onală.

Profesia de magistrat (judecătorii şi procurorii) in-
vocă atât exigenţe suplimentare, cât şi garanţii speci-
fice, o instruire calitativă specială, în coraport cu re-
prezentanţii executivului şi legislativului. Deosebirile 
statutare dintre categoriile menţionate le explicăm prin 
modul de exercitare a carierei profesionale respective, 
precum şi prin perioada în care magistraţii au compe-
tenţa corespunzătoare, atribuită prin lege, în coraport 
cu durata mandatului deputaţilor. Reprezentanţii pu-
terii legislative exercită mandatul pe o perioadă con-
cretă şi nu necesită o pregătire specială; în funcţie de 
conjunctura politică, acest mandat este prelungit sau 
nu. Se presupune că în procesul de creare a legislaţiei 
aceşti reprezentanţi ai legislativului vor fi consultaţi, 
în anumite limite, de specialişti în tehnică juridică. O 
pregătire specială,  mult mai sofisticată şi absolut nece-
sară, este cerinţa înaintată faţă de reprezentanţii puterii 
executive. Cu toate că executivul este dependent de 

eforma justiţiei naţionale presupune esenţiale 
transformări legislative în domeniu. Astfel, prac-
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conjunctura politică, în regimurile politice democratice 
numai reprezentanţii din cadrul ierarhiei superioare a 
puterii executive sunt influenţaţi, în exercitarea man-
datului, de voinţa politică. În această situaţie, vorbim 
despre membrii guvernului. În rest, exponenţii puterii 
executive se bucură de statut şi de carieră (ce este firesc 
în regimurile democratice – n.a.), stabilitatea în acti-
vitate şi avansarea în funcţii fiind asigurate în exclu-
sivitate prin prisma principiului profesionalismului şi 
al loialităţii. Evident, principiul loialităţii se manifestă 
nu faţă de superiori, ci faţă de valorile sociale promo-
vate de societatea respectivă3. În astfel de situaţii, când 
menţinerea şi promovarea în carieră are loc potrivit 
principiilor menţionate, lejer poate fi respectat princi-
piul legalităţii în orice situaţie care necesită o aplicare 
promptă a abilităţilor profesionale4.

Regretabilul eveniment juridic îl constatăm prin 
modificarea efectuată în Legea cu privire la Consi-
liul Superior al Magistraturii şi în Legea cu privire 
la statutul judecătorului, care prevede limitarea esen-
ţială a principiului imunităţii magistraţilor, în anumite 
condiţii. Limitrarea este mai periculoasă în contextul 
modificărilor5 efectuate în Codul de procedură penală 
al Republicii Moldova, care au intrat în vigoare la 27 
octombrie 2012. Considerăm că procesul de reformă în 
domeniul justiţiei este oportun şi vital pentru Republi-
ca Moldova. Însă, în realitatea noastră juridică, orice 
limitare a unui principiu, determinatoriu pentru justiţia 
naţională, este inacceptabilă. Doctrinar, imunitatea ma-
gistratului este divizată într-un sistem de componente. 
Necesitatea evidenţierii acestora este dictată de scopul 
efectuării unei retrospective a modificărilor legislative 
în domeniu şi al prognozării perspectivelor în dome-
niu. Astfel, imunitatea, în sens general, poate fi divi-
zată6 în: inviolabilitate – instituţie procesual-juridică, 
normele căreia conţin proceduri speciale de atragere la 
răspundere a judecătorilor; imunitatea de a da depoziţii 
în baza cauzelor examinate; indemnitate – eliberarea 
de obligaţia de a da explicaţii pe fondul cauzelor exa-
minate sau aflate în procedură, precum şi eliberarea de 
răspundere a judecătorului pentru exprimarea părerii la 
realizarea justiţiei şi adoptarea hotărârilor. 

În drept, imunitatea reprezintă scutirea sau exone-
rarea de răspundere. În multe state, judecătorii, par-
lamentarii şi reprezentanţii guvernamentali, inclusiv 
şeful statului, se bucură de imunitate limitată sau ab-
solută. Astfel, ei sunt scutiţi de răspunderea personală 
în faţa unor acte reprobabile sau neglijenţe generate 
de exercitarea îndatoririlor publice. Un procuror poate 
acorda imunitate juridică unui martor, suspectat de im-
plicare în activităţi infracţionale, dacă acesta este dis-
pus să depună mărturie împotriva altor suspecţi. Orice 
limitare a oricărei componente dintre cele menționate 
determină o afectare generică a imunității și, respectiv, 
independenței în context, a magistratului. Imunitatea 
este o componentă a inamovibilității. Inamovibilita-

tea este deținută de către judecător de la data numirii 
în funcție prin decretul Președintelui Republicii Mol-
dova. Inamovobilitatea judecătorilor este unul din-
tre atributele care țin de esența unui atare exercițiu, 
derivată din și în măsură să garanteze deopotrivă sa-
cralitatea independenței lui7. Menționăm că garanția 
inamovibilității urmărește să nu-l lase pe judecător la 
discreția guvernelor și să-l protejeze de influența politi-
cului. Lipsa inamovibilității duce la instaurarea abuzu-
rilor în realizarea justiției.

Atât imunitatea, cât și inamovibilitatea și 
independența judecătorului sunt manifestate în ca-
litate de principii-garanții, menite să asigure esența 
justiției – imparțialitatea judecătorului, în primul rând, 
de influența statală (a Executivului și a Legislativului). 
Imunitatea care ne-a determinat spre abordarea doctri-
nară a fenomenului este de natură procedural-penală. 
Până la reglementările adoptate, orice acțiune procedu-
rală era coordonată de Procurorul General în fața Con-
siliului Superior al Magistraturii. Neîncrederea față de 
membrii CSM ne determină a ridica cerințe mai obiec-
tive și stricte la selectarea acestora, însă nicicum nu 
ne orientează spre o limitare a imunității judecătorilor. 
Altfel esența reformei judecătorești poate fi redusă nu-
mai la aceasta până în prezent. Chiar și recomandările 
Comisiei de la Veneția8, care se pronunță în favoarea 
reglementărilor normative menționate și consideră că 
nu este necesar avizul CSM în caz de corupție și crime 
internaționale nu demonstrează o relevanță categorică 
în domeniu. Acest aviz, în opinie grăbit, nu are la bază 
o percepere obiectivă a realității naționale. Imunitatea 
apare ca un garant al justiției și este reflectată în ca-
litate de normă-principiu în sistemul juridic național. 
Intențiile de a exlude termenul menționat din câmpul 
doctrinar juridic afectează considerabil un ansamblu 
sistemic de termeni juridici din sfera justiției și nu 
numai. Argumentarea oportunității fenomenului prin 
lipsa de timp și accelerarea reformelor din domeniul 
justiției nu are un suport obiectiv, din simplu conside-
rent că imunitatea judecătorului este unul din suportu-
rile esenței fenomenului justiției contemporane. În caz 
contrar, acoperindu-ne cu reforma în justiție, putem 
reduce competența Consiliului Superior al Magistra-
turii substanțial, transformându-l într-un simplu organ 
colegial, menit a ascunde influența politicului asupra 
justiției. Reglementările în domeniu, la nivel național, 
nu sunt uniforme. 

Principiile fundamentale ale Naţiunilor Unite sti-
pulează că independenţa judecătorească trebuie să fie 
„garantată de către stat şi consfinţită de constituţie sau 
de legislaţia fiecărei ţări în parte”9. Recomandarea nr.R 
(94)12 prevede (în prima teză a principiului I.2) că „In-
dependenţa judecătorilor va fi garantată în conformitate 
cu prevederile Convenţiei [europene a drepturilor omu-
lui] şi cu principiile constituţionale prin, de exemplu, 
introducerea unor prevederi specifice în Constituţie sau 



21

Nr. 11, 2012 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

în alt tip de legislaţie ori prin incorporarea prevederilor 
prezentei recomandări în legislaţia internă”10. La rân-
dul ei, Carta europeană privind statutul judecătorilor 
conţine prevederi încă şi mai specifice: ,,În fiecare stat 
european, principiile fundamentale privind statutul ju-
decătorului vor fi prevăzute de actele normative inter-
ne cu cea mai înaltă forţă juridică, iar reglementările 
în acest domeniu, prin legi.” Această prevedere mai 
specifică din Carta europeană s-a bucurat de susţine-
rea unanimă a CCJE, care recomandă adoptarea sa în 
locul prevederii mai puţin specifice din prima teză a 
principiului 1.2 al Recomandării nr.R (94) 1211. În con-
tinuare, intenționăm a evidenția o normă juridică, care, 
în opinie, reflectă sinteza de esență a problemei supuse 
discuției – imunitatea judecătorului: „1.3. În privinţa 
oricărei decizii ce poate afecta selecţia, alegerea, numi-
rea, desfăşurarea carierei sau încetării mandatului unui 
judecător, statutul prevede intervenţia unei instanţe in-
dependente de puterea executivă şi puterea legislativă, 
care să cuprindă, cel puţin, o jumătate dintre judecă-
torii aleşi de către egalii lor, în concordanţă cu moda-
lităţi care să garanteze reprezentarea cea mai largă a 
acestora. 1.4. Statutul oferă tuturor judecătorilor care 
consideră că drepturile lor statutare sau, într-o manieră 
mai generală, independenţa lor sau cea a justiţiei sunt 
ameninţate sau nesocotite în vreun fel, posibilitatea de 
a sesiza o astfel de instanţă independentă, care să dispu-
nă de mijloacele efective în scopul de a remedia acest 
lucru sau a propune remedierea lui”12. 

Intențiile nobile ale Comisiei de la Veneția în do-
meniul imunității judecătorilor în Republica Moldova 
au fost puternic afectate prin lipsa de suficiente surse 
de informare a realității juridice naționale, determinate 
de ultimele modificări în Codul de procedură penală. 
Suntem ferm convinși că, într-o percepere complexă 
a întergului sistem de modificări legislative, comuni-
carea ar fi avut rezultate mai obiective și n-ar fi fost 
finalizate cu un aviz pozitiv de limitare considerabilă 
a instituției imunității judecătorului național. Regle-
mentările din sfera dreptului procesual-penal, argu-
mentate la fel prin axioma luptei cu corupția, sunt des-
tul de dure și se află la limita sistemului de drepturi 
confirmate de Constituție. Lupta cu corupția este un 
argument axiologic esențial, însă pot fi identificate și 
alte căi de preîntâmpinare a acestui fenomen, evitând 
un iminent control politic al justiției, iar manifestarea 
axiologică a instituției imunității judecătorului este cu 
mult mai importantă. Un argument ipotetic, invocat de 
adepții excluderii imunității judecătorului anticipat, ar 
fi atragerea la răspundere a judecătorilor care au comis 
anumite abateri de natură disciplinară, penală sau ci-
vilă în trecutul apropiat. Menționăm că aceste acțiuni 
necesită a fi realizate de membrii Consiliului Superior 
al Magistraturii prin intermediul acestei instituții, cu 
respectarea cerințelor de imunitate a judecătorului în 
baza vechilor reglementări, pornind de la din principiul 

neretroactivității legii. Perspectivele de preîntâmpinare 
a corupției necesită a fi afirmate prin cerințe conceptu-
ale complexe de integritate, chiar de la numirea jude-
cătorilor noi.

Tentativele de modificare normativ-juridică, orien-
tate spre diminuarea absolută a imunității judecătorilor 
naționali, intră în contradicție cu un număr considera-
bil de norme constituționale, Astfel, menționăm preve-
derile normei alin.(1) art.116 (Statutul judecătorilor) 
al Constituției Republicii Moldova care menționează: 
„Judecătorii instanţelor judecătoreşti sunt indepen-
denţi, imparţiali şi inamovibili, potrivit legii”; prevede-
rile normei alin.3 art.70 (Incompatibilități și imunități): 
„Deputatul nu poate fi reţinut, arestat, percheziţionat, 
cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă, sau tri-
mis în judecată fără încuviinţarea Parlamentului, după 
ascultarea sa”; prevederile normei art.6 (Separația și 
colaborarea puterilor): „În Republica Moldova pute-
rea legislativă, executivă şi judecătorească sunt sepa-
rate şi colaborează în exercitarea prerogativelor ce le 
revin, potrivit prevederilor Constituţiei”. Spiritul nor-
mei determinate prin art.6 și esența teoriei și princi-
piului separației puterilor în stat prezumă o paritate de 
posibilități în realizarea funcțiilor corespunzătoare. Cel 
mai explicit, imunitatea este reflectată cu referință la 
membrii Legislativului. Ar fi de neînțeles o diminuare 
a imunității judecătorilor și o încălcare evidentă a art.6 
din Legea Fundamentală.

Încercarea de a perfecţiona un fenomen juridic, re-
alizată prin abateri de la principiile fundamentale ale 
dreptului – în cazul nostru, prin abateri de la princi-
piile fundamentale ale justiţiei – nu contribuie în nici 
un mod la perfecţionarea doctrinară sau praxiologică 
a fenomenului juridic concret, păstrându-şi valoarea 
numai în calitate de procedeu tehnic, care, cu timpul, 
va fi abrogat şi privit ca o nereuşită de reglementare 
normativ-juridică. Înţelegem intenţiile de obţinere a 
unor rezultate pozitive cât mai urgente din reforma de-
clanşată în sfera justiţiei, dar acestea vor fi numai nişte 
aparenţe. Rezultatele obiective ale unei asemenea re-
forme complexe, cum este cea în sfera justiţiei nu pot 
surveni într-un timp restrâns de la declanşare, cu atât 
mai mult că reforma nu este încă finalizată. Insucce-
sele temporare din domeniu sunt apreciate obiectiv şi 
cu toleranţă, deoarece sunt restanţe generate de feno-
menul politicului, de insuficienţa de specialişti versaţi 
în domeniu, interesele cărora să nu aibă nicio corelaţie 
cu interesele persoanelor în defavoarea cărora sunt ori-
entate măsurile de reformă. A dăuna justiţiei în esenţă, 
prin limitarea unui principiu din sistemul normelor de 
natură generică, care determină natura acesteia, nu este, 
în opinia noastră, una dintre cele mai bune metode. 

Orice reformă, alături de o strategie bine motivată 
şi planificată, cu etape, obiective şi finalităţi care ur-
mează a fi obţinute, mai prezumă şi o anumită tactică, 
ce cuprinde un ansamblu de metode utilizate complex 
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şi într-o simbioză variată, dirijată fiind de conjunctura 
socială sau politică. Altfel, partidul sau partidele aflate 
la guvernare, care au rol de promotori ai reformelor, 
riscă să piardă din popularitate. O ilegalitate generează 
altă ilegalitate, care, la rândul său, generează neîncre-
dere. Limitarea imunităţii magistratului reprezintă, în 
opinia noastră, o abatere gravă de la principiile gene-
rale ale justiţiei şi de la valorile promovate de drept în 
ansamblu. 

Fără a ne aprofunda în multitudinea de norme juri-
dice şi a demonstra capacitatea de interpretare a aces-
tora, menţionăm că fenomenul supus discuţiei este o 
încălcare a spiritului dreptului şi a esenţei justiţiei. Ar-
gumentele invocate de adepţii acestor limitări de imu-
nitate par, la prima vedere, logice şi pline de nobleţe. 
Însă, probabil nici ei nu intuiesc profunzimea impactu-
lui acestor reglementări asupra magistraţilor în parte şi 
asupra justiţiei în general, consecinţele fiind sesizate pe 
deplin numai în situaţia reformatării puterii. O nouă gu-
vernare, indiferent de orientare politică (de stânga sau 
de dreapta), va utiliza la maxim şi tacit imperfecţiunile 
invocate în studiul dat, fie şi în scopul diminuării valorii 
politice a reprezentanţilor opoziţiei. Oricărei reglemen-
tări în domeniul justiţiei urmează a i se atribui şi garan-
ta o natură specifică, care, indiferent de reformatarea 
puterii, să nu permită menţinerea acesteia sub control şi 
presiune. Acestea sunt principiile-garanţii, definitivate 
prin utilizarea unei sinteze doctrinare îndelungate şi a 
unei experienţe praxiologice complexe. Dar putem ad-
mite că actuala guvernare foarte bine conştientizează 
efectele de finalitate ale acestor reglementări şi ar ur-
mări scopul instaurării unui control propriu asupra jus-
tiţiei naţionale. Logic, considerăm că nu e aşa. Nu s-ar 
fi meritat efortul. De magistraţi bolnavi de loialitate 
politică şi mereu pregătiţi pentru a-şi propune serviciile 
realitatea naţională nu duce lipsă; în asemenea condi-
ţii, nu ar mai fi fost necesară nici declanşarea reformei. 
Imunitatea este o garanție a independenței justiției, fie 
ea și relativă, neaplicabilă în toate statele. Însă anume 
această instituție juridică își manifestă valoarea deose-
bită în condiții de instabilitate socială și politică, feno-
mene caracteristice pentru societatea noastră. O societa-
te sănătoasă, un stat caracterizat în contextul stabilității 
valorilor democratice – puternic – nu are necesitatea de 
o astfel de instituție. Un regim democratic consolidat, 
o justiție consolidată nu întâlnește dificultăți în afir-
marea independenței justiției chiar refuzând instituția 
imunității. Pentru justiția națională, instituția imunității 
judecătorului este o condiție de vitalitate a justiției, 
democrației și pluralismului politic. 

Reprezentanţii autorităţii judecătoreşti – ori judecă-
torii şi ceilalţi specialişti profesionişti, ori magistraţii de 
profesie – nu deţin, de regulă, un mandat determinat. În 
anumite situaţii, sistemul juridic naţional stabileşte un 
anumit plafon de vârstă, până la care se exercită man-
datul în cauză. Obţinerea acestui mandat nu depinde, 

în mod normal, de voinţa politică a societăţii, ce poate 
afecta ulterior realizarea justiţiei, dar numai de voinţa 
de intenţie a judecătorului, determinată, la rândul ei, de 
principiul legalităţii. Prezenţa unui mandat până la atin-
gerea plafonului de vârstă, stabilit pentru toţi judecătorii 
în legislaţia naţională13, şi exprimă un compartiment de 
esenţă al independenţei în realizarea justiţiei. Comple-
tat cu principiul inamovibilităţii, statutul judecătorului 
devine invincibil în faţa presiunilor de orice natură în 
procesul de realizare a justiţiei. Inamovibilitatea jude-
cătorului este completată, în esenţă, de principiile de 
activitate, de modul de atragere la răspundere pentru 
o eventuală abatere de natură deontologică sau disci-
plinară. Procedura exactă, modul de soluţionare a cau-
zelor respective, siguranţa instituţiei competente în do-
meniu, pornind de la procedura de formare, la fel sunt 
elemente ce completează şi precizează acest principiu, 
concomitent manifestându-se şi ca elemente ce caracte-
rizează o justiţie consolidată. Principiile fundamentale 
ce caracterizează justiţia contemporană – al indepen-
denţei, al imparţialităţii şi inamovibilităţii, disting sta-
tutul magistratului de statutul reprezentanţilor Legisla-
tivului sau al altor reprezentanţi ai ramurilor puterii de 
stat. Mai mult, aceste principii se află într-un raport de 
contiguitate şi continuitate, inclusiv cu celelalte princi-
pii ce caracterizează fenomenul justiţiei contemporane. 
Echilibrul este asigurat datorită structurii piramidale a 
principiilor enumerate, care sunt reflectate, sub aspect 
praxiologic, nemijlocit în principiile procedurale ale 
justiţiei; este însă foarte firav.

Limitarea sau excluderea cel puţin a unui principiu 
dintre cele sintetizate creează riscul ruinării întregului 
sistem de principii, necesitatea coroborării cărora a fost 
argumentată pe parcursul întregului proces de dezvol-
tare a doctrinei juridice şi a justiţiei în genere. Cel mai 
mult şi mai grav ar fi afectate principiile fundamentale 
ale justiţiei, menţionate anterior şi, în consecinţă, ar fi 
diminuată valoarea şi esenţa justiţiei şi a statutului de 
magistrat. Imunitatea, drept calitate şi garanţie inerentă 
reprezentanţilor legislativului, executivului şi evident, 
a magistraţilor, îşi are originea în caracterul divin al 
suveranului, căruia nu-i puteau fi incriminate propriile 
acţiuni. Dreptul contemporan, evident, percepe imu-
nitatea sub un aspect total diferit de cel caracteristic 
Evului mediu. Imunitatea, ca principiu, are drept scop 
asigurarea principiilor independenţei, inamovibilităţii 
şi imparţialităţii. Interacţiunea dintre aceste principii şi 
explică deplinătatea lor. Nu poate exista independenţă 
sau imparţialitate limitată, la fel ca şi inamovibilitate 
condiţionată. Orice ingerinţă în sistemul principiilor 
justiţiei, cum ar fi limitarea imunităţii magistratului, 
ar genera un efect în lanţ, cu un impact negativ asupra 
întregului sistem de principii ce caracterizează institu-
ţionalizarea, organizarea şi funcţionarea justiţiei con-
temporane.

Riscurile generate prin admiterea limitării, în esenţă 
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şi conţinut, a principiului imunităţii sunt conştientizate, 
însă ele urmează a fi preîntâmpinate prin însăşi orga-
nizarea şi funcţionarea instituţiilor care administrează 
justiţia, în componenţa cărora sunt antrenaţi suficienţi 
reprezentanţi ai societăţii civile. Anume în contextul dat 
şi îşi exprimă valoarea fenomenul justiţiei consolidate, 
care este aptă a înlătura propriile neajunsuri. Anume o 
justiţie consolidată este capabilă de a se autoperfecţi-
ona, evident prin monitorizare activă din partea soci-
etăţii civile. În acest context, la înaintarea proiectului 
de lege cu privire la limitarea imunităţii judecătorului 
ar fi fost necesar avizul pozitiv al Consiliului Superior 
al Magistraturii; altfel, este admisă o gravă încălcare 
a principiului constituţional de separaţie a puterilor în 
stat. Anume în asemenea circumstanţe şi se manifestă 
valoarea praxiologică a fenomenului consolidării jus-
tiţiei.

Consolidarea justiţiei reprezintă un proces de ma-
nifestare instituţională, organizaţională şi funcţională a 
justiţiei – prin prisma exigenţelor de calitate şi efici-
enţă – şi include în sine un sistem complex de condiţii 
şi mecanisme orientate spre asigurarea independenţei 
sistemice şi individuale a autorităţii judecătoreşti. În 
caz contrar, sintagma „consolidarea justiţiei” ar gene-
ra bănuieli şi fobii de natura „dictatului juristocratic”14 
sau alte manifestări antidemocratice. Este necesar de 
accentuat că, în condiţiile unui stat de drept, ale unui 
regim politic democratic, mecanismele şi garanţiile ca-
racteristice acestor fenomene dovedesc imposibilitatea 
instaurării unui dictat juristocratic. Considerăm că ter-
menul este utilizat abuziv, fără un suport de argumente 
şi are drept scop instaurarea şi justificarea controlului 
exagerat din partea puterii politice sau oligarhice asu-
pra autorităţii judecătoreşti şi asupra justiţiei în ansam-
blu – fenomen identificat pe parcursul întregii istorii 
de dezvoltare a puterii statale, indiferent de prezenţa 
sau absenţa structurii trihotomice tradiţionale. Aceas-
tă luptă devine însă mai acută în situaţia unui regim 
democratic; ori există doar tendinţa de a se conside-
ra astfel. Controlul asupra justiţiei permite instaurarea 
unui regim democratic aparent, dar care, în realitate, 
reprezintă o dictatură latentă, ce poate fi depistată la 
etapa incipientă numai de unii profesionişti. Este cea 
mai răspândită modalitate de manifestare a dictaturii 
contemporane. Fie dreptul corespunzător cerinţei de 
calitate, fie guvernarea conformă aspiraţiilor în general 
acceptate de întreaga societate, totuşi, controlul insta-
urat asupra autorităţii judecătoreşti ar reduce la mini-
mum celelalte realizări sociale pozitive; şi, din moment 
ce devine o realitate cunoscută faptul că justiţia este 
controlată, sporeşte la maxim neîncrederea socială în 
justiţie, este din ce în ce mai accentuată instabilitatea 
juridică, politică şi economică; drept consecinţă, devine 
imposibil procesul de realizare a principiului dreptăţii 
şi echităţii. Imunitatea judecătorului include un sistem 
de drepturi subiective cu valoare de garanţii juridice, 

fără care realizarea justiţiei devine imposibilă. Astfel, 
imunitatea este o componentă a statutului judecătorului 
şi a justiţiei în ansamblu, percepută în calitate de servi-
ciu public şi sistem de instanţe. Numai prin intermediul 
formării şi afirmării statutului de justiţie consolidată 
poate fi asigurată stabilitatea imunităţii, ca parte inte-
grantă a acestui statut.

Procesul de consolidare a justiţiei posedă capacita-
tea de modernizare a fenomenului în cauză, de formare 
a unui element al justiţiei cu structură trihotomică, ana-
logic celorlalte două, care rezultă din normele consti-
tuţionale şi din alte acte legislative. Menţionăm că fe-
nomenul justiţiei numai parţial îşi găseşte reflectarea în 
trinomul puterii statale, în formula doctrinară stabilită 
de Montesquieu. Curtea Constituţională, spre exemplu, 
fiind identificată drept component al justiţiei, se află 
în afara autorităţii judecătoreşti în condiţiile realităţii 
juridice naţionale. Tendinţa de instaurare a controlului 
asupra autorităţii judecătoreşti şi asupra justiţiei în an-
samblu este cunoscută pe parcursul întregii istorii de 
dezvoltare a puterii statale. Atât în perioada Evului me-
diu, cât şi în perioada modernă şi contemporană ori-
ce regim dictatorial controlează, într-o formă sau alta, 
justiţia. Exemplul este elocvent, inclusiv în condiţiile 
Republicii Moldova, după obţinerea independenţei. 
Dacă iniţial, în perioada lipsei acute de cadre juridice, 
interesul faţă de autoritatea judecătorească nu era unul 
accentuat, ulterior, începând cu mijlocul ultimului de-
ceniu al secolului precedent, s-au resimţit încercările 
de instaurare a unui control15, treptat, dar sigur, asupra 
acestui sistem de organe şi instanţe. Motive au fost 
mai multe, la fel şi persoane interesate. Printre motive 
menţionăm: instabilitatea politică, lipsa de experienţă, 
interese politice şi de partid, evenimente geopolitice 
specifice la nivel naţional-regional şi global, precum şi 
simple interese materiale şi de menţinere a puterii. Este 
real a identifica subiecţi concreţi, cărora să le fie atribu-
it atacul asupra justiţiei naţionale; sarcina noastră însă 
este de a identifica probleme şi fenomene sistemice, nu 
particulare (totuşi, cunoaşterea acestora şi permite for-
mularea unor concluzii de natură generică). 

 Vom da aprecieri oportunităţii efectuării unor 
reforme de perspectivă în sfera justiţiei, care să denote 
un solid fundament normativ-juridic şi cunoaşterea nu 
doar a modului de aplicare tehnică a normelor juridi-
ce, ci şi a interpretărilor doctrinare de rigoare asupra 
fenomenului justiţiei şi rolului ei în societatea contem-
porană. În scopul evidenţierii esenţei procesului de 
consolidare a justiţiei, apare necesitatea de relevare a 
anumitor trăsături ce ar caracteriza acest proces. Ast-
fel, menţionăm că: 1) procesul de consolidare a justiţiei 
este un proces dinamic, reperul fiind cultura şi conşti-
inţa socială; 2) procesul de consolidare a justiţiei este 
orientat spre aprecierea şi dezvoltarea eficienţei şi ca-
lităţii justiţiei; 3) drept finalitate, procesul de consoli-
dare a justiţiei garantează, pentru fenomenul justiţiei, 
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stabilitate dinamică şi asigură exercitarea raporturilor 
juridice în aspect organizaţional şi funcţional; 4) proce-
sul de consolidare a justiţiei este desfăşurat de comun 
acord cu reprezentanţii celorlalte două ramuri ale pute-
rii de stat, rolul determinatoriu revenind magistraţilor; 
5) procesul de consolidare a justiţiei are un caracter 
generic în coraport cu reformele concrete din sfera jus-
tiţiei, individualitatea cărora este determinată de factori 
concreţi de configurare a dreptului. Anume trăsăturile 
enumerate constituie reguli decisive atât pentru proce-
sul generic de consolidare a justiţiei, cât şi pentru orien-
tarea strategică corectă a reformelor naţionale de natură 
particulară din domeniul justiţiei. Astfel, Viorel Mihai 
Ciobanu, cu referire la reforma justiţiei în România din 
perioada imediat după 1989, menţionează: „…S-a fă-
cut haotic, fără o strategie naţională de durată şi care 
să fie întotdeauna în folosul justiţiei şi justiţiabililor”16. 
Reforma justiţiei în România evoluează odată cu adop-
tarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe anii 
2003-2007, determinată de patru principii fundamen-
tale: 1) consolidarea statului de drept şi a suprema-
ţiei legii; 2) afirmarea demnităţii umane, a libertăţii, 
a democraţiei, a egalităţii, a solidarităţii şi justiţiei; 
3) armonizarea cu normele internaţionale şi europene 
cele mai avansate, cu luarea în considerare, însă, a 
tradiţiilor şi identităţii noastre tradiţionale; 4) impli-
carea autorităţilor, cu precădere a întregului sistem 
judiciar, dar şi a actorilor sociali, în vederea realiză-
rii consensului pentru reforma sistemului judiciar17. 
Este semnificativă denumirea primului principiu – al 
consolidării statului de drept şi al supremaţiei legii, 
prin utilizarea termenului „consolidare”. 

În contextul problematicii abordate, importanţă 
şi interes major acordăm fenomenului justiţiei, care, 
în condiţiile statului de drept, graţie manifestării sale 
complexe, asigură realizarea principiului legalităţii. Fe-
nomenul statului de drept este cercetat suficient; feno-
menul justiţiei, la rândul său, prin prisma cerinţelor de 
calitate şi eficienţă, este studiat într-o măsură modestă, 
atât din punct de vedere doctrinar, cât şi praxiologic. 
Strategia de reformă a sistemului judiciar pentru peri-
oada anilor 2005-2007 este considerată o formă îmbu-
nătăţită a celei precedente, deopotrivă cu care urma să 
fie adoptat şi planul de acţiuni pentru înfăptuirea refor-
mei. Sunt evidenţiate următoarele principii: 1) princi-
piul priorităţii şi al schimbărilor structurale; 2) prin-
cipiul continuităţii; 3) principiul abordării globale;    
4) principiul reformei integrate şi al simultaneităţii; 
5) principiul efortului conjugat; 6) principiul transpa-
renţei; 7) principiul politicilor publice; 8) principiul 
coordonării; 9) principiul autenticizării18. 

Consolidarea justiţiei include în sine mecanisme şi 
tehnici capabile să asigure independenţa, imparţialita-
tea justiţiei şi inamovibilitatea judecătorului în orice si-
tuaţie. Vorbim despre acele mecanisme şi tehnici de na-
tură instituţională, organizaţională şi funcţională, regle-

mentarea eficientă a cărora are tangenţă cu fenomenul 
justiţiei. Evident, vorbim despre un mediu de activitate 
legală a magistratului. Nu orice abatere de la norma le-
gală ar trebui să fie urmată de limitarea vreunui princi-
piu, cum este cel al imunităţii judecătorului. E necesar 
de creat instituţii şi de aplicat proceduri prin interme-
diul cărora să se constate gravitatea ilegalităţilor şi să 
fie aplicate sancţiuni corespunzătoare subiecţilor-jude-
cători vizaţi. Reforma nu prezumă limitarea statutului 
magistraţilor, dar stabilirea unui mediu transparent şi 
eficient de selectare şi de iniţiere în cariera de judecă-
tor. În caz contrar, prin promovarea limitării imunităţii 
judecătorilor, se recunoaşte incapacitatea continuării 
reformelor. Statutul judecătorului, confirmat prin legea 
respectivă, vizează şi magistraţii Curţii Constituţionale, 
iar această limitare ar fi una deosebit de periculoasă. 
Mai mult, un argument abstract în favoarea modificări-
lor legislative supuse discuţiei ar fi acceptat pe fundalul 
luptei cu corupţia, în cazul în care modul de numire a 
Procurorului General ar fi distanţat de fenomenul po-
litic, iar structura bicamerală a Consiliului Superior al 
Magistraturii ar asigura realizarea principiilor caracte-
ristice judecătorilor şi cu referire la procurori. 

La fel, prin prisma raporturilor sistemice, modul 
de creare şi funcţionare a Consiliului Naţional Antico-
rupţie şi a Comisiei Naţionale de Integritate ar trebui 
să fie caracterizate prin profesionalism, apolitism şi 
obiectivism. Accentul necesită a fi axat pe integritate 
şi profesionalism, dar nu prin limitări statutare. Repro-
şuri neprobate faptic pot fi multe, inclusiv cu referinţă 
la magistraţii constituţionali. Anume prin tentative de 
intimidare a justiţiei şi se evidenţiază valoarea incon-
testabilă a imunităţii magistraţilor. 

Din perspectiva aprecierii justiţiei ca ansamblu de 
relaţii sociale, ce urmăresc scopul asigurării dreptăţii 
şi echităţii, identificăm acele mecanisme şi tehnici re-
flectate prin prisma normativ-juridică şi orientate spre 
stabilizarea şi asigurarea raporturilor juridice din sfera 
justiţiei consolidate. Fenomenului stabilizării raportu-
rilor juridice menţionate îi este specific un sistem de 
garanţii rigide, capabile a păstra intact şi, totodată, di-
namic mecanismul de manifestare a sistemului de prin-
cipii inerente justiţiei contemporane. Forma dinamică a 
mecanismului de manifestare a acestui sistem de prin-
cipii este caracterizat printr-un proces de modernizare 
perpetuă, în aspect calitativ, a mecanismelor de inter-
acţiune existente sau prin elaborarea şi implementarea 
unor noi formate de colaborare între diferite instituţii 
ale justiţiei contemporane. Astfel, devine stringentă ne-
cesitatea unei comunicări calitative permanente, bazată 
pe profesionalism şi abstractizată la maximum de aspi-
raţii politice, comunicare orientată exclusiv spre garan-
tarea eficienţei şi calităţii justiţiei. În acelaşi timp, nu 
este necesară păstrarea intactă a mecanismelor de in-
teracţiune, caracteristice instituţiilor din sfera justiţiei. 
Fenomenul asigurării raporturilor juridice menţionate 
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se manifestă prin opozabilitatea faţă de eventualele în-
cercări de atentare, prin mecanisme normativ-juridice, 
la statutul firesc al justiţiei, caracterizat prin califica-
tivul „consolidat”. Limitarea competenţei şi a modu-
lui de funcţionare a garanţiilor invocate în procesul de 
manifestare a fenomenului asigurării raporturilor juri-
dice în sfera justiţiei este determinată de însăşi justiţia 
consolidată. Caracterul asigurător al acestor activităţi, 
la nivel de organizare şi funcţionare, se manifestă prin 
protecţie, datorită statutului de autoritate a justiţiei. 
Altfel, în condiţiile de realizare a justiţiei contempo-
rane, tentativele de diminuare a statutului acesteia ar fi        
inevitabile. Anume în scopul valorificării celor relatate 
recent, concluzionăm asupra oportunităţii, utilităţii şi 
obligativităţii garantării principiului imunităţii judecă-
torului, drept condiţie determinantă pentru realizarea 
unei justiţii calitative şi eficiente. 

Dacă încercăm a identifica instituţiile ce formează 
autoritatea judecătorească, vorbim iniţial despre acele 
instituţii care realizează nemijlocit justiţia – instanţele 
judecătoreşti, precum şi despre instituţiile care asigură 
autoadministrarea justiţiei.

 În aspect instituţional, instituţiile ce formează 
justiţia, aflate în tendinţa de constituire şi menţinere 
a statutului de „consolidată”, urmează a fi regăsite în 
norma constituţională. Acest lucru poate fi realizat şi 
la nivel de lege organică, însă autoritatea şi siguranţa 
normei constituţionale, în coraport cu cea menţionată, 
este evidentă. Semnificaţia lingvistică a termenului în 
cauză poate oferi o explicaţie corectă şi exactă a ter-
menului juridic supus interpretării: „Instituţionaliza, 
instituţionalizez, vb. I. Tranz. A face să dobândească un 
caracter instituţional, oficial: a oficializa. Din fr. Insti-
tutionnaliser”19. 

Însă, nu toate instituţiile din sfera justiţiei pot fi re-
flectate în legea fundamentală, ci doar cele principale. 
Vorbim despre instituţionalizarea sistemelor de instanţe 
şi a instituţiei de autoadministrare a justiţiei. La fel, pot 
fi indicate şi alte instituţii care contribuie, într-o formă 
sau alta, la realizarea justiţiei. În contextul celor expuse, 
exemplificăm procesul de instituţionalizare a domeniu-
lui justiţiei prin titlul III, cap. IX al Constituţiei Repu-
blicii Moldova. Un studiu al normelor constituţionale 
din compartimentele respective evidenţiază şi com-
pletează natura fenomenului „instituţionalizării”, prin 
identificarea unor principii de valoare fundamentală, în 
aspect organizaţional şi funcţional, care reflectă însăşi 
esenţa acestor instituţii. Art.116 al Constituţiei – „Sta-
tutul judecătorilor” – expres indică indispensabilitatea 
pentru justiţie a principiilor independenţei, imparţiali-
tăţii şi inamovibilităţii în condiţiile legii. Mecanismele 
şi tehnicile ce determină statutul de justiţie consolidată 
au referinţă și la acest sistem instituţional. Destinaţia şi 
realizarea acestor mecanisme şi tehnici au drept scop 
instituţionalizarea şi menţinerea unui statut viabil al 
justiţiei, capabil a spori autoritatea justiţiei, potrivit va-

lorii sale, solicitată şi acceptată de societatea contem-
porană, statut capabil a permite autorităţii judecătoreşti 
să se impună în procesul competitiv şi de conlucrare cu 
celelalte elemente din structura trihotomică a puterii. 
În context, este regretabilă absenţa reglementării con-
stituţionale cu privire la fenomenul imunităţii; o atare 
reglementare ar exclude orice discuţii şi tentative de 
limitare în domeniu.

În aspect organizaţional, instituţiile care reprezin-
tă, în ansamblul lor, justiţia la fel au la bază anumite 
condiţii care reflectă esenţa unor principii; acestea din 
urmă, la rândul lor, determină justiţia în realizarea ei 
ca fenomen social. Condiţiile menţionate şi contribuie 
la dobândirea de către justiţie a statutului de justiţie 
consolidată. Principiile apreciate ca fiind determina-
torii pentru existenţa unei justiţii consolidate sunt: al 
independenţei, al imparţialităţii şi al inamovibilităţii. 
Apelând la explicaţia lingvistică a verbului „a organiza 
– organiza, organizez, vb.I. Tranz. A face ca un grup 
social, o instituţie etc. să funcţioneze sau să acţione-
ze organic (repartizând însărcinările şi coordonându-le 
conform unui plan adecvat); a stabili şi a coordona mij-
loace tehnice, economice, administrative, astfel încât să 
permită executarea în condiţii optime a unui proces*. 
Refl. A proceda metodic şi ordonat în acţiunile sale, 
a-şi coordona acţiunile orientându-se după un plan; a-şi 
strânge şi a-şi întări forţele*. A pregăti temeinic o ac-
ţiune după un plan bine chibzuit; a întocmi, a alcătui, 
a aranja, a orândui. – Din fr. organiser”20 – identifi-
căm esenţa acestui aspect, ce caracterizează instituţi-
ile în cauză. De regulă, procesele date sunt cuprinse 
normativ în reglementări de natură legislativă, cu sta-
tut de lege organică, cu toate că anumite reglementări 
juridice organizaţionale au expresie constituţională. 
Aspectul organizaţional al instituţiilor care realizează 
justiţia în realitatea juridică contemporană evidenţiază 
o structură internă logic construită, cu competenţe strict 
şi clar determinate. Organizarea calitativă a instituţiilor 
menţionate permite identificarea unor semne caracte-
ristice statutului unei justiţii consolidate şi contribuie 
la realizarea eficientă a principiilor de independenţă, 
imparţialitate şi integritate a justiţiei. Aspectul organi-
zaţional al instituţiilor care realizează justiţia reflectă 
nu numai exercitarea relaţiilor interinstituţionale, ci au 
un rol deosebit, şi nu mai puţin important, în organi-
zarea internă a unei instituţii de realizare nemijlocită a 
justiţiei21 sau a instituţiei cu statut de autoadministrare a 
justiţiei. Imunitatea judecătorului îşi găseşte reflectare 
în manifestarea organizaţională a justiţiei într-o formă 
indirectă, prin intermediul principiilor independenţei, 
imparţialităţii şi inamovibilităţii.

În aspect funcţional, evidenţiem alte mecanisme şi 
tehnici orientate, în ansamblul lor, spre statutul de jus-
tiţie „consolidată”. „Funcţional,-ă, funcţionali,-e, adj. 
1. Care ţine de o funcţie, privitor la o funcţie”22. Drept 
o continuitate logică a aspectelor precedente, vorbim 
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despre manifestarea de independenţă, imparţialitate şi 
integritate funcţională a magistraţilor în sfera realizării 
justiţiei. În procesul de realizare a justiţiei, aspectul de 
funcţionalitate prezintă o finalitate de esenţă a acestui 
sistem de mecanisme şi tehnici, orientate, în complexi-
tatea lor, indiferent de natură şi aspecte, spre identifica-
rea statutului de justiţie „consolidată”; esenţa acestuia 
se exprimă prin impactul social calitativ, fiind identi-
ficat, socialmente, cu dreptatea şi echitatea. Aspectul 
funcţional reflectă nemijlocit eficienţa şi calitatea jus-
tiţiei. Mecanismele şi tehnicile invocate, caracteristice 
atât procesului, cât şi statutului de justiţie consolidată, 
nu sunt numai cu referinţă la funcţionalitatea de natură 
generică a justiţiei în ansamblu, ci şi la funcţionalitatea 
unei instanţe23, complet de magistraţi sau funcţionali-
tatea profesională a magistratului în parte24. Imunitatea 
judecătorului îşi găseşte realizarea complexă anume în 
aspectul funcţional al instituţiilor specifice justiţiei con-
temporane, şi anume, aici se manifestă esenţa justiţiei.

Sintagma „consolidarea justiţiei” reprezintă un pro-
ces dinamic şi continuu, orientat spre identificarea te-
oretică şi realizarea praxiologică a anumitor principii 
caracteristice justiţiei, prin intermediul unei pluralităţi 
de mecanisme şi tehnici. În lingvistică, termenul „con-
solidare” este substantiv şi înseamnă realizarea justiţiei 
în dezvoltarea sa calitativă.

Sintagma „justiţie consolidată” apare în calita-
te de statut, ce caracterizează justiţia, iar termenul 
„consolidat(ă)” – în calitate de adjectiv şi vizează fi-
nalităţile relative ale unui proces dinamic şi perpetuu 
de identificare şi realizare a principiilor justiţiei con-
temporane şi de manifestare a sa în condiţiile statului 
de drept.

Statutul unei justiţii consolidate, ca finalitate, este 
un fenomen ce reprezintă continuitatea şi interacţiunea 
dintre principiile statului de drept şi justiţie, caracteri-
zat prin anumite exigenţe de calitate şi eficienţă. Astfel, 
principiul independenţei justiţiei şi principiul separării 
şi colaborării ramurilor puterii de stat interacţionează 
între ele, în condiţiile de existenţă şi realizare a sta-
tutului de justiţie consolidată, care funcţionează prin 
prisma principiilor fundamentale enumerate anterior 
– independenţa justiţiei, imparţialitatea şi integritatea 
judecătorilor ş.a. O justiţie consolidată nu este un scop 
în sine; statutul menţionat este caracterizat şi printr-un 
proces dinamic de consolidare perpetuă a fenomenului 
justiţiei, în coraport logic cu transformările calitative 
din societate şi, respectiv, cu transformările ce au loc 
în domeniul justiţiei. Statutul justiţiei – consolidat – 
prezumă o strânsă interacţiune între aceste principii, 
care ar împiedica însăşi admiterea unor imixtiuni în do-
meniul justiţiei. În acest context, identificăm anumite 
mecanisme ce asigură menţinerea statutului menţionat, 
realizate prin intermediul instituţiilor de autoadminis-
trare în domeniu, care sunt capabile să înlăture orice 
imixtiune, de orice natură, din procesul de realizare a 

justiţiei. Aceste mecanisme pot fi elucidate prin prisma 
competenţei de reglementare normativă, în corespun-
dere cu normele naţionale constituţionale şi legislative. 
Şi nu este relevantă natura acestei imixtiuni. Fie ele de 
natură instituţională, organizaţională sau funcţională, 
statutul justiţiei consolidate, în manifestarea sa praxi-
ologică, demonstrează capacităţi de opozabilitate faţă 
de anumite transformări ilegale. Iniţial, s-ar părea că o 
justiţie consolidată este o justiţie în proces de stagnare, 
o justiţie ce rămâne în urmă faţă de dezvoltarea socială. 
Realitatea este alta. O justiţie consolidată are un poten-
ţial doctrinar şi praxiologic incontestabil – instruirea şi 
experienţa magistraţilor, abilităţi ce pot fi utilizate la 
capacitate maximă în condiţiile unui regim democra-
tic. O justiţie consolidată reprezintă un ansamblu de 
magistraţi, formând, din punct de vedere psihologic, o 
entitate profesională conştientă, orientată spre perfec-
ţionarea justiţiei în toate aspectele ei. Pot fi elaborate 
regulamente ce ar garanta claritatea, consecutivitatea, 
transparenţa şi obiectivitatea procesului de promovare 
în cariera de magistrat, de atragere la răspundere disci-
plinară a magistraţilor etc. Generalitatea menţionată nu 
va impiedica instituţia de autoadministrare să adopte 
şi regulamente cu caracter mai restrâns, cum ar fi, spre 
exemplu, reglementări privind evidenţa şi scoaterea la 
concurs a locurilor vacante de judecători ş.a.

Consolidarea justiţiei poate fi definită drept un proces 
perpetuu de modernizare instituţională, organizaţională 
şi funcţională a instituţiilor statale şi sociale, identifi-
cat şi valorificat de justiţie însăşi, în scopul definitivării 
statutului de natură generică a justiţiei, viabil în cadrul 
concurenţei dintre elementele structurii trihotomice a 
puterii şi înzestrat cu funcţii de autoperfecţionare şi 
control al legalităţii şi calităţii justiţiei. Esenţa unei jus-
tiţii consolidate se manifestă prin perceperea finalităţii 
de dezvoltare dinamică şi această finalitate este una re-
lativă, determinată fiind de nivelul de dezvoltare a so-
cietăţii umane, în toate aspectele sale de complexitate. 
Este important de menţionat că termenul „consolidare” 
în sintagma „justiţie consolidată” înseamnă capacitate 
de ordin organizaţional şi funcţional, caracteristică na-
turii şi exigenţelor justiţiei contemporane într-un stat 
cu regim democratic de guvernare. Justiţia consolida-
tă este reflecţia unui statut special al organelor justiţi-
ei, generator de competenţe eficiente în manifestarea 
funcţională a justiţiei în cadrul structurii trihotomice a 
puterii statului contemporan. La fel, justiţia consolida-
tă, prin capacitatea ei de autoreglare normativă, gene-
rează un sistem bine organizat de mecanisme juridice, 
capabile a pune în funcţionare prevederile normative 
din domeniu.

Datorită statutului său dinamic şi în calitate de fi-
nalitate, justiţia consolidată poate fi identificată prin 
prisma mai multor accepţiuni, care profilează esenţa 
acesteia. Astfel, din perspectivă socială, justiţia con-
solidată este o entitate normativă şi instituţională, or-



27

Nr. 11, 2012 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

ganizată şi determinată de abilităţi autonome de inter-
pretare cazuală a regulilor juridice şi apreciată, graţie 
caracterului său autoritar, manifestându-se drept o au-
toritate absolută în domeniu; din perspectivă juridică, 
justiţia consolidată este un sistem complex, constituit 
din reglementări normativ-juridice, ce confirmă esenţe 
specifice în cadrul interpretării cazuale a dreptului de 
către instanţele judecătoreşti, cu autoritate şi capacitate 
decizională stabilite prin lege. Din perspectivă psiho-
logică, justiţia consolidată poate fi caracterizată prin 
prisma a două puncte de referinţă. În aspect psiholo-
gic general, justiţia consolidată constituie un sistem de 
instituţii şi norme juridice, orientate spre identificarea, 
în mod independent, a dreptăţii şi echităţii generale în 
societatea umană. În aspect psihologic special, justi-
ţia consolidată reprezintă un sistem de norme juridice 
de natură instituţională, organizaţională şi funcţională, 
orientate spre formarea statutului unei autorităţi com-
petente a soluţiona în mod independent, potrivit re-
glementărilor normativ-juridice, orice litigiu de natură 
juridică, pornind de la esenţa axiologică a dreptăţii şi 
echităţii. 

Aşadar, justiţia consolidată are un statut special, 
stabilit prin reglementări normativ-juridice, orientate 
spre identificarea competenţelor funcţionale ale unei 
autorităţi sistemice absolute. Pluritatea accepţiunilor 
ne demonstrează complexitatea fenomenului justiţiei 
în general şi a fenomenului justiţiei consolidate, în spe-
cial. La fel, prin intermediul accepţiunilor evidenţiate, 
ne permitem să dăm aprecieri arealului de manifestare 
a justiţiei consolidate şi transformărilor calitative ce ur-
mează a fi sesizate şi realizate. O justiţie consolidată 
nu reprezintă doar impactul fenomenului juridic asupra 
vieţii sociale şi juridice. Transformări de natură calita-
tivă urmează a fi promovate şi realizate în mai multe 
domenii: social, politic, psihologic etc. Transformările 
de natură juridică apar numai într-o finalitate de mani-
festare. Manifestarea funcţională a justiţiei consolidate 
stabileşte un coraport logic şi calitativ avansat între fe-
nomenul dreptului şi statul de drept. Identificăm, ast-
fel, o nouă interpretare a statului de drept şi o trăsătură 
calitativă deosebită a justiţiei, prin atribuirea califica-
tivului de „consolidată” anume statutului de autoritate 
acestui fenomen – statut care nu poate fi contestat de 
către reprezentanţii celorlalte ramuri ale puterii de stat. 
Statutul în cauză nu poate fi afectat nici prin interme-
diul unor reglementări normativ-juridice unilaterale ale 
legislativului, orientate spre limitări de natură organi-
zaţională şi funcţională a justiţiei. Orice reglementare 
în domeniu urmează a fi consultată prin implicarea 
activă a organului superior de autoadministrare a jus-
tiţiei naţionale. Totodată, acest statut include abilităţi 
capabile să preîntâmpine un eventual atentat asupra 
independenţei generale a justiţiei în ansamblu, a unei 
instanţe sau a unui magistrat în parte. Evident, identi-
ficarea statutului de justiţie consolidată nu presupune 

„sacralizarea” acestui fenomen şi tolerarea manifestări-
lor negative tradiţionale sistemului, cum ar fi incapaci-
tatea decizională, inconsecvenţa decizională, corupţia, 
incompetenţa, lipsa de responsabilitate a magistraţilor 
ş.a. Dimpotrivă, statutul de justiţie consolidată confir-
mă capacitatea decizională în sfera autoadministrării 
justiţiei de a preîntâmpina şi înlătura operativ imper-
fecţiunile caracteristice sistemului. 

Revenind la coraportul dintre procesul de conso-
lidare a justiţiei şi statutul de justiţie consolidată, in-
tenţionăm a accentua caracterul continuu şi dinamic, 
caracteristic atât procesului, cât şi statutului supus cer-
cetării. Complexitatea angajamentului ne determină să 
efectuăm o caracteristică mai detaliată a fenomenului 
justiţiei consolidate. Astfel, statutul de justiţie conso-
lidată, sub aspect juridic, poate fi divizat convenţional 
în două mari compartimente, în funcţie de competenţă: 
1) cu referinţă la capacitatea calitativă decizională, ma-
nifestată în domeniul autoadministrării organizaţiona-
le şi al evaluării funcţionale a justiţiei; 2) cu referinţă 
la capacitatea decizională în procesul de manifestare 
funcţională a justiţiei, o capacitate decizională inde-
pendentă, proprie oricărui magistrat şi oricărei instanţe, 
rezultatele finale ale cărora pot fi supuse numai con-
trolului judecătoresc. Gestionarea statutului menţionat 
este realizată de Consiliul Superior al Magistraturii în 
aspect organizaţional şi de Curtea Supremă de Justiţie 
şi Curtea Constituţională, în aspectul funcţional, speci-
fic justiţiei în ansamblu. Şi, în context, este regretabilă 
tăcerea Consiliului Superior al Magistraturii al Repu-
blicii Moldova în condiţiile tentativelor de limitare a 
imunităţii judecătorului.

În procesul de manifestare a celui dintâi aspect, 
accentuăm valoarea capacităţii de autoadministrare a 
autorităţii judecătoreşti, care, în condiţiile unei justiţii 
consolidate, necesită sporirea potenţialului decizional 
în domeniul accederii şi promovării în cariera de magis-
trat, în sfera reglementării responsabilităţii magistraţi-
lor faţă de activitatea prestată, a activităţii psihosociale 
a acestora în condiţiile unui regim democratic, precum 
şi identificarea situaţiilor de răspundere a magistraţilor 
în caz de comitere a unor fapte care, într-un fel sau al-
tul, afectează imaginea justiţiei şi valorile statului de 
drept. Formele de organizare a consiliului de autoad-
ministrare nu sunt relevante. Trebuie să fie o entitate 
unică, cu compartimente structural specializate25 sau un 
„moderator” al anumitor structuri colegiale specializa-
te, caracterizate, în organizare şi activitate, prin sintag-
ma de „pe lângă”26.

În cel de-al doilea aspect, manifestarea valorică a 
justiţiei consolidate presupune realizarea acesteia po-
trivit indicilor de eficienţă şi calitate, ca modalitate de 
exercitare a funcţiei respective în stat. Funcţia jurisdic-
ţională, deşi poate fi pe larg interpretată, este realizată 
de către instanţele judecătoreşti în majoritatea situaţiilor 
de caz. Capacitatea recunoscută prin prisma calificati-
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vului „consolidată”, atribuit justiţiei în manifestarea as-
pectuală menţionată, denotă necesitatea garantării unei 
pregătiri profesionale avansate a magistraţilor. Rolul de 
lider în domeniu, la nivel naţional, este realizat de in-
stanţa judecătorească superioară – în condiţiile noastre, 
Curtea Supremă de Justiţie27 şi de instanţa de jurisdicţie 
constituţională, dacă aceasta este identificată separat.

Un argument în plus, în favoarea justiţiei consolidate 
şi a utilităţii ei sociale şi juridice pentru regimul demo-
cratic contemporan am dobândi prin punerea anumitor 
accente asupra aspectului funcţional al justiţiei. Analo-
gia axiologică existentă între statutul magistratului şi 
statutul instanţei şi al sistemului de instanţe este de o 
importanţă deosebită. Altfel spus, un element al justiţi-
ei, cum este magistratul, în cadrul justiţiei consolidate, 
posedă, la fel, un statut ce include în sine un sistem 
de drepturi subiective şi, evident, obligaţiuni juridice 
speciale, un statut imun la tentativele de penetrare din 
partea fenomenului politic sau a interesatului într-un 
oarecare caz. În atare condiţii, n-ar fi posibilă limitarea 
imunităţii judecătorului. Limitarea discutată atrofiază 
responsabilitatea judecătorului, care, intenţionând a 
se eschiva de la un eventual risc, ar favoriza statul sau 
organele acestuia, nesocotind, la rândul său, spiritul şi 
esenţa justiţiei contemporane. Justiţia consolidată nu se 
manifestă prin opoziţie faţă de anumite fenomene so-
ciale; din contra, capacitatea garantată graţie statutului 
de justiţie consolidată prezumă o colaborare construc-
tivă în toate domeniile sociostatale în care îşi găseşte 
implicare fenomenul juridicului. Şi, în acest context, 
o justiţie consolidată este caracterizată prin aprecierea 
obiectivă a autorităţii nu numai de către celelalte orga-
ne şi instituţii statale, dar şi de către oricare altă entita-
te socială sau de oricare individ, activitatea cărora are 
vreo corelaţie cu fenomenul juridic. Imunitatea judecă-
torului poate fi limitată doar într-o societate bolnavă, 
nedemocratică; regimul democratic, dimpotrivă, este 
terenul fructuos pentru descoperirea şi redescoperirea 
esenţei axiologice depline a justiţiei consolidate.
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SUMMArY
The merger by acquisition shall mean the operation whereby one or more companies are wound up 

without going into liquidation and transfer to another all their assets and liabilities in exchange for the 
issue to the shareholders of the company or companies being acquired of shares in the acquiring company 
and a cash payment, if any, not exceeding 10 % of the nominal value of the shares so issued or, where 
they have no nominal value, of their accounting par value.

Merger by the formation of a new company shall mean the operation whereby several companies 
are wound up without going into liquidation and transfer to a company that they set up all their assets 
and liabilities in exchange for the issue to their shareholders of shares in the new company and a cash 
payment, if any, not exceeding 10 % of the nominal value of the shares so issued or, where they have no 
nominal value, of their accounting par value.

P
societăţilor comerciale pe acţiuni, presupune coordona-
rea legislaţiilor statelor-membre ale Uniunii Europene 
privind fuziunile societăţilor pe acţiuni şi introducerea 
în dreptul tuturor statelor-membre a unor dispoziţii pri-
vind fuziunile.

Este foarte important ca acţionarii societăţilor care 
fuzionează să fie informaţi în mod corespunzător şi 
obiectiv, iar drepturile acestora să fie protejate în mod 
adecvat. În ceea ce priveşte protejarea drepturilor sa-
lariaţilor în cazul transferului de întreprinderi, unităţi 
sau părţi de întreprinderi sau unităţi, acestea sunt re-
glementate de Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 
12 martie 2001 privind apropierea legislaţiei statelor-
membre referitoare la menţinerea drepturilor lucrăto-
rilor în cazul transferului de întreprinderi, unităţi sau 
părţi de întreprinderi sau unităţi. 

În prezent, fuziunile societăţilor comerciale pe ac-
ţiuni în Uniunea Europeană sunt reglementate prin 
Directiva 2011/35/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 5 aprilie 2011 privind fuziunile socie-
tăţilor comerciale pe acţiuni1 (în continuare – Directiva 
2011/35/UE) şi prin Directiva 2005/56/CE a Parlamen-
tului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2005 
privind fuziunile transfrontaliere ale societăţilor co-
merciale pe acţiuni2 (în continuare – Directiva 2005/56/
CE). 

După cum rezultă din art.2 al Directivei 2011/35/
UE, fuziunea se poate efectua: 

prin absorbţia uneia sau mai multor societăţi de a) 
către o altă societate şi 

prin constituirea unei noi societăţi.b) 
Potrivit art.3 al Directivei 2011/35/UE, fuziunea 

prin absorbţie înseamnă operaţiunea prin care una 
sau mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra 
în lichidare şi transferă toate activele şi pasivele lor 
unei alte societăţi, în schimbul emiterii către acţio-

narii societăţii sau societăţilor absorbite, de acţiuni 
la societatea absorbantă şi, eventual, al unei plăţi în 
numerar de maximum 10% din valoarea nominală 
sau, în absenţa acesteia, din echivalentul contabil al 
acţiunilor astfel emise.

În înţelesul Directivei 2011/35/UE, art.4, fuziunea 
prin constituirea unei noi societăţi înseamnă operaţiu-
nea prin care mai multe societăţi sunt dizolvate fără a fi 
lichidate şi transferă toate activele şi pasivele lor unei 
societăţi pe care o constituie, în schimbul emiterii către 
acţionarii lor de acţiuni la societatea nou-constituită şi, 
eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10% din 
valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, din echiva-
lentul contabil al acţiunilor astfel emise.

Directiva 2011/35/UE permite unui stat-membru să 
prevadă în legislaţia sa că fuziunea prin absorbţie/fuzi-
unea prin constituirea unei noi societăţi poate fi, de ase-
menea, realizată, dacă una sau mai multe dintre socie-
tăţile absorbite/societăţile care încetează să mai existe 
sunt în lichidare, impunându-se condiţia ca această op-
ţiune să fie limitată la societăţile care nu au început încă 
repartizarea activelor între acţionari. 

Directiva 2011/35/UE prevede şi procesul de fuziu-
ne a societăţilor comerciale pe acţiuni. Astfel o primă 
etapă o constituie întocmirea proiectului de fuziune 
de către organele administrative sau de conducere ale 
societăţilor care fuzionează, care trebuie să conţină cel 
puţin următoarele menţiuni: 

(a) forma juridică, denumirea şi sediul social al so-
cietăţilor care fuzionează;

(b) rata de schimb a acţiunilor şi valoarea eventua-
lelor plăţi în numerar;

(c) condiţiile de alocare a acţiunilor la societatea 
absorbantă; 

(d) data de la care deţinerea acestor acţiuni conferă 
acţionarilor dreptul de a participa la beneficii, precum 
şi orice condiţii speciale care afectează acest drept;

(e) data de la care tranzacţiile societăţii absorbite 
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sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparţi-
nând societăţii absorbante;

(f) drepturile acordate de societatea absorbantă de-
ţinătorilor de acţiuni care conferă drepturi speciale şi 
deţinătorilor de titluri, altele decât acţiuni, sau măsurile 
propuse în privinţa acestora;

(g) orice avantaj special acordat experţilor, care ac-
ţionează în numele societăţilor care fuzionează şi care 
întocmesc un raport scris către acţionari privind propu-
nerea de fuziune, precum şi membrilor organelor admi-
nistrative, de conducere, de supraveghere şi control ale 
societăţilor care fuzionează.

Următoarea etapă o constituie publicarea proiec-
tului de fuziune. Publicarea proiectului de fuziune se 
va efectua în conformitate cu prevederile Directivei 
2009/101/CE a Parlamentului European şi a Consiliu-
lui din 16 septembrie 2009 de coordonare, în vederea 
echivalării, a garanţiilor impuse societăţilor în statele-
membre, în înţelesul art. 48 al doilea paragraf din Tra-
tat, pentru protejarea intereselor asociaţilor sau terţilor3 
(în continuare – Directiva 2009/101/CE).

Conform art.3 al Directivei 2009/101/CE, în fiecare 
stat-membru, fie la registrul central, fie la registrul co-
mercial sau registrul societăţilor, se deschide un dosar 
pentru fiecare dintre societăţile înregistrate în registrul 
în cauză.

Statele-membre se asigură că societăţile au un iden-
tificator unic, care permite identificarea lor fără echi-
voc în comunicarea dintre registre prin intermediul 
sistemului de interconectare a registrelor centrale, ale 
comerţului şi ale societăţilor, denumit „sistemul de in-
terconectare a registrelor”. Acest identificator unic in-
clude, cel puţin, elemente care să permită identificarea 
statului-membru al registrului, registrul naţional de ori-
gine, numărul societăţii din registrul respectiv şi, dacă 
este cazul, elemente pentru a evita erorile de identifi-
care.

Actele şi informaţiile care urmează a fi publicate tre-
buie păstrate în dosar sau înregistrate în registru. Este 
necesar ca statele-membre ale Uniunii Europene să se 
asigure că va fi posibilă depunerea pe cale electronică, 
de către societăţi, precum şi de alte persoane şi organis-
me care trebuie să notifice sau să participe la notificare, 
a tuturor actelor şi informaţiilor care trebuie publicate. 
De asemenea, statele-membre pot obliga toate societă-
ţile sau anumite categorii de societăţi să depună toate 
actele şi informaţiile respective sau o parte dintre aces-
tea pe cale electronică. 

Proiectul de fuziune trebuie publicat pentru fiecare 
dintre societăţile care fuzionează, cu cel puţin o lună 
înainte de data adunării generale care urmează să se 
pronunţe asupra proiectului de fuziune.

Directiva 2011/35/UE exonerează societăţile co-
merciale care fuzionează de obligaţia de publicare cu 
condiţia ca, pentru o perioadă continuă, începând cu 
cel puţin o lună înainte de data fixată pentru adunarea 
generală care urmează să decidă cu privire la proiectul 
de fuziune şi încheindu-se nu mai devreme de finalul 
adunării respective, să pună în mod gratuit la dispozi-

ţia publicului proiectul fuziunii respective pe propria 
sa pagină de internet. Statele-membre nu condiţionează 
această exonerare de alte obligaţii sau restricţii decât 
cele necesare pentru a asigura securitatea paginii de 
internet şi a autenticităţii documentelor şi pot impune 
astfel de obligaţii sau restricţii numai în măsura în care 
acestea sunt proporţionale cu realizarea obiectivelor re-
spective. Prin derogare, statele-membre pot solicita ca 
publicarea să fie efectuată prin intermediul platformei 
electronice centrale a Buletinului naţional desemnat de 
statul-membru în acest sens. Alternativ, statele-mem-
bre pot solicita ca publicarea respectivă să fie efectu-
ată pe orice altă pagină de internet desemnată în acest 
scop de ele. În cazul în care recurg la una dintre aceste 
posibilităţi, statele-membre se asigură că nu se impune 
societăţilor comerciale o taxă specială pentru o astfel 
de publicare. 

Dacă se utilizează o altă pagină de internet decât 
platforma electronică centrală, pe platforma electroni-
că centrală cu cel puţin o lună înaintea datei la care este 
programată adunarea generală, se publică o referinţă 
care oferă acces la pagina respectivă de internet. În re-
ferinţă se va menţiona data publicării pe pagina de in-
ternet a proiectului de fuziune şi trebuie să fie accesibi-
lă în mod gratuit publicului. Nu se impune societăţilor 
comerciale o taxă specială pentru această publicare.

O altă etapă a fuziunii societăţilor comerciale pe ac-
ţiuni o constituie aprobarea proiectului de fuziune şi 
a modificărilor din statut de către adunările generale 
ale fiecăreia dintre societăţile care fuzionează. Apro-
barea trebuie adoptată cu o majoritate de cel puţin două 
treimi din voturile aferente acţiunilor sau capitalului 
subscris reprezentate. Directiva 2011/35/UE admite că 
fuziunea poate fi aprobată cu o majoritate simplă de vo-
turi, cu condiţia să fie reprezentat cel puţin jumătate din 
capitalul social. 

Pentru situaţia în care există mai multe categorii 
de acţiuni, decizia privind fuziunea constituie obiectul 
unui vot separat cel puţin pentru fiecare categorie de 
acţionari ale căror drepturi sunt afectate de operaţiune. 

În cazul fuziunii prin absorbţia uneia sau mai multor 
societăţi de către o altă societate, legislaţia unui stat-
membru poate să nu impună aprobarea fuziunii de către 
adunarea generală a societăţii absorbante, cu condiţia 
îndeplinirii următoarelor cerinţe: 

(a) publicitatea trebuie să aibă loc, pentru societatea 
absorbantă, cu cel puţin o lună înainte de data stabili-
tă pentru adunarea generală a societăţii sau societăţilor 
absorbite care trebuie să se pronunţe asupra proiectului 
de fuziune; 

(b) cu cel puţin o lună înainte de data stabilită pentru 
adunarea generală a societăţii sau societăţilor absorbite 
care trebuie să se pronunţe asupra proiectului de fuzi-
une, toţi acţionarii societăţii absorbante trebuie să aibă 
dreptul de a consulta documentele de fuziune la sediul 
social al societăţii absorbante; 

(c) unul sau mai mulţi acţionari ai societăţii absor-
bante, care deţin acţiuni pentru un procent minim din 
capitalul subscris, trebuie să aibă dreptul de a solicita 



31

Nr. 11, 2012 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

convocarea unei adunări generale a societăţii absorban-
te pentru a se pronunţa asupra aprobării fuziunii, pro-
centul minim fiind stabilit la maximum 5%. 

Următoarea etapă în realizarea fuziunii o constituie 
întocmirea unui raport scris privind proiectul de fu-
ziune de către organele de administrare sau de con-
ducere ale fiecăreia dintre societăţile comerciale care 
fuzionează. 

Raportul trebuie să fie detaliat şi să explice pro-
iectul de fuziune, să precizeze fundamentul juridic şi 
economic al proiectului, în special cu privire la rata de 
schimb a acţiunilor şi să descrie orice dificultăţi specia-
le de evaluare survenite. 

O altă etapă constă în întocmirea raportului de 
analiză a propunerii de fuziune de către unul sau mai 
mulţi experţi. Astfel, pentru fiecare dintre societăţile 
care fuzionează, unul sau mai mulţi experţi, acţionând 
în numele societăţilor care fuzionează, dar independent 
de acestea, desemnaţi sau agreaţi de către o autorita-
te administrativă sau judecătorească, analizează pro-
punerea de fuziune şi întocmesc un raport scris către 
acţionari. Totuşi, legislaţia unui stat-membru poate să 
prevadă desemnarea unuia sau mai multor experţi inde-
pendenţi pentru toate societăţile care fuzionează, dacă 
desemnarea se face de către o autoritate judecătorească 
sau administrativă, la solicitarea comună a societăţi-
lor respective. Experţii pot fi, în funcţie de legislaţia 
fiecărui stat-membru, persoane fizice sau juridice, sau 
societăţi.

Raportul trebuie să conţină declaraţia experţilor, 
în care aceştia menţionează dacă, în opinia lor, rata de 
schimb a acţiunilor este corectă şi rezonabilă. Declara-
ţia trebuie cel puţin să indice metoda/metodele utilizate 
pentru obţinerea ratei propuse pentru schimbul de acţi-
uni şi dacă metoda/metodele respective sunt adecvate 
pentru cazul în speţă, să menţioneze valorile obţinute 
prin utilizarea fiecăreia dintre aceste metode şi să emită 
o opinie privind importanţa relativă atribuită metodelor 
în cauză pentru obţinerea valorii decise.

Directiva 2011/35/UE în art.11 dispune că toţi ac-
ţionarii au dreptul de a consulta la sediul social, cu cel 
puţin o lună înainte de data adunării generale care ur-
mează să se pronunţe asupra proiectului de fuziune, cel 
puţin următoarele documente: 

(a) proiectul de fuziune;
(b) conturile şi rapoartele anuale ale societăţilor 

care fuzionează pentru cele trei exerciţii financiare an-
terioare; 

(c) după caz, o situaţie contabilă întocmită nu mai 
devreme de prima zi a celei de a treia luni anterioare 
datei proiectului de fuziune, dacă cele mai recente con-
turi anuale au fost întocmite pentru un exerciţiu finan-
ciar încheiat cu mai mult de şase luni înainte de această 
dată. Totuşi, nu este necesară o situaţie contabilă dacă 
societatea publică un raport financiar semestrial în con-
formitate cu art.5 al Directivei 2004/109/CE a Parla-
mentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 
2004 privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă 
în ceea ce priveşte informaţia referitoare la emitenţii 

ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare 
pe o piaţă reglementată4 şi îl pune la dispoziţia acţio-
narilor. De asemenea, statele-membre pot decide că nu 
este necesară o situaţie contabilă în cazul în care toţi 
acţionarii şi deţinătorii de alte titluri care conferă drept 
de vot fiecăreia dintre societăţile implicate în fuziune 
au convenit în acest sens; 

(d) după caz, rapoartele organelor de administrare 
sau de conducere ale societăţilor comerciale care fuzi-
onează; 

(e) după caz, raportul întocmit de către experţi.
Potrivit Directivei 2011/35/UE, art.11, alin.(2), le-

gislaţia unui stat-membru poate să prevadă că nu este 
necesar să se efectueze un nou inventar fizic, iar evalu-
ările înregistrate în ultimul bilanţ sunt modificate doar 
pentru a reflecta intrările din registrele contabile. To-
tuşi, se va ţine cont de amortizări şi provizioane inte-
rimare şi de modificări semnificative ale valorii reale 
neînregistrate în registre. 

Fiecare acţionar este în drept să solicite şi să obţină 
gratuit copii integrale, sau parţiale, ale documentelor. 
Dacă un acţionar a fost de acord ca pentru comunicarea 
de informaţii societatea să utilizeze mijloace electroni-
ce, se pot trimite asemenea copii prin poşta electroni-
că. 

Nu este necesar ca o societate comercială să pună la 
dispoziţie la sediul său social documentele menţionate 
mai sus, dacă pentru o perioadă continuă, începând cu 
cel puţin o lună înainte de data fixată pentru adunarea 
generală care urmează să decidă cu privire la proiectul 
de fuziune şi încheindu-se nu mai devreme de finalul 
adunării respective, le pune la dispoziţie, pe pagina sa 
de internet. 

Întocmirea şi certificarea proiectului de fuziune 
este o altă etapă a realizării fuziunii societăţilor comer-
ciale pe acţiuni. 

În cazul fuziunii prin constituirea unei noi societăţi, 
proiectul de fuziune şi, dacă sunt conţinute într-un do-
cument separat, actul constitutiv sau proiectul de act 
constitutiv şi statutul, sau proiectul de statut al noii so-
cietăţi, trebuie să fie aprobate de adunarea generală a 
fiecăreia dintre societăţile care încetează să mai existe.

Dacă legislaţia unui stat-membru nu prevede con-
trolul preventiv judecătoresc sau administrativ al lega-
lităţii fuziunilor sau dacă acest control nu se referă la 
toate actele juridice necesare pentru fuziune, procesele-
verbale ale adunărilor generale care decid asupra fuzi-
unii şi, dacă este cazul, contractul de fuziune încheiat 
ca urmare a acestor adunări generale se întocmesc şi se 
certifică în forma legală adecvată. În cazurile în care 
fuziunea nu trebuie aprobată de adunările generale ale 
societăţilor care fuzionează, proiectul de fuziune este 
întocmit şi certificat în forma legală adecvată. 

Notarul sau autoritatea competentă să întocmească 
şi să certifice documentul în forma legală adecvată tre-
buie să verifice şi să ateste existenţa şi legalitatea acte-
lor şi a formalităţilor impuse societăţii comerciale pen-
tru care acţionează notarul sau autoritatea competentă 
respectivă şi ale proiectului de fuziune.
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Data de la care fuziunea produce efecte este deter-
minată conform prevederilor legislaţiilor statelor-mem-
bre. 

Directiva 2011/35/UE în art.19 dispune că o fuzi-
une prin absorbţie are următoarele efecte ipso jure şi 
simultan: 

(a) transferul, atât între societatea absorbită şi so-
cietatea absorbantă, cât şi în ceea ce priveşte terţii, a 
tuturor activelor şi pasivelor societăţii absorbite către 
societatea absorbantă; 

(b) acţionarii societăţii absorbite devin acţionari ai 
societăţii absorbante; 

(c) societatea absorbită încetează să mai existe.
Adoptarea de către statele-membre a dispoziţiilor 

privind nulitatea fuziunilor este condiţionată de înde-
plinirea următoarelor cerinţe: 

(a) nulitatea trebuie pronunţată prin hotărâre jude-
cătorească. Prin derogare, legislaţia unui stat-membru 
poate să prevadă pronunţarea nulităţii unei fuziuni de 
către o autoritate administrativă, dacă o astfel de deci-
zie poate fi contestată în instanţă;

(b) fuziunile pot fi declarate nule doar dacă legali-
tatea lor nu a fost supusă controlului preventiv judecă-
toresc sau administrativ, dacă nu au fost întocmite sau 
certificate în forma legală adecvată sau dacă se arată că 
decizia adunării generale este nulă sau poate fi anulată 
în conformitate cu dreptul intern; 

(c) procedurile de anulare nu pot fi iniţiate după ex-
pirarea unui termen de şase luni de la data la care fuzi-
unea este opozabilă persoanei care invocă nulitatea sau 
dacă situaţia a fost rectificată; 

(d) dacă neregula care poate conduce la anularea 
unei fuziuni poate fi remediată, instanţa competentă 
acordă societăţilor implicate un termen pentru rectifi-
carea situaţiei; 

(e) hotărârea de pronunţare a nulităţii fuziunii se pu-
blică în modul prevăzut de legislaţia fiecărui stat-mem-
bru în conformitate cu art.3 al Directivei 2009/101/
CE;

(f) opoziţia terţilor, dacă legislaţia unui stat-membru 
prevede acest lucru, poate fi exprimată doar în termen 
de şase luni de la publicarea hotărârii în modul prevă-
zut în Directiva 2009/101/CE; 

(g) hotărârea care pronunţă nulitatea fuziunii nu 
aduce atingere prin ea însăşi valabilităţii obligaţiilor în 
sarcina sau în beneficiul societăţii absorbante, angajate 
înainte de publicarea hotărârii şi după data de la care 
fuziunea produce efecte; 

(h) societăţile care au participat la fuziune poartă 
răspunderea comună şi indivizibilă pentru obligaţiile 
societăţii absorbante. 

În privinţa societăţilor aflate sub incidenţa legisla-
ţiilor interne, statele-membre adoptă dispoziţii privind 
operaţiunea prin care una sau mai multe societăţi sunt 
dizolvate, fără a intra în lichidare, şi transferă toate ac-
tivele şi pasivele lor unei alte societăţi, care deţine toate 
acţiunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot în 
adunarea generală.

În ceea ce priveşte fuziunile transfrontaliere, aces-

tea sunt reglementate prin Directiva 2005/56/CE, care 
se aplică fuziunilor de societăţi comerciale pe acţiuni, 
constituite în conformitate cu dreptul unui stat-membru 
şi care îşi au sediul social, administraţia centrală sau 
sediul principal în interiorul Uniunii Europene, cu con-
diţia ca cel puţin două dintre ele să fie reglementate de 
dreptul unor state-membre diferite. 

Directiva 2005/56/CE în art.2 defineşte fuziunea ca 
fiind o operaţiune prin care: 

(a) una sau multe societăţi comerciale care, ca ur-
mare a dizolvării fără lichidare, îşi transferă toate acti-
vele şi pasivele unei alte societăţi existente, societatea 
absorbantă, în schimbul emiterii către asociaţi a unor 
titluri de valoare sau acţiuni reprezentând capitalul ce-
leilalte societăţi şi, după caz, prin efectuarea unei plăţi 
în numerar care nu depăşeşte 10% din valoarea nomi-
nală sau, în absenţa unei valori nominale, din valoarea 
contabilă nominală a titlurilor de valoare sau acţiunilor 
respective, sau 

(b) două sau multe societăţi comerciale care, ca ur-
mare a dizolvării fără lichidare, îşi transferă toate acti-
vele şi pasivele unei societăţi pe care o constituie, noua 
societate, în schimbul emiterii către asociaţi a unor ti-
tluri de valoare sau acţiuni reprezentând capitalul aces-
tei noi societăţi şi, după caz, prin efectuarea unei plăţi 
în numerar care nu depăşeşte 10% din valoarea nomi-
nală sau, în absenţa unei valori nominale, din valoarea 
contabilă nominală a titlurilor de valoare sau acţiunilor 
respective, sau 

(c) o societate comercială care, ca urmare a dizolvă-
rii fără lichidare, îşi transferă toate activele şi pasivele 
către societatea care deţine toate titlurile de valoare sau 
acţiunile reprezentând capitalul său.

După cum rezultă din definiţia dată, observăm că şi 
potrivit Directivei 2005/56/CE fuziunea poate fi reali-
zată în două modalităţi: prin absorbţie şi prin constitui-
rea unei societăţi noi.

Pentru realizarea fuziunilor transfrontaliere, Direc-
tiva 2005/56/CE impune următoarele condiţii:

(a) fuziunile transfrontaliere sunt posibile numai 
între formele de societăţi care pot fuziona în temeiul 
dreptului intern al statelor-membre în cauză şi 

(b) o societate care participă la o fuziune transfron-
talieră trebuie să respecte dispoziţiile şi formalităţile 
dreptului intern căreia i se supune, care, în special, se 
referă la procesul decizional referitor la fuziune şi, lu-
ând în considerare natura transfrontalieră a fuziunii, la 
protecţia creditorilor societăţilor care fuzionează, a ti-
tularilor de creanţe şi a titularilor de titluri de valoare 
sau acţiuni. 

Pentru realizarea fuziunii transfrontaliere, organul 
de conducere sau administrativ al fiecăreia dintre soci-
etăţile care fuzionează, elaborează un proiect comun de 
fuziune transfrontalieră, în care trebuie să fie inserată 
cel puţin următoarea informaţie: 

(a) forma, denumirea şi sediul social al societăţilor 
care fuzionează şi cele propuse pentru societatea care 
rezultă în urma fuziunii transfrontaliere; 

(b) raportul aplicabil schimbului titlurilor de valoa-



33

Nr. 11, 2012 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

re sau acţiunilor care reprezintă capitalul societăţii şi 
valoarea oricărei plăţi în numerar; 

(c) modalităţile de distribuire a titlurilor de valoare 
sau acţiunilor reprezentând capitalul societăţii care re-
zultă în urma fuziunii transfrontaliere; 

(d) posibilele repercusiuni ale fuziunii transfrontali-
ere asupra forţei de muncă; 

(e) data începând cu care deţinerea titlurilor de va-
loare sau a acţiunilor care reprezintă capitalul societăţii 
dau dreptul deţinătorilor să participe la profit, precum 
şi toate condiţiile speciale care afectează acest drept; 

(f) data începând cu care tranzacţiile societăţilor 
care fuzionează sunt tratate din punct de vedere conta-
bil ca aparţinând societăţii care rezultă în urma fuziunii 
transfrontaliere; 

(g) drepturile acordate de societatea care rezultă în 
urma tranzacţiei transfrontaliere membrilor care se bu-
cură de drepturi speciale sau deţinătorilor de titluri de 
valoare, altele decât acţiuni reprezentând capitalul soci-
etăţii sau măsurile propuse cu privire la aceştia; 

(h) toate avantajele speciale acordate experţilor care 
examinează proiectul comun privind condiţiile tranzac-
ţiei transfrontaliere sau membrilor organelor adminis-
trative, de conducere, de supraveghere sau de control 
ale societăţilor care fuzionează; 

(i) statutul societăţii care rezultă în urma fuziunii 
transfrontaliere; 

(j) după caz, informaţii privind procedurile de stabi-
lire, a modalităţilor de participare a salariaţilor la defi-
nirea drepturilor de participare ale acestora la societatea 
care rezultă în urma fuziunii transfrontaliere; 

(k) informaţii privind evaluarea activelor şi pasive-
lor care sunt transferate societăţii care rezultă în urma 
fuziunii transfrontaliere; 

(l) datele din contabilitatea societăţilor care fuzi-
onează, utilizate pentru stabilirea condiţiilor fuziunii 
transfrontaliere.

Proiectul comun de fuziune transfrontalieră se pu-
blică în modalitatea prevăzută de dreptul fiecărui stat-
membru, pentru fiecare dintre societăţile care fuzionea-
ză, cu cel puţin o lună înainte de data adunării generale 
care trebuie să decidă în acest sens.

Organul de conducere sau administrativ al fiecăreia 
dintre societăţile care fuzionează întocmeşte un raport 
destinat membrilor, care explică şi justifică aspectele 
juridice şi economice ale fuziunii transfrontaliere şi 
care explică implicaţiile fuziunii transfrontaliere pentru 
asociaţi, creditori şi salariaţi. Raportul este pus la dis-
poziţia asociaţilor şi a reprezentanţilor salariaţilor sau, 
în absenţa unor astfel de reprezentanţi, a salariaţilor în-
şişi, până la împlinirea unui termen de o lună înainte de 
data adunării generale.

De asemenea, pentru fiecare societate care fuzio-
nează se elaborează un raport de către un expert inde-
pendent, destinat asociaţilor, care este pus la dispoziţie 
cu cel puţin o lună înainte de data adunării generale.

După ce adunarea generală a fiecăreia dintre soci-
etăţile care fuzionează a luat cunoştinţă de rapoartele 
prezentate de organul de conducere sau administrativ 

al fiecăreia dintre societăţile care fuzionează şi de către 
expertul independent, decide în legătură cu aprobarea 
proiectului comun de fuziune transfrontalieră.

Fuziunea transfrontalieră este supusă condiţiei cer-
tificării prealabile de către o instanţă judecătorească, un 
notar sau o altă autoritate competentă. Scopul certifică-
rii este de a controla legalitatea fuziunii transfrontaliere 
în ceea ce priveşte partea de procedură referitoare la fi-
ecare societate care fuzionează, supusă dreptului intern. 
În fiecare stat-membru în cauză, autoritatea competentă 
eliberează imediat fiecărei societăţi care fuzionează un 
certificat care atestă, în mod incontestabil, îndeplinirea 
corectă a actelor şi formalităţilor prealabile fuziunii. 

Data începând cu care fuziunea transfrontalieră 
produce efecte este stabilită în conformitate cu dreptul 
statului-membru sub incidenţa căruia se află societatea 
care rezultă în urma fuziunii transfrontaliere. 

Dreptul fiecăruia dintre statele-membre, sub inci-
denţa căruia se află societăţile care fuzionează, stabi-
leşte pentru teritoriul statului respectiv modalităţile de 
publicare a realizării fuziunii transfrontaliere în regis-
trul public la care societăţile trebuie să-şi depună do-
cumentele.

Fuziunea transfrontalieră realizată prin absorbţie 
produce următoarele efecte, începând cu data intrării 
ei în vigoare: 

(a) toate activele şi pasivele societăţii absorbite se 
transferă societăţii absorbante; 

(b) asociaţii societăţii absorbite devin asociaţii soci-
etăţii absorbante; 

(c) societatea absorbită îşi încetează existenţa.
Fuziunea transfrontalieră realizată prin constituirea 

unei societăţi noi produce următoarele efecte începând 
cu data intrării ei în vigoare:

(a) toate activele şi pasivele societăţilor care fuzio-
nează se transferă noii societăţi; 

(b) asociaţii societăţilor care fuzionează devin aso-
ciaţii noii societăţi; 

(c) societăţile care fuzionează îşi încetează existen-
ţa. 

Fuziunea transfrontalieră care intră în vigoare în 
conformitate cu dreptul statului-membru sub incidenţa 
căruia se află societatea, care rezultă în urma fuziunii 
transfrontaliere, nu poate fi declarată nulă de drept.

Aşa cum rezultă şi din Directiva 2011/35/UE, pen-
tru asigurarea certitudinii juridice în raporturile dintre 
societăţile implicate într-o fuziune, între acestea şi terţi 
şi între acţionari, este necesar să se limiteze cazurile de 
nulitate prin prevederea posibilităţii de a acoperi nere-
gulile ori de câte ori este posibil şi prin restrângerea 
termenului în care poate fi invocată nulitatea.

Note:
1 Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 

110, 29.4.2011, p. 1-11.
2 Ibidem, L 310, 25.11.2005, p. 1.
3 Ibidem, L 258, 1.10.2009, p. 11, modificată ulterior.
4 Ibidem, JO L 390, 31.12.2004, p. 38, modificată ulte-

rior.
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SUMMArY
 Displacement is damaging to people’s lives. Internally displaced people, or IDPs, are often called refugees, 

but this is wrong. Refugees have more rights than IDPs, yet the last, make up almost two-thirds of the people 
worldwide today and are seeking safety mostly from armed conflict and violence. Unlike refugees, IDPs have 
not crossed an international border, but have remained inside their home countries, even though they do share 
many of the same circumstances and challenges as refugees. At the same time, internally displaced persons 
do not have a special status in international law, specific rights to their situation, as refugees do, because 
the term “internally displaced person” is merely descriptive, provided in non-binding instrument. Even if 
they have fled for similar reasons as refugees, such as armed conflict, generalized violence, human rights 
violations or natural or human made disasters, IDPs legally remain and should be under the protection of 
their own state – even though that government might be the cause of their flight. As citizens, they retain all 
of their rights and protection under both human rights and international humanitarian law.

M
puţine studii şi cercetări în domeniul constituţional, 
al drepturilor omului sau al dreptului internaţional 
privind aceste categorii juridice. Strămutarea, în cel 
mai larg sens, este definită incluzând toate cazurile de 
expulzare, deportare, restabilire forțată, relocare sau 
transferare, fie în limitele frontierelor naționale, fie în 
afara lor. La fel, termenul dat se referă la mai multe ca-
tegorii de persoane, și anume: refugiați, solicitanți de 
azil, persoane intern strămutate, expulzați, extrădați, 
migranți economici etc. 

Pentru a înţelege suferinţa umană, ce creează 
strămutarea, amintim că în Grecia antică excluderea 
din ţară (ostracismul) se afla pe lista celor mai aspre 
pedepse, iar dramaturgul grec antic Euripide descria 
că nu există o pedeapsă mai greu de suportat decât 
să fii lipsit de patrie. Semnificativ în acest aspect este 
exemplul filosofului grec antic Socrate, care a pre-
ferat să bea cupa cu otravă, decât să-şi părăsească 
ţara1. 

Ne propunem să facem o comparație între persoa-
nele intern strămutate și refugiați, astfel vom identifi-
ca, mai întâi, definițiile acestora. Convenţia din 1951 
şi Protocolul Adiţional din 1967 oferă un cadru juri-
dic solid privind protecţia şi asistenţa acordată refu-
giaţilor. Pe lângă cele 144 de state care au aderat la 
Convenţie, ONU a creat o organizaţie internaţioanlă 
numită Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru 
Refugiați, cu atribuţii în domeniul protecţiei dreptu-
rilor refugiaţilor. 

Astfel, articolul 1 (A) din Convenția privind statu-
tul refugiaților2 definește ,,refugiatul” ca: 

,,oricare persoană care, în urma unor temeri jus-
tificate de a fi persecutată datorită rasei, religiei, na-
ţionalităţii, apartenenţei la un anumit grup social sau 
opiniilor sale politice, se află în afara ţării a cărei 
cetăţenie o are şi care nu poate sau, datorită acestei 
temeri, nu doreşte protecţia acestei ţări; sau care, ne-
având nici o cetăţenie şi găsindu-se în afara ţării în 
care avea reşedinţa obişnuită, ca urmare a unor astfel 
de evenimente, nu poate sau, datorită respectivei te-
meri, nu doreşte să se reîntoarcă.” 

Iar conform Legii Republicii Moldova cu privire 
la azil3, un refugiat este:

,,străinul sau apatridul care întruneşte condiţiile 
prevăzute în Convenţia privind statutul refugiaţilor, 
încheiată la Geneva la 28 iulie 1951, precum şi în 
Protocolul privind statutul refugiaţilor din 31 ianu-
arie 1967.”

Conform aceleiași legi, persoanele strămutate 
sunt:

,,străinii nevoiţi să-şi părăsească ţara sau regi-
unea de origine, care nu se pot întoarce în condiţii 
de siguranţă din cauza situaţiei ce persistă în acea 
ţară sau regiune şi care se pot încadra în domeniul de 
aplicare a art.1 (A) din Convenţia de la Geneva sau 
a altor instrumente naţionale ori internaţionale prin 
care se acordă protecţie internaţională, în special:

a) persoane care au părăsit zone de conflict armat 
sau de violenţă endemică;

b) persoane care sunt expuse riscului serios sau 

ANALIzA  COMPARATIVă  A  CONCEPTELOR  DE
„PERSOANă  INTERN  STRăMUTATă”  șI  „REFUGIAT”

Alexandru ArSEnI,
doctor în drept, conferențiar universitar (USM) 

Marina CârnAȚ,
magistru în drept, doctorand

igraţia forţată şi strămutarea internă nu sunt un 
fenomen nou, cu toate acestea, există relativ 
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care au fost victime ale încălcărilor sistematice sau 
generalizate ale drepturilor lor.”

Analizând legislația Republicii Moldova în do-
meniu, și în speță legea sus-menționată, se observă 
că nu este nici o definiție proprie pentru refugiat, 
ci este o trimitere simplă la Convenția din 1951. În 
același context, se prezintă termenul de persoană 
strămutată, care se referă la ,,străinii nevoiți să-și 
părăsească țara sau regiunea de origine”, oferind o 
definiție vagă, care induce în eroare. Dacă e să com-
parăm cu termenul de ,,persoană intern strămutată”, 
remarcăm că în legea dată lipsește cuvântul ,,in-
tern”. La fel, persoanele intern strămutate se referă 
la cetățenii statului, cetățenii străini și apatrizii, care 
au fost nevoiți să se strămute în interiorul țării lor, în 
timp ce definiția de mai sus se referă doar la străinii 
care au fost nevoiți să părăsească țara. 

În ciuda faptului că este des utilizată în limbajul 
internațional, noţiunea de persoană intern strămutată 
(în continuare PIS) a devenit un termen ce se încear-
că a fi evitat. O posibilă cauză fiind faptul că există 
diferite opinii privind ceea ce ar trebui să însemne 
noțiunea de strămutare internă sau de persoană in-
tern strămutată.

Pentru unii doctrinari, cum ar fi David A. Korn4 și 
J. Hampton5, persoanele intern strămutate sunt doar 
cele care au fost dezrădăcinate din cauza conflictelor 
armate, violenţei şi persecuţiilor, cu alte cuvinte, cele 
care s-ar considera refugiate dacă ar traversa o fron-
tieră de stat. Statisticile generale ale organizațiilor 
internaționale privind evidența populației reflectă 
aceste categorii ca urmare a cauzelor sus-menţi-
onate. Chiar dacă, PIS sunt, de obicei, descrise ca 
,,refugiați intern”, de fapt, conceptul strămutării in-
terne este mult mai larg decât conceptul de refugiat. 
Aceasta nu este limitată la conflict sau persecuții, ci 
include un șir de alte cauze ale strămutării, precum 
calamitățile naturale sau provocate de om. În așa 
fel, alţi cercetători, precum W.Kalin6, M.Scheinin7 
sau F.Deng8, consideră că această noţiune este una 
mai largă, şi că ar trebui să cuprindă şi persoane-
le strămutate din cauza catastrofelor naturale sau a 
proiectelor economice de dezvoltare regională. Cele 
din urmă, cum sunt, spre exemplu, M.Stavropoulou9 
sau N.Geissler10 se întreabă, în general, dacă există 
necesitatea de a individualiza această categorie de 
persoane pe plan intern şi de a le acorda un statut 
aparte. Referitor la oferirea unui statut special PIS, 
suntem de părerea că, din cauza strămutării lor, PIS 
au necesităţi speciale, fie că sunt în tabere, au fuzi-
onat în cartiere urbane sau se ascund pentru a evita 
identificarea. Astfel, este important acordarea aces-

tui statut prin care se va asigura abordarea nevoilor 
lor și respectarea drepturilor și libertăților acestora.

Definiţia internațională care eventual a apărut 
după şase ani de deliberare pentru ,,persoanele intern 
strămutate” este cuprinsă în introducerea ,,Principiilor 
directoare ale ONU privind Strămutarea Internă”11 din 
1998: 

„Persoanele sau grupurile de persoane care au 
fost forţate sau obligate să își părăsească domiciliul 
sau să plece de pe teritoriul de reşedinţă, în special ca 
rezultat sau spre a evita efectele conflictului armat, si-
tuaţiilor de violenţă generalizată, încălcărilor dreptu-
rilor omului sau calamităţilor naturale sau provocate 
de om, şi care nu au traversat vreo frontieră de stat 
recunoscută internaţional.”

Spre deosebire de noţiunea inclusă în Principiile 
ONU, care se axează mai mult pe persoanele sau gru-
purile de persoane, termenul de refugiat se concen-
trează exclusiv asupra individului. Totodată, la prima 
vedere se evidențiază că PIS nu traversează nici un 
hotar internațional, pe când refugiații traversează. E 
limpede că refugiaţii, care au pierdut protecţia ţării 
proprii, au nevoie de o protecţie internaţională ce ar 
substitui pe cea naţională şi cer un statut special pen-
tru a se bucura de această protecţie, în schimb, drep-
turile şi garanţiile de care dispun PIS derivă din faptul 
că sunt fiinţe umane şi cetăţeni sau rezidenţi ai unui 
stat anumit şi, astfel, sunt excluşi de protecţia interna-
ţională12, deşi în cazurile când statul în cauză nu este 
dispus să asiste şi să asigure securitatea PIS, acesta va 
apela la asistenţa internaţională. 

Cu toate acestea, nu toate situațiile de strămutare 
internă vor fi de atenția comunității internaționale13. 
În cazurile în care necesitățile populațiilor intern stră-
mutate sunt satisfăcute de guvernele statelor lor, co-
munitatea internațională chiar nu trebuie să se impli-
ce. Bineînțeles, nu toate PIS vor fi de atenția oricărei 
organizații internaționale care are în mandatul său să 
se implice în cazurile de strămutare internă.

 Odată ce definiția pentru PIS este una descriptivă, 
în comparație cu cea pentru refugiați, care este juridică, 
aceasta dă posibilitate instituțiilor internaționale să in-
terpreteze și să adapteze conceptul propriilor obligații 
și perspective. De exemplu, Comitetul Internațional al 
Crucii Roșii14, care este o instituție umanitară impli-
cându-se în situațiile de conflict armat, în mod evident 
se va axa pe categoria de persoane intern strămutate în 
timpul sau în urma unui conflict armat15. 

Mai mult ca atât, aceste instituții pot oferi și pro-
pria lor definiție pentru o categorie sau alta de persoa-
ne16. Astfel, Comitetul Internațional al Crucii Roșii 
recunoaște că strămutarea internă rezultă dintr-un șir 
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de cauze, iar cauza conflictului armat este una dintre 
îngrijorările de bază ale instituției date17.

Un alt exemplu poate servi Înaltul Comisariat al 
ONU pentru Refugiați, care răspunde la întrebarea 
,,Cine este o persoană intern strămutată?” implicând 
o definiție ce reflectă aceleași cauze prevăzute de 
Principiile directoare ale ONU privind strămutarea 
internă, totuși, făcând o remarcă că instituția dată ofe-
ră asistență unora dintre aceste persoane, în special 
persoanelor intern strămutate în urma conflictelor sau 
persecuțiilor18.

Faptul că o organizație alege să elaboreze concep-
tul de PIS, bazându-se pe împuternicirile și activitățile 
acesteia, subliniază necesitatea adoptării unei definiții 
juridice, general acceptate, ce ar cuprinde toate aspec-
tele diferite ale strămutării interne. În ianuarie 2000, 
Reprezentantul SUA la ONU, Richard Holbrooke de-
clara în faţa Consiliului de Securitate pe marginea pro-
blemei persoanelor intern strămutate: ,,[...]două treimi 
din refugiaţi, nu intră sub protecţia ÎCNUR, noi le nu-
mim persoane intern strămutate. Am încercat să lichi-
dăm această noţiune, însă ea se referă la oameni care au 
fost impuşi să-şi părăsească casele exact ca şi refugiaţii. 
Ele, ca şi refugiaţii, sunt victime, însă noi îi tratăm di-
ferit. Deci, fără a face o propunere oficială din numele 
Guvernului SUA în faţa domniilor voastre, este necesar 
să stabilim diferenţa între aceste noţiuni.” Astfel, Hol-
brooke propunea să se elimine diferența dintre refugiați 
și PIS și să pună responsabilitate pentru ambele catego-
rii de persoane asupra uneia și aceleiași agenții19. 

Un alt aspect ține de adăpost – o componentă 
ce ține de asistența refugiaților, în schimb în cazul 
PIS, nu există o agenție a ONU care să îndeplinească 
această nevoie în crizele lor umanitare, responsabi-
litatea revenind exclusiv guvernelor statelor unde a 
avut loc strămutarea internă. Multe PIS își caută adă-
post de sine stătător la rude, cunoscuți, în vagoane, 
containere din aluminiu, clădiri abandonate, și nu în 
tabere improvizate precum li se oferă refugiaților20. 

În alt context, pentru PIS întoarcerea forțată poate 
fi de un risc mai mare ca pentru refugiați, cei din urmă 
pot să mizeze pe asistența ÎCNUR în monitorizarea 
condițiilor unei întoarceri voluntare și în siguranță. 
Atunci când apare posibilă întoarcerea sau restabili-
rea voluntară și nepericuloasă, PIS, ca și refugiații, 
au nevoie de asistență specială pentru a-și reconstrui 
viețile. Totuși, chiar dacă se confruntă cu aceleași pro-
bleme și sunt în circumstanțe similare cu refugiații, 
PIS rar primesc același pachet de reintegrare. Apar și 
probleme de protecție specială pentru PIS, așa precum 
garantarea dreptului de proprietate, inclusiv restitui-
rea proprietății21. 

Principiul 6 pct. 3 din Principiile directoare stipu-
lează că ,,strămutarea internă nu trebuie să dureze mai 
mult decât o cer circumstanțele”. Însă, spre deosebire 
de dreptul refugiaților, Principiile nu conțin o clauză 
referitoare la încetarea strămutării, iar aici amintim 
ideea enunțată mai sus, și anume că definiția PIS este 
una care doar descrie situația de facto a persoanelor 
intern strămutate și nu exprimă un statut juridic al 
acestora. 

Cercetătorii în domeniul strămutării interne, pre-
cum Francis M. Deng și Roberta Cohen, argumen-
tează că scopul identificării persoanelor intern stră-
mutate nu este acela în a oferi un statut privilegiat, 
dar în a asigura ca într-o anumită situație, necesitățile 
lor specifice să fie abordate22, idee ce o susținem și 
noi. În multe cazuri, PIS sunt vulnerabile violenței, 
sunt limitați în accesul la educație, medicamente, 
alimentație, adăpost, sunt expuse la epurări etnice23. 
Spre exemplu, în Uganda, rata HIV/SIDA printre per-
soanele intern strămutate este de șase ori mai înaltă ca 
printre restul populației24. Iar în Republica Moldova, 
strămutarea internă a persoanelor după conflictul ar-
mat din 1992 a avut loc din cauza epurărilor etnice, 
exemplu servind Universitatea de Stat din Tiraspol 
evacuată la Chișinău25. 

Prof. Maria Bulgaru în Fenomenul Refugiului: di-
mensiuni conceptuale26 prezintă că ,,persoanele depla-
sate intern pot fi definite ca grupuri masive de persoane 
care îşi abandonează spontan şi forţat domiciliul sau 
reşedinţa obişnuită, urmare a unor conflicte armate, 
care le pun în pericol viaţa, şi se stabilesc în alte zone 
ale ţării de origine. Deci, în cazul persoanelor strămu-
tate intern, motivele pot fi similare cu cele ale refugi-
aţilor, cu deosebirea că ei rămân în ţara de origine. De 
aceea, aceste persoane sunt subiect al protecţiei naţio-
nale, protecţia internaţională fiind asigurată la cererea 
sau cu acordul ţării respective”. Observăm, că prof. 
Maria Bulgaru numește persoanele intern strămutate 
– ,,persoane deplasate intern”, iar noi suntem de păre-
rea că este un termen folosit eronat și incorect, pentru 
că aduce confuzie cititorului, perceput ca ,,persoană 
retardată”. Totodată, aducem critici definiției expuse 
de autoare, deoarece aceasta se referă la grupuri masi-
ve de persoane, însă se cunoaște că persoanele se pot 
strămuta în interiorul țării și individual sau în grupuri 
mici de persoane. Mai mult ca atât, definiția cuprinde 
,,conflictul armat” drept cauză unică a strămutării in-
terne, pe când în realitate cauzele pot fi de diferită na-
tură, cum ar fi violență generalizată, încălcări masive 
ale drepturilor omului, calamitățile naturale etc.

Așadar, este imperios elaborarea și adoptarea unei 
definiţii unice şi unanim acceptate care ar ajuta la 
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adunarea datelor statistice şi la evaluarea necesităţi-
lor acestor categorii de persoane. O definiţie unică, 
de asemenea, ar putea revizui numeroasele norme pri-
vind persoanele intern strămutate şi ar da posibilita-
tea identificării unor posibile lacune existente în „lex 
lata”, așa precum este în cazul refugiaților.

Concluzionăm că nu există mari deosebiri între 
persoanele intern strămutate și refugiați, din punctul 
de vedere al asigurării și garantării drepturilor lor. Din 
aceste considerente și protecția PIS trebuie să fie si-
milară protecției refugiaților, inclusiv în crearea unei 
agenții internaționale în domeniul discutat, unde un 
rol activ trebuie să joace statele pe teritoriul cărora 
au loc astfel de strămutări. Rolul activ al statului s-ar 
referi la determinarea concretă a statutului persoanei 
intern strămutate printr-un act legislativ și crearea 
unor instituții specializate în protecția drepturilor lor, 
iar atunci când statul recunoaște că nu poate face față 
apărării persoanelor intern strămutate să recurgă la 
agenția internațională specializată. 
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SUMMArY
The attempts to create conditions for free movement of merchandise and services on the 

territory of the Community of Independent States have been undertaken since the very moment 
of its formation. In 1994 the CIS countries signed and Agreement about the free commerce zone, and in 
1999 a Protocol was signed introducing changes in it, but the provisions of these documents have not 
been completely realized in practice данных документов, in spite of its effectiveness [1]. As one of 
the causes they say is the fact that the Agreement and the Protocol have not been ratified by the Russian 
Federation.

П
вий для свободного движения товаров и услуг 
предпринимались практически с момента его 
формирования. в 1994 году странами СНГ было 
заключено Соглашение о зоне свободной торгов-
ли, а в 1999 году был подписан Протокол о внесе-
нии в него изменений, однако положения данных 
документов, несмотря на их вступление в силу, 
не были в полной мере реализованы на практике 
[1]. в качестве одной из причин этого называется 
то обстоятельство, что Соглашение и Протокол не 
были ратифицированы Российской Федерацией.

Новый Договор о зоне свободной торговли (да-
лее – Договор) подписан в г.Санкт-Петербурге 18 
октября 2011 года государствами-участниками 
СНГ: Кыргызской Республикой, Республикой 
Армения, Республикой Беларусь, Республикой 
Казахстан, Республикой Молдова, Российской 
Федерацией, Республикой Таджикистан и Украи-
ной.

Пo состоянию на 25 октября 2012 года До-
говор ратифицировали Республика Армения, 
Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Республика Молдова, Российская Федерация и 
Украина. Договор вступил в силу 20 сентября 
2012 года. в текущем году планируется подпи-
сание документа об условиях присоединения 
Республики Узбекистан к Договору [2]. Можно 
надеяться, что зона свободной торговли СНГ будет 
сформирована полноценно.

Договор со стоит из  25 статей,  а  также 
содержит 6  приложений (в отношении при-
ложений 1 – 5 в Договоре имеются указания о том, 
что они являются его неотъемлемыми частями, в 
отношении приложения 6 такое указание отсут-
ствует).

Договор  СНг  о  зоНе  СвобоДНой  торговли: 
к  воПроСу  об  оСобеННоСтях  мехаНизма 

разрешеНия  СПоров
Л. Э. КАМЕНКОВА,

Председатель Экономического Суда СНГ

Договор направлен на обеспечение эффектив-
ного функционирования зоны свободной тор-
говли, включающей государства Содружества, 
и создания условий для свободного движения 
товаров. Положения Договора направлены на 
максимальное устранение препятствий во взаим-
ной торговле между государствами-участниками, 
прежде всего – на отмену таможенных пошлин 
и эквивалентных платежей, на снятие запре-
та количественных ограничений во взаимной 
торговле и ограничений субсидирования экс-
портируемых товаров. При этом государствам 
предоставлена возможность зафиксировать на-
циональные перечни исключений из режима 
зоны свободной торговли (приложения 1–3  к 
Договору).

Положения Договора сформированы таким 
образом, чтобы в значительной мере соответ-
ствовать системе норм соглашений всемирной 
торговой организации. Более того, статьи До-
говора содержат прямые отсылки к ряду статей 
Генерального соглашения по тарифам и торгов-
ле 1994 года (ГАТТ-1994), а также указания о 
применении в отношениях между сторонами До-
говора в полном объеме следующих соглашений 
вТО:

•  Соглашения по защитным мерам;
•   Соглашения о применении статьи VI ГАТТ-

1994;
•   Соглашения по субсидиям и компенсацион-

ным мерам;
•   Соглашения по техническим барьерам в тор-

говле;
•   Соглашения по применению санитарных и 

фитосанитарных мер.
ввиду сложности и значительного объема нор-

мативных предписаний, содержащихся в Договоре, 

опытки создания на территории Содру-
жества Независимых Государств усло-
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его положения предусматривают детальное регу-
лирование  порядка  разрешения  споров 
между  Сторонами .  в соответствии со ста-
тьей 19, если одна из Сторон считает, что другая 
Сторона не выполняет своих обязательств по До-
говору, обе Стороны проводят консультации для 
устранения разногласий. в случае недостижения 
согласия, первая Сторона по своему усмотрению 
может передать спор на рассмотрение Экономи-
ческого Суда СНГ (если обе Стороны участвуют 
в Соглашении о статусе Экономического Суда 
Содружества Независимых Государств от 6 июля 
1992 года) либо на рассмотрение комиссии экс-
пертов, создаваемой в соответствии с процедурой, 
изложенной в приложении 4 к Договору.

Приложение 4 к Договору содержит правила 
разрешения споров, а именно: порядок создания 
комиссии экспертов и арбитражной комиссии и по-
рядок работы этих комиссий. Списки экспертов в 
целях создания таких комиссий составляет Испол-
нительный комитет СНГ на основе кандидатур, 
предлагаемых каждым государством-участником 
Договора. Пунктом 5 приложения 4 к Договору 
предусмотрены полномочия Председателя Эко-
номического Суда СНГ по назначению членов ко-
миссии экспертов, если Стороны спора не смогут 
осуществить такое назначение либо согласовать 
кандидатуру председателя комиссии экспертов.

Пункт 3 статьи 19 Договора определяет поря-
док рассмотрения споров, связанных с применени-
ем соглашений вТО, указанных в тексте Догово-
ра, между Сторонами Договора, являющимися 
одновременно участниками вТО. Формулировка 
данного пункта направлена на то, чтобы не препят-
ствовать Сторонам использовать как механизм 
разрешения споров вТО, так и процедуры Дого-
вора.

вышеизложенное позволяет указать на ряд осо-
бенностей механизма разрешения споров.

1. Сложность источников правового регулиро-
вания

Как было отмечено, наряду с правовыми нор-
мами, непосредственно сформулированными в 
Договоре, в нем содержатся отсылки к положе-
ниям соглашений вТО. При этом конкретные 
тексты норм вТО не включены в текст Договора, 
что, по всей видимости, означает отсылку не к 
какому-либо из существующих переводов согла-
шений вТО на русский язык (являющийся язы-
ком Договора), а к аутентичным текстам вТО, 
существующим только на английском, француз-
ском и испанском языках [3].

Следует отметить, что в рамках вТО сложи-
лась обширная практика толкования положений 
соглашений, призванная конкретизировать 
содержание этих положений в целях их приме-

нения. в связи с этим представляется обоснован-
ным предположить, что содержащиеся в Догово-
ре ссылки относятся не только к буквальному 
тексту норм вТО, но и к пониманию этих норм, 
сформировавшемуся в практике государств вТО, 
то есть учитывающему толкование положений со-
ответствующих соглашений вТО при разрешении 
споров в его рамках.

2. Множественность механизмов разрешения 
споров

Учитывая участие государств СНГ в Договоре, в 
Соглашении о статусе Экономиче ского  Суда 
Содруже ства  Не зависимых Го сударств 
от 6 июля 1992 года, а также их членство в вТО, 
возможность выбора механизма разрешения спо-
ров по Договору распределяется следующим обра-
зом (среди государств, подписавших Договор):

Кыргызская Республика, Российская Феде-1. 
рация могут использовать все три механизма раз-
решения споров: обращение в Экономический Суд 
СНГ, создание третейской комиссии, в соответствии 
с приложением 4 к Договору, обращение к системе 
разрешения споров вТО;

Республика Армения, Республика 2. 
Молдова, Украина могут использовать создание 
третейской комиссии, в соответствии с приложени-
ем 4 к Договору, и обращение к системе разреше-
ния споров вТО;

Республика Беларусь, Республика Казах-3. 
стан, Республика Таджикистан могут использо-
вать обращение в Экономический Суд СНГ и 
создание третейской комиссии, в соответствии с 
приложением 4 к Договору.

Споры между государствами, которые от-
носятся к различным из трëх указанных групп, 
могут разрешаться только посредством совпа-
дающих механизмов. Так, Республика Беларусь 
может разрешать споры с Украиной только через 
механизм приложения 4 к Договору, поскольку 
Республика Беларусь не является членом вТО, а 
Украина не участвует в Соглашении о статусе Эко-
номического Суда СНГ. То же касается возможных 
споров между Республикой Арменией и Республи-
кой Беларусь, Республикой Казахстан и Республи-
кой Молдова и в иных сочетаниях.

Отметим, что положения соглашений вТО, 
в принципе, не запрещают государствам-
участникам обращаться к альтернативным спо-
собам урегулирования споров, если на то имеется 
взаимное согласие Сторон спора и не нарушаются 
основополагающие принципы разрешения споров 
в рамках вТО (такие, как точное соблюдение норм 
соглашений вТО и учет интересов третьих госу-
дарств – членов вТО). Окончательные решения 
по спорам в таком случае доводятся до сведения 
соответствующих органов вТО.
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Таким образом, хотя Договор предусматривает 
несколько механизмов разрешения споров, во мно-
гих случаях не все они могут быть применены по 
причине неучастия ряда государств в Соглашении 
о статусе Экономического Суда СНГ либо в вТО. в 
то же время, Договор не предусматривает указаний 
относительно приоритета механизмов разрешения 
споров для тех случаев, когда Стороны имеют воз-
можность обращения более чем к одному из них.

3. Дублирование обязательств в рамках ин-
теграционных объединений 

Устранение препятствий во взаимной торгов-
ле товарами и услугами, составляющее основную 
цель создания зоны свободной торговли СНГ, ха-
рактерно в той или иной степени для любой фор-
мы экономической интеграции. При этом наряду 
с интеграционными процессами, проходящими в 
рамках Содружества, одновременно имеют место 
аналогичные процессы с иным составом участни-
ков: вТО, Единое экономическое пространство, 
Союзное государство Беларуси и России.

в результате таких процессов возможны ситуа-
ции, при которых одно и то же действие государ-
ства (например, установление таможенной пошли-
ны) может оказаться квалифицируемым в качестве 
нарушения обязательств в рамках нескольких 
интеграционных объединений, в которых оно 
одновременно участвует. Способ разрешения та-
кого рода конфликта компетенций между интегра-
ционными структурами отсутствует.

4. Роль Экономического Суда СНГ
Компетенция Экономического Суда СНГ 

по рассмотрению экономических споров между 
государствами-участниками Соглашения о стату-
се Экономического Суда СНГ установлена По-
ложением об Экономическом Суде СНГ, являю-
щимся неотъемлемой частью данного Соглашения. 
Такая компетенция не нуждалась, в принципе, в 
специальном подтверждении, содержащемся в 
статье 19 Договора - такая формулировка была 
использована скорее для корректного разграни-
чения механизмов разрешения споров, предусмот-
ренных Договором.

При этом представляется, что обращение к 
Экономическому Суду для рассмотрения споров 
по Договору имеет ряд преимуществ по сравне-
нию с остальными механизмами. Так, Экономиче-
ский Суд обладает двадцатилетним опытом рабо-
ты, отлаженной процедурой принятия обращений 
и рассмотрения споров, в то время как механизм 
рассмотрения споров комиссиями экспертов и ар-
битров на основании приложения 4 к Договору 
в течение первых лет существования будет нуж-
даться в наработке единообразных подходов при 
рассмотрении споров и приобретении соответ-
ствующего опыта.

в отличие от органа по разрешению споров 
вТО, Экономический Суд расположен на терри-
тории СНГ, использует в качестве рабочего язы-
ка русский, а также, в соответствии с Договором, 
уполномочен рассматривать любые вытекающие 
из его положений споры.

Экономический Суд является уставным орга-
ном Содружества, уполномоченным на обеспе-
чение надлежащего применения международных 
договоров, заключенных в рамках СНГ, и, в соот-
ветствии с частью третьей статьи 32 Устава СНГ, 
вправе толковать положения любых международ-
ных договоров, заключенных в рамках СНГ, в том 
числе и Договора от 18 октября 2011 г., по запросу 
любого из государств Содружества, независимо от 
участия/неучастия в Соглашении о статусе Эконо-
мического Суда СНГ.

Таким образом, в силу своих функций в струк-
туре органов СНГ Экономический Суд обладает 
уникальными возможностями влияния на спорные 
ситуации в рамках Договора. Акт Суда о толко-
вании того или иного положения Договора ста-
новится органическим элементом Договора без 
каких-либо дополнительных процедур введения 
его в действие [4]. Своевременное получение 
толкования потенциально спорных положений До-
говора способно, в принципе, предотвратить воз-
никновение спора.
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Given the limited representation in the science of criminal law methodology comparing the severity 
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social danger of the crime; considered the possibility of its use in law-making, as well as in conducting 
of comparative legal studies.
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П
Оценку этой опасности, в том числе и при уста-
новлении размеров санкций соответствующих 
уголовно-правовых норм, должен давать законо-
датель. Однако ввиду недостаточной разработан-
ности методологических основ правоприменения, 
законодательная оценка общественной опасности 
преступлений не отвечает зачастую объективным 
социальным потребностям уголовно-правового 
воздействия, не отражает действительных факто-
ров общественной опасности посягательства. Ю.А. 
Пономаренко обоснованно отмечает, что невзирая 
на беспрекословное положение науки уголовного 
права относительно соответствия строгости на-
казания общественной опасности преступления, 
неодиночными являются случаи его нарушения 
[4]. Одним из последствий такого положения яв-
ляется разбалансированность законодательства 
об уголовной ответственности [1,  с. 7-8]. К при-
меру*, трудно объяснить, почему разглашение све-
дений о проведении медицинского осмотра лица 
на предмет заражения вирусом иммунодефицита 
человека или другой неизлечимой инфекционной 
болезнью (ст. 132 УК Украины) является, судя по 
строгости санкций, более опасным, чем предна-
меренное разглашение врачебной тайны, повлек-
шее тяжкие последствия (ст. 145 УК Украины). 
Не будет доставать аргументов и при объяснении 
приблизительно одинаковой опасности неква-
лифицированного несанкционированного вме-
шательства в работу компьютерной техники или 

сетей электросвязи, приведшего к утечке инфор-
мации (ч. 1 ст. 361 Украины), и похищения или 
присвоения официальных документов, повлек-
шего нарушение работы предприятия, учрежде-
ния или организации (ч. 2в. ст. 357 УК Украины). 
Полагаем, что подобных недостатков не лишены 
и Уголовные кодексы других государств.

Очевидно, что при установлении объективной 
законодательной оценки общественной опас-
ности преступления должно предусматриваться 
исследование определенного закона в контек-
сте уже существующих запретов. Следователь-
но, возникает вопрос методологической основы 
сравнения уголовно-правовых санкций. в насто-
ящее время наиболее распространенным индика-
тором строгости санкций является медиана, рав-
ная половине суммы верхнего и нижнего предела 
санкции [2;3]. Однако этот показатель характери-
зуется рядом недостатков, которые значительно 
ограничивают возможности его использования. 
во-первых, он не учитывает положения санкций 
относительно дополнительных наказаний. во-
вторых, в случае сравнения наказаний разных 
видов его использование связано с применени-
ем правил сложения наказаний (например, ст. 
72 УК Украины), что приводит к появлению су-
щественных погрешностей, а иногда вообще ис-
ключает возможность применения медианы для 
сравнения строгости санкций. Таким образом, 
необходимость приведения законодательных 
оценок общественной опасности определенных 
посягательств в соответствие с их фактической 
опасностью, а также отсутствие универсальной и 
эффективной методологии сравнения строгости 
санкций, свидетельствует об актуальности на-
учного поиска в данной сфере. Для обсуждения 
проблемы предлагается метод контекстной за-

возможНоСти  ПримеНеНия  метоДа  коНтекСтНой 
закоНоДательНой  оцеНки  общеСтвеННой 

оПаСНоСти  ПреСтуПлеНия 
Н.В. КАрчЕВсКий, 

докторант Национальной академии внутренних дел (г. Киев, Украина), 
кандидат юридических наук, доцент

реступлением является деяние, призна-
ваемое социумом общественно опасным. 

* Для примеров будем использовать нормы укра-
инского законодательства об уголовной ответственно-
сти, однако полагаем, что предложенные выводы будут 
представлять интерес не только для украинских иссле-
дователей.
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конодательной оценки общественной опасности 
деяния.

Сущность метода состоит в том, что каждое 
конкретное преступление рассматривается в кон-
тексте генеральной совокупности других преступ-
лений с позиций сравнения и сопоставления ви-
дов и размеров наказаний, которые могут быть за 
него назначены. Исходным положением является 
аксиоматическое суждение о том, что законода-
тельная оценка общественной опасности опреде-
ленного посягательства дается в санкции соот-
ветствующей нормы Особенной части УК. Таким 
образом, для того, чтобы рассматривать опреде-
ленный конкретный уголовно-правовой запрет 
в контексте других по признаку законодатель-
ной оценки общественной опасности, необходи-
мо, учитывая положения науки криминального 
права, провести сравнение строгости санкций 
конкретных преступлений, систематизировать 
уголовно-правовые запреты по этому признаку и 
построить рейтинг всех санкций статей Особен-
ной части УК по строгости предусмотренных на-
казаний. Место, полученное определенным пося-
гательством в этой системе, и будет представлять 
собой контекстную законодательную оценку 
общественной опасности посягательства.

Для информативного представления результа-
тов использования описанного метода предлага-
ется числовой показатель под названием индекс 
контекстной законодательной оценки обще-
ственной опасности. Сущность данного пока-
зателя состоит в том, что он позволяет предста-
вить место, полученное конкретным уголовно-
правовым запретом в построенном рейтинге, 
в виде числа со значением больше нуля, но не 
больше ста. Для наиболее опасного посягатель-
ства это индекс будет равняться 100, для пося-
гательств, которые находятся в средней части 
построенного рейтинга, – будет в пределах 50, 
соответственно индекс посягательств, которые 
характеризуются наиболее мягкими санкциями, 
будет близким к единице.

Рассчитывать данный показатель предлагаем 
по формуле:

  , 

где
Ii     – индекс контекстной законодательной 

оценки общественной опасности конкретного 
преступного посягательства;

Nmax – максимальное значение построенно-

го рейтинга (место, которое получило наименее 
опасное преступление);

Ni – числовое выражение места, которое полу-
чило в построенном рейтинге то посягательство, 
для которого устанавливается индекс.

Использование предложенного метода пре-
доставляет возможности на качественно новом 
уровне подходить к оценке обоснованности стро-
гости уголовно-правовых санкций. Контекстная 
законодательная оценка общественной опасно-
сти, в отличие от существующих методов сравне-
ния, обеспечивает возможность анализа каждой 
уголовно-правовой санкции в сравнении с гене-
ральной совокупностью санкций. Это позволяет с 
большой достоверностью прогнозировать значи-
тельную эффективность метода контекстной за-
конодательной оценки общественной опасности 
деяния. Его применение может обеспечить при-
ближение законодательных оценок обществен-
ной опасности определенных посягательств к их 
фактической, объективной опасности, преодо-
ление упомянутой ранее разбалансированности 
законодательства об уголовной ответственности. 
Так, проведенное нами с использованием метода 
контекстной законодательной оценки обществен-
ной опасности деяния исследование системы 
норм УК, предусматривающих ответственность 
за преступления в сфере обеспечения ограничен-
ного доступа к информации, позволило рельефно 
представить недостатки законодательной оцен-
ки общественной опасности указанных посяга-
тельств, сформулировать предложения, направ-
ленные на оптимизацию соответствующей систе-
мы уголовно-правовых норм [5, с. 273-331].

Достаточно перспективным является исполь-
зование рассмотренного метода в законотворче-
ской работе. Установление индекса контекстной 
законодательной оценки общественной опасно-
сти в процессе работы над проектами уголовно-
правовых норм позволит четко структурировать 
и направлять дискурс о строгости санкции буду-
щей нормы. Кроме того, такой подход в опреде-
ленной степени обеспечивает предупреждение 
законотворческих ошибок.

Использование предложенного метода будет 
содействовать и определенному развитию компа-
ративистских уголовно-правовых исследований. 
Понятно, что анализ УК другого государства по-
требует определенного пересмотра алгоритма 
сравнения и матрицы данных в зависимости от 
системы наказаний, предусмотренных Уголовным 
кодексом страны. Однако использование предло-
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женного метода и установление индексов комп-
лексной законодательной оценки общественной 
опасности позволяет приводить «к общему зна-
менателю» запреты, предусмотренные Уголов-
ными кодексами различных государств. весьма 
информативным, как представляется, будет срав-
нение индексов посягательств, предусмотренных 
различными УК, однако близких по содержанию 
объективных и субъективных признаков. На-
пример, очевидно, что наиболее опасным пре-
ступлением для большинства государств будет 
являться умышленное убийство при отягчающих 
обстоятельствах; приблизительно одинаковыми 
окажутся, скорее всего, индексы преступлений 
против собственности. в то же время различную 
законодательную оценку общественной опасно-
сти следует ожидать при исследовании преступ-
лений в сфере служебной деятельности, преступ-
лений в сфере использования информационных 
технологий, преступлений против безопасности 
дорожного движения. Исследование установ-
ленных отличий законодательных оценок обще-
ственной опасности и последующее сравнение 
соответствующих показателей уголовной стати-
стики различных государств позволит получить 
новые данные относительно закономерностей, 
тенденций и эффективности уголовно-правового 
регулирования.

Таким образом, предложенный метод способ-
ствует эффективному решению задач представле-
ния, установления и сравнения законодательной 
оценки общественной опасности преступлений. 
Его использование позволяет сузить поле субъ-

ективизма в деятельности законодателя, создать 
научную базу для конструирования санкций, от-
вечающих действительным социальным потреб-
ностям уголовно-правового регулирования, а 
также обеспечивает развитие компаративистских 
исследований.
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SUMMArY
In the present article there has been undertaken an analysis of constraint measures which stipulate 

an obligatory course of medical treatment and psychological rehabilitation to be taken by the teenager. 
In the realization of these measures the medicine intervenes in order to help and  clarify the juridical 
conflict relation the subject of which is the minor – the author of the light or less serious infringement 
committed for the first time.

Various points  of view on the problem of many native and foreign authors of various periods have 
been given.

caracter educativ”, la pct.1) lit.d) şi e) două măsuri cu 
aspect medical. În primul caz, măsura prevede obliga-
rea minorului de a urma un curs de tratament medical 
de reabilitare psihologică. Iar în cel de-al doilea, mă-
sura constă în internarea minorului, de către instanţa 
de judecată, într-o instituţie specială de învăţământ şi 
de reeducare sau într-o instituţie curativă şi de reedu-
care. La relizarea acestor măsuri, medicina intervine 
spre a ajuta şi lumina raportul juridic de conflict, al 
cărui subiect este minorul-autor al infracţiunii uşoare 
sau mai puţin grave, care e comisă pentru prima oară.

În momentul actual, ideologia juridico-penală nu 
mai corespunde celei din antichitate sau din Evul 
mediu. Doctrinele clasice, pozitiviste şi eclectice 
fiind urmate de doctrinele apărării sociale, contri- 
buie la oferirea justiţiei penale a unui aspect uman. 
În prezent, regimul de pedeapsă şi cel de sancţiona-
re au o reglementare deosebită în cazul infractorilor 
minori. Îmblânzirea viziunii faţă de acest contingent 
al societăţii a început în dreptul antic, când se făceau 
referiri la sancţionarea minorilor diferit de sancţio-
narea persoanelor majore. În dreptul roman, epoca 
celor XII Table, se făcea o diferenţiere cu referire 
la „impuber” şi aceeaşi viziune se poate regăsi şi în 
Legiuirea lui Iustinian. Cu referire la minor, prime-
le legiuiri româneşti se pronunţă pentru început în 
Cartea Românească de Învăţătură a lui Vasile Lupu 
de la 1646, urmată de Îndreptarea Legii a lui Matei 
Basarab din 1652, apoi de Legiuirea lui Caragea din 

1818, continuată de Condica Criminală a lui Barbu 
Ştirbei, după care au urmat Regulamentele generale 
ale Casei centrale de corecţie, iar în final Codul penal 
din 1936 şi Codul penal din 19691. În Rusia, adepţi 
ai jusiţiei juvenile pentru început devin nu juriştii, ci 
reprezentanţii altor profesii: medicii, psihologii, pe-
dagogii2. Până la revoluţie, în Rusia minorii, care au 
comis infracţiunea fără discernământ la vârsta de 10-
18 ani, puteau fi plasaţi pentru corecţie în mănăstire3. 
Prima ţară europeană în care biserica a iniţiat crearea 
unui penitenciar special pentru minorii infractori, a 
fost Italia. Iar în Polonia, sistemul ocrotirii sociale, 
strâns legat cu sistemul judecătoresc pentru minori, 
se afla în mâinile bisericii.

 Treptat, prin intermediul convenţiilor internaţio-
nale, a implicării medicinii şi asistenţei sociale, mi-
norul infractor este mai mult protejat decât pedepsit 
sau sancţionat de legea penală. În general, „geneza 
ideii protecţiei sociale ca raţiune a pedepsei porneş-
te de la teoria utilitară, dezvoltată de către Becaria 
Bentham: suferinţa deţinutului este justificată în mă-
sura în care este necesară atingerea unui bine mai 
mare ori a unei creşteri a bunăstării sau fericirii so-
cietăţii”4. La rândul său, Kant priveşte pedeapsa prin 
prisma proprie, afirmând că „pedeapsa reprezintă un 
imperativ atât al moralităţii, cât și al justiţiei5. În pro-
cesul de analiză a teoriei răspunderii şi sancţiunii ju-
ridice, autorul român Mihai Bădescu remarcă faptul 
că sancţiunile pot fi: satirice (sistem de batjocuri, de 
ironii, de desconsiderare – atacă eul), etice (mora-
le), religioase (prevăzute prin sistemul de dogme şi 

ObLIGAREA  MINORULUI  DE  A  URMA  UN  CURS  DE  
TRATAMENT  MEDICAL  DE  REAbILITARE  PSIHOLOGICă 

DREPT  MăSURă  DE  CONSTRâNGERE  CU  CARACTER  
EDUCATIV  APLICATă  îN  DREPTUL  PENAL

Ala oPAlCo, 
doctorand (USM)

Recenzent: Mariana GrAMA, doctor în drept (USM)

Medicina trebuie să intervină în cazurile bine determinate 
spre a ajuta şi lumina justiţia.

               Carol Quintul

odul penal al Republicii Moldova prevede în 
art.104 ,,Aplicarea măsurilor de constrângere cu 
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credinţe ale oricărei religii) şi juridice6 (reprezentate 
în sistemul de pedepse şi recompense prevăzute prin 
prevederile legale).

 Cert este faptul că cu cât este mai dezvoltată şi 
civilizată societatea, cu atât mai îndepărtată este pen-
tru ea noţiunea de ,,răzbunare personală, de grup sau 
nelimitată”, iar pedeapsa într-un stat contemporan 
este tratată drept un monopol al statului. Anume din 
aceste considerente, în cazul minorului, sancţiunea 
penală este axată pe elemente educaţonale, medica-
le, psihologice sau de asistenţă socială. Ignorarea 
aplicării unei atitudini faţă de comportamentul in-
fracţional al minorului ar produce consecinţe nega-
tive, cum ar fi recidiva sau perceperea faptei comise 
drept comportament social adecvat şi corespunzător. 
Dacă în cazul aplicării pedepsei penale faţă de ma-
tur, pentru stabilirea echităţii în societate, se pune 
accentul pe principiul de diferenţiere şi individua-
lizare a pedepsei, pe principiul legalităţii şi altele, 
atunci în cazul minorilor accentul cade, în primul 
rând, pe principiul umanismului şi al legalităţii. În 
acest context de idei, autorul rus E.B. Melnikova 
scoate în evidenţă urmăroarele principii de bază ale 
justiţiei juvenile: ocrotirea, implicarea socială, indi-
vidualizarea maximă a procesului de judecată7.

 Comportamentul antisocial al minorului implică 
statul la aplicarea măsurilor de constrângere cu ca-
racter educativ care fac apel la conştiinţă, manifestă 
o grijă socială sau privează de libertate minorul, doar 
pentru intervenţiile medicale şi educaţionale (avertis-
mentul, încredinţarea minorului pentru supraveghe-
re, obligarea de a repara daunele cauzate, obligarea 
de a urma un tratament medical de reabilitare psiho-
logică, internarea într-o instituţie specială de învă-
ţământ şi de reeducare sau într-o instituţie curativă 
şi de reeducare). Aceste măsuri sunt considerate de 
legiuitorul moldav drept măsuri de siguranţă, drept o 
influenţă specifică asupra comportamentului mino-
rului, care e bazată pe o putere organizată de stat. 
Cu referire la sancţiunile juridice, autorul autohton 
I. Macari se pronunţă considerându-le drept măsuri 
de influenţă prevăzute pentru a fi aplicate numai de 
instanţa de judecată minorilor, care au săvârşit in-
fracţiuni ce nu prezintă un mare pericol”8. 

 O altă viziune, se urmăreşte la autorul român 
Viorel Paşca care oferă măsurilor de siguranţă un 
înţeles comun, de uz general şi un înţeles tehnic. 
Aparţinând limbajului juridic, pentru el măsurile de 
sigutanţă reprezintă o „categorie de sancţiuni penale 
cu scop eminamente preventiv, aplicabile persoane-
lor care comit fapte prevăzute de legea penală şi pre-
zintă o stare de pericol social”9.

 Un alt autor român Nicolae-Anghel Nicolae, în 
conţinutul lucrării Dreptul executării sancţiunilor 
penale, determină că măsurile educative posedă un 
şir de caractere, datorită cărora ele sunt sancţiuni 

de drept penal: elementul sancţionar, coercitiv, o re-
strângere a libertăţii, o muncă impusă, sunt prevă-
zute şi reglementate ca sancţiuni în legea penală, se 
iau împotriva minorului în cazul comiterii unei in-
fracţiuni, minori care răspund penal de vârsta 14-16 
ani, dacă au discernământ şi de 16-18 ani la care dis-
cernământul se prezumă, vinovăţia minorului, aceste 
măsuri au funcţii educative şi de corijare10. 

 În viziunea legiuitorului rus, măsurile de con-
strângere cu caracter educativ sunt modalităţi de 
eliberare de răspundere penală a minorillor11. Con-
statând faptul că minorii cu mult mai repede şi mai 
uşor se impun reeducării decât maturii, autorul rus 
V.S. Egorov specifică: „experienţa de viaţă a minori-
lor este minimă şi fragmentată, caracterul şi viziunea 
nu sunt definitiv formate”12. Acest argument poate fi 
completat şi de existenţa unor boli sau devieri psi-
hice care solicită aplicarea măsurilor cu aspect me-
dical. Noţiunea oferită de P.S. Dageli determină că 
personalitatea infractorului este totalitatea criterii-
lor social-politice, psihice şi fizice ale persoanei13. 
Deci, în cazul minorului figurează: criteriul limitat şi 
diminuat social-politic din motivul vârstei şi ca ur-
mare a lipsei de experienţă social-politică, care este 
continuat de psihicul şi fizicul dificil specific vârstei 
de pubertate al minorului. Prin intermediul doctrine-
lor medicale, a fost stabilită vârsta de la care apare 
conştientizarea însemnătăţii comportamentului an-
tisocial şi ca urmare oferă posibilitate de a stabili 
scopul măsurii de constrângere cu caracter educativ 
şi medical pentru corectarea conduitei. Vârsta de pu-
bertate detestă comportamentul deviant al minorilor 
care, fiind influenţat de factorii externi şi interni, 
generează comiterea infracţiunilor. Anume factorii 
interni solicită aplicarea măsurilor cu aspect medi-
cal în perioada adolescenţei, perioadă care manifestă 
devieri de la dezvoltarea normală, însoţită de tulbu-
rări interne. Tulburările interne ale minorilor pot fi 
endocrine, hormonale, psihice ş.a.

 Autorii S.M. rădulescu şi D. Banciu conside-
ră că majoritatea anomaliilor psihice, afective sau 
caracteriale ale adolescenţilor provin, de pildă, din 
absenţa realizării adecvate a funcţiilor familiei şi a 
responsabilităţii părinţilor, familia reprezentând din 
acest punct de vedere un gen de „personalitate colec-
tivă”, a cărei armonie sau dizarmonie au o deosebită 
rezonanţă în structura personalităţii morale a adoles-
centului, în sănătatea şi echilibrul său psihic”14. Tot 
în acest context de idei se implică şi influenţa famili-
ei care poate fi, conform afirmaţiilor, de două tipuri: 
„cantitativă (puterea influenţei familiei) şi calitativă 
(valorile sociale şi normele de conduită acceptate de 
familie şi supuse influenţei date)15. 

 Este de menţionat însă, că nu doar vârsta sau fa-
milia pot fi considerate drept factori ce contribuie la 
aplicarea măsurilor cu aspect medical. La aceşti doi 
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factori se alipeşte un factor primordial – sănătatea. 
Termenul ,,sănătate” poate fi analizat din mai multe 
aspecte. Se poate vorbi despre sănătatea fizică, sau 
fizică şi sufletească, sau chiar despre bunăstarea so-
cială. În acelaşi timp, se poate vorbi despre sănătate 
din punctul de vedere al calităţii: „satisfăcătoare”, 
,,negativă”, ,,absolută”16. Din aceste considerente, în 
cazul minorului infractor, legea penală intervine cu 
măsurile necesare medicale. De exemplu, un factor 
intern este pus în discuţie de V.Efroimson care expli-
că motivul infracţiunii prin surplusul cromosomului 
Y. Minorii cu surplusul de acest cromosom, chiar în 
condiţii social-familiale bune, devreme încep să se 
deosebească nu doar prin înălţime mare, dar şi prin 
dezechilibru emoţonal, nestăpânire, agresivitate şi 
apoi infracţionalitate17. Din acest motiv, minorul nu 
poate purta răspundere pentru anomaliile sale bio-
logice. Astfel, judecătorul din Australia, recunos-
când existenţa cromosomului al 47-lea, depistată 
la persoana acuzată, a evitat aplicarea pedepsei. O 
altă situaţie asemănătoare se regăseşte la persoanele 
cu boala Leş-Nigena care se manifestă prin mărirea 
bruscă a cantităţii acidului urinar în sânge, fapt ce 
provoacă la aceşti bolnavi o agresivitate excesivă. 
Nu este trecută cu vederea nici boala care provoacă 
ereditatea, cum ar fi podagra18.

 Autoruii români lucia Uţă şi Cristian Jora, 
analizând delicvenţa juvenilă sub aspect clinic, con-
stată că ea este motivată „atât de factori biologici 
(encefalopatii infantile, debilităţi mintale organice, 
întârzieri şi dezvoltarea intelectuală), cât şi de insu-
ficienţe educative, de tulburări psihice ori de factori 
exogeni”19. Factorii sus-analizaţi fac parte din cate-
goria factorilor interni, deci, pentru depistarea lor şi 
în scopul aplicării unei măsuri eficiente, cum ar fi 
măsura de constrângere cu caracter medical, rolul 
cel mai important în acest caz îi revine expertizei. 
Despre efectuarea expertizei s-a vorbit pentru prima 
oară în anul 1845, când apare primul tratat de me-
dicină legală, iar reglementarea corectă şi exactă a 
expertizei medico-legale s-a făcut în 187520. Cu refe-
rire la documentele din fostul drept românesc, obser-
văm că ele tratau printre altele şi instituţia expertizei 
în Codul lui Ipsilanti; Legiuirea lui Caragea; Codul 
Calimach21. La momentul actual, CP RM prevede în 
art.104, la lit.d) obligarea de a urma un curs de 
tratament medical de reabilitare psihologică. 

 Analiza segmentată a acestei măsuri poate con-
tribui la unele constatări şi concluzii.

1. Măsura de constrângere de la lit.d) nu manifes-
tă caracter educativ, ci medical, din aceste conside-
rente, nu poate fi luată în context cu cele educative. 
Necesitatea aplicării emană din motivele biologice 
ale persoanei şi a celor psihologice, deci ea poate fi 
considerată drept măsură de constrângere cu carac-
ter medical aplicată minorilor, cu statut individual. 

2. Tratamentul medical. Dicţionarul explicativ 
oferă sensul cuvântului „tratament”, drept: ... 2. În-
grijire medicală, ansamblu de mijloace igienice, di-
etice, medicamentoase, balneare, climaterice etc. Cu 
care se tratează o boală, spec. mod, metodă, mijloc 
terapeutic folosit în combaterea bolilor22. Tot la acest 
subiect, enciclopedia medicală defineşte tratamentul 
drept ansamblul măsurilor îndreptate spre înlăturarea 
suferinţelor bolnavului şi restabilirea sănătăţii lui23. 
Conform acestei surse tratamentul poate fi:

A. Etiologic (se aplică când poate fi stabilit mo-
tivul îmbolnăvirii prin utilizarea antibioticelor şi a 
altor preparate medicale sau prin înlăturarea unui 
corp străin).

B. Patogenetic (metode de tratament ce influen-
ţează patogeneza bolii în general sau la unele seg-
mente, în cazul când este imposibil de a influenţa 
motivul îmbolnăvirii, când este necesar a influenţa 
procesele patologice prin aplicarea următoarelor me-
tode de tratament: farmacologice, fizice, operative).

C. Simptomatic (presupune înlăturarea unor simp-
tome, indiferent de motivul sau patogeneza bolii, fiind 
uşor efectuat oferind bolnavului în timp foarte restrâns 
o uşurare, cum ar fi, spre exemplu, codeina în cazul 
tusei sau amidopirina în cazul durerilor de cap).

După cum urmează de concluzionat, sursa nu no-
minalizează tratamentul medical de reabilitare psi-
hologică.

3. Reabilitarea psihologică. Termenul de ,,re-
abilitare” poate avea interpretare dualistă, cum ar 
fi cea biologică şi cea psihologică. Sunt cunoscute 
diverse tipuri de reabilitare: fizică, socială, socio-
profesională, neurologică, psihologică, psihiatrică, 
psihosocială, medicală. Conform sursei enciclope-
dice, reabilitarea în medicină este un ansamblu de 
măsuri medicale, pedagogice, profesionale şi juridi-
ce, direcţionate spre restabilirea (sau compensarea) 
funcţiilor organismului şi a capacităților de muncă 
ale bolnavului sau ale invalidului24. Cu referire la 
părţile constitutive ale reabilitării, ea se efectuează 
prin îmbinarea măsurilor de reabilitare: medicale, 
psihologice, pedagogice, sociale, de muncă, tehnice 
şi juridice care alcătuiesc un tot întreg. 

 Măsurile medicale (reabilitarea medicală) înglo-
bează măsuri de lecuire direcţionate spre restabilirea 
sănătăţii... În acest caz, sunt aplicate pe larg toate 
metodele de tratament: restabilirea chirurgicală, me-
dicamentoasă, social-balneologică, terapia activă 
prin muncă şi fizioterapia. 

 Măsurile psihologice (reabilitarea psihologi-
că) sunt indispensabile de cele medicale, deoarece 
contribuie începând de la perioada de tratament prin 
pregătirea psihologică a bolnavului la adaptarea ne-
cesară, la readaptare...25.

Însăşi reabilitarea presupune restabilirea unor 
funcţii, care în cazul reabilitării medicale se obţine 



47

Nr. 11, 2012 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

prin aplicarea tratamentului medicamentos, fiziote-
rapie, mecanoterapie, educaţie fizică curativă, trata-
ment balneologic26.

 Unele noţiuni şi aspecte ale reabilitării au fost 
analizate de autorii ghidului practic Reabilitarea în 
sănătatea mintală. Aici se urmăreşte bifurcaţia: tra-
tament (medicaţie specifică şi psihoterapie) şi reabi-
litare (se asociază cu programe de suport social, an-
gajare, asigurarea cu locuri de muncă protejate...).

 În acest context de idei, se poate afirma că trata-
mentul şi reabilitarea sunt două măsuri diverse care 
se intersectează şi care se completează una pe alta, 
cu un singur scop comun. 

4. Un curs presupune o durată, o limită, un ter-
men. Noțiunea un curs poate fi aplicată în contextul 
tratament medical, dar nu şi în cazul reabilitării psi-
hologice care se realizează prin şedinţe de către psi-
holog. În cazul precizării şi stabilirii unui termen (un 
curs) se exclude posibilitatea prelungirii tratamentu-
lui în cazul ineficienţei doar a unui singur curs. Din 
aceste considerente, benefică ar fi specificarea până 
la însănătoşire sau ameliorare.

 Pct.3) art.104 permite aplicarea concomitentă 
a câtorva măsuri. Extragerea măsurilor cu caracter 
medical din contextul celor educative ar contribui la 
crearea unui nou raport juridic reglementat de un ar-
ticol specializat cu denumirea: Aplicarea măsurilor 
de constrângere cu caracter medical minorilor. Ast-
fel, formularea nouă a acestui articol va fi:    

1.1. Obligarea minorului de a urma tratament 
medical şi/sau şedinţe de reabilitare psihologică 
până la însănătoşire sau ameliorare.

2. Concomitent cu măsura de constrângere cu ca-
racter medical minorului îi pot fi aplicate măsuri de 
constrângere cu caracter educativ.
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SUMMArY
In this article there are analyzed the regulations considering offenses on human trafficking in the Pe-

nal Law’s of Georgia, Ireland, Republic of Palau, Albania and Germany. It is shown that in accordance 
with par.(2) and (3) art.2 of Ireland Law nr.8/2008, under different circumstances, the liability for hu-
man trafficking with mental illnesses is treated as liability for minors trafficking. It is also argued that 
in the German Penal Law is not attested the following dichotomy: “human trafficking - the exploitation 
of trafficked person” in the version that is attested in the Penal Law of the Republic of Moldova and 
Romania.

de persoane, reglementări din: 1) legislaţiile în care 
se incriminează fapta de trafic de persoane adulte, 
alături de fapta de trafic de minori (trafic de copii); 
2) legislaţiile în care se incriminează distinct faptele 
de: trafic de persoane adulte de sex masculin; trafic 
de persoane adulte de sex feminin; trafic de minori 
(trafic de copii); 3) legislaţiile în care se incrimi-
nează fapta de trafic de persoane (presupunând ca 
circumstanţă agravantă săvârşirea faptei asupra unui 
minor (copil)), alături de fapta de trafic de minori 
(trafic de copii), avându-se în vedere că cele două 
fapte se referă la ipoteze diferite; 4) legislaţiile în 
care se incriminează fapta de trafic de persoane în 
scop de exploatare sexuală, alături de fapta de trafic 
de persoane de sex feminin, avându-se în vedere că 
cele două fapte se referă la ipoteze diferite.

Respectând această consecutivitate, vom menţiona 
că Codul penal al Georgiei din 22.07.19991 (în con-
tinuare – CP Ge) face parte din rândul legislaţiilor în 
care se incriminează fapta de trafic de persoane adul-
te, alături de fapta de trafic de minori (trafic de copii). 
Art.1431 „Traficul de fiinţe umane” este parte compo-
nentă a cap. XIII „Infracţiunile contra drepturilor şi li-
bertăţilor omului” al titlului VII „Infracţiuni contra per-
soanei” din partea specială a Codului penal al Georgiei 
din 22.07.1999. În acelaşi timp, art.1721 „Traficul de 
minori” este parte integrantă a cap. XIV „Infracţiunile 
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Î n studiul de faţă, vom examina reglementări-
le referitoare la infracţiunile privind traficul 

contra familiei şi minorilor” al t. VII din partea specială 
a CP Ge. din 22.07.1999.

Analiza comparativă ne permite să relevăm urmă-
toarele deosebiri între art.1431 CP Ge, pe de o parte, şi 
articolele corespondente din legislaţia penală a Repu-
blicii Moldova şi a României, pe de altă parte:

1) Acţiunea principală din cadrul faptei prejudicia-
bile specificate la art.1431 CP Ge este desemnată prin 
expresia „vânzarea-cumpărarea sau efectuarea altor 
tranzacţii ilicite în privinţa unei fiinţe umane, precum 
şi recrutarea, transferul, adăpostirea sau primirea aces-
teia”. Ca şi legiuitorul ucrainean şi cel rus, legiuitorul 
georgian evidenţiază ca modalităţi ale acţiunii princi-
pale din cadrul faptei prejudiciabile: a) vânzarea-cum-
părarea victimei; b) efectuarea altor tranzacţii ilicite în 
privinţa victimei. În reglementările corespondente din 
legislaţia penală a Republicii Moldova şi a României, o 
asemenea evidenţiere nu se face. 

În afară de aceasta, fapta prejudiciabilă prevăzută la 
art.1431 CP Ge nu cunoaşte modalitatea de transporta-
re, menţionată în art.165 şi 206 CP RM, precum şi în 
art.210 şi 211 CP Rom din 2009.

2) Doar constrângerea, şantajul şi înşelăciunea sunt 
considerate modalităţi ale acţiunii adiacente din cadrul 
faptei prejudiciabile specificate la art.1431 CP Ge. Cât 
priveşte şantajul, o asemenea modalitate a acţiunii adi-
acente nu este consemnată în reglementările corespon-
dente din legislaţia penală a Republicii Moldova şi a 
României. Accentuăm că, în art.165 şi 206 CP RM, se 
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vorbeşte despre ameninţarea cu divulgarea informaţi-
ilor confidenţiale familiei victimei sau altor persoane, 
însă nu se precizează că astfel de informaţii trebuie să 
aibă neapărat un caracter compromiţător.

De asemenea, în art.165 şi 206 CP RM (nu şi în 
art.210 şi 211 CP Rom. din 2009), nu se utilizează ter-
menul „constrângere”. În locul acestui termen, se folo-
sesc sintagme care se referă la unele forme concrete ale 
constrângerii.

3) În alin.(2) art.1431 CP Ge atrag atenţia următoa-
rele circumstanţe agravante: asupra unei femei gravi-
de (lit.c)); prin deplasarea victimei într-o ţară străină 
(lit.e)); asupra unei persoane care cu bună-ştiinţă se află 
în stare de neputinţă sau de dependenţă faţă de făptuitor 
(lit.g)). În mare parte, prevederile vizând aceste agra-
vante diferă după formă, nu şi după conţinut de pre-
vederea de la lit.b) alin.(1) art.210 CP Rom din 2009 
– „profitând de imposibilitatea de a se apăra sau de a-şi 
exprima voinţa ori de starea de vădită vulnerabilitate a 
acelei persoane”, precum şi de prevederile de la lit.c) 
alin.(1) art.165 CP RM – „abuz de poziţie de vulne-
rabilitate” şi lit.c) alin.(2) art.206 CP RM – „abuz de 
situaţia de vulnerabilitate a copilului”. Totuşi, prevede-
rile de la lit.b) alin.(1) art.210 CP Rom din 2009 şi de 
la lit.c) alin.(1) art.165 CP RM nu se referă la circum-
stanţe agravante. Numai ipoteza, desemnată prin for-
mula „asupra unei femei gravide” (care priveşte un caz 
particular al stării de vulnerabilitate a victimei), consti- 
tuie un temei de agravare a răspunderii penale conform 
lit.c) alin.(2) art.165 CP RM.

În context, este relevant a se menţiona că, în con-
formitate cu art.3 „Definiţiile termenilor” din Legea 
Georgiei nr.2944-Is cu privire la combaterea traficului 
de persoane din 28.04.20062 (în continuare – Legea 
Georgiei nr.2944-Is/2006), „situaţie de vulnerabilitate 
există, atunci când o persoană depinde material sau al-
tfel de o altă persoană, ori când datorită handicapului 
fizic sau mental, o persoană nu este în măsură să înţe-
leagă adecvat situaţia existentă, ori când o persoană nu 
are o altă opţiune decât să se supună constrângerii”. Un 
altfel de conţinut are definiţia noţiunii „stare de vulne-
rabilitate” din pct.10) art.2 al Legii Republicii Moldova 
nr.241 din 20.10.2005 privind prevenirea şi combaterea 
traficului de fiinţe umane3 (în continuare – Legii Repu-
blicii Moldova nr.241/2005): „stare specială în care se 
află persoana astfel încât este dispusă să se supună abu-
zului sau exploatării, în special din cauza: a) situaţiei 
precare din punctul de vedere al supravieţuirii sociale; 
b) situaţiei condiţionate de vârstă, sarcină, boală, infir-
mitate, deficienţă fizică sau mintală; c) situaţiei precare 
şi ilegale de intrare sau de şedere în ţara de tranzit sau 
de destinaţie”.

4) În alin.(1) art.1431 CP Ge este utilizată sintagma 
„în scop de exploatare”. În paralel, în nota la artico-
lul dat se stabileşte: „În sensul prezentului articol şi al 
articolului 1721 din prezentul Cod, prin «exploatare» 

se înţelege folosirea fiinţei umane în muncă forţată4, 
în activitate criminală sau altă activitate antisocială, 
în prostituţie sau alte asemenea activităţi sexuale, în 
sclavie, precum şi pentru transplantarea sau utilizarea 
de organe ori ţesuturi ale fiinţei umane”. În legătură cu 
aceasta, reafirmăm poziţia noastră ca descrierea formă 
cu formă a scopului infracţiunilor prevăzute la art.165 
şi 206 CP RM să cedeze locul sintagmei „în scopul ex-
ploatării victimei”; la fel, este oportun ca – atât într-un 
alineat aparte din art.165 şi 206 CP RM, cât şi în pct.3) 
art.2 al Legii Republicii Moldova nr.241/2005 – să fie 
formulată o definiţie unitară a noţiunii de exploatare a 
persoanei traficate.

În contextul analizat, trebuie de consemnat că, 
potrivit lit.d) art.3 al Legii Georgiei nr.2944-Is/2006, 
„exploatare reprezintă folosirea unei persoane pentru 
muncă forţată, implicarea unei persoane în activităţi 
infracţionale sau în alte activităţi antisociale, punerea 
unei persoane în condiţii de sclavie sau în condiţii si-
milare sclaviei, exploatarea sexuală5, constrângerea 
persoanei să ofere alte servicii, utilizarea unei persoane 
pentru transplantul unui organ al acesteia, a unei părţi a 
organului acesteia sau a ţesutului acesteia, ori utilizarea 
unei persoane pentru alte scopuri”. Această definiţie a 
noţiunii de exploatare diferă de cea formulată în nota la 
art.1431 CP Ge. Disonanţa dintre cele două definiţii ale 
noţiunii de exploatare aminteşte de discordanţa ce vi-
zează conţinutul noţiunii de exploatare în accepţiunea 
art.165 şi 206 CP RM, pe de o parte, şi în accepţiunea 
Legii Republicii Moldova nr.241/2005, pe de altă par-
te.

5) În art.1721 CP Ge, suscită nedumerire următoarea 
situaţie: în dispoziţia de la alin.(1) se menţionează des-
pre vânzarea-cumpărarea sau efectuarea altor tranzac-
ţii ilicite în privinţa unui minor, precum şi recrutarea, 
transferul, adăpostirea sau primirea acestuia pe calea 
constrângerii, şantajului sau înşelăciunii, în scop de ex-
ploatare; la lit. b) alin.(2) se incriminează aceeaşi faptă 
săvârşită prin constrângere, şantaj sau înşelăciune. Ast-
fel de paralelisme tehnico-legislative nu-şi au locul nici 
în art.165 şi 206 CP RM, nici în art.210 şi 211 CP Rom 
din 2009.

În altă ordine de idei, vom analiza reglementările 
referitoare la infracţiunile privind traficul de persoane 
din Legea Irlandei nr.8 din 2008 cu privire la com-
baterea traficului de persoane6 (în continuare – Le-
gea Irlandei nr.8/2008).

Comparând prevederile acestei legi cu normele si-
milare din legislaţia penală a Republicii Moldova şi a 
României, remarcăm distincţiile următoare:

1) În alin.(1) art.4 al Legii Irlandei nr.8/2008, dedi-
cat traficului de persoane adulte, nu este relevat conţi-
nutul acţiunii principale din cadrul faptei prejudiciabile 
corespunzătoare. În schimb, în dispoziţia art.1 al legii 
date, printre altele, se arată: „trafic înseamnă: a) cum-
părarea, recrutarea, transportarea sau adăpostirea vic-
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timei, sau (i) transferul victimei, (ii) plasarea victimei 
în custodia, în grija ori sub controlul altcuiva, sau (iii) 
oferirea victimei unei alte persoane; b) determinarea 
victimei să intre sau să iasă de pe teritoriul unui stat 
ori să călătorească pe teritoriul statului; c) luarea victi-
mei în custodie, în grijă sau sub control; d) asigurarea 
victimei cu adăpost sau cu loc de muncă”. Astfel, în 
accepţiunea legiuitorului irlandez, traficul de persoane 
adulte propriu-zis reprezintă numai acţiunea principa-
lă din cadrul faptei prejudiciabile corespunzătoare, nu 
acţiunea principală alături de acţiunea adiacentă din ca-
drul faptei prejudiciabile corespunzătoare.

2) În mare parte, modalităţile acţiunii principale 
din cadrul faptei incriminate la alin.(1) art.4 al Legii 
Irlandei nr.8/2008 au un conţinut care se apropie de cel 
al modalităţilor acţiunii principale din cadrul faptelor 
incriminate la art.165 CP RM şi art.210 CP Rom din 
2009. Un anume specific îl comportă doar modalitatea 
de determinare a victimei să intre sau să iasă de pe teri-
toriul unui stat ori să călătorească pe teritoriul statului 
(menţionată la lit.b) art.1 al Legii Irlandei nr.8/2008), 
precum şi modalitatea consemnată la lit.d) art.1 al Legii 
Irlandei nr.8/2008, în partea în care se referă la asigura-
rea victimei cu loc de muncă.

3) În ce priveşte art.2 al Legii Irlandei nr.8/2008, 
dedicat traficului de minori, modalităţile acţiunii prin-
cipale din cadrul faptei prejudiciabile corespunzătoare 
sunt specifi cate chiar în acest articol, nu într-o normă de 
trimitere: a) vânzarea unui minor, oferirea sau expune-
rea unui minor spre vânzare ori invitarea la acceptarea 
unei oferte de cumpărare a unui minor; b) cumpărarea 
sau efectuarea unei oferte de cumpărare a unui minor. 

De fapt, ar fi mai corect să afirmăm că acţiunea 
în cauză este nu una principală. Ea este singura acţi-
une, având un caracter suficient în vederea formării 
conţinutului laturii obiective a infracţiunii prevăzu-
te la art.2 al Legii Irlandei nr.8/2008. Ca şi fapte-
le incriminate la art.206 CP RM şi art.211 CP Rom 
din 2009, cea incriminată la art.2 al Legii Irlandei 
nr.8/2008 presupune săvârşirea traficului de minori 
(negrevat de prezenţa unei acţiuni adiacente având 
rolul de factor de alterare a voinţei victimei) în scop 
de exploatare. Diferenţa constă în aceea că, în con-
textul infracţiunii specificate la art.2 al Legii Irlandei 
nr.8/2008, acţiunea adiacentă nu apare nici măcar în 
calitate de circumstanţă agravantă.

4) Conform alin.(2) şi (3) art.2 al Legii Irlandei 
nr.8/2008, o persoană care trafică o persoană suferindă 
de o afecţiune psihică, în scopul exploatării acesteia, 
se face vinovată de o infracţiune; o persoană care (a) 
vinde o altă persoană, oferă sau expune o altă persoa-
nă spre vânzare sau invită la acceptarea unei oferte de 
cumpărare a unei alte persoane, ori (b) cumpără sau 
face o ofertă în vederea cumpărării unei alte persoane, 
se face vinovată de o infracţiune.

Astfel, sub anumite aspecte, răspunderea pentru tra-

ficul de persoane suferind de afecţiuni psihice se asimi-
lează cu răspunderea pentru traficul de minori.

5) În dispoziţiile de la art.2 şi 4 ale Legii Irlandei 
nr.8/2008, se recurge la sintagma „în scop de exploa-
tare”. În paralel, în art.1 al legii respective se explică: 
„exploatare înseamnă: a) exploatarea prin muncă7; b) 
exploatarea sexuală8; c) exploatarea constând în înde-
părtarea unuia sau mai multor organe ale victimei”. O 
asemenea abordare diferă mult de cea îmbrăţişată de 
legiuitorul moldovean, însă prezintă afinităţi cu abor-
darea pe care o atestăm în cazul legislaţiei penale a 
României, Bosniei-Herzegovina, Ucrainei, Federaţiei 
Ruse, Georgiei etc..

6) Conform alin.(6) art.2 al Legii Irlandei 
nr.8/2008, în acest articol, termenul „exploatare” nu 
include sensul de exploatare sexuală. Or, traficul de 
minori în scopul exploatării sexuale este sancţionat 
distinct şi comparativ mai aspru în conformitate cu 
art.3 al Legii Irlandei nr.8/2008. O asemenea dife-
renţiere a formelor scopului infracţiunii nu este cu-
noscută reglementărilor corespondente din legislaţia 
penală a Republicii Moldova şi a României.

Într-un alt context, ne vom referi la incriminarea 
faptelor privind traficul de persoane în Legea Palau9 
din 2005 cu privire la traficul de migranţi şi traficul 
de persoane10 (în continuare – Legea Palau din 2005).

Care sunt diferenţele dintre dispoziţiile de la art.210 
şi 211 CP Rom din 2009, precum şi de la art.165 şi 206 
CP RM, pe de o parte, şi prevederile din Legea Palau 
din 2005, pe de altă parte? Răspunzând la această între-
bare, menţionăm următoarele:

1) La art.6 „Infracţiunea de trafic de persoane” al 
Legii Palau din 2005, se stabileşte: orice persoană care, 
cu sau fără bună-ştiinţă, recrutează, transportă, trans-
feră, adăposteşte sau primeşte persoane în scop de 
exploatare, prin ameninţare, violenţă, răpire, fraudă, 
înşelăciune, abuz de putere, oferirea sau primirea de 
plăţi ori beneficii pentru a obţine consimţământul unei 
persoane care deţine controlul asupra victimei, se face 
vinovată de infracţiunea de trafic de persoane şi va fi 
pedepsită cu amendă de până la 250.000 $, cu sau fără 
închisoare de până la 25 de ani.

Din această reglementare se desprind următoare-
le trăsături specifice: a) sintagma „cu sau fără bună-
ştiinţă” are menirea să accentueze că răspunderea în 
baza art.6 al Legii Palau din 2005 se aplică chiar dacă 
făptuitorul nu are certitudinea în legătură cu anumiţi 
parametri ai infracţiunii săvârşite; b) spre deosebire 
de legiuitorul moldovean, cel din Republica Palau 
nu graduează răspunderea pentru traficul de persoa-
ne implicând ameninţare sau violenţă în funcţie de 
lipsa sau prezenţa pericolului violenţei pentru viaţa 
sau sănătatea victimei; c) spre deosebire de legiu-
itorul moldovean (care foloseşte termenul „înşelă-
ciune”) şi spre deosebire de legiuitorul român (care 
utilizează sintagma „inducere în eroare”), legiuitorul 
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din Republica Palau face diferenţa dintre noţiunile 
„fraudă” şi „înşelăciune”.

2) În conformitate cu art.7 „Infracţiunea de trafic de 
copii” al Legii Palau din 2005, orice persoană care, cu 
sau fără bună-ştiinţă, recrutează, transportă, transferă, 
adăposteşte sau primeşte un copil prin orice metode în 
scop de exploatare se face vinovată de infracţiunea de 
trafic de copii şi va fi pedepsită cu amendă de până la  
500.000 $, cu sau fără închisoare de până la 50 de ani.

Sintagma „prin orice metode” din dispoziţia acestei 
norme denotă că, de această dată, conţinutul acţiunii 
adiacente din cadrul faptei incriminate nu se mai limi-
tează la modalităţile de: a) ameninţare; b) violenţă; c) 
răpire; d) fraudă; e) înşelăciune; f) abuz de putere; g) 
oferirea sau primirea de plăţi ori beneficii pentru a obţi-
ne consimţământul unei persoane care deţine controlul 
asupra victimei. Astfel, conţinutul acţiunii adiacente 
din cadrul faptei incriminate la art.7 al Legii Palau din 
2005 este unul fără limite exacte. Implementarea unei 
asemenea concepţii, presupunând interpretarea exten-
sivă defavorabilă a legii penale, este inoportună în con-
textul art.165 şi 206 CP RM şi al art.210 şi 211 CP Rom 
din 2009.

3) În dispoziţiile de la art.6 şi 7 ale Legii Palau din 
2005, se utilizează expresia „în scop de exploatare”. 
Totodată, la lit.d) art.2 „Definiţii” al legii în cauză, se 
explică: „exploatare înseamnă: sclavia sexuală; exploa-
tarea persoanei în prostituţie; munca forţată; sclavia; 
obţinerea de muncă sau de servicii prin înşelăciune, 
fraudă sau cu ajutorul unor declaraţii false”. O aseme-
nea concepţie de expunere a scopului infracţiunilor pri-
vind traficul de persoane diferă de cea promovată de 
legiuitorul moldovean. În plus, printre formele scopu-
lui de exploatare care sunt nominalizate la lit.d) art.2 
al Legii Palau din 2005, se regăseşte sclavia sexuală şi 
exploatarea persoanei în prostituţie. Rezultă că exploa-
tarea sexuală, care nu implică exploatarea persoanei în 
prostituţie ori exercitarea unuia sau mai multor atribute 
ale dreptului de proprietate asupra victimei, nu se nu-
mără printre formele scopului de exploatare în cazul 
infracţiunior prevăzute la art.6 şi 7 ale Legii Palau din 
2005.

4) La art.8 „Infracţiunea de exploatare a unei per-
soane traficate” al Legii Palau din 2005, se prevede: 
orice persoană care, cu sau fără bună-ştiinţă, se anga-
jează să participe la sau profită de pe urma exploatării 
unei persoane traficate se face vinovată de infracţiunea 
de exploatare a unei persoane traficate şi va fi pedepsită 
cu amendă de până la 50.000 $, cu sau fără închisoare 
de până la 10 ani.

Articolul dat se aseamănă cu art.216 „Folosirea ser-
viciilor unei persoane exploatate” al Codului penal al 
României din 17.07.2009. În Codul penal al Republi-
cii Moldova din 18.04.2002, lipseşte o normă simila-
ră. Doar în unele cazuri, folosirea serviciilor care fac 
obiectul exploatării unei persoane traficate intră sub in-

cidenţa dispoziţiilor Codului penal al Republicii Mol-
dova din 18.04.2002 (de exemplu, a art.167 şi 168).

5) Potrivit art.9 „Irelevanţa consimţământului per-
soanei traficate” al Legii Palau din 2005, în contextul 
faptei prevăzute la art.6 al respectivei legi, consimţă-
mântul persoanei traficate pentru a fi traficată sau ex-
ploatată nu constituie un temei de liberare a făptuitoru-
lui de răspundere penală.

În art.210 şi 211 CP Rom din 2009, în contextul unor 
alineate aparte, prevederile similare au următorul conţi-
nut: „Consimţământul persoanei victimă a traficului nu 
constituie cauză justificativă”. În Codul penal al Repu-
blicii Moldova din 18.04.2002, prevederi aparte de talia 
celor sus-menţionate nu există. Cu toate acestea, rolul 
unei asemenea prevederi îl îndeplineşte sintagma „cu 
sau fără consimţământul acesteia” din art.165 CP RM. 
În art.206 CP RM lipseşte o sintagmă corespondentă. 
Iată ce afirmă, pe bună dreptate, în legătură cu aceasta 
S. Brînza şi V. Stati: „Cât priveşte art.206 CP RM, în 
dispoziţia acestuia nici nu sunt necesare cuvintele «cu 
sau fără consimţământul victimei»: din cauza vârstei 
sale, copilul nu este liber să-şi de-a consimţământul de 
a fi recrutat, transportat, transferat, adăpostit sau primit. 
Nici persoana, care deţine controlul asupra copilului, nu 
este liberă să-şi dea consimţământul. Aceasta deoarece 
scopul exprimării consimţământului este unul contrar 
legii, adoptând una din formele menţionate la lit.a)-h) 
alin.(1) art.206 CP RM. Din aceste considerente, este 
nevalabil consimţământul acordat subiectului infracţi-
unii prevăzute la art.206 CP RM”11.

În altă ordine de idei, vom supune investigării regle-
mentările referitoare la infracţiunile privind traficul de 
persoane din Codul penal al Albaniei din 27.01.199512 
(în continuare – CP Al). Această legiuire face parte din 
rândul acelor legislaţii în care se incriminează distinct 
faptele de: trafic de persoane adulte de sex masculin; 
trafic de persoane adulte de sex feminin; trafic de minori 
(trafic de copii). Astfel, art.110/a „Traficul de persoane” 
din secţiunea VII „Infracţiunile contra libertăţii persoa-
nei” a cap. II „Infracţiunile contra persoanei” al părţii 
speciale a CP Al prevede răspunderea, de fapt, pentru 
fapta de trafic de persoane adulte de sex masculin. Prin 
metoda excluderii, ajungem la această concluzie luând 
în consideraţie prezenţa în cap. II al părţii speciale a CP 
Al a altor două articole: art.114/b „Traficul de femei” 
din secţ. VIII „Infracţiuni contra moralităţii şi demnită-
ţii”; art.128/b „Traficul de minori” din secţ. IX „Infrac-
ţiunile contra copiilor, căsătoriei şi familiei”.

Pe lângă această deosebire, sunt şi altele care mar-
chează art.165 şi 206 CP RM şi art.210 şi 211 CP Rom 
din 2009, pe de o parte, şi reglementările similare din 
legislaţia penală albaneză, pe de altă parte:

1) În art.110/a şi 114/b CP Al, acţiunea adiacentă 
din cadrul faptelor prejudiciabile corespunzătoare este 
desemnată prin locuţiunea „prin ameninţare sau aplica-
re a forţei ori a altor forme de constrângere, prin răpire, 
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fraudă, abuz de serviciu sau profitare de condiţia socia-
lă, fizică ori psihologică sau de acordare ori primire de 
plăţi sau beneficii în scopul de a obţine consimţământul 
unei persoane care controlează victima”.

Sintagma „prin ameninţare sau aplicare a forţei ori 
a altor forme de constrângere”, privitoare la unele din-
tre modalităţile acţiunii în cauză, este una prea largă, 
în comparaţie cu prezentarea selectivă a unora dintre 
formele de constrângere în art.165 CP RM. În afară 
de aceasta, termenul „fraudă” nu este cunoscut nici în 
art.165 CP RM, nici în art.210 CP Rom din 2009. În 
locul acestuia, se utilizează termenul „înşelăciune” (în 
art.165 CP RM) şi expresia „inducere în eroare” (în 
art.210 CP Rom din 2009).

2) În art.128/b CP Al, modalităţile acţiunii adia-
cente din cadrul faptei prejudiciabile corespunzătoare 
(având şi rolul de circumstanţe agravante) sunt altele: 
relele tratamente, determinând victima să săvârşească 
diferite acţiuni, prin aplicarea violenţei fizice sau psihi-
ce (alin.3)); utilizarea funcţiei publice sau a serviciului 
public (alin.(5)).

Aceste două modalităţi, îndeplinind şi rolul de cir-
cumstanţe agravante, complinesc conţinutul acţiunii 
adiacente în ipoteza faptelor incriminate la art.110/a şi 
114/b CP Al.

3) Toate cele trei articole din CP Al din 27.01.1995, 
dedicate infracţiunilor privind traficul de persoane, con-
ţin aceeaşi caracterizare a scopului infracţiunii: „în sco-
pul exploatării victimei în prostituţie ori în alte forme de 
exploatare sexuală, prin muncă sau servicii forţate, prin 
sclavie sau condiţii similare sclaviei, prin prelevarea 
organelor în vederea utilizării sau a transplantării aces-
tora, precum şi al altor forme de exploatare”. Spre deo-
sebire de expunerea scopului infracţiunii din art.165 şi 
206 CP RM şi art.210 şi 211 CP Rom din 2009, cea din 
art.110/a, 114/b şi 128/b CP Al are un caracter exempli-
ficativ, nefiind limitată în niciun fel. Din acest punct de 
vedere, preferabilitatea modului de expunere a scopului 
infracţiunii din art.165 şi 206 CP RM şi art.210 şi 211 
CP Rom din 2009 se datorează faptului că acest mod nu 
vine în contradicţie cu regula, conform căreia este inter-
zisă interpretarea extensivă defavorabilă a legii penale.

4) În art.110/a, 114/b şi 128/b CP Al, acelaşi alineat 
– alin.(2) – conţine dispoziţia în care se incriminează 
fapta de organizare, dirijare sau finanţare a traficului de 
persoane (femei; minori). O asemenea normă, dedicată 
unei activităţi contributive „calificate” (adică asimilate 
cu fapta autorului infracţiunii de trafic de persoane (fe-
mei; minori)), lipseşte în legislaţia penală a Republicii 
Moldova şi a României.

5) În cadrul secţ. IX „Infracţiunile contra copiilor, 
căsătoriei şi familiei” a cap.II al părţii speciale a Cp Al 
din 27.01.1995, complementare cu art.128/b „Traficul 
de minori” sunt alte două articole: art.128/c „Exploa-
tarea copiilor pentru muncă, cerşetorie sau alte servicii 
forţate”; art.128/ç „Vânzarea copiilor”.

Potrivit art.128/c CP Al: exploatarea minorilor pen-
tru muncă sau alte servicii forţate, inclusiv cerşitul 
pentru milostenie, de către părinţi sau ocrotitorii legali, 
constituie o infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare 
de până la un an şi amendă de la 50.000 la 1.000.000 
de leka; atunci când exploatarea unui minor este co-
misă de către oricare alte persoane, ea se pedepseste 
cu închisoare de până la 3 ani şi amendă de la 100.000 
la 2.000.000 de leka; în cazul în care exploatarea unui 
minor îi provoacă acestuia urmări grave pentru sănătate 
sau decesul, fapta constituie o infracţiune şi se pedep-
seşte cu închisoare de la 3 ani la 7 ani. În conformitate 
cu art.128/ç CP Al, oferirea sau darea unui copil ori ac-
ceptarea vânzării acestuia în scopul exploatării sexua-
le, al prelevării organelor copilului în vederea obţinerii 
profitului sau al adopţiei ilegale, se pedepseşte cu în-
chisoare de până la 7 ani.

În anumite privinţe, art.128/c CP Al prezintă simili-
tudini cu art.216 coroborat cu art.211 al Codului penal 
al României din 17.07.2009. Totuşi, numai exploatarea 
copiilor pentru muncă, cerşetorie sau alte servicii forţa-
te se consideră temei al aplicării art.128/c CP Al. În ce 
priveşte art.216 coroborat cu art.211 ale CP Rom. din 
17.07.2009, palitra formelor de exploatare a victimei 
minore este mult mai largă, cuprinzând toate formele 
de exploatare specificate în art.182 CP Rom din 2009.

Este interesant că în alin.(1) şi (2) art.128/c CP Al se 
diferenţiază ipoteza de exploatare a unui minor de către 
părinţi sau ocrotitorii legali şi ipoteza de exploatare a 
unui minor de către oricare alte persoane. Mai mult, 
în prima ipoteză, pedeapsa este comparativ mai redusă 
decât în ipoteza a doua.

Cât priveşte art.128/ç CP Al, considerăm că acesta 
reprezintă o normă specială în raport cu art.128/b CP 
Al, în situaţia în care: a) modalitatea acţiunii principale 
din cadrul faptei de trafic de minori este transferul; b) 
scopul infracţiunii de trafic de minori se concretizea-
ză în scopul exploatării sexuale, al prelevării organelor 
copilului în vederea obţinerii profitului sau al adopţiei 
ilegale. Dacă lipseşte măcar una din două aceste condi-
ţii, lipseşte concurenţa dintre norma generală şi norma 
specială a art.128/b CP Al în raport cu art.128/ç CP Al.

În alt context, obiectul analizei îl vor constitui nor-
mele referitoare la infracţiunile privind traficul de per-
soane din Codul penal al Germaniei din 15.05.187113 
(în continuare – CP Ger). Această legiuire face parte 
din rândul acelor legislaţii în care se incriminează fap-
ta de trafic de persoane (presupunând ca circumstanţă 
agravantă săvârşirea faptei asupra unui minor (copil)), 
alături de fapta de trafic de minori (trafic de copii), 
avându-se în vedere că cele două fapte se referă la ipo-
teze diferite. În acest fel, în partea specială a CP Ger din 
15.05.1871, în t. XVIII „Infracţiunile contra libertăţii 
persoanei”, mai multe articole urmăresc scopul apărării 
ordinii de drept împotriva faptelor privind traficul de 
persoane: art.232 „Traficul de fiinţe umane în scopul 
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exploatării sexuale”; art.233 „Traficul de fiinţe umane 
în scopul exploatării lucrătorilor”; art.233a „Promo-
varea traficului de fiinţe umane”; art.236 „Traficul de 
copii”.

Făcând o comparaţie dintre aceste reglementări şi 
cele corespondente din CP RM din 18.04.2002 şi din 
CP Rom din 17.07.2009, putem releva următoarele de-
osebiri:

1) Conceptul de trafic de fiinţe umane, consacrat în 
art.232 şi 233 CP Ger, se deosebeşte radical de cel con-
sacrat în art.165 CP RM şi art.210 CP Rom din 2009. 
În art.232 şi 233 CP Ger, dispoziţia alin.(1) începe cu 
cuvintele: „Oricine exploatează o altă persoană, prin 
constrângere sau profitând de neputinţa acesteia dato-
rată şederii într-un stat străin, pentru a o determina…”. 
Rezultă că, în contextul art.232 şi 233 CP Ger, acţiunea 
principală din cadrul faptelor prejudiciabile corespun-
zătoare se exprimă în exploatarea victimei, nu în recru-
tarea, transportarea, transferul (transferarea), adăposti-
rea sau primirea acesteia. Cu alte cuvinte, în legislaţia 
penală germană nu este atestată dihotomia „traficul de 
persoane – exploatarea persoanei traficate” în varianta 
pe care o atestăm în legislaţia penală a Republicii Mol-
dova şi a României; în viziunea legiuitorului german, 
conceptul reglementar al exploatării persoanei traficate 
îmbracă haina care este caracteristică traficului de per-
soane în accepţiunea legiuitorului moldovean şi a celui 
român.

2) La art.233a CP Ger, se incriminează fapta de pro-
movare a traficului de fiinţe umane: (1) oricine contri-
buie la săvârşirea traficului de fiinţe umane prevăzut 
de art.232 sau 233, prin recrutarea, transportarea, trans-
miterea, adăpostirea sau luarea unei alte persoane, se 
pedepseşte cu închisoare de la trei luni la cinci ani; (2) 
pedeapsa cu închisoare de la şase luni la zece ani se 
aplică în cazul în care: 1. victimă a infracţiunii este un 
copil; 2. făptuitorul maltratează grav victima, pericli-
tând viaţa acesteia; 3. făptuitorul săvârşeşte infracţiu-
nea în scop de profit sau ca membru al unei bande.

În alţi termeni, la art.233a CP Ger se incriminează 
fapta care constituie corespondentul infracţiunilor pre-
văzute la art.165 CP RM şi art.210 CP Rom din 2009. 
Sintagma „recrutarea, transportarea, transmiterea, 
adăpostirea sau luarea unei alte persoane” din alin.(1) 
art.233a CP Ger este aproape identică cu sintagma din 
alineatul (1) al art.165 CP RM şi art.210 CP Rom din 
2009, desemnând acţiunea principală din cadrul fapte-
lor prejudiciabile corespunzătoare. Diferenţa constă în 
aceea că legiuitorul german priveşte în calitate de con-
tribuţie la traficul de fiinţe umane, ceea ce legiuitorul 
moldovean şi cel român percep în calitate de trafic de 
persoane propriu-zis.

3) În cazul variantelor speciale consemnate la alin.
(4) art.232 CP Ger, se observă o altă structură a laturii 
obiective decât cea enunţată în alin.(1) art.232 CP Ger. 
Potrivit acestei norme, răspunderea se aplică faţă de 

oricine: 1. va determina o altă persoană, prin violenţă 
sau ameninţare serioasă, ori prin viclenie să înceapă sau 
să continue practicarea prostituţiei ori să întreţină acte 
sexuale cu făptuitorul sau cu un terţ; 2. va profita de pe 
urma faptului că o altă persoană va determina victima, 
prin violenţă sau ameninţare serioasă, ori prin viclenie 
să înceapă sau să continue practicarea prostituţiei ori 
să întreţină acte sexuale cu făptuitorul sau cu un terţ. 
Conform alin.(3) art.233 și alin.(4) art.232 CP Ger se 
aplică mutatis mutandis.

Concluzia este că modalităţile acţiunii principale 
din cadrul faptelor incriminate la alin.(4) art.232 CP 
Ger sunt: 1. determinarea victimei să înceapă sau să 
continue practicarea prostituţiei ori să întreţină acte se-
xuale cu făptuitorul sau cu un terţ; 2. profitarea de pe 
urma faptului că o altă persoană va determina victima 
să înceapă sau să continue practicarea prostituţiei ori 
să întreţină acte sexuale cu făptuitorul sau cu un terţ. 
În ambele ipoteze, modalităţile acţiunii adiacente sunt 
aceleaşi: violenţă; ameninţare serioasă; viclenie.

4) În conformitate cu alin.(1) din art.232 şi 233 CP 
Ger, modalităţile acţiunii adiacente din cadrul faptelor 
prejudiciabile corespunzătoare (care nu îndeplinesc şi 
rolul de circumstanţe agravante) sunt: constrângere; 
profitarea de neputinţa victimei datorată şederii într-un 
stat străin. Este o listă mult prea sumară, în compara-
ţie cu cea a modalităţilor acţiunii adiacente din cadrul 
faptelor prejudiciabile prevăzute la art.165 CP RM şi 
art.210 CP Rom din 2009. Mai mult, conform art.232 
şi 233 CP Ger, nu oricare neputinţă (vulnerabilitate) a 
victimei este luată în consideraţie; relevantă este numai 
neputinţa victimei datorată şederii într-un stat străin.

5) Din art.232 şi 233 CP Ger reiese că maltratarea 
gravă a victimei, periclitându-se viaţa acesteia, îndepli-
neşte atât rolul de modalitate a acţiunii adiacente din 
cadrul faptelor prejudiciabile corespunzătoare, cât şi 
rolul de circumstanţă agravantă. Sub anumite aspec-
te, modalitatea în cauză aminteşte de cea desemnată 
prin sintagma „prin folosirea torturii, a tratamentelor 
inumane sau degradante pentru a asigura subordona-
rea persoanei” de la lit.g) alin.(2) art.165 CP RM. În 
art.210 CP Rom din 2009, o astfel de modalitate nu este 
nominalizată.

6) Art.232 şi 233 CP Ger se deosebesc unul faţă de 
altul în principal prin scopul faptelor pe care le incri-
minează. Sintagmele desemnând scopul acestor fapte 
sunt: „pentru a o determina să înceapă sau să continue 
practicarea prostituţiei, ori să întreţină acte sexuale cu 
făptuitorul sau cu un terţ” (art.232 CP Ger); „pentru a 
o determina la sclavie, şerbie, servitute pentru datorii, 
ori pentru a începe sau a continua prestarea muncii în 
folosul făptuitorului sau al unui terţ, în cazul în care 
există o vădită disproporţie între condiţiile de muncă 
ale victimei şi condiţiile de muncă ale altor persoane 
care efectuează aceeaşi activitate sau o activitate com-
parabilă” (art.233 CP Ger).
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O asemenea diferenţiere a formelor scopului infrac-
ţiunii nu se atestă în cazul reglementărilor corespon-
dente din legislaţia penală a Republicii Moldova şi 
a României.

7) În conformitate cu alin.(3) din art.232 şi 233 
CP Ger, răspunderea se agravează dacă, printre alte-
le, făptuitorul săvârşeşte infracţiunea în scop de pro-
fit. Lipsa sau prezenţa unui asemenea scop nu este 
relevantă în planul calificării faptelor în baza art.165 
CP RM şi art.210 CP Rom din 2009.

8) Potrivit pct.1 alin.(3) art.232 CP Ger, răspun-
derea pentru traficul de fiinţe umane în scopul ex-
ploatării sexuale se agravează dacă victimă a infrac-
ţiunii este un copil. Conform alin.(3) art.233 CP Ger, 
alin.(3) art.232 CP Ger se aplică mutatis mutandis.

În acelaşi timp, aşa cum am menţionat anterior, 
la art.236 Ger, se stabileşte răspunderea pentru in-
fracţiunea de trafic de copii: (1) oricine, manifestând 
gravă neglijenţă faţă de obligaţiile sale de îngrijire 
şi educaţie, îşi lasă copilul care nu a atins vârsta de 
18 ani pentru o perioadă de timp nedeterminată, în 
schimbul unei remunerări sau cu intenţia de a se       
înavuţi el însuşi sau o terţă persoană, se pedepseşte 
cu închisoare de până la cinci ani sau cu amendă; 
(2) oricine, în lipsa unei autorizări: 1. ia o persoană 
care nu a atins vârsta de 18 ani pentru a o adopta; 2. 
se angajează în activitatea care are drept scop luarea 
pentru o perioadă de timp nedeterminată de către o 
terţă persoană a unei persoane care nu a atins vârsta 
de optsprezece ani, în schimbul unei remunerări sau 
cu intenţia de a se înavuţi el însuşi sau o terţă per-
soană, se pedepseşte cu închisoare de până la trei ani 
sau cu amendă.

Din cele relatate, se poate lesne remarca sfera 
de incidenţă diferită a prevederii de la pct.1) alin.
(3) art.232 CP Ger (şi, implicit, a celei de la alin.
(3) art.233 CP Ger) şi a prevederii de la art.236 CP 
Ger. Totodată, conceptul de trafic de copii, consa-
crat de legiuitorul german, se deosebeşte esenţial de 
cel care-şi are sediul în art.206 CP RM şi în art.211 
CP Rom din 2009. În esenţă, infracţiunea prevăzută 
la art.236 Ger vizează fie ipoteza de abandonare a 
copilului, fie ipoteza de adopţie ilegală a acestuia. 
Aceasta o confirmă W.Joecks, atunci când se referă 
la alineatele componente ale art.236 Ger: „Alineatul 
(1) are ca scop apărarea dezvoltării copilului. Aline-
atul (2) urmăreşte protecţia împotriva intermedierii 
ilicite (deseori îmbrăcând forma de îndeletnicire) a 
adopţiei copiilor. Cauza unei asemenea conceperi a 
structurii art.236 Ger a constituit-o sporirea numă-
rului de cazuri de vânzare a copiilor de către părinţii 
lor biologici”14.

Este adevărat că, la lit.c) alin.(1) art.206 CP RM, 
se minimalizează scopul exploatării în sclavie sau în 
condiţii similare sclaviei, inclusiv în cazul adopţiei 
ilegale. Totuşi, este necesar de menţionat că abuzul 

părinţilor şi al altor persoane la adopţia copiilor con-
stituie obiectul de reglementare al unui articol aparte 
– art.205 CP RM. În Codul penal al României din 
17.07.2009 lipseşte o normă similară.

(va urma)

Note:
1 The Criminal Code of Georgia // http://www.par-

liament.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=69&kan_
det=det&kan_id=673

2 The Law on Struggle Against Human Trade (Trafficing) 
// http://www.parliament.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_
id=69&kan_det=det&kan_id=1865

3 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.164-
167.

4 Conform lit.e) art.3 al Legii Georgiei nr.2944-Is/2006, 
muncă forţată reprezintă orice muncă sau serviciu obţinut 
prin procedee de constrângere fizică sau psihică, prin exer-
citarea de ameninţări sau şantaj ori prin profitarea de situaţia 
de vulnerabilitate în care se află victima.

5 Potrivit lit.f) art.3 al Legii Georgiei nr.2944-Is/2006, 
,,exploatare sexuală” constituie implicarea unei persoane 
în prostituţie, în prestarea altor servicii sexuale sau în pro-
ducerea de material pornografic, prin ameninţare, violenţă, 
constrângere, şantaj, profitarea de situaţia de vulnerabilitate 
în care se află victima sau prin punerea la dispoziţie de infor-
maţii false cu privire la natura şi condiţiile de muncă.

6 The Ireland Criminal Law (Human Trafficking) Act 
2008 // http://www.irishstatutebook.ie/2008/en/act/pub/0008/
index.html

7 În conformitate cu art.1 al Legii Irlandei nr.8/2008, ex-
ploatare prin muncă înseamnă: a) supunerea victimei la mun-
că forţată; b) forţarea victimei să presteze servicii altuia; c) 
înrobirea victimei ori supunerea ei la servitute sau la o stare 
ori condiţie similară.

8 Potrivit art.1 al Legii Irlandei nr.8/2008, exploatare 
sexuală înseamnă: a) producerea de pornografie în care se 
prezintă victima, singură sau cu alţii; b) angajarea victimei 
în activitatea sexuală în scopul producerii de pornografie; c) 
angajarea victimei pentru practicarea prostituţiei; d) provo-
carea victimei să comită faptele sus-menţionate împotriva 
unei alte persoane; e) angajarea victimei să participe la orice 
act sexual, indecent sau obscen.

9 Republica Palau este o ţară insulară aflată în Oceanul 
Pacific la 800 km est de Filipine, care şi-a declarat indepen-
denţa în 1994.

10 The Palau Anti People Smuggling and Trafficking Act 
(Bill) // http://www.palauoek.net/senate/legislation/sb/sb_7-
16.pdf

11 Brînza S., Stati V., Delimitarea traficului de fiinţe uma-
ne și traficului de copii de infracţiunile conexe: experien-
ţa Republicii Moldova, în Jurnalul de studii juridice, Iași, 
2009, nr.1-2, p.39-58.

12 Criminal Code of the Republic of Albania // http://
www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/
country/47

13 Strafgesetzbuch // http://www.bmj.de/SharedDocs/Ex-
terneLinks/DE/StGB.html

14 Joecks W., Strafgesetzbuch. Studienkommentar. Mün-
chen, C.H. Beck, București, 2003, p.447.
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SUMMArY
In this study, it is shown that the subjective side of the offenses under art.326 PC RM is characterized 

primarily by guilt as direct intention. It is also revealed that the reasons underlying the offense referred 
to in par.(11) art.326 PC RM are more diversified than the reasons which determine the offense specified 
at par.(1) art.326 PC RM. At the same time it is argued that in terms of art.326 PC RM, the phrase “for 
himself” denote the hypothesis when the influence peddler aims to gain personal satisfaction from obtaining 
or retaining a material or no material interest. Also, the phrase “for another” means that the influence 
peddler aims to ensure a material or no material interest for a third party, namely: 1) those related to 
the peddler, whose fate is of his concern; 2) people that may be useful in the future to the peddler, giving 
back some consideration to him.

L
prin vinovăţie sub formă de intenţie. După in-

trarea în vigoare a amendamentelor din 02.12.2011, 
din dispoziţia de la alin.(1) art.326 CP RM a dispărut 
sintagma „săvârşite intenţionat”. Ea a devenit inutilă, 
deoarece, incontestabil, infracţiunea de trafic de influ-
enţă poate fi săvârşită doar cu intenţie. Acelaşi lucru 
se poate afirma în legătură cu infracţiunea de cumpă-
rare de influenţă.

Cât priveşte tipul de intenţie în cazul infracţiuni-
lor analizate, în doctrina dreptului penal părerile sunt 
împărţite.

Astfel, A.Grigorovici susţine că infracţiunea de 
trafic de influenţă se săvârşeşte cu intenţie directă sau 
indirectă: „Făptuitorul are reprezentarea faptului că, 
prevalându-se de influenţa pe care ar avea-o asupra 
unui funcţionar sau asupra altui salariat şi primind sau 
pretinzând foloase ori acceptând promisiuni în orice 
mod, face să se nască îndoieli în privinţa reputaţiei 
şi onestităţii funcţionarului (în cazul intenţiei directe) 
sau acceptă (în cazul intenţiei indirecte) producerea 
unor asemenea consecinţe”1. Opinii similare au fost 
exprimate de P.N. Petru2 şi A.Filipaş3.

Pe de altă parte, D.Buda este de părerea că infracţi-
unea de trafic de influenţă presupune, sub aspectul la-
turii subiective, forma intenţiei directe; cu alte cuvinte, 
făptuitorul îşi dă seama şi doreşte să trafice influenţa 
reală sau presupusă a unui funcţionar, latura subiec-
tivă incluzând şi scopul determinării funcţionarului 
să facă sau să nu facă un act care intră în atribuţiile 
de serviciu ale acestuia4. După M.A. Hotca, în cazul 
infracţiunii de trafic de influenţă, vinovăţia făptuito-
rului îmbracă forma intenţiei directe, deoarece acesta 
are reprezentarea şi vrea să vândă influenţa, urmărind 

LATURA  SUbIECTIVă  A  INFRACŢIUNILOR  PREVăzUTE  
LA art.326 CP  RM 

Partea I
 

 Corina TIMoFEI, 
doctorand (USM)

Recenzent: Victor MorArU, doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

atura subiectivă a infracţiunilor prevăzute la 
art.326 CP RM se caracterizează, în primul rând, 

crearea stării de pericol pentru buna desfăşurare a re-
laţiilor de serviciu5. Într-un mod similar, în contextul 
infracţiunii de trafic de influenţă, se exprimă I.Pascu: 
„Forma de vinovăţie este intenţia directă. Aceasta în-
seamnă că făptuitorul îşi dă seama că se prevalează de 
influenţa sa asupra unui funcţionar pentru a pretinde 
şi primi bani ori alte foloase şi urmăreşte realizarea în 
acest mod a faptei, implicit crearea unei stări de peri-
col pentru buna desfăşurare a activităţii de serviciu”6. 
Referindu-se la infracţiunea de cumpărare de influen-
ţă, E.Mădulărescu consideră că aceasta se săvârşeşte 
numai cu intenţie directă7.

Nu putem fi de acord cu acei autori care consideră 
că infracţiunile de trafic de influenţă (şi de cumpăra-
re de influenţă) pot fi săvârşite cu intenţie directă sau 
indirectă. O asemenea concepţie nu este conformă cu 
esenţa juridică a infracţiunilor în cauză, presupunând 
obligatoriu că făptuitorul urmăreşte un scop anume. 
În art.326 CP RM, acest scop este desemnat prin lo-
cuţiunea „pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori 
să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acţiuni 
în exercitarea funcţiei sale”. În lipsa unui asemenea 
scop, cele săvârşite nu pot constitui trafic de influenţă 
sau cumpărare de influenţă. Anume prezenţa scopului 
special condiţionează manifes tarea de către făptuitor 
doar a intenţiei directe de a comite infracţiunea de tra-
fic de influenţă sau de cumpărare de influenţă. Nu este 
posibil ca făptuitorul să admită conştient orice fina-
litate a acţiunii sale prejudiciabile, din moment ce-şi 
propune să realizeze un scop anume.

În legătură cu aceasta, V.Dabu arată just: „Intenţia 
directă afirmată sau reală trebuie să fie calificată, re-
spectiv, caracterizată printr-un scop special, acela al 
determinării funcţionarului public sau altui funcţionar 
să facă sau să nu facă ori să întârzie un act ce intra în 
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atribuţiunile sale de serviciu ori să facă un act contrar 
acestor atribuţiuni. Din punctul de vedere al cumpă-
rătorului de influenţă, intenţia este directă şi reală, 
caracterizată prin scopul definit de legiuitor în moda-
lităţile mai sus-arătate. Iar din punctul de vedere al 
traficantului de influenţă, scopul poate fi real sau nu-
mai afirmat, atunci când acesta lasă să se creadă că are 
influenţa necesară asupra unui funcţionar public sau a 
unui alt funcţionar, deci intenţie directă, caracterizată 
de un scop special prevăzut de lege”8. În acelaşi făgaş, 
Gh.Diaconescu şi C.Duvac susţin: „Infracţiunea de 
trafic de influenţă (pasiv şi activ) (se are în vedere atât 
infracţiunea de trafic de influenţă, cât şi infracţiunea 
de cumpărare de influenţă – n.a.) se săvârşeşte numai 
cu intenţie directă calificată prin scop. Legea condiţi-
onează existenţa infracţiunii de urmărirea unui anumit 
scop. Prin urmare, pentru realizarea laturii subiective, 
intenţia indirectă nu este suficientă”9.

Pe cale de consecinţă – reafirmând că infracţiuni-
le de trafic de influenţă şi de cumpărare de influenţă, 
specificate la art.326 CP RM, pot fi comise numai cu 
intenţie directă – prin prisma art.17 CP RM, menţi-
onăm următoarele: în cazul infracţiunii prevăzute la 
alin.(1) art.326 CP RM, făptuitorul îşi dă seama de 
caracterul prejudiciabil al acţiunii sale de pretindere, 
acceptare sau primire, personal sau prin mijlocitor, de 
bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri 
sau avantaje, pentru sine sau pentru o altă persoană, 
având influenţă sau susţinând că are influenţă asupra 
unei persoane publice, persoane cu funcţie de dem-
nitate publică, persoane publice străine sau funcţio-
nar internaţional, pentru a-l face să îndeplinească sau 
nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei 
acţiuni în exercitarea funcţiei sale, indiferent dacă 
asemenea acţiuni au fost sau nu săvârşite, şi doreşte 
să săvârşească această acţiune; în ipoteza infracţiunii 
specificate la alin.(11) art.326 CP RM, făptuitorul îşi 
dă seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sale de 
promisiune, oferire sau dare unei persoane, personal 
sau prin mijlocitor, de bani, titluri de valoare, servi-
cii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, pentru aceasta 
sau pentru o altă persoană, când respectiva persoană 
are sau susţine că are o influenţă asupra unei persoa-
ne publice, persoane cu funcţie de demnitate publică, 
persoane publice străine sau funcţionar internaţional, 
pentru a-l face să îndeplinească sau nu, ori să întârzie 
sau să grăbească îndeplinirea unei acţiuni în exercita-
rea funcţiei sale, indiferent dacă asemenea acţiuni au 
fost sau nu săvârşite, şi doreşte să săvârşească această 
acţiune.

În continuare, ne vom exprima poziţia vizavi de 
un subiect care se află la intersecţia dintre problema 
laturii subiective a infracţiunilor prevăzute la art.326 
CP RM şi problema concursului infracţiunilor în ca-
uză: concursul de intenţii de săvârşire a infracţiunilor 
prevăzute la art.326 CP RM. Abordăm acest subiect 

din cauză erorilor, care mai persistă în teoria dreptului 
penal, dar şi în practica judiciară, în legătură cu con-
fundarea infracţiunii unice prelungite cu concursul de 
infracţiuni.

În acest sens, ne exprimăm rezervele în legătură cu 
părerea enunţată de E.Mădulărescu: „Pretinderea unei 
sume de bani de la o persoană şi a unei alte sume de 
bani de la o altă persoană, în scopul intervenirii pe lân-
gă un funcţionar, constituie fapte diferite, iar nu o faptă 
unică, din moment ce atât într-un caz, cât şi în celălalt, 
făptuitorul a desfăşurat activităţi materiale specifice 
infracţiunii de trafic de influenţă, ale cărei trăsături ca-
racteristice sunt întrunite în fiecare faptă în parte”10.

Par neconvingătoare aceste argumente ale autoa-
rei în susţinerea punctului de vedere că, în ipoteza re-
latată, nu ar putea fi atestată o unitate infracţională. 
Din această perspectivă, ne raliem opiniei exprimate 
de V.Dobrinoiu, care pare a fi mai diferenţiată şi mai 
adaptată realităţilor sociale: pluralitatea cumpărători-
lor de influenţă nu este incompatibilă, în mod absolut, 
cu existenţa unei rezoluţii unice; în asemenea situaţii, 
este necesar a se verifica, cu exigenţă, dacă nu cumva 
schimbarea persoanei cumpărătorului de influenţă a 
implicat o nouă rezoluţie, adică reînnoirea hotărârii 
de a trafica influenţa, ceea ce ar atrage aplicarea dis-
poziţiilor legale referitoare la concursul de infracţi-
uni11. Ceea ce sugerează V.Dobrinoiu este că, de una 
singură, abstrasă de alte împrejurări, pluralitatea cum-
părătorilor de influenţă nu este în măsură să confirme 
sau să infirme prezenţa unei infracţiuni unice de trafic 
de influenţă; până la urmă, contează dacă, în raport cu 
conduita manifestată față de fiecare dintre cumpărăto-
rii de influenţă, a existat sau nu o intenţie (rezoluţie) 
infracţională unică.

Considerăm că, într-o manieră similară, trebuie 
tratată problema pluralităţii de factori de decizie sus-
ceptibili de influenţă. Or, sub aspectul pe care-l ana-
lizăm, ipoteza în cauză nu diferă decât în detalii de 
ipoteza presupunând pluralitatea cumpărătorilor de 
influenţă. În acest sens, comportă interes speţa ur-
mătoare: Ş.I. a fost învinuit de săvârşirea infracţiunii 
prevăzute la alin.(1) art.326 CP RM. În fapt, acesta 
a susţinut că are influenţă asupra colaboratorilor 
Comisariatului de Poliţie Cahul, care aveau în exa-
minare cazul de tăiere ilegală de către S.P. a arbo-
rilor din 11.11.2011 din pădurea din preajma satului 
Crihana Veche, raionul Cahul, în scopul de a-i face 
pe acei colaboratori de poliţie să nu-şi îndeplineas-
că obligaţiile lor de serviciu, şi anume, să nu-l tragă 
la răspundere penală pe S.P. pentru tăierea ilegală 
a arborilor, precum şi să-i elibereze automobilul reţi-
nut, care-i aparţine acestuia. Totodată, Ş.I. a susţinut 
că are influenţă asupra directorului ÎSS „Manta V”, 
întreprindere în a cărei gestiune se află pădurea men-
ţionată. La 01.12.2011, în vederea exercitării influen-
ţei asupra colaboratorilor Comisariatului de Poliţie 
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Cahul, precum şi asupra directorului ÎSS „Manta V”, 
în scopul ca aceştia să nu-şi îndeplinească obligaţiile 
lor de serviciu, Ş.I. a primit de la S.P. 6000 de lei12.

Din speţă, reiese că s-a aplicat just o singură dată 
prevederea de la alin.(1) art.326 CP RM. În mod vă-
dit, făptuitorul Ş.I. a manifestat o intenţie unică în 
legătură cu prevalarea de influenţă asupra colabora-
torilor Comisariatului de Poliţie Cahul, care aveau în 
examinare cazul de tăiere ilegală de către S.P., precum 
şi asupra directorului ÎSS „Manta V”. Acţiunea săvâr-
şită de Ş.I. cuprinde două acte infracţionale identice, 
comise cu un singur scop, alcătuind în ansamblu o in-
fracţiune. Nu sunt motive de a afirma că, în cele două 
episoade infracţionale, s-ar fi manifestat două intenţii 
infracţionale diferite.

Nu putem fi de acord cu următoarea opinie apar-
ţinând lui O. Loghin şi T. Toader: „Infracţiunea de 
trafic de influenţă nu este susceptibilă, în principiu, 
de săvârşirea în formă continuată (adică în formă de 
infracţiune prelungită – n.a.), deoarece infracţiunea 
presupunând nu numai rezoluţia infractorului, ci şi 
acordul unei alte persoane, presupune o nouă rezolu-
ţie la fiecare repetare a actului de traficare a influenţei, 
ceea ce înlătură forma continuată de săvârşire. Aşa fi-
ind, chiar dacă făptuitorul şi-a făcut de la început un 
plan de traficare, prin acţiuni repetate, a influenţei sale 
reale sau presupuse asupra unui funcţionar, de fiecare 
dată săvârşeşte infracţiunea de trafic de influenţă, fiin-
du-i astfel aplicabile dispoziţiile referitoare la concur-
sul de infracţiuni”13. 

Când autorii precitaţi vorbesc despre „acordul unei 
alte persoane”, nu este clar care persoană au în vede-
re: cumpărătorul de influenţă sau factorul de decizie 
susceptibil de influenţare. Totuşi, indiferent cine este 
acea persoană, acordul ei nu poate avea nici un im-
pact asupra posibilităţii existenţei infracţiunii unice 
prelungite de trafic de influenţă. 

Or, infracţiunea prevăzută la alin.(1) art.326 CP 
RM se consideră consumată din momentul pretinde-
rii, acceptării sau primirii de bani, titluri de valoare, 
servicii, privilegii, altor bunuri sau avantaje. În cazul 
acceptării sau primirii de bani, titluri de valoare, ser-
vicii, privilegii, altor bunuri sau avantaje, premisa o 
constituie tocmai cumpărarea de influenţă, adică ma-
nifestarea acordului de către cumpărătorul de influen-
ţă. Nu are nici o importanţă, dacă o singură persoană 
sau mai multe persoane vor cumpăra influenţa de la 
un singur traficant de influenţă sau de la mai mulţi 
traficanţi de influenţă. Nu numărul lor contează. Con-
tează dacă au acţionat sau nu sub imperiul aceleiaşi 
intenţii infracţionale. Dacă, de la bun început, a exis-
tat intenţia ca o singură persoană sau mai multe per-
soane să cumpere influenţa de la un singur traficant de 
influenţă sau de la mai mulţi traficanţi de influenţă, nu 
avem nici un temei să nu atestăm prezenţa intenţiei 
infracţionale unice.

În ce priveşte pretinderea de bani, titluri de valoare, 
servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, chiar dacă 
admitem că revendicarea traficantului de influenţă va 
fi respinsă, oricum, infracţiunea de trafic de influenţă 
se va fi consumat. Şi în acest caz, nu contează câtor 
persoane li s-a înaintat revendicarea. Contează dacă 
s-a acţionat sau nu sub imperiul aceleiaşi intenţii in-
fracţionale. 

Şi mai irelevant este acordul sau dezacordul fac-
torului de decizie susceptibil de influenţare. Chiar            
O. Loghin şi T. Toader menţionează: „În ceea ce pri-
veşte consumarea infracţiunii, nu interesează dacă 
făptuitorul a făcut sau nu intervenţia, după cum nu 
interesează dacă a fost sau nu efectuat actul ce intră în 
atribuţiile de serviciu ale funcţionarului”14.

În concluzie, în cazul traficului de influenţă, în 
vederea diferenţierii infracţiunii unice prelungite de 
concursul de infracţiuni, contează dacă – în raport cu 
conduita manifestată în raport cu fiecare dintre cum-
părătorii de influenţă sau/şi factorii de decizie sus-
ceptibili de influenţare – a existat sau nu o intenţie 
infracţională unică. Numai de atitudinea psihică a 
traficantului de influenţă, nu de atitudinea psihică a 
altor persoane, depinde dacă infracţiunea de trafic de 
influenţă va fi săvârşită cu intenţie infracţională unică 
ori dacă vor exista mai multe intenţii infracţionale de 
comitere a traficului de influenţă.

În contrast, în cazuri de altă natură, când circum-
stanţele celor săvârşite demonstrează lipsa intenţiei 
unice, atestăm concursul de infracţiuni. Iată un exem-
plu de acest gen: A.D. a fost condamnat în baza alin.
(1) art.326 CP RM. În fapt, la 19.09.2010, aflându-
se la volanul unui microbuz, întorcându-se din Po-
lonia, Ş.A. a intrat pe teritoriul Republicii Moldova 
prin punctul vamal „Briceni-Rosoşani”. În timpul 
controlului vamal al unităţii de transport date, A.D., 
care activa în funcţia de inspector principal al Secto-
rului investigaţii operative Nord al Secţiei investiga-
ţii Operative al Serviciului Vamal – neavând dreptul 
de a desfăşura acte de procedură contravenţională, 
asistând la controlul fizic al microbuzului respectiv, 
efectuat de către inspectorul vamal al Biroului Vamal 
Briceni, E.D., în urma căruia s-au descoperit bunuri 
nedeclarate de către Ş.A., şi, susţinând că are influ-
enţă asupra unor lucrători ai Biroului Vamal Briceni, 
în scopul de a-i face să nu îndeplinească acţiuni ce 
intră în obligaţiunile lor de serviciu, legate de între-
prinderea măsurilor necesare privind constatarea 
contravenţiei de introducere ilegală în ţară a bunu-
rilor menţionate – a pretins prin extorcare de la Ş.A. 
bani ce nu i se cuvin în sumă de 1000 de euro, pe care 
i-a primit de la ultimul la 20.09.2010. La 29.09.2010 
– relatându-i lui Ş.A. că despre traficul de influenţă, 
comis de A.D. la 19.09.2010, au aflat şefii acestuia, 
şi, susţinând că pentru rezolvarea favorabilă a „pro-
blemei” apărute, este necesar să exercite influenţă 
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asupra unor funcţionari ierarhic superiori, pentru 
a-i face să nu îndeplinească acţiuni ce intră în obli-
gaţiile lor de serviciu, legate de verificarea repetată 
şi stabilirea circumstanţelor contravenţiei comise de 
către Ş.A. la 19.09.2010 – A.D. a extorcat de la acesta 
bani ce nu i se cuvin în sumă de 2.000 de euro, pe 
care urma să-i primească prin intermediul lui L.S. şi 
C.P. Astfel, la 06.10.2010, aproximativ la ora 20.14, 
aflându-se în curtea unui bloc de pe str. A.Puşkin din 
mun. Bălţi, C.P. a primit de la Ş.A. 2.000 de euro, pe 
care urma ulterior să-i transmită lui L.S., iar acesta 
lui A.D. Însă, C.P. a fost reţinut în flagrant delict de 
către colaboratorii CCCEC15.

Este puţin probabil că, la 19.09.2010, A.D. a ştiut 
că despre fapta de trafic de influenţă, comisă de el în 
acea zi, vor fi aflat şefii săi. Săvârşind prima faptă de 
trafic de influenţă, A.D. nu avea de unde să cunoască 
că va trebui să o comită pe cea de-a doua. Deci, la 
19.09.2010, intenţia de a comite fapta de trafic de influ-
enţă nu putea să cuprindă şi episodul din 29.09.2010. 
Cu certitudine, la 29.09.2010, a fost manifestată o altă 
intenţie infracţională, formând concurs cu intenţia in-
fracţională manifestată la 19.09.2010. Deci, soluţia 
corectă este cea care ar fi reflectat concursul dintre 
două infracţiuni de trafic de influenţă. Nu este înteme-
iată reţinerea la calificare o singură dată a infracţiunii 
prevăzute la alin.(1) art.326 CP RM.

Într-o altă ordine de idei, vom vorbi despre sem-
nele secundare ale infracţiunilor prevăzute la art.326 
CP RM: în primul rând, despre motivul acestor infrac-
ţiuni.

Cât priveşte motivul care determină săvârşirea in-
fracţiunii de trafic de influenţă, în literatura de speci-
alitate, este oarecum neglijat acest aspect. Totuşi, în 
practica judiciară, în dese cazuri, se identifică moti-
vele care stau la baza săvârşirii infracţiunii de trafic 
de influenţă. Astfel, este respectată prevederea de la 
pct.1) alin.(1) art.394 al CPP RM, adoptat de Parla-
mentul Republicii Moldova la 14.03.200316: „partea 
descriptivă a sentinţei de condamnare trebuie să cu-
prindă, printre altele, motivele infracţiunii”. 

În practica judiciară, în calitate de motiv al infrac-
ţiunii de trafic de influenţă, este menţionat interesul 
material17.

În contextul infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.326 
CP RM, înţelesul noţiunii de ,,interes material” este, în 
principiu, acelaşi ca şi în contextul oricăror altor in-
fracţiuni. De aceea, considerăm valabilă (cu ajustările 
de rigoare) în raport cu infracţiunea de trafic de influ-
enţă definiţia noţiunii de interes material, formulată în 
pct.10), al Hotărârii Plenului Judecătoriei Supreme a 
Republicii Moldova, nr.9 din 15.11.1993 „Cu privire 
la practica judiciară în cauzele despre omorul premedi-
tat”18. Potrivit acestuia, omorul urmează a fi calificat ca 
omor săvârşit din interes material, „dacă a fost săvârşit 
cu scopul de a primi un venit material pentru vinovat 

sau pentru alte persoane (bani, bunuri sau drepturi la 
primirea lor, drepturi la spaţiu locativ, remunerare din 
partea terţei persoane etc.) sau cu intenţia de a fi scutit 
de cheltuieli materiale (restituirea bunurilor, datoriei, 
plătirea serviciilor, îndeplinirea obligaţiunilor patri-
moniale, plătirea alimentelor etc.” Cu alte cuvinte, in-
teresul material adoptă forma fie a motivului generat 
de necesitatea făptuitorului de a obţine un câştig mate-
rial, fie a motivului generat de necesitatea făptuitorului 
de a se elibera de cheltuieli materiale.

Totuşi, trebuie să le acordăm dreptate lui S. Brînza 
şi V. Stati, care menţionează că motivul infracţiunii 
prevăzute la alin.(1) art.326 CP RM poate să se expri-
me nu exclusiv în interesul material, dar şi în năzuinţa 
de a obţine unele avantaje nepatrimoniale19.

Într-adevăr, să nu uităm că obiectul material sau 
imaterial al infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.326 
CP RM poate fi reprezentat nu doar de avantaje patri-
moniale, dar şi de avantaje nepatrimoniale. De exem-
plu, atunci când traficantul de influenţă pretinde, ac-
ceptă sau primeşte avantaje sub formă de accelerare 
a tratării unui bolnav sau sub formă de perspective 
mai bune în carieră, nu interesul material, dar năzu-
inţa de a obţine aceste avantaje nepatrimoniale este 
motivul care-l ghidează.

Cât priveşte motivele care stau la baza infracţiu-
nii prevăzute la alin.(11) art.326 CP RM, considerăm 
că palitra lor este mai diversificată decât cea a mo-
tivelor care determină comiterea infracţiunii speci-
ficate la alin.(1) art.326 CP RM. Astfel, infracţiunea 
de cumpărare de influenţă poate avea ca motive: in-
teresul material; năzuinţa de a obţine unele avantaje 
nepatrimoniale; năzuinţa de a-şi ajuta persoana apro-
piată; răzbunare; gelozie; ură; invidie; ură socială, na-
ţională, rasială sau religioasă etc. Până la urmă, care 
anume din aceste motive va sta la baza infracţiunii de 
cumpărare de influenţă, va depinde de specificul acţi-
unii pe care ar urma să o îndeplinească sau nu ori să 
întârzie sau să grăbească, în exercitarea funcţiei sale, 
persoana publică, persoana cu funcţie de demnitate 
publică, persoana publică străină sau funcţionarul in-
ternaţional, de a cărui (cărei) influenţă urmează să se 
prevaleze traficantul de influenţă.

Într-o altă ordine de idei, vom menţiona că, în 
alin.(1) şi (11) art.326 CP RM, este utilizată sintagma 
„pentru sine sau pentru o altă persoană”. Care este se-
mantismul acestei sintagme?

Răspunzând la această întrebare, S. Brînza şi               
V. Stati relevă: „Infracţiunea de trafic de influenţă 
poate fi săvârşită de către făptuitor pentru sine sau 
pentru o altă persoană. În primul caz, primirea, extor-
carea sau acceptarea de foloase necuvenite se face în 
profitul făptuitorului. În cel de-al doilea caz, fapta re-
spectivă se realizează în profitul unei alte persoane, în 
a cărei soartă este, de regulă, interesat făptuitorul”20. 
Opinii similare au fost exprimate de alţi autori21.
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Când vorbim despre profitul traficantului de influ-
enţă sau al altor persoane, avem în vedere nu neapărat 
profitul material. Să nu uităm că motivul infracţiunii 
prevăzute la alin.(1) art.326 CP RM poate să se expri-
me nu numai în interesul material, dar şi în năzuinţa 
de a obţine unele avantaje nepatrimoniale.

Totuşi, pentru a interpreta sensul noţiunii „profitul 
traficantului de influenţă sau al altor persoane”, putem 
apela, prin analogie, la opiniile vizând ipoteza în care 
motivul infracţiunii implică profitul material al făptu-
itorului sau al altor persoane. În acest plan, S. Brînza 
menţionează: „Interesul material constă în orice folos, 
beneficiu sau avantaj material direct sau chiar indi-
rect, nu însă într-o simplă satisfacţie morală. Interesul 
material este direct, atunci când făptuitorul urmăreş-
te să aibă o satisfacţie personală de pe urma obţine-
rii sau reţinerii câştigului material. Interesul material 
este indirect, atunci când făptuitorul doreşte să asigu-
re un câştig material unor terţe persoane. Prin «terţe 
persoane» trebuie de înţeles: 1) persoanele apropiate 
făptuitorului, de a căror soartă este preocupat acesta; 
2) persoanele care în viitor îi pot fi utile făptuitorului, 
oferindu-i anumite contraprestaţii”22.

Adaptând ideea dată, vom afirma următoarele: în 
sensul art.326 CP RM, sintagma „pentru sine” desem-
nează acea ipoteză când traficantul de influenţă urmă-
reşte să aibă o satisfacţie personală de pe urma obţi-
nerii sau reţinerii unui profit material sau nematerial; 
sintagma „pentru altul” desemnează acea ipoteză când 
traficantul de influenţă urmăreşte să asigure un profit 
material sau nematerial unor terţe persoane, şi anume: 
1) persoanele apropiate traficantului de influenţă, de a 
căror soartă este preocupat acesta; 2) persoanele care 
în viitor îi pot fi utile traficantului de influenţă, oferin-
du-i anumite contraprestaţii.

În legătură cu aspectul examinat, V. Dobrinoiu 
încearcă să răspundă la întrebarea: în contextul trafi-
cului de influenţă, poate oare fi realizată pretinderea 
sau primirea şi pentru funcţionarul la care subiectul 
urmează să intervină? Cu alte cuvinte, se referă oare 
noţiunea „pentru altul” din dispoziţia incriminatoare 
privind traficul de influenţă şi la funcţionarul vizat? 
Răspunzând la această întrebare, V. Dobrinoiu men-
ţionează: dacă făptuitorul ar primi foloasele pentru 
funcţionar, înseamnă că nu ar avea loc o vânzare de 
influenţă, deoarece, plătind preţul despre care este 
vorba, terţul interesat ar cumpăra nu influenţa făptui-
torului, ci serviciul ce-i va fi făcut de funcţionar23.

Implicit, aceeaşi viziune o împărtăşesc S. Brănza 
şi V. Stati: „În cazul infracţiunii de corupere pasivă, 
persoana cu funcţie de răspundere trafică funcţia sa, 
pe când în cazul traficului de influenţă subiectul in-
fracţiunii trafică influenţa sa, reală sau presupusă”24. 
În alţi termeni, în contextul legii penale a Republicii 
Moldova – dacă pretinderea, acceptarea sau primirea, 
personal sau prin mijlocitor, de bani, titluri de valoa-

re, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, se face 
pentru o persoană publică, persoană cu funcţie de dem-
nitate publică ori persoană publică străină sau funcţio-
nar internaţional, de către o persoană care are influenţă 
sau care susţine că are influenţă asupra acelei persoa-
ne publice, persoane cu funcţie de demnitate publică 
ori persoane publice străine sau acelui funcţionar in-
ternaţional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori 
să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acţiuni 
în exercitarea funcţiei sale, indiferent dacă asemenea 
acţiuni au fost sau nu săvârşite – atunci acea persoană 
publică, persoană cu funcţie de demnitate publică ori 
persoană publică străină sau acel funcţionar internaţi-
onal urmează să răspundă pentru corupere pasivă, în 
baza art.324 CP RM. Aceasta pentru că, în cazul dat, 
recompensa nelegitimă revine tocmai acelei persoane 
publice, persoane cu funcţie de demnitate publică ori 
persoane publice străine sau acelui funcţionar interna-
ţional, şi nu unei persoane care are influenţă sau care 
susţine că are influenţă asupra acelei persoane publice, 
persoane cu funcţie de demnitate publică ori persoa-
ne publice străine sau acelui funcţionar internaţional. 
În plus, în cazul dat, respectiva recompensa nelegiti-
mă constituie contraechivalentul conduitei pe care se 
angajează să o aibă acea persoană publică, persoană 
cu funcţie de demnitate publică ori persoană publică 
străină sau acel funcţionar internaţional (cu preciza-
rea că respectiva conduită nu presupune exercitarea 
influenţei asupra unei alte persoane publice, persoane 
cu funcţie de demnitate publică ori persoane publice 
străine sau a unui alt funcţionar internaţional).

Aşadar, în ipoteza dată, persoana publică, persoa-
na cu funcţie de demnitate publică, persoana publică 
străină sau funcţionarul internaţional urmează să răs-
pundă în baza art.324 CP RM. Atunci, în baza căror 
norme trebuie să răspundă persoana – care pretinde, 
acceptă sau primeşte, personal sau prin mijlocitor, 
bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri 
sau avantaje, pentru o persoană publică, persoană cu 
funcţie de demnitate publică ori persoană publică 
străină sau funcţionar internaţional – având influenţă 
sau susţinând că are influenţă asupra acelei persoane 
publice, persoane cu funcţie de demnitate publică ori 
persoane publice străine sau acelui funcţionar interna-
ţional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să 
întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acţiuni în 
exercitarea funcţiei sale, indiferent dacă asemenea ac-
ţiuni au fost sau nu săvârşite? Considerăm că această 
persoană va răspunde pentru complicitate la corupe-
re activă, în baza alin.(5) art.42 şi art.325 CP RM. În 
această situaţie, este exclusă calificarea – suplimenta-
ră sau substitutivă – conform alin.(1) art.326 CP RM.

Din această perspectivă, este neîntemeiată aplica-
rea răspunderii în baza alin.(1) art.326 CP RM în speţa 
următoare: în perioada 20.10.2011-26.10.2011, I.S. a 
susţinut în faţa lui C.V. că are influenţă asupra unor 
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factori de decizie din cadrul Biroului Briceni de Exa-
minare şi Evidenţă a Transportului a ÎS „Registru”, 
precum şi asupra unor funcţionari din alte instituţii 
emitente de documente oficiale, în vederea determinării 
acestora să accepte perfectarea documentelor oficiale, 
necesare a fi prezentate împreună cu cererea de susţi-
nere a examenelor de calificare a conducătorilor auto, 
şi să faciliteze susţinerea acestor examene. Ulterior, 
I.S. a primit de la C.V. suma de 3.100 de lei, dintre care: 
200 de lei erau destinaţi medicilor psihiatru şi narcolog 
ai raionului Briceni, pentru eliberarea certificatului cu 
privire la neluarea la evidenţă psihiatrică şi narcolo-
gică a lui C.V.; 400 de lei erau destinaţi unor funcţio-
nari din cadrul direcţiei Poliţie Rutieră a MAI, pentru 
eliberarea certificatului cu privire la lipsa sancţiuni-
lor contravenţionale legate de conducerea mijloacelor 
de transport; 2.500 lei erau destinaţi transmiterii unor 
persoane cu funcţie de răspundere ai Biroului Bri-
ceni de Examinare şi Evidenţă a Transpor tului a ÎS 
„Registru” pentru efectuarea acţiunilor de perfectare 
a documentelor oficiale25.

Se poate vedea că, din cei 3.100 de lei reprezen-
tând recompensa nelegitimă în ansamblu, nici un leu 
nu i-a revenit pretinsului traficant de influenţă. În re-
alitate, acesta nu a făcut decât să contribuie în calita-
te de complice la săvârşirea infracţiunii de corupere 
activă. În acest fel, I.S. trebuia să răspundă în baza 
alin.(5) art.42 şi art.325 CP RM, nu conform alin.(1) 
art.326 CP RM.

Aceeaşi soluţie de calificare trebuia să fie reţinută 
în speţa următoare: E.I. a fost învinuită de săvârşirea 
infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.326 CP RM. În 
fapt, la începutul lui august 2010, aceasta i-a comu-
nicat lui I.I. că are influenţă asupra unor colaboratori 
de poliţie ai Comisariatului de Poliţie al sectorului 
Buiucani, mun. Chişinău, precum şi asupra unor pro-
curori din procuratura sectorului Râşcani, mun. Chi-
şinău, şi că poate să-i determine să înceteze urmări-
rea penală în privinţa lui I.I. în schimbul unei sume 
de 5.000 de lei. La 05.08.2010, aflându-se pe terasa 
localului „Supervictoria” din mun. Chişinău, E.I. a 
fost reţinută în timp ce primea de la I.I. suma de 3.000 
de lei, care urma să fie transmisă unor colaboratori 
de poliţie ai Comisariatului de Poliţie al sectorului 
Râşcani, mun. Chişinău, în scopul de a-i determina să 
înceteze urmărirea penală în privinţa lui I.I 26.
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SUMMArY
In this study, it is shown that in order to be considered a subject of the offence is regardless if the legal 

entity manages or not business activity, conducted by public or private law, if its organized in a corporation or 
under membership state, whether it is dependent or independent of a number of members, whether it is meant 
for profit or non-profit, etc. As well as it is shown that the public institution and public authority are various 
public entities, that must not be confused. The public authority is the one that form the public institution under 
an act issued by it and which finances entirely or partly the institution from its budget. All public institutions 
are penal liable, as legal entities able of penal liability under art.21 PC RM. In contrast, none of the public 
authorities is a legal entity able of penal liability. In general none of them can evolve as an offence subject and 
in particular as subject to any of the offences referred to in art.325, 326, 334 and 335 1 PC RM.

C
ridice nu are acelaşi sens, acelaşi conţinut şi aceeaşi 
relevanţă pe care le are în ce priveşte persoana fizică, 
reglementarea răspunderii penale a persoanei juridice 
nu este contrară principiului răspunderii subiective... 
Astfel, când fapta este săvârşită de organele persoanei 
juridice, vinovăţia acestora este vinovăţia persoanei ju-
ridice. Când fapta este săvârşită de reprezentanţi, vino-
văţia persoanei juridice se raportează de asemenea la 
atitudinea organelor persoanei juridice, adică acestea să 
fi avut cunoştinţă, să fi îndemnat sau consimţit la săvâr-
şirea faptei, iar în cazul infracţiunilor din imprudenţă 
(culpă) să fi cunoscut riscul comiterii infracţiunii şi să 
nu fi luat măsurile necesare pentru a le preveni” 1.

Păreri apropiate au fost exprimate de alţi autori. De 
exemplu, L.A. Abașina consemnează: „Vinovăţia per-
soanei juridice o constituie atitudinea subiectivă faţă de 
fapta, prevăzută de legea penală, manifestată de către 
participanţii (membrii) sau angajaţii din cadrul acestei 
persoane, care au acţionat în limitele competenţei lor. 
În acest caz, vinovăţia persoanei juridice urmează a fi 
privită ca un produs al activităţii psihice a oamenilor. 
Ea trebuie privită ca vinovăţie a acestor persoane fizice. 
Ea trebuie considerată a fi probată numai dacă aceste 
persoane fizice sunt vinovate. De asemenea, vinovăţia 
persoanei juridice trebuie privită de pe poziţii obiecti-
ve, atunci când, în prezenţa posibilităţii de a respecta 
normele de drept, nu s-au depus toate eforturile necesa-
re stabilite de lege în vederea executării obligaţiilor ce 
reveneau persoanei juridice, precum şi nu s-au exercitat 
toate drepturile şi facultăţile persoanei juridice în ve-
derea prevenirii săvârşirii infracţiunii”2. De asemenea, 
după А.А. Komosko, „vinovăţia persoanelor juridice 
trebuie percepută în calitate de atitudine psihologică a 
colectivului de oameni alcătuind acea persoană juridică 
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faţă de cele săvârşite, atitudine stabilită în funcţie de 
voinţa dominantă. În situaţia dată, stabilirea vinovăţiei 
trebuie să se întemeieze pe identificarea circumstanţe-
lor de natură obiectivă şi subiectivă ce caracterizează 
respectiva atitudine”3.

Astfel, nu se poate vorbi despre o vinovăţie a per-
soanei juridice care să nu reprezinte produsul activi-
tăţii psihice a persoanelor fizice care o alcătuiesc şi 
care să nu fie stabilită în funcţie de conştiinţa şi vo-
inţa dominantă exprimată în cadrul acelei colectivităţi 
de persoane fizice. Iată de ce, nu putem fi de acord cu                    
P.P. Ivanțov, care, atunci când îşi enunţă punctul de ve-
dere, ignoră că persoana juridică reprezintă o ficţiune 
juridică: „Sprijinindu-ne pe tezele fundamentale ale 
şcolii clasice a dreptului penal, precum şi pe concepţia 
psihologică a comportamentului infracţional, trebuie 
să conchidem că vinovăţia, ca atitudine psihică a per-
soanei faţă de fapta socialmente periculoasă pe care o 
săvârşeşte şi faţă de urmările prejudiciabile ale acestei 
fapte, evoluând sub formă de intenţie sau imprudenţă, 
constă în ansamblul de procese psihice specifice care 
se desfăşoară în sistemul nervos central al omului. Re-
zultă că persoana juridică, căreia îi lipseşte conştiinţa şi 
voinţa, nu poate fi considerată subiect al infracţiunii”4.

Este adevărat că, aşa cum rezultă din art.17 şi 18 
CP RM, fapta, săvârşită cu vinovăţie, poate fi săvârşită 
doar de către o persoană fizică având conştiinţă şi vo-
inţă. Însă, vorbind despre vinovăţia persoanei juridice, 
nu ne putem limita la aceste prevederi legale. Prezenţa 
unei conştiinţe şi voinţe colective a persoanei juridice 
decurge din dispoziţiile art.61 al Codului civil: persoana 
juridică îşi exercită, de la data constituirii, drepturile şi 
îşi execută obligaţiile prin administrator; au calitatea de 
administrator persoanele fizice care, prin lege sau prin 
actul de constituire, sunt desemnate să acţioneze, în ra-
porturile cu terţii, individual sau colectiv, în numele şi 
pe seama persoanei juridice; raporturile dintre persoana 

ât priveşte condiţiile subiective ale tragerii la răs-
pundere penală a persoanei juridice, A.Păduraru 
consideră: „Chiar dacă vinovăţia persoanei ju-
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juridică şi cei care alcătuiesc organele sale executive 
sunt supuse prin analogie regulilor mandatului dacă le-
gea sau actul de constituire nu prevede altfel; în cazul 
în care organul executiv nu este desemnat, participanţii 
sau creditorii persoanei juridice pot cere instanţei de ju-
decată desemnarea acestuia. Organul executiv desem-
nat de instanţa de judecată este revocat de aceasta în 
cazul în care organul competent al persoanei juridice 
decide desemnarea organului executiv.

Numai prin prisma acestor prevederi legale, poate 
fi înţeleasă adecvat semnificaţia prevederilor de la lit.a) 
şi b) alin.(3) art.21 CP RM. Potrivit acestora, persoana 
juridică, cu excepţia autorităţilor publice, este pasibilă 
de răspundere penală pentru o faptă prevăzută de legea 
penală dacă există una din următoarele condiţii: a) per-
soana juridică este vinovată de neîndeplinirea sau în-
deplinirea necorespunzătoare a dispoziţiilor directe ale 
legii, ce stabilesc îndatoriri sau interdicţii pentru efec-
tuarea unei anumite activităţi; b) persoana juridică este 
vinovată de efectuarea unei activităţi ce nu corespunde 
actelor de constituire sau scopurilor declarate.

După această clarificare conceptuală, este cazul de 
menţionat că, la art.17 „Răspunderea contravenţiona-
lă a persoanei juridice” din Codul contravenţional al 
Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul RM la 
24.10.20085, se prevede: este pasibilă de răspundere 
contravenţională persoana juridică, cu excepţia auto-
rităţilor publice şi instituţiilor publice, în cazurile pre-
văzute de Codul contravenţional, pentru contravenţiile 
săvârşite în numele său ori în interesul său de către or-
ganele sale ori de reprezentanţii acestora dacă aceasta 
corespunde uneia dintre următoarele condiţii: a) este 
vinovată de neîndeplinirea sau de îndeplinirea neco-
respunzătoare a dispoziţiilor legii ce stabilesc îndatoriri 
sau interdicţii pentru desfăşurarea unei anumite activi-
tăţi; b) este vinovată de desfăşurarea unei activităţi ce 
nu corespunde actelor sale constitutive ori scopurilor 
declarate; c) fapta care a cauzat sau a creat pericolul ca-
uzării de daune în proporţii considerabile unei alte per-
soane, societăţii ori statului a fost săvârşită în interesul 
acestei persoane, a fost admisă, sancţionată, aprobată, 
utilizată de organul său împuternicit ori de persoana cu 
funcţie de răspundere (alin.(1)); persoana juridică răs-
punde contravenţional în cazul în care norma materială 
din partea specială a cărţii întâi prevede expres sancţi-
onarea ei (alin.(2)); dacă în partea specială a cărţii întâi 
este prevăzută răspunderea contravenţională a persoa-
nei juridice, întreprinderea individuală răspunde ca per-
soană juridică (alin.(3)); răspunderea contravenţională 
a persoanei juridice nu exclude răspunderea persoanei 
fizice pentru contravenţia săvârşită (alin.(4)).

Observăm că, în cea mai mare parte, esenţa preve-
derilor acestui articol coincide cu cea a art.21 CP RM. 
Diferenţele de principiu le constituie tezele pe care le-
am subliniat în text. Considerăm că în ambele cazuri 
în care am subliniat textul, nu este admisibilă aplicarea 
prin analogie a legii contravenţionale asupra materiei 
penale. De aceea, considerăm că: 1) întreprinderea in-
dividuală nu poate răspunde penal, deoarece nu se asi-
milează unei persoane juridice; 2) instituţiile publice 
răspund penal, fiind persoane juridice pasibile de răs-
pundere penală în sensul art.21 CP RM.

În ce priveşte prima dintre afirmaţiile formulate mai 
sus, conform alin.(1) art.55 al Codului civil, persoană 
juridică este organizaţia care are un patrimoniu distinct 
şi răspunde pentru obligaţiile sale cu acest patrimoniu, 
poate să dobândească şi să exercite în nume propriu 
drepturi patrimoniale şi personale nepatrimoniale, să-şi 
asume obligaţii, poate fi reclamant şi pârât în instanţa 
de judecată.

Spre deosebire de art.5 al Codului penal al Belgiei şi 
de Legea Poloniei cu privire la răspunderea subiecţilor 
colectivi din 28.10.2002, art.21 CP RM nu menţionea-
ză printre subiecţii colectivi ai infracţiunii entităţi lip-
site de personalitate juridică conform legislaţiei civile 
(de exemplu, societăţile comerciale în curs de formare). 
Bineînţeles, astfel de subiecţi colectivi nu pot fi traşi la 
răspundere penală. Or, conform alin.(1) art.61 şi alin.
(1) art.63 din Codul civil, persoana juridică îşi exercită, 
de la data constituirii, drepturile şi îşi execută obliga-
ţiile prin administrator; persoana juridică se consideră 
constituită în momentul înregistrării ei de stat. 

Tipurile de persoane juridice, prevăzute de Codul 
civil, sunt: 1) societăţile comerciale; 2) societăţile ne-
comerciale. Societăţile comerciale (care, în context, 
interesează mai mult) sunt de fapt cele enumerate la 
alin.(1) art.13 al Legii Republicii Moldova cu privire la 
antreprenoriat şi întreprinderi, adoptate de Parlamentul 
Republicii Moldova la 03.01.19926: a) întreprinderea 
individuală; b) societatea în nume colectiv; c) societa-
tea în comandită; d) societatea pe acţiuni; e) societa-
tea cu răspundere limitată; f) cooperativa de producţie; 
g) cooperativa de întreprinzător; h) întreprinderea de 
arendă; i) întreprinderea de stat şi întreprinderea mu-
nicipală.

După cum se stabileşte în Legea cu privire la antre-
prenoriat şi întreprinderi, întreprindere individuală este 
întreprinderea care aparţine cetăţeanului, cu drept de 
proprietate privată, sau membrilor familiei acestuia, cu 
drept de proprietate comună (alin.(1) art.14); societatea 
în nume colectiv reprezintă o întreprindere fondată de 
două şi mai multe persoane juridice şi (sau) persoane 
fizice care şi-au asociat bunurile în scopul desfăşurării 
în comun a unei activităţi de antreprenoriat, sub aceeaşi 
firmă, în baza contractului de constituire (de societa-
te) încheiat între acestea (alin.(1) art.15); societatea în 
comandită reprezintă o întreprindere fondată de două 
şi mai multe persoane juridice şi (sau) persoane fizi-
ce care şi-au asociat bunurile în scopul desfăşurării în 
comun a unei activităţi de antreprenoriat, sub aceeaşi 
firmă, în baza contractului de constituire (de societa-
te) încheiat între acestea (alin.(1) art.16); societatea pe 
acţiuni şi societatea cu răspundere limitată reprezintă 
întreprinderi fondate de două şi mai multe persoane 
juridice şi (sau) persoane fizice, care şi-au asociat bu-
nurile în scopul desfăşurării în comun a unei activităţi 
de antreprenoriat, sub aceeaşi firmă, în baza contractu-
lui de constituire (de societate) şi a statutului (alin.(1) 
art.17); cooperativa de producţie este o întreprindere 
înfiinţată de către cinci sau mai multe persoane fizice 
în scopul desfăşurării în comun a activităţii de produc-
ţie şi a altei activităţi economice, bazate preponderent 
pe munca personală a membrilor ei şi pe cooperarea 
cotelor de participare la capitalul acesteia; cooperativa 
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de întreprinzător este o întreprindere fondată de cel pu-
ţin cinci persoane juridice şi (sau) fizice care practică 
activităţi de întreprinzător, ce are scopul de a contribui 
la obţinerea de către membrii săi a profitului (alin.(1) 
art.18); întreprinderile de arendă sunt unităţi fondate de 
membrii colectivelor întreprinderilor de stat (municipa-
le) sau ale subdiviziunilor lor structurale, reorganizate 
în scopul desfăşurării în comun a activităţii de antrepre-
nor, sub aceeaşi firmă, pe baza statutelor şi contractului 
de arendare a bunurilor statului (municipiului) (alin.(1) 
art.19); întreprinderea de stat se înfiinţează şi se dotea-
ză cu bunuri de Guvern sau de organul administraţiei 
de stat împuternicit pentru acest lucru; întreprinderea 
municipală se înfiinţează şi se dotează cu bunuri de or-
ganul de autoadministrare locală (alin.(1) art.20).

Conform alin.(2) art.14 al legii sus-menţionate, în-
treprinderea individuală nu este persoană juridică şi 
se prezintă în cadrul raporturilor de drept ca persoană 
fizică întreprinzător individual. Prevederi similare (cu 
privire la societatea în comandită şi societatea în nume 
colectiv) conţin alin.(2) art.15 şi alin.(2) art.16 din Le-
gea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.

Mai este necesar de consemnat că, conform alin.(1) 
art.14 al Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprin-
deri, în agricultură există un singur tip de întreprindere 
individuală – gospodăria ţărănească (de fermier). De 
asemenea, potrivit alin.(1) art.3 din Legea Republi-
cii Moldova privind gospodăriile ţărăneşti (de fermi-
er), adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 
03.11.20007, gospodăria ţărănească are statutul juridic 
de persoană fizică.

În concluzie, întreprinderea individuală (inclusiv 
gospodăria ţărănească (de fermier)), ca şi societatea în 
comandită şi societatea în nume colectiv, nu pot răs-
punde penal, deoarece nu au statut de persoană juridi-
că. În cazul acestor societăţi comerciale, este pasibilă 
de răspundere penală persoana fizică care a săvârşit 
infracţiunea, nu întreprinderea din care face parte acea 
persoană fizică. În acelaşi timp, urmează a fi conside-
rate persoane juridice pasibile de răspundere penală: 
societatea pe acţiuni; societatea cu răspundere limita-
tă; cooperativa de producţie; cooperativa de întreprin-
zător; întreprinderea de arendă; întreprinderea de stat; 
întreprinderea municipală. O astfel de concluzie rezultă 
din examinarea prevederilor de la alin.(2) art.17, alin.
(2) art.18, alin.(2) art.19 şi alin.(2) art.20 ale Legii cu 
privire la antreprenoriat şi întreprinderi.

De asemenea, conform alin.(1) art.3 al Legii Repu-
blicii Moldova privind societăţile pe acţiuni, adoptate 
de Parlamentul Republicii Moldova la 03.01.19928, so-
cietatea pe acţiuni este o persoană juridică. Prevederi 
care confirmă statutul de persoană juridică conţin şi: 
alin.(1) art.2 al Legii privind societăţile cu răspundere 
limitată; alin.(2) art.1 al Legii Republicii Moldova pri-
vind cooperativele de producţie, adoptate de Parlamen-
tul Republicii Moldova la 25.04.20029; alin.(1) art.5 al 
Legii Republicii Moldova privind cooperativele de în-
treprinzător, adoptate de Parlamentul Republicii Mol-
dova la 12.04.200110; pct.7) din Anexa nr.1 la Hotărâ-
rea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului 
Întreprinderii de arendă şi a Regulamentului antreprizei 
de arendă, nr.284 din 21.05.199311; alin.(2) art.1 al Le-

gii Republicii Moldova cu privire la întreprinderea de 
stat, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 
16.06.199412; pct.1) al Hotărârii Guvernului cu privi-
re la aprobarea Regulamentului-model al întreprinderii 
municipale, nr.387 din 06.06.199413.

Mai precizăm că, potrivit alin.(3) art.21 al Legii cu 
privire la antreprenoriat şi întreprinderi, filialele şi re-
prezentanţele unei întreprinderi nu sunt persoane juri-
dice. Deci, acestea nu pot fi considerate persoane juri-
dice pasibile de răspundere penală.

În acelaşi timp, conform alin.(1) şi 3 art.22 al acele-
iaşi legi, societăţile, care reunesc mai multe întreprin-
deri – sub formă de asociaţii, uniuni sau concerne – au 
statutul de persoane juridice. Totodată, potrivit alin.(4) 
al Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, în-
treprinderile ce intră în componenţa societăţii îşi păs-
trează independenţa şi drepturile de persoană juridică 
sau fizică. 

Astfel, atunci când se pune problema de a stabili 
care persoană juridică se face vinovată de săvârşirea 
infracţiunii – asociaţia, uniunea sau concernul, pe de o 
parte, sau înteprinderea din componenţa ei, pe de altă 
parte – urmează să se releve care dintre aceste două 
persoane juridice manifestă vinovăţia reprezentând 
produsul activităţii psihice a persoanelor fizice care o 
alcătuiesc, vinovăţie stabilită în funcţie de conştiinţa 
şi voinţa dominantă exprimată în cadrul acelei colec-
tivităţi de persoane fizice. Nu este exclus ca ambele 
categorii de persoane juridice să poarte răspundere pe-
nală. Aceasta datorită prevederii de la alin.(5) art.22 al 
Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi. Con-
form acestei norme, asociaţia, uniunea sau concernul 
nu poartă răspundere pentru obligaţiile întreprinderilor 
care fac parte din componenţa acesteia, iar întreprinde-
rile nu poartă răspundere pentru obligaţiile asociaţiei, 
uniunii sau concernului, dacă documentele de constru-
ire nu prevăd altfel.

Este necesar de accentuat că nu numai persoanele 
juridice, care desfăşoară activitate de întreprinzător, pot 
juca rolul de subiect al infracţiunii. Nu mai este în vi-
goare prevederea de la alin.(4) art.21 CP RM, conform 
căreia răspundeau penal persoanele juridice care des-
făşoară activitate de întreprinzător, prevedere la care 
s-a renunţat în urma adoptării, la 19.06.2008, de către 
Parlamentul Republicii Moldova, a Legii Republicii 
Moldova pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative14. Astfel, pentru a fi considerată subiect al 
infracţiunii, este indiferent dacă persoana juridică des-
făşoară sau nu activitate de întreprinzător, dacă este de 
drept public sau de drept privat, dacă este organizată în 
mod corporativ sau în baza calităţii de membru, dacă 
este dependentă sau independentă de un anumit număr 
de membri, dacă are scop lucrativ sau nelucrativ etc.

În ce priveşte cea de-a doua dintre afirmaţiile for-
mulate mai sus – instituţiile publice răspund penal, 
fiind persoane juridice pasibile de răspundere penală 
în sensul art.21 CP RM – este notabil că, în pct.31) 
din Raportul explicativ la Convenţia penală a Consi-
liului Europei privind corupţia15, se arată: „Noţiunea 
«persoana juridică», care apare în art.18 al Convenţiei 
penale a Consiliului Europei privind corupţia, trebuie 
înţeleasă aşa cum este definită în cadrul legislaţiilor 
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naţionale. Litera d) alin.(1) art.1 al numitei convenţii 
permite statelor să utilizeze propria lor definiţie a no-
ţiunii «persoană juridică», indiferent dacă o astfel de 
definiţie este cuprinsă în legea societăţilor comerciale 
sau în legea penală. În cazul infracţiunii de corupere ac-
tivă, se exclude în mod expres din domeniul de aplicare 
al definiţiei date statul şi alte organisme publice care 
exercită autoritate publică (de exemplu, ministerele şi 
organele administraţiei publice locale), precum şi orga-
nizaţiile publice internaţionale (de exemplu, Consiliul 
Europei). Excepţia în cauză se referă la toate nivelurile 
de administrare, presupunând execitarea atribuţiilor de 
autoritate publică: de stat; regională; locală. Cauza sta-
bilirii unei astfel de excepţii o constituie aceea că atri-
buţiile entităţilor publice sunt supuse unor reglementări 
sau acorduri/tratate specifice, fiind de obicei încorpo-
rate în domeniul de incidenţă a dreptului administrativ. 
Excepţia dată nu vizează întreprinderile publice”.

În contextul analizat, este util să reproducem opinia 
exprimată de A.Jurma: „În analiza efectuată, am ob-
servat că, din punct de vedere al legislaţiei în vigoare, 
este destul de dificil să se facă o delimitare clară între 
autorităţi publice şi instituţii publice, având în vedere, 
pe de o parte, că unele acte normative cum este Legea 
nr.554/2004 a contenciosului administrativ folosesc un 
sens foarte larg al noţiunii de autoritate publică, asimi-
lând autorităţilor publice stabilimentele de utilitate pu-
blică sau cele care prestează un serviciu public, iar pe 
de altă parte, că noţiunea de instituţie publică nu are o 
definiţie legală, putând fi la rândul ei înţeleasă într-un 
sens foarte larg. Este foarte important să stabilim o de-
limitare precisă între cele două noţiuni folosite de le-
giuitorul penal întrucât numai autorităţile publice sunt 
exceptate de plano de la răspunderea penală”16.

Aşadar, care este diferenţa dintre noţiunile „autori-
tate publică” şi „instituţie publică”?

Pentru a răspunde la această întrebare, consemnăm 
că, în conformitate cu alin.(2) art.180 al Codului civil, 
organizaţii necomerciale sunt: a) asociaţia; b) fundaţia; 
c) instituţia.

Potrivit art.183-185 ale Codului civil, instituţie este 
organizaţia necomercială constituită de fondator (fonda-
tori) pentru exercitarea unor funcţii de administrare, so-
ciale, culturale, de învăţământ şi altor funcţii cu carac-
ter necomercial, finanţată parţial sau integral de acesta 
(aceştia); instituţia poate fi publică sau privată; instituţia 
publică se constituie în baza unui act emis de autoritatea 
publică şi este finanţată, integral sau parţial, de la bu-
getul acesteia din urmă; instituţia privată se constituie 
în baza hotărârii persoanei fizice sau juridice de drept 
privat, care o dotează potrivit scopului preconizat.

Punem accentul pe prevederea pe care am sublini-
at-o. Aşadar, instituţia publică şi autoritatea publică sunt 
entităţi publice diferite, care nu pot fi confundate. Auto-
ritatea publică este cea care constituie instituţia publică 
în baza unui act pe care-l emite, şi, care finanţează inte-
gral sau parţial instituţia publică de la bugetul său.

Astfel, de exemplu, conform alin.(1) art.32 al Legii 
Republicii Moldova privind administraţia publică cen-
trală de specialitate, adoptată de Parlamentul Republicii 
Moldova la 04.05.201217, pentru realizarea unor funcţii 
de administrare, sociale, culturale, de învăţământ şi a 

altor funcţii de interes public cu caracter necomercial, 
de care este responsabil ministerul sau altă autoritate 
administrativă centrală, cu excepţia celor de reglemen-
tare normativ-juridică, supraveghere şi control de stat, 
precum şi a altor funcţii care implică exercitarea pre-
rogativelor de putere publică, în sfera de competenţă a 
acestora pot fi constituite instituţii publice.

Conform legislaţiei, sunt instituţii publice: insti-
tuţiile de învăţământ de stat; instituţiile medico-sani-
tare publice; Compania „Teleradio-Moldova”; Agen-
ţia Naţională Arheologică; Agenţia de Inspectare şi 
Restaurare a Monumentelor; Agenţia de transplant; 
Centrul de Cultură şi Istorie Militară; Unitatea conso-
lidată pentru implementarea şi monitorizarea Progra-
mului de restructurare a sectorului vitivinicol; Centrul 
de Guvernare Electronică (E-Governament); Institu-
tul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia”; 
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”; Enciclopedia 
Moldovei; Agenţia Naţională Transport Auto; Căpită-
nia portului Giurgiuleşti, etc.

Toate aceste instituţii publice au statutul de persoa-
nă juridică, pot răspunde penal, fiind persoane juridice 
pasibile de răspundere penală în sensul art.21 CP RM.

A rămas să elucidăm înţelesul noţiunii de ,,autori-
tate publică”, luând în consideraţie că, potrivit art.21 
CP RM, o autoritate publică nu poate fi subiect al in-
fracţiunii.

Potrivit art.2 al Legii contenciosului administrativ 
a Republicii Moldova, adoptată de Parlamentul Repu-
blicii Moldova la 10.02.200018, autoritate publică este 
orice structură organizatorică sau organ, instituite prin 
lege sau printr-un act administrativ normativ, care ac-
ţionează în regim de putere publică în scopul realizării 
unui interes public; sunt asimilate autorităţilor publice, 
în sensul prezentei legi, persoanele de drept privat care 
exercită atribuţii de putere publică sau utilizează do-
meniul public, fiind împuternicite prin lege să presteze 
un serviciu de interes public, inclusiv persoanele care 
prestează servicii notariale.

Deloc întâmplător am subliniat cuvintele „în sensul 
prezentei legi”. Or, în sensul art.21 CP RM, nu pot fi 
asimilate autorităţii publice persoanele de drept privat 
care exercită atribuţii de putere publică sau utilizează 
domeniul public, fiind împuternicite prin lege să pre-
steze un serviciu de interes public, inclusiv persoanele 
care prestează servicii notariale.

De aceea, mai adecvată nevoilor de interpretare a 
art.21 CP RM se prezintă a fi definiţia noţiunii de au-
toritate publică din art.2 al Legii cu privire la funcţia 
publică şi statutul funcţionarului public: „orice struc-
tură organizatorică sau organ, instituite prin lege sau 
printr-un alt act normativ, care acţionează în regim de 
putere publică în scopul realizării unui interes public”.

În linii generale, autorităţile publice sunt cele relie-
fate în titlul III al Constituţiei. Totuşi, precizia ne obligă 
să identificăm o listă mai detaliată a autorităţilor publi-
ce centrale sau locale care activează în Republica Mol-
dova. Această listă o găsim în Anexa nr.1 la Hotărârea 
Guvernului privind punerea în aplicare a unor acte le-
gislative, nr.1001 din 26.12.201119. Conform acesteia, 
Lista autorităţilor publice, care cad sub incidenţa Legii 
cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 
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public (Anexa nr.1) şi Legii pentru aprobarea Clasifica-
torului unic al funcţiilor publice, include: 

I. Organe ale autorităţilor publice: A. Secretariatul 
Parlamentului; Aparatul Preşedintelui Republicii Mol-
dova; Cancelaria de Stat (inclusiv oficiile teritoriale): 
1) Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova; 2) 
Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova; 3) Cance-
laria de Stat (inclusiv oficiile teritoriale); b. Autorităţi-
le publice autonome (aparatul central şi subdiviziunile 
teritoriale): 1) Curtea de Conturi; 2) Centrul pentru 
Drepturile Omului; 3) Comisia Electorală Centrală; 4) 
Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter 
Personal; 5) Consiliul Coordonator al Audiovizualului; 
6) Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei; 7) 
Serviciul de Informaţii şi Securitate; 8) Comisia Naţio-
nală de Integritate; C. Secretariatul Curţii Constituţio-
nale şi autoritatea judecătorească: 1) Secretariatul Cur-
ţii Constituţionale; 2) Aparatul Consiliului Superior al 
Magistraturii; 3) Aparatul Curţii Supreme de Justiţie; 
4) Aparatul curţilor de apel; 5) Aparatul judecătoriilor; 
6) Aparatul Procuraturii Generale, procuraturilor speci-
alizate şi teritoriale.

II. Autorităţi ale administraţiei publice centrale:       
A. Organele centrale de specialitate ale administraţiei 
publice şi alte autorităţi publice: a) Ministere: 1) Mi-
nisterul Economiei; 2) Ministerul Finanţelor; 3) Mi-
nisterul Justiţiei; 4) Ministerul Afacerilor Interne; 5) 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; 
6) Ministerul Apărării; 7) Ministerul Dezvoltării Re-
gionale şi Construcţiilor; 8) Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare; 9) Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilor; 10) Ministerul Mediului; 
11) Ministerul Educaţiei; 12) Ministerul Culturii; 13) 
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; 14) 
Ministerul Sănătăţii; 15) Ministerul Tineretului şi Spor-
tului; 16) Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comu-
nicaţiilor; b) Alte autorităţi administrative centrale: 1) 
Biroul Naţional de Statistică; 2) Agenţia Relaţii Funci-
are şi Cadastru; 3) Biroul Relaţii Interetnice; 4) Agenţia 
„Moldsilva”; 5) Agenţia Rezerve Materiale; 6) Agenţia 
Turismului; 7) Centrul Naţional Anticorupţie; c) Alte 
autorităţi publice: 1) Casa Naţională de Asigurări So-
ciale; 2) Serviciul de Stat de Arhivă, inclusiv arhivele 
centrale de stat (Arhiva Naţională şi Arhiva organizaţi-
ilor social-politice); 3) Consiliul Naţional pentru Acre-
ditare şi Atestare; 4) Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi 
Dezvoltare Tehnologică; 5) Centrul Serviciului Civil; 
6) Serviciul de Stat de Curieri Speciali; b. Autorităţi 
din subordinea (sau de pe lângă) organelor centrale de 
specialitate ale administraţiei publice şi din subordinea 
altor autorităţi administrative centrale (aparatul central 
şi subdiviziunile teritoriale): a) Ministerul Economiei: 
1) Agenţia Proprietăţii Publice; 2) Agenţia pentru Pro-
tecţia Consumatorilor; 3) Inspectoratul Principal de Stat 
pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale 
Periculoase; 4) Camera de Licenţiere; 5) Agenţia pen-
tru Eficienţă Energetică; b) Ministerul Finanţelor: 1) In-
spectoratul Fiscal Principal de Stat; 2) Inspecţia finan-
ciară; 3) Serviciul Vamal; 4) Agenţia Achiziţii Publice; 
5) Serviciul de control şi verificare din cadrul Consi-
liului de supraveghere a activităţii de audit; c) Ministe-
rul Justiţiei: 1) Direcţia de justiţie a Unităţii teritoriale 

autonome cu statut special Găgăuzia (Gagauz-Yeri); 2) 
Departamentul de administrare judecătorească; 3) Cen-
trul de Informaţii Juridice; 4) Serviciul Stare Civilă; 5) 
Centrul de armonizare a legislaţiei; 6) Oficiul central de 
probaţiune; 7) Departamentul instituţiilor penitenciare; 
d) Ministerul Afacerilor Interne: 1) Serviciul Protecţiei 
Civile şi Situaţiilor Excepţionale, inclusiv direcţiile şi 
secţiile teritoriale; 2) Biroul Migraţie şi Azil (cu excep-
ţia angajaţilor Centrului de cazare pentru solicitanţi şi 
refugiaţi); e) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Con-
strucţiilor: Inspecţia de Stat în Construcţii; f) Ministe-
rul Agriculturii şi Industriei Alimentare: 1) Inspectora-
tul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice; 
2) Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară 
şi Control Semincer; 3) Agenţia Sanitar-Veterinară şi 
pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală; 4) 
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură; g) 
Ministerul Mediului: 1) Inspectoratul Ecologic de Stat; 
2) Agenţia „Apele Moldovei”; 3) Agenţia pentru Ge-
ologie şi Resurse Minerale; 4) Agenţia Naţională de 
Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice; 
5) Serviciul Piscicol; h) Ministerul Educaţiei: Agenţia 
de Asigurare a Calităţii; i) Ministerul Culturii: Agenţia 
de Stat pentru Protecţia Moralităţii; j) Ministerul Mun-
cii, Protecţiei Sociale şi Familiei: 1) Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă; 2) Inspecţia Muncii; 
3) Fondul republican de susţinere socială a populaţiei; 
4) Inspecţia Socială; k) Ministerul Apărării: 1) Marele 
Stat Major al Armatei Naţionale; 2) Centrele militare 
teritoriale.

III. Autorităţi ale administraţiei publice locale:         
A. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul 
al doilea şi ale municipiului Bălţi: 1) Aparatul preşedin-
telui raionului; 2) Direcţia generală/Direcţia/secţia/ser-
viciul din subordinea consiliului raional/municipal şi al 
comitetului executiv al UTA Găgăuzia (cu excepţia ser-
viciilor ce activează pe lângă direcţiile/secţiile autono-
me); 3) Aparatul Adunării Populare al UTA Găgăuzia; 
4) Aparatul Comitetului executiv al UTA Găgăuzia; 
5) Primăria mun. Chişinău; 6) Primăria mun. Bălţi; 7) 
Preturile mun. Chişinău; b. Autorităţile administraţiei 
publice locale de nivelul întâi: Primăriile oraşelor (mu-
nicipiilor), satelor (comunelor).

Precizăm că unele autorităţi publice nu sunt speci-
ficate în lista sus-menţionată. Este vorba de: Agenţia 
Naţională pentru Reglementare în Energetică; Agenţia 
Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Elec-
tronice şi Tehnologia Informaţiei; Agenţia Medica-
mentului; Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii 
Publice, etc.

Niciuna dintre autorităţile publice, enumerate în 
Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului privind punerea în 
aplicare a unor acte legislative, nr.1001 din 26.12.2011 
(sau care nu sunt enumerate în acest act normativ), nu 
este persoană juridică pasibilă de răspundere penală. 
Niciuna dintre aceste autorităţi nu poate evolua în ca-
litate de subiect al infracţiunii, în general, şi subiect al 
vreuneia dintre infracţiunile prevăzute la art.325, 326, 
334 şi 3351 CP RM, în special.

Deşi nu se specifică expres în art.21 CP RM, este clar 
că nici statul nu poate fi subiect al infracţiunii în con-
textul legii penale a Republicii Moldova. Are dreptate 
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V.Mirea, când susţine că exceptarea statului de la calita-
tea de subiect al oricărei infracţiuni are la bază luarea în 
considerare a prerogativelor sale de titular unic al func-
ţiei de apărare a valorilor sociale20. Ceea ce sugerează 
autorul dat este că ar fi cu totul incompatibile: 1) postura 
statului de a fi subiect al infracţiunii şi 2) postura statului 
de apărător al ordinii de drept împotriva infracţiunii pe 
care o săvârşeşte. Deci, ar fi impropriu ca statul să-şi 
sancţioneze penalmente propriile sale fapte.

În încheiere, formulăm următoarele concluzii cu 
privire la evaluarea persoanei juridice în calitate de su-
biect al infracţiunilor prevăzute în cap. XV şi XVI din 
partea specială a Codului penal:

1) prin stabilirea răspunderii penale persoanelor juri-
dice pentru infracţiunile specificate la art.325, 326, 334 
şi 3351 CP RM, s-a realizat, în mare parte, implementa-
rea recomandărilor corespunzătoare cu vocaţie internaţi-
onală formulate în: art.10 al Convenţiei ONU împotriva 
criminalităţii transnaţionale organi zate; art.26 al Con-
venţiei ONU împotriva corupţiei; art.18 din Conven-
ţia penală a Consiliului Europei privind corupţia; art.5 
din Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului Uniunii 
Europene privind combaterea corupţiei în sectorul pri-
vat; art.2 al Convenţiei Organizaţiei pentru Cooperare 
şi Dezvoltare Economică privind combaterea corupţiei 
funcţionarilor publici în tranzacţiile internaţionale;

2) din prevederea de la alin.(3) art.21 CP RM reiese 
că legiuitorul moldovean a recurs la un model mixt de 
stabilire a răspunderii penale persoanei juridice, presu-
punând îmbinarea trăsăturilor modelului vicarious lia-
bility; respondeat superior şi a modelului identificării 
sau alter ego. În acest fel, s-a statuat că persoana juri-
dică răspunde pentru fapta altuia, şi anume a oricăruia 
dintre angajaţii săi; organului persoanei juridice; repre-
zentanţilor persoanei juridice;

3) nu se poate vorbi despre o vinovăţie a persoanei 
juridice care să nu reprezinte produsul activităţii psihi-
ce a persoanelor fizice care o alcătuiesc şi care să nu fie 
stabilită în funcţie de conştiinţa şi voinţa dominantă ex-
primată în cadrul acelei colectivităţi de persoane fizice. 
Prezenţa unei conştiinţe şi voinţe colective a persoanei 
juridice decurge din dispoziţiile art.61 al Codului civil;

4) întreprinderea individuală (inclusiv gospodăria 
ţărănească (de fermier)), ca şi societatea în comandită şi 
societatea în nume colectiv, nu pot răspunde penal, de-
oarece nu au statut de persoană juridică. În cazul acestor 
societăţi comerciale, este pasibilă de răspundere penală 
persoana fizică care a săvârşit infracţiunea, nu întreprin-
derea din care face parte acea persoană fizică. În acelaşi 
timp, urmează a fi considerate persoane juridice pasibile 
de răspundere penală: societatea pe acţiuni; societatea 
cu răspundere limitată; cooperativa de producţie; coo-
perativa de întreprinzător; întreprinderea de arendă; în-
treprinderea de stat; întreprinderea municipală;

5) filialele şi reprezentanţele unei întreprinderi nu 
sunt persoane juridice. Deci, acestea nu pot fi conside-
rate persoane juridice pasibile de răspundere penală;

6) societăţile, care reunesc mai multe întreprinderi 
– sub formă de asociaţii, uniuni sau concerne – au sta-
tutul de persoane juridice. Astfel, atunci când se pune 
problema de a stabili care persoană juridică se face 
vinovată de săvârşirea infracţiunii – asociaţia, uniu-

nea sau concernul, pe de o parte, sau înteprinderea din 
componenţa ei, pe de altă parte – urmează să se releve 
care dintre aceste două persoane juridice manifestă vi-
novăţia reprezentând produsul activităţii psihice a per-
soanelor fizice care o alcătuiesc, vinovăţie stabilită în 
funcţie de conştiinţa şi voinţa dominantă exprimată în 
cadrul acelei colectivităţi de persoane fizice. Nu este 
exclus ca ambele categorii de persoane juridice să poar-
te răspundere penală;

7) pentru a fi considerată subiect al infracţiunii, este 
indiferent dacă persoana juridică desfăşoară sau nu ac-
tivitate de întreprinzător, dacă este de drept public sau 
de drept privat, dacă este organizată în mod corporativ 
sau în baza calităţii de membru, dacă este dependentă 
sau independentă de un anumit număr de membri, dacă 
are scop lucrativ sau nelucrativ etc.;

8) instituţia publică şi autoritatea publică sunt entităţi 
publice diferite, care nu pot fi confundate. Autoritatea 
publică este cea care constituie instituţia publică în baza 
unui act pe care-l emite şi care finanţează integral sau 
parţial instituţia publică de la bugetul său. Toate institu-
ţiile publice pot răspunde penal, fiind persoane juridice 
pasibile de răspundere penală în sensul art.21 CP RM;

9) niciuna dintre autorităţile publice, enumerate în 
Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului privind punerea în 
aplicare a unor acte legislative, nr.1001 din 26.12.2011 
(sau care nu sunt enumerate în acest act normativ), nu 
este persoană juridică pasibilă de răspundere penală. 
Niciuna din aceste autorităţi nu poate evolua în calitate 
de subiect al infracţiunii, în general, şi subiect al vreu-
neia dintre infracţiunile prevăzute la art.325, 326, 334 
şi 3351 CP RM, în special.

Note:
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http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1224692 (vi-
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// http://conventions.coe.int/treaty/en/Reports/Html/173.htm (vizi-
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SUMMArY
International efforts in identifying the meaning of an internally displaced person and creating a dis-

tinct category of people are still actual. However, the problem of defining internally displaced person is 
so important because it would allow states to gather statistical data and to evaluate the specific needs 
of these people, same as to serve operational purposes in the field. The protection and assistance of 
internally displaced persons is an obligation of each national government, once these persons did not 
cross an internationally recognized border and is a part of the internal affairs of the state. However, if 
the state is unable or unwilling to fulfill its responsibility towards its citizens, the international aid can 
be requested or offered. 

T
celui de-al Doilea Război Mondial şi ca rezultat 

al ieşirilor de refugiaţi din Europa de Est1, atunci când a 
fost folosit termenul pentru a se referi, în mod specific, 
la cineva exclus din ţara sa de baştină ca un refugiat, 
prizonier sau sclav muncitor. Semnificaţia termenului 
dat, în mod important, s-a lărgit în ultima jumătate a 
secolului. Astfel, o persoană strămutată poate, la fel, să 
fie înţeleasă ca fiind un migrant forţat, iar termenul de 
refugiat este, de obicei, folosit ca un sinonim al per-
soanei intern strămutate, cauzând confuzie între clasa 
descriptivă generală a oricărei persoane care şi-a pără-
sit locul de trai şi subgrupul de refugiaţi, definit juridic, 
şi care se bucură de o protecţie juridică internaţională 
distinctă. 

La început, termenul de „intern strămutat” nu a fost 
apreciat de mulţi, găsindu-l insensibil, însă nimeni nu 
a putut propune un termen mai adecvat care nu eşua în 
diferenţierea oamenilor înrădăcinaţi în interiorul ţării 
lor (strămutaţi intern) de cei care au traversat o frontie-
ră de stat (refugiaţi)2. Primul eveniment, de scară largă, 
de strămutare internă, care a atras atenția internațională, 
a avut loc din cauza războiului civil din Sudan la înce-
putul anilor 1970. Atunci Consiliul Economic și Soci-
al al ONU a cerut Înaltului Comisariat al ONU pentru 
Refugiați3 ,,să coordoneze asistența necesară pentru re-
patriere voluntară, reabilitare și restabilire a refugiaților, 
precum și a altor persoane strămutate”. Exprimarea 
,,alte persoane strămutate” aducea nedumeriri și era ne-
cesară o clarificare terminologică a acesteia. 

Astfel, primele două definiţii mai sugestive au apă-
rut în 1989 la iniţiativa Secretarului General al ONU. 
Ambele noţiuni erau utilizate în contextul situaţiilor în 
care se aflau țările din sudul Africii4 şi America Cen-
trală5 şi au fost inspirate din Convenţia Internaţională 
a Organizației Unității Africane privind Refugiaţii din 
19696 şi Declaraţia de la Cartagena privind Refugiații 
din 19847. Potrivit acestor Convenţii, persoanele intern 
strămutate se considerau: ,,persoane care nu au părăsit 

ţara lor, dar care au fost obligate să-şi părăsească lo-
cuinţele sau activităţile economice obişnuite, deoarece 
viaţa, securitatea sau libertatea acestora era sub ame-
ninţarea unui conflict general”. Apreciem identificarea 
termenului de PIS în aceste documente internaționale, 
însă acesta nu cuprinde toate cauzele strămutării inter-
ne, ci se referă numai la un conflict general. 

În martie 1991, Comisia ONU pentru Drepturile 
Omului a solicitat Secretarului General să pregătească 
un raport referitor la strămutarea internă, care, astfel, 
să declanşeze o implicare mai activă a ONU în această 
problemă8. Acest lucru a dus la numirea unui Repre-
zentant Special cu privire la Persoanele Intern Strămu-
tate, care a fost împuternicit să analizeze cadrul nor-
mativ de protecţie aplicabil strămutării interne, cât şi 
să sugereze acţiuni corespunzătoare9. Astfel, stabilind 
,,persoanele intern strămutate” o categorie de interes 
internaţional, s-a ajuns la necesitatea identificării celor 
care sunt incluşi în această categorie, prin care PIS erau 
considerate: 

„Persoanele sau grupurile de persoane care au fost 
forţaţi să îşi părăsească casele, în mod imediat sau ne-
aşteptat, în număr mare, din cauza unui conflict armat, 
conflict intern, încălcări sistematice ale drepturilor 
omului sau calamităţilor naturale sau provocate de 
om, şi care se află pe teritoriul ţării lor”. 

Erin Mooney este de părerea că această definiţie 
este prea îngustă, din cauza criteriilor sale temporare 
(„imediat şi neaşteptat”) şi cele numerice („în număr 
mare”)10. Limitarea definiţiei la acei care au părăsit lo-
cuinţele lor „imediat şi neaşteptat” ignoră strămutarea ce 
nu era spontană, dar mai mult ca rezultat al unei politici 
organizate a statului, implementată timp de mai mulţi 
ani sau posibil chiar şi decenii11. De exemplu, în Irak, 
strămutarea internă este un rezultat a 30 de ani de politici 
statale de excludere a grupurilor de persoane, în special a 
kurzilor, asirienilor şi turcmenilor, care erau consideraţi 
„neloiali” diferitelor regimuri irakiene12.

În același context, menționând că strămutaţii pără-
sesc „în număr mare” locuințele, din definiţie se ignoră 

DETERMINAREA  CONCEPTULUI  DE  ,,PERSOANă  INTERN 
STRăMUTATă”

Marina CârnAȚ,
magistru în drept, doctorand
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ermenul ,,persoană intern strămutată” pentru pri-
ma oară a fost utilizat pe scară largă în timpul 
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faptul că, în realitate, mulţi dintre ei părăsesc și în număr 
mic, uneori chiar pe bază individuală. În Columbia, 
spre exemplu, oamenii, în mod intenţionat, părăseau 
locuinţele într-un număr mic sperând să rămână neob-
servabili13. 

Și noi suntem de părerea enunțată mai sus, mai mult 
chiar, considerăm că criteriul numeric ,,un număr mare” 
este ceva nedeterminabil și subiectiv. 

Astfel, criticând definiția de mai sus, Cohen și Deng, 
în lucrarea sa Oamenii părăsiți: Studiu de cazuri a in-
tern strămutaților14 definesc persoanele intern strămu-
tate ca fiind persoane sau grupuri de persoane care au 
fost forţate sau obligate să părăsească domiciliul sau 
să plece de pe teritoriul de reşedinţă, în special drept 
rezultat sau pentru a evita efectele conflictului armat, 
situaţiilor de violenţă generalizată, încălcările dreptu-
rilor omului sau calamităţile naturale sau provocate de 
om, şi care nu au trecut o frontieră de stat recunoscută 
la nivel internaţional. 

Alt autor Corinne Lewis, pe de altă parte, susține 
faptul că definiţia de mai sus este prea largă. Principala 
remarcă este faptul că s-a inclus sintagma ,,calamităţile 
naturale sau provocate de om”, drept o cauză separată 
a strămutării, odată ce sunt foarte puține cazurile când 
un stat își privează cetăţenii lui de asistenţă şi protecţie. 
De obicei, cazul este opus, și anume, statele îşi fac dis-
ponibile resursele proprii şi, în mod de rutină, cheamă 
comunitatea internaţională să îi sprijine în caz că nu pot 
să facă faţă unui dezastru15.

Și Koskinen în lucrarea sa Persoanele Intern Strămu-
tate și Dreptul la Locuință și Restituirea Proprietății16 
este împotriva includerii ,,calamităţilor” în definiţia 
propusă de Secretarul General din cauză că lipsește 
elementul coercitiv din partea autorităţilor, ce stă la baza 
tuturor celorlalte cauze enumerate în definiţie. O remarcă 
ce merită a fi susținută și de noi, deoarece chiar dacă per-
soanele strămutate în urma unei calamităţi naturale sau 
provocate de om părăsesc locuinţa lor, în mod involuntar, 
forţa care îi obligă să facă aceasta este de natură foarte 
diferită de celelalte cauze ale strămutării, iar încălcările 
drepturilor omului sunt mai reduse, deși existente. 

Asfel, Maria Stavropoulou17 argumentează că dez-
astrele naturale şi forţa majoră nu pot fi atribuite drept 
cauze ale strămutării, deoarece le lipseşte elementul 
coercitiv, cum am menționat mai sus. De aceeaşi părere 
este şi Jean-Philippe Lavoyer în lucrarea sa Internally 
Displaced Persons18, care argumentează prin faptul că, 
în cazul dezastrelor naturale, foarte puţine probleme 
privind drepturile omului sunt puse în discuţie. 

Mai mult ca atât, ÎCNUR, unul dintre principalii 
promotori ai protecţiei persoanelor intern strămutate, 
nu se implică prea mult în cazul persoanelor strămutate 
ca urmare a dezastrelor, deoarece această categorie nu 
are nevoie de o expertiză specială din partea acestuia. 
De asemenea, în cazul dezastrelor naturale, Guvernele 
statelor nu împiedică ajutorul umanitar sau cel inter-
naţional, situaţie care apare destul de frecvent în cazul 
războaielor civile sau conflictelor armate. Mai mult, de 
fapt, înseși statele apelează la organizaţiile internaţionale 
întru acordarea sprijinului umanitar. 

Adăugător la criticile exprimate cu privire la anumite 
elemente din definiţie, Luke Lee – fostul Consilier Spe-

cial al Departamentului de Stat al SUA19, a prezentat o 
propunere de abandonare a tuturor cauzelor împreună. 
În schimbul a două definiţii separate – una pentru stră-
mutaţii intern şi alta pentru strămutaţii extern, el a pledat 
pentru includerea tuturor strămutaţilor într-o definiție, 
indiferent de faptul dacă ei s-au strămutat pe teritoriul 
ţării sau în afară20. Motivul eliminării elementului de 
traversare a unei frontiere de stat se află pe încrederea 
lui că acesta creează o distincţie nejustificată în standar-
dele de protecţie a drepturilor omului între ,,refugiaţi” 
şi ,,PIS”. Aşa precum Phuong21 a observat, pe bună 
dreptate, că protecţia oferită refugiaţilor este o protecţie 
de surogat pentru persoanele care şi-au pierdut protecţia 
ţării proprii, considerăm că protecţia PIS este de o natură 
complementară şi necesară, numai atunci când protecţia 
naţională este insuficientă sau nedisponibilă.

În anul 1993, Organizaţia non-guvernamentală ,,The 
Friends World Committee for Consultation” a propus 
următoarea noţiune pentru PIS: ,,persoane care au fost 
forţate să-şi părăsească locuinţele, dar care nu au trecut 
o frontieră internaţională”. Această definiție se pare că 
s-a dorit să fie una concisă și cât mai limpede, însă păre-
rea noastră este că vine să nedumerească și să ridice mai 
multe întrebări adăugătoare pentru precizare.

Definiţia care eventual a apărut după şase ani de 
deliberare este conţinută în introducerea Principiilor 
directoare ale ONU privind Strămutarea Internă22 din 
1998 (în continuare Principiile directoare): 

„Persoanele sau grupurile de persoane care au fost 
forţate sau obligate să își părăsească domiciliul sau să 
plece de pe teritoriul de reşedinţă, în special ca rezultat 
sau spre a evita efectele conflictului armat, situaţiilor 
de violenţă generalizată, încălcărilor drepturilor omu-
lui sau calamităţilor naturale sau provocate de om, şi 
care nu au traversat vreo frontieră de stat recunoscută 
internaţional”.

Observăm că definiția în cauză este aproape identică 
cu cea enunțată mai sus, și anume, propusă de Cohen 
și Deng23. Considerăm că, la prima vedere sau citire, 
această definiție este destul de complicată și confuză, 
care, în același timp, vine să cuprindă cât mai multe 
criterii și cauze. Notăm faptul că calificările temporare 
şi numerice au fost excluse din această definiţie. Totuşi, 
nici o schimbare nu a fost făcută la cauza strămutării de 
,,calamitate naturală sau provocată de om”. Din contra, 
definiţia din 1998 chiar a lărgit cauzele posibile ale 
strămutării prin prevederea unei liste nonexhaustive prin 
cuvintele „în special”. 

Astfel, pentru a se recunoaşte faptul că oamenii ar 
putea fi strămutaţi nu doar ca urmare a suferinţei pro-
vocate de cauzele enumerate, dar şi pentru a anticipa 
astfel de urmări, s-a făcut referire la persoane care s-au 
strămutat ,,ca rezultat sau în scopul de a evita cauzele”. 
Pentru persoanele care nu aveau o locuinţă proprie, s-a 
făcut referire la „locurile de reşedinţă permanentă”. În 
final, a fost înlocuit termenul „de pe teritoriul ţării lor 
cu care nu au traversat o frontieră de stat recunoscută”, 
sugerându-se ideea că au existat cazuri de schimbări 
bruşte de frontiere, cum au fost cele din URSS sau fosta 
Iugoslavie.

Aşadar, definiţia din Principiile directoare evidenţi-
ază două elemente24: 
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1) Caracterul coercitiv sau involuntar al strămută-
rii. Definiţia menţionează una din cele mai des întâlnite 
cauze ale strămutării involuntare, şi anume, conflictul 
armat, violenţa, încălcările drepturilor omului, dar şi 
calamităţile. Aceste cauze au în comun faptul că nu 
oferă oamenilor nici o alegere decât să îşi părăsească 
casele şi îi deprivează de cele mai esenţiale mecanisme 
de protecţie, precum reţelele de comunitate, accesul la 
servicii publice, mijloacele de existenţă ș.a. Strămuta-
rea, în mod serios, afectează siguranţa fizică, socioe-
conomică şi juridică a oamenilor şi ar trebui să fie, în 
mod sistematic, privită ca un indicator al unei potenţi-
ale vulnerabilităţi. 

2) Faptul că o astfel de strămutare are loc în inte-
riorul frontierelor naţionale. Spre deosebire de ,,refu-
giaţi”, care au fost privaţi de protecţia statului lor de 
origine, ,,PIS” rămân, din punct de vedere legal, sub 
protecţia autorităţilor naţionale din ţara lor de reşedin-
ţă. PIS, astfel, trebuie să se bucure de aceleaşi drepturi 
ca şi restul populaţiei naționale. Principiile directoare 
reamintesc autorităţilor naţionale şi altor actori rele-
vanţi despre responsabilitatea asigurării ca drepturile 
PIS să fie respectate şi îndeplinite, în pofida vulnera-
bilităţii generate de strămutarea lor. În alt context, oda-
tă ce PIS nu au traversat vreun hotar internaţional, aşa 
precum o fac refugiaţii, Convenţia ONU cu privire la 
Statutul Refugiaţilor din 1951 nu se aplică şi lor, iar 
Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiaţi nu are un 
mandat automat de a-i asista. 

Așadar, strămutarea internă apare atunci când se 
implică forţa, atunci când alegerile sunt restrânse şi 
atunci când ei sunt expuşi la mai multe riscuri decât 
oportunităţi, dacă ar rămâne la locul lor de trai, fapt ce 
se pretinde a deosebi aceasta de migraţia voluntară sau 
economică. PIS sunt cele mai vulnerabile și neglijate, 
care s-au strămutat intern fără vreun statut recunsocut. 
Cu alte cuvinte, cele mai multe dintre PIS s-au strămu-
tat fără vreo asistenţă naţională sau internaţională. 

Chiar dacă la cea de-a 54-a sesiune, Comisia pentru 
Drepturile Omului a luat doar act de aceste Principii25, iar 
Comitetul Permanent al ONU pentru Drepturile Omului 
a salutat şi încurajat utilizarea acestora de către propriii 
membri, dorind să le transforme într-un catalizator al 
dialogului cu Guvernele statelor, Organizaţiilor Intergu-
vernamentale şi a celor non-guvernamentale. Astfel, pe 
termen lung se putea influenţa asupra deciziilor luate la 
nivelul protecţiei persoanelor intern strămutate.

În 1992, Asociaţia Internaţională a Dreptului a creat 
un Comitet special privind persoanele intern strămuta-
te26. Iar în 1998, la Conferinţa de la Taipeh, Asociația a 
adoptat Proiectul Declaraţiei principiilor dreptului in-
ternaţional privind persoanele intern strămutate, Decla-
raţie care se aştepta a fi adoptată într-un final la Londra 
în 2000, problemă ce rămâne actuală.

În cele din urmă, chiar dacă Principiile directoare au 
cucerit o recunoaştere largă ca un instrument de adre-
sare a strămutării interne, ar fi îndrăzneț să afirmăm că 
această definiţie a fost acceptată integral. Lipsa acceptării 
unanime se reflectă în statisticile globale referitoare la 
strămutarea internă care numără numai cei dezrădăcinaţi 
în urma unui conflict armat sau a încălcărilor drepturilor 
omului27. Astfel, estimările numărului actual al PIS în 

lume este considerat conservativ şi subevaluat, exacerbat 
prin lipsa accesului, reticenţa intern strămutaţilor de a fi 
identificaţi28, dificultatea în diferenţierea cine este o PIS 
şi metodologia folosită în acest sens. Concluzionăm că 
această lacună în date reprezintă necesitatea unei cerce-
tări mai eficiente privind statutul şi numărul PIS, dar şi 
creşterea protecţiei şi asistenţei pentru acestea. 

În altă ordine de idei, Federația Rusă, a elaborat o 
lege specială care se află în concordanţă cu Constituţia 
Federaţiei Ruse29. Conform art.1 al acestei Legi, per-
soană intern strămutată se consideră: „Cetăţeanul Fe-
deraţiei Ruse care şi-a părăsit domiciliul ca urmare a 
aplicării violenţei de orice tip asupra lui sau a familiei 
acestuia, sau ca urmare a ameninţării reale cu perse-
cuţia sau aplicării persecuţiei pe motiv de rasă, etnie, 
religie, limbă, apartenenţă socială sau convingeri po-
litice.” Conform art. 2 persoană intern strămutată poate 
fi, de regulă:

,,1) Persoana fizică ce deţine cetăţenia rusă care 
şi-a părăsit locul de reşedintă permanentă pe teritoriul 
Federaţiei Ruse sau ca excepţie de pe teritoriul altui 
stat:

a) a părăsit alt stat şi a ajuns pe teritoriul Federaţi-
ei Ruse;

b) a părăsit un stat federal şi a ajuns în alt stat fede-
ral.

2) Persoana fizică, străin sau apatrid, care are re-
şedinţa permanentă pe teritoriul Federaţiei Ruse, dar 
care a părăsit-o din cauzele enumerate mai sus.

3) Persoana fizică care este cetăţean al fostei URSS 
cu domiciliul permanent în teritoriul din fostele repu-
blici ale Uniunii Sovietice, care a primit statutul de 
refugiat al Federaţiei Ruse, şi l-a pierdut ulterior în 
legătură cu dobândirea cetăţeniei ruse, în cazul în care 
perioada de acordare a statutului de refugiat a avut loc 
în circumstanţe ce l-au împiedicat să-şi stabilească do-
miciliul pe teritoriul Federaţiei Ruse.” 

Un alt stat care a reglementat problema strămutării 
interne este Georgia30. Conform art.1 al Legii privind 
persoanele intern strămutate: Persoană intern strămu-
tată se consideră cetăţeanul Georgiei sau apatridul 
care a fost forţat să-şi părăsească domiciliul sau teri-
toriul de reşedinţă ca urmare a existenţei unei situaţii 
periculoase pentru viaţa, sănătatea sa sau a familiei 
sale, sau datorită unui conflict armat intern, sau a unor 
încălcări ale drepturilor omului”. 

Conform art.4 al Legii Republicii Bosnia şi Herţe-
govina privind refugiaţii şi persoanele intern strămuta-
te31, persoana intern strămutată este: ,,Cetăţeanul Bos-
niei şi Herţegovinei, domiciliat pe teritoriul Bosniei 
şi Herţegovinei, care a fost expulzat din reşedinţa sa 
permanentă după 30 aprilie 1991, ca urmare a unui 
conflict armat, sau ca urmare a unei temeri bine în-
temeiate de a fi persecutat pe motiv de rasă, religie, 
naţionalitate, apartenenţă la un grup social sau opinie 
politică şi care nu este capabil să se reîntoarcă în si-
guranţă şi cu demnitate la reşedinţa sa permanentă şi 
nici nu a decis de bună voie să se stabilească cu traiul 
în altă parte”.

În Republica Moldova, funcționează Legea privind 
azilul32 care prevede în art. 3 că: ,,persoanele strămutate 
sunt străinii nevoiţi să-şi părăsească ţara sau regiunea 
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de origine, care nu se pot întoarce în condiţii de siguran-
ţă datorită situaţiei ce persistă în acea ţară sau regiune 
şi care se pot încadra în domeniul de aplicare a art.1 
(A) din Convenţia de la Geneva sau a altor instrumente 
naţionale ori internaţionale prin care se acordă protecţie 
internaţională, în special:

 a) persoane care au părăsit zone de conflict armat 
sau de violenţă endemică;

 b) persoane care sunt expuse riscului serios sau 
care au fost victime ale încălcărilor sistematice sau 
generalizate ale drepturilor lor.” 

Precum se observă, această definiție nu se referă la 
persoanele intern strămutate, ci la persoanele strămutate 
din țara lor de origine în alte țări. Ținând cont de faptul 
că conflictul transnistrian este încă amenințător pentru 
viața și securitatea cetățenilor din Republica Moldova și 
că au loc calamități naturale ce duc la strămutarea oame-
nilor, faptul că nu există un cadrul juridic care ar proteja 
persoanele intern strămutate, duce la iresponsabilitatea 
autorităților publice în acest sens. De aceea, am dori să 
propunem o definiție pentru viitoarea Lege cu privire la 
strămutarea internă:

,,Persoana intern strămutată este cetățeanul re-
publicii Moldova, cetățeanul străin sau apatridul care 
în timpul sau în urma conflictului armat, violenței 
generalizate, a încălcărilor drepturilor omului, 
calamităților naturale sau provocate de om a fost 
obligat să părăsească locul de reședință și a rămas pe 
teritoriul statutului de a cărei protecții ar trebui să se 
bucure în continuare”.
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SUMMArY
In order to reduce discrimination a series of strategies meant to ensure equality of chances have been 

developed, in the areas where women have been systemically underrepresented. Historically, women 
are parts of the groups which are usually prone to discrimination. The necessity of adopting affirmative 
measures in the favour of women in the labour field, is the result of the movement for promoting women’s 
rights which emphasized the inequality of chances between men and women in labor field.

efective dintre femei și bărbați în toate domeniile 
vieții publice, iar pentru studiul nostru prezintă interes 
acțiunile afirmative, întreprinse în favoarea femeilor în 
domeniul muncii. Aceste acțiuni se referă la un spectru 
larg de aspecte, cum sunt angajarea, condițiile de mun-
că, plata salariului, instruirea și formarea profesională, 
avansarea pe linie profesională etc. 

Scopul-țintă al acțiunilor afirmative este de a crește 
proporția femeilor în acele domenii ale muncii unde fe-
meile sunt subreprezentate numeric. Asigurarea opor-
tunităţilor egale efective între femei şi bărbaţi prin ac-
ţiuni afirmative este, pe lângă recunoaşterea formală a 
dreptului la egalitate şi la nediscriminare, unul dintre 
elementele cruciale ale incluziunii sociale. Categorii-
le sociale dezavantajate şi expuse riscului excluziunii 
sociale, precum sunt femeile, au nevoie de şanse egale 
şi de respect atât din partea comunităţilor proprii, cât şi 
din partea populaţiei privilegiate pentru ca să se poată 
afirma pe piaţa muncii în acord cu nevoile, aspiraţiile 
şi interesele lor.

Acțiunile afirmative în privința femeilor cu privi-
re la raporturile de muncă sunt practicate de multe 
țări ale lunii. În Statele Unite sunt cunoscute sub de-
numirea de acţiuni afirmative, iar în Marea Britanie 
măsurile afirmative poartă denumirea de discrimi-
nare pozitivă. Vizavi de denumirea acestor acțiuni 
drept discriminare pozitivă, așa cum se folosește în 
Marea Britanie, menționăm că nu agreăm această de-
finire, deoarece însuși termenul de discriminare are 
conotație negativă, de aceea termenii agreați de noi 
sunt acțiuni afirmative.

Ţara în care s-au inventat măsurile afirmative este 
Statele Unite ale Americii, iar măsurile afirmative con-
crete în favoarea femeilor în domeniul raporturilor de 
muncă s-au manifestat la vremea respectivă sub urmă-
toarele forme:

 proporţia salariatelor de sex feminin să fie echi-− 

valentă cu proporţia salariaţilor de sex masculin într-o 
unitate angajatoare;

 la competenţă egală, între femei şi bărbaţi, se − 
acordă prioritate femeilor;

 interzicerea segregării pe sexe a locurilor de − 
muncă şi a publicităţii făcute acestora (de exemplu: fe-
mei de serviciu sau bărbaţi agenţi de vânzări); 

 creşterea salariilor în domeniile dominate de fe-− 
mei care, de regulă, sunt mai slab plătite decât domeni-
ile în care activează bărbaţii.

Multe dintre statele Uniunii Europene au introdus în 
legislațiile lor măsurile afirmative în favoarea femeilor 
în domeniul raporturilor juridice de muncă, cum ar fi, 
de exemplu, un anumit număr obligatoriu de posturi de 
muncă pentru femei sau un număr obligatoriu de femei 
la diverse niveluri politice. Unele dintre statele-mem-
bre ale Uniunii Europene, cum sunt Austria, Danemar-
ca sau Germania, restricționează aplicarea măsurilor 
afirmative în privința femeilor în sectorul public, pe 
când altele, cum sunt Franța, Irlanda, Italia și Olanda, o 
extind și la cel privat.

În multe țări ale continentului european și partidele 
politice aplică în mod voluntar un sistem paritar prin 
care femeile trebuie să ocupe un anume procent de 
locuri pe listele lor. Apoi, în țări precum Norvegia și 
Franța, femeile trebuie să ocupe cel puțin un sfert din 
posturile de răspundere în întreprinderile mari sau în 
cele care beneficiază de o participare a statului. Tot în 
Franța, noul președinte François Hollande și-a respec-
tat promisiunea de a numi femei în jumătate din postu-
rile ministeriale, șaptesprezece din cei treizeci și patru 
de miniștri ai noului guvern francez sunt femei.

La etapa actuală, societatea are păreri împărţite vi-
zavi de măsurile afirmative aplicate în privinţa femei-
lor, unii pronunţându-se pentru aplicarea lor, alţii însă 
consideră că aceste măsuri încalcă principiul egalităţii 
în drepturi. 

Acţiunea afirmativă este un concept care nu a fost 
scutit de controverse. Adversarii săi, în special tabăra 

ACțIUNILE  AFIRMATIVE  APLICATE  îN  PRIVINŢA 
FEMEILOR  ANGAjATE  îN  RAPORTURI  jURIDICE 

DE  MUNCă
Tatiana MACoVEI,

doctorand, lector universitar (USM)

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

cțiunile afirmative cuprind un ansamblu de mă-
suri, întreprinse în scopul asigurării egalității 
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Noii Drepte, atacă, în primul rând, ideea discriminării 
pozitive ce e implicată în măsurile de acţiune afirma-
tivă. Orice discriminare, susţin ei, are efecte maligne 
asupra societăţii. Măsurile afirmative prin care o anu-
mită categorie de persoane sunt privilegiate, indiferent 
de scopurile sale, intră în contradicţie cu meritocraţia. 
Pe de o parte, se încurajează membrii minorităţilor să-şi 
exploateze propriul sentiment de victimizare, care devi-
ne astfel o sursă de putere şi privilegii. Rezultatul acestei 
puteri va fi un grup numeros de aşa-zise „victime” para-
noice, sensibile la orice gest cu tentă discriminatorie.

În Statele Unite ale Americii, acţiunea afirmativă 
rămâne a fi o chestiune destul de controversată, mulţi 
opunându-se aplicării unor asemenea măsuri. Adver-
sarii unei asemenea politici insistă asupra faptului că 
aceasta subminează una dintre cele mai îndrăgite valori 
ale culturii politice americane, cum este respectarea 
egalităţii şanselor. Acţiunea afirmativă este deci con-
damnată pentru faptul că ar sta în calea meritocraţiei 
– o societate unde succesul în viaţă este bazat pe merite 
mai degrabă decât pe naştere, clasă, rasă sau orice alt 
criteriu. Criticii mai argumentează că acţiunea afirma-
tivă este până la urmă distructivă tocmai în direcţia eli-
minării discriminării, generând ea însăşi discriminare1.

Cei care se pronunță împotriva acțiunilor afirmative 
în privința femeilor în domeniul raporturilor juridice de 
muncă susțin că sistemul creat de ei (acțiunile afirma-
tive) încetineşte de fapt integrarea femeilor în câmpul 
muncii, încurajându-le să-şi menţină propria cultură 
marginală, crezând în continuare că sunt discriminate 
în raporturile juridice de muncă. Respectiv, dacă feme-
ile ştiu că sunt susţinute de restul societăţii doar pentru 
simplul fapt că sunt femei, ele nu mai au nici o stimula-
re de a schimba ceva din vechile obiceiuri dăunătoare, 
nu au nicio motivaţie să se schimbe. Progresul social 
rămâne o vorbă goală, inerţia fiind de fapt chiar mai 
mare decât la alte grupuri care nu primesc nimic de la 
stat şi sunt nevoite să se adapteze.

Astfel, conceptul acțiunilor afirmative a fost respins 
de mai multe state, deoarece reprezintă o încălcare a 
principiului nondiscriminării prin instituirea unei ca-
tegorii privilegiate de persoane (femei) ce beneficiază 
de drepturi speciale, afirmându-se că discriminarea 
pozitivă pune în pericol dreptul constituţional la libe-
ra concurenţă. Argumentele aduse împotriva acţiunilor 
afirmative pot fi rezumate după cum urmează:

Favorizarea femeilor în numele unei nedreptăţi 1. 
trecute (a unei discriminări trecute) înseamnă nedrep-
tăţirea prezentă a bărbaţilor. Respectiv, dacă în trecut 
era condamnabilă discriminarea femeilor în raporturile 
de muncă, astăzi ar trebui condamnate acțiunile afir-
mative în privința femeilor, deoarece prin acestea sunt 
discriminați bărbații. Ulterior, peste ani, nu este exclusă 
situația când bărbații vor trebui să fie beneficiari ai mă-
surilor afirmative în domeniul raporturilor juridice de 
muncă, dat fiind faptul că actualmente sunt discriminați 
în raport cu femeile.

Mecanismele pieţei muncii trebuie lăsate să ac-2. 

ţioneze nestingherit. Faptul că multe femei tind să se 
concentreze în sectoare prost plătite, sau că unele pre-
feră munca le casnice, este alegerea lor personală. Cu 
atât mai mult cu cât femeile au acces egal la educație, 
putând și ele astfel să obțină specializări în domeniile 
care sunt mai bine plătite. 

În pofida argumentelor aduse împotriva acțiunilor 
afirmative în favoarea femeilor în domeniul relațiilor 
de muncă, totuși aceste acțiuni sunt practicate de mul-
te state. Argumentul major adus în favoarea acţiunilor 
afirmative este următorul: atât timp cât realitatea pro-
duce inegalităţi, acţiunea afirmativă este necesară, ast-
fel încât prin intermediul ei să se recupereze distanţele 
create artificial între femei şi bărbaţi. Faptul că legea 
consfinţeşte egalitatea între cele două sexe, nu înseam-
nă că egalitatea este și o realitate practică. Discrimină-
rile trecute se reflectă în prezenta inegalitate de şanse, 
în ciuda cadrului legislativ egalitar, de aceea principiul 
meritocratic (conform căruia femeile nu ar trebui pro-
movate prin acţiuni afirmative) permite perpetuarea ne-
dreptăţilor trecute în prezent.

Noi ne pronunţăm în favoarea măsurilor afirmative 
destinate femeilor cu privire la relațiile de muncă, con-
siderând că statul trebuie să adopte măsuri afirmative 
faţă de comunităţile dezavantajate de practici discrimi-
natorii anterioare. Ele se vor aplica în mod limitat şi se 
vor referi la situaţiile pentru care sunt stabilite.

Acţiunile afirmative presupun, pe de o parte, recu-
noaşterea dezavantajelor acumulate de grupurile re-
spective, precum şi dezvoltarea de politici şi de practici 
care ajută la depăşirea dificultăţilor acestor persoane în 
scopul susținerii lor de a se integra mai ușor în socie-
tate. Acţiunile afirmative implică adoptarea unor mă-
suri politice menite să conducă la o reprezentare pro-
porţională a unor grupuri sociale într-o multitudine de 
domenii, domenii în care grupurile în cauză au fost în 
mod tradiţional marginalizate sau sunt doar incidental 
reprezentate.

Un instrument juridic important de protecție a drep-
turilor femeilor este Convenția ONU pentru eliminarea 
tuturor formelor de discriminare asupra femeilor (de-
numită CEDAW) din 18.12.1979, ratificată de Republi-
ca Moldova2, care la art.4 alin.(1) prevede: „adoptarea 
de către statele părţi a unor măsuri temporare speciale, 
menite să accelereze instaurarea egalităţii de facto între 
bărbaţi şi femei, nu este considerată un act de discrimi-
nare în sensul definiţiei din prezenta Convenţie, dar nu 
trebuie ca aceasta să aibă drept consecinţă menţinerea 
unor norme inegale sau diferenţiate, aceste măsuri tre-
buie să fie abrogate de îndată ce au fost realizate obiec-
tivele în materie de egalitate de şanse şi tratament”.

În completarea CEDAW, au fost date mai multe re-
comandări, printre care Recomandarea nr. 23 din anul 
1997, în care se arată că înlăturarea barierelor juridice 
în majoritatea statelor, în ultimii 50 de ani, nu a condus 
automat la egalitatea de gen. După secole de dominaţie 
masculină a sferei publice, femeile au nevoie de suport 
şi încurajare în toate sectoarele societăţii pentru a atinge 
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o participare deplină şi efectivă, încurajare care trebuie 
să vină de la statele semnatare a CEDAW, precum şi de 
la partidele politice şi funcţionarii publici3. 

Cea mai recentă recomandare a Comitetului              
CEDAW, care a fost adoptată în anul 2004, se referă 
concret la conceptul de ,,măsuri speciale” şi la semnifi-
caţia art. 4 din Convenţie. Se arată că nu este suficientă 
garantarea unui tratament identic al femeilor şi bărbaţi-
lor. Trebuie să se ţină cont de diferenţele biologice din-
tre femei şi bărbaţi şi diferenţele pe care societatea şi 
cultura le-au creat. 

În nota 1 a Recomandării nr.25 se explică faptul că 
atunci când legile, politicile publice şi programele se 
bazează pe criterii aparent neutre din punctul de vedere 
al genului, poate avea loc discriminarea indirectă a fe-
meilor. Legile, politicile şi programele care sunt neutre 
din punctul de vedere al genului pot, fără să-şi propună 
acest lucru, să perpetueze consecinţele discriminatorii 
din trecut. Pot fi elaborate luând ca exemplu stilul de 
viaţă masculin. 

Prin recomandarea nr.25 se insistă asupra faptului 
că Statele, care au ratificat CEDAW, au obligaţia de a 
adopta şi aplica măsuri speciale cu caracter temporar, 
dacă se demonstrează că aceste măsuri sunt necesare 
pentru a accelera atingerea obiectivului general de ega-
litate de facto dintre femei şi bărbaţi pe piața muncii.

La nivel european, Directiva UE nr. 2006/54/CE 
din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiu-
lui egalităţii de şanse şi a egalităţii de tratament dintre 
bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi în 
muncă4 în pct.21) din preambul prevede: interzicerea 
oricărei discriminări ar trebui să se facă fără a aduce 
atingere menţinerii sau adoptării de măsuri vizând pre-
venirea sau compensarea dezavantajelor suferite de un 
grup de persoane de acelaşi sex. Aceste măsuri auto-
rizează existenţa organizaţiilor de persoane de acelaşi 
sex, atunci când au drept obiectiv principal apărarea 
nevoilor speciale ale acestor persoane şi promovarea 
egalităţii dintre bărbaţi şi femei.

Art. 22 al aceleiaşi directive prevede: în conformi-
tate cu art. 141 alin.(4) din tratat, pentru a asigura în 
mod concret egalitatea deplină dintre bărbaţi şi femei 
în viaţa profesională, principiul egalităţii de tratament 
nu împiedică statele-membre să menţină sau să adopte 
măsuri care prevăd avantaje specifice destinate să fa-
ciliteze exercitarea unei activităţi profesionale de către 
sexul reprezentat mai puţin sau să prevină, sau să com-
penseze dezavantajele în cariera profesională. Având în 
vedere situaţia actuală şi ţinând seama de declaraţia nr. 
28 anexată la Tratatul de la Amsterdam, statele-mem-
bre ar trebui să îşi propună înainte de toate să îmbună-
tăţească situaţia femeilor în viaţa profesională.

În categoria instrumentelor politice internaţionale 
se înscriu, de asemenea, și conferinţele mondiale care 
au tratat condiţia juridică, politică şi socială a femeilor. 
Prima a avut loc în Mexic în 1975, urmată de cele de la 
Copenhaga în 1980, Nairobi – 1985 şi Beijing – 1995. 
Cea mai importantă dintre ele a fost cea de-a patra Con-

ferinţă Mondială organizată la Beijing în septembrie 
1995, urmată de sesiunile de monitorizare a implemen-
tării Declaraţiei de la Beijing şi a Platformei de Acţiune, 
întâlniri cunoscute sub numele Beijing+5, Beijing+10 şi 
Beijing+15. În Platforma de Acţiune de la Beijing este 
inclus capitolul G intitulat „Femei la Putere şi în Funcţii 
de Decizie”, în care se arată că proporţia scăzută a feme-
ilor în rândul factorilor de decizie politică la nivel local, 
regional şi internaţional este urmarea barierelor structu-
rale şi atitudinale, bariere care trebuie îndepărtate prin 
intermediul unor „acţiuni pozitive”. Guvernelor li se re-
comandă să ia măsuri pentru a încuraja partidele politice 
să integreze femei în poziţiile publice, alese sau numi-
te, în aceeaşi proporţie ca bărbaţii. Participarea egală a 
femeilor la luarea deciziilor este nu doar o exigenţă a 
justiţiei şi democraţiei, ci poate fi o condiţie necesară 
pentru ca interesele femeilor să fie luate în considerare. 
Fără participarea activă a femeilor şi incorporarea feme-
ilor la toate nivelurile de decizie, obiectivele de egalita-
te, dezvoltare şi pace nu pot fi atinse5.

În România, Legea privind egalitatea de șanse între 
femei și bărbați6 definește discriminarea pozitivă ca un 
set de măsuri speciale care sunt adoptate temporar pen-
tru a accelera realizarea în fapt a egalității de șanse din-
tre femei și bărbați și care nu sunt considerate acțiuni 
de discriminare. Sinonimul sintagmei ,,discriminare 
pozitivă” este ,,măsuri stimulative”.

În Republica Moldova măsurile afirmative în dife-
rite acte normative au denumiri diferite. Codul muncii7 
nu defineşte direct măsurile afirmative, însă art. 8 alin.
(2) prevede că „nu constituie discriminare stabilirea 
unor diferenţieri, excepţii, preferinţe sau drepturi ale 
salariaţilor, care sunt determinate de cerinţele specifice 
unei munci, stabilite de legislaţia în vigoare, sau de gri-
ja deosebită a statului faţă de persoanele care necesită 
o protecţie socială şi juridică sporită”. Deşi unii autori 
consideră că acestea reprezintă măsuri afirmative, to-
tuşi noi le considerăm că ele reprezintă mai mult niște 
tratamente diferenţiate, aplicate în privinţa salariaţilor 
care necesită o protecţie socială şi juridică specială, dar 
nu sunt măsuri adoptate în scopul reducerii discrimi-
nării aplicate în privinţa persoanelor date. Deosebirea 
dintre tratamentele diferenţiate şi măsurile afirmative 
constă în faptul că primele au ca scop protejarea anu-
mitor persoane faţă de care statul are o grijă deosebită, 
reieşind din anumite caracteristici, cum sunt: protec-
ţia salariatelor gravide pe perioada gravidităţii şi pe o 
anumită perioadă după naştere, interzicerea atragerii la 
munca suplimentară, fără acordul lor, a salariatelor care 
au copii în vârstă de până la 6 ani, interzicerea generală 
a anumitor munci la care nu sunt admise femeile, toate 
aceste tratamente diferenţiate au ca scop protecţia sănă-
tăţii salariatelor femei. Pe când măsurile afirmative au 
ca scop întreprinderea de măsuri specifice în favoarea 
salariatelor pentru reprezentarea lor în domenii unde 
ele sunt subreprezentate, astfel prin adoptarea acestor 
măsuri pot fi înlăturate dezavantajele existente, precum 
şi prevenirea dezavantajelor iminente. 
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În cadrul Legii Republicii Moldova cu privire la 
asigurarea egalităţii nr. 121/20128, acțiunile afirmati-
ve sunt denumite măsuri pozitive, fiind definite drept 
„acţiuni speciale provizorii luate de autorităţile publice 
în favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau 
a unei comunităţi, vizând asigurarea dezvoltării lor fi-
reşti şi realizarea efectivă a egalităţii acestora în raport 
cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comu-
nităţi”. 

Potrivit Legii Republicii Moldova cu privire la asi-
gurarea egalităţii de şanse dintre femei şi bărbaţi nr. 
5/20069, acţiunile afirmative sunt acţiunile speciale 
temporare de accelerare a obţinerii unei egalităţi reale 
între femei şi bărbaţi, cu intenţia de eliminare şi preve-
nire a discriminării ori a dezavantajelor ce rezultă din 
atitudinile, comportamentele şi structurile existente. 

Art.9 alin.(2) al legii date prevede că angajatorul va 
efectua angajarea prin metode care să asigure accesul 
egal al femeilor şi al bărbaţilor la muncă, inclusiv prin 
acţiuni afirmative. 

Deci, la etapa actuală, cadrul legal permite aplica-
rea măsurilor afirmative în privința femeilor cu privi-
re la relațiile de muncă, dându-se astfel expresie grijii 
deosebite a statului față de situația femeilor în câmpul 
muncii, urmărindu-se scopul de a asigura accesul în 
mod egal al femeilor și al bărbaților în câmpul muncii.

Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie, 
proporţionalitatea măsurilor întreprinse în vederea asi-
gurării unei reprezentări proporţionale a femeilor şi a 
bărbaţilor în domeniul raporturilor de muncă va fi mă-
surată cu stricteţe. 

Principalele cauze ale Curții Europene de Justiție 
referitoare la acțiunile afirmative în privința femeilor 
în domeniul raporturilor juridice de muncă au apărut 
în contextul ega lităţii de şanse între femei şi bărbaţi. 
În cauza Eckhard Kalanke împotriva Freie Hansesta-
dt Bremen10, Curtea Europeană de Justiție a adoptat o 
abordare strictă constând în acordarea acțiunilor afir-
mative pentru a corecta reprezentarea insuficientă a 
femeilor în anumite posturi. Această cauză a vizat le-
gislaţia adoptată la nivel regional, care acorda automat 
prioritate femeilor care candidau pentru anumite pos-
turi sau pentru promovare în anumite funcții. Potrivit 
prevederilor respective în cazul în care atât bărbaţii, cât 
şi femeile deţineau o calificare egală şi candidau pentru 
un post, însă unde femeile erau insuficient reprezentate, 
trebuia să se acorde în mod automat preferinţă feme-
ilor. Reprezentarea în cadrul unei unități angajatoare 
concrete era considerată insuficientă dacă lucrătoarele 
femei nu alcătuiau cel puţin jumătate din personalul 
alocat postului în cauză. 

Cu privire la cauza Kalanke, enunțată mai sus, 
situația de fapt era următoarea: un candidat de sex mas-
culin care nu fusese selectat în vederea promovării în 
funcție, dl Kalanke, a formulat o plângere în instanţele 
naţionale potrivit căreia ar fi fost discriminat pe motiv 
de sex la ocuparea funcției de șef de departament la 
Serviciul Spațiilor Verzi din orașul Bremen, dându-se 

prioritate în locul său unei femei. Instanţele naţionale 
au deferit cauza Curții Europene de Justiție, întrebând 
dacă regula prin care se acorda prioritate femeilor la 
angajare în defavoarea bărbaților în domeniile în care 
femeile erau subreprezentate numeric era compatibilă 
cu art.2 alin.(4) din Directiva privind punerea în aplica-
re a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi 
femei în ceea ce priveşte accesul la încadrare în muncă, 
la formarea şi la promovarea profesională, precum şi 
condiţiile de muncă11 din anul 1976, în care se preve-
de: „prezenta directivă nu aduce atingere măsurilor de 
promovare a egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei, în 
special prin înlăturarea inegalităţilor de fapt care afec-
tează şansele femeilor”.

 Curtea Europeană de Justiție a afirmat că art.2 alin.
(4) al Directivei 76/207/CEE a fost conceput pentru a 
permite luarea unor măsuri care, deşi discriminatorii în 
aparenţă, sunt, în fapt, menite să elimine sau să reducă 
situaţiile de inegalitate care pot exista în viaţa socia-
lă. Respectiv, Curtea Europeană de Justiție a subliniat 
faptul că regula avea scopul legitim de a elimina in-
egalităţile existente la locul de muncă. În consecinţă, 
în principiu, măsurile care oferă femeilor un avantaj 
specific la locul de muncă, inclusiv promovarea, sunt 
acceptabile atâta timp cât au fost introduse în scopul de 
a îmbunătăţi capacitatea acestora de a concura pe piaţa 
muncii, fără a fi afectate de această discriminare.

Cu toate acestea, s-a prevăzut şi că orice excepţie 
de la dreptul la tratament egal trebuie interpretată cu 
stricteţe în fiecare caz concret. Cu privire la cazul dat 
s-a constatat că regula care garanta „femeilor priorita-
te absolută şi necondiţionată pentru numire pe un post 
sau promovare” era de fapt disproporţionată în raport 
cu scopul de eliminare a inegalităţii legate de dreptul 
la tratament egal și, în consecinţă, acțiunea afirmativă 
în acest caz nu putea fi justificată, fiind calificată drept 
una discriminatorie după criteriul de sex.

Un alt caz relevant din jurisprudența Curții Euro-
pene de Justiție cu referire la acțiunile afirmative în 
privința femeilor aplicate în domeniul muncii este cau-
za Marschall12, care se referă la o legislaţie similară, în 
fond, cu cea din cauza Kalanke. Regula în cauză pre-
vedea însă că femeilor care au aceeaşi calificare trebuie 
să li se acorde prioritate, „cu excepţia cazului în care 
motive specifice unui candidat de sex masculin înclină 
balanţa în favoarea acestuia”. 

Domnul Marschall, care fusese respins pentru un 
post în favoarea unei candidate, a contestat legalitatea 
acestei reguli în instanţele naţionale, care au deferit ca-
uza Curții Europene de Justiție, întrebând încă o dată 
dacă regula respectivă era compatibilă cu Directiva 
privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de 
tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte acce-
sul la încadrare în muncă, la formarea şi la promovarea 
profesională, precum şi la condiţiile de muncă. Curtea 
Europeană de Justiție a constatat că o regulă de acest 
fel nu era disproporţionată în raport cu scopul legitim 
de eliminare a inegalităţii, atât timp cât „în fiecare caz 
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separat, oferă candidaţilor de sex masculin care sunt 
calificaţi în aceeaşi măsură ca şi candidatele de sex 
feminin garanţia că respectivele lor candidaturi vor fi 
supuse unei evaluări obiective, care va ţine seama de 
toate criteriile specifice candidaţilor individuali şi va 
respinge regula priorităţii acordate candidaţilor de sex 
feminin dacă unul sau mai multe criterii înclină balanţa 
în favoarea candidatului de sex masculin”. Astfel, prin 
includerea în regula respectivă a posibilităţii de a opta, 
prioritatea nu a mai fost absolută şi a devenit proporţi-
onală cu scopul de a soluţiona inegalitatea la locul de 
muncă.

Aceste cauze scot în evidenţă faptul că Curtea Eu-
ropeană de Justiție a fost, în general, prudentă în ceea 
ce pri veşte gradul în care măsurile specifice puteau 
prevala asupra principiului echităţii sau principiului 
egalității. Numai în anumite circumstanţe în care măsu-
rile specifice nu sunt necondiţionate şi absolute, Curtea 
Europeană de Justiție va permite ca normele naţionale 
să intre sub incidenţa derogării de la principiul echităţii 
prevă zute la art. 2 alin.(4) al Directivei 76/207/CEE.

Atunci când se confruntă cu o problemă referitoare 
la măsuri specifice în baza directivelor Uniunii Europe-
ne privind nediscriminarea, practicienii trebuie să acor-
de o atenţie specială „acţiunii” instituite în favoarea 
unui anumit grup de persoane. Din jurisprudenţa Curții 
Europene de Justiție prezentată mai sus, este evident că 
acțiunile afirmative reprezintă o soluţie de ultimă in-
stanţă. Funcţionarii instanţelor, care se ocupă cu un caz 
ce presupune aplicarea acțiunilor afirmative, trebuie să 
se asigure că toţi candidaţii avuţi în vedere de către an-
gajatorul în cauză, inclusiv cei care nu sunt vizaţi de 
acțiunile afirmative, sunt evaluaţi în mod obiectiv şi co-
rect pentru funcţia respectivă. Măsurile speciale se pot 
utiliza numai atunci când, în urma unei evaluări obiec-
tive, un număr de candidaţi, printre care se află şi per-
soane din grupul vizat, sunt evaluaţi ca fiind capabili să 
îndeplinească rolul disponibil. Numai în astfel de cir-
cumstanţe membrul unui grup vizat, care este selectat 
în virtutea discriminării istorice anterioare practicate la 
locul de muncă, poate fi selectat cu prioritate faţă de o 
persoană care se află în afara grupului vizat.

Acţiunile afirmative în favoarea femeilor pe tărâmul 
raporturilor juridice de muncă au un caracter temporar 
şi au scopul de a preveni şi elimina discriminarea în 
domeniile în care femeile sunt discriminate, implicând 
adoptarea unor măsuri politice, menite să conducă la o 
reprezentare proporţională a acestora într-o multitudine 
de domenii, domenii în care femeile au fost, în mod tra-
diţional, marginalizate sau sunt doar incidental repre-
zentate. Acţiunile afirmative presupun, pe de o parte, 
recunoaşterea dezavantajelor acumulate de grupurile 
respective, precum şi dezvoltarea de politici şi de prac-
tici care ajută la depăşirea dificultăţilor.

În Republica Moldova, au fost elaborate diferite 
măsuri menite să asigure egalitatea în drepturi a femei-
lor şi a bărbaţilor pe piaţa forţei de muncă, cum sunt:

Legea RM cu privire la asigurarea egalităţii de 	

şanse între femei şi bărbaţi   ̶scopul prezentei legi con-
stă în asigurarea exercitării drepturilor lor egale de către 
femei şi bărbaţi în sferele politică, economică, socială, 
culturală, în alte sfere ale vieţii, drepturi garantate de 
Constituţia Republicii Moldova, în vederea prevenirii 
şi eliminării tuturor formelor de discriminare după cri-
teriul de sex; 

Planul de Acţiuni Republica Moldova  ̶Uniunea 	
Europeană (2005), aprobat prin Hotărârea Guvernului 
Re publicii Moldova nr.356 din 22 aprilie 200513, în 
care se prevede şi asigurarea tratamentu lui egal pentru 
bărbaţi şi femei în soci etate;

În anul 2010 a fost aprobat Programul Naţional 	
de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-201514. 
Obiectivele specifice ale acestui plan de acţiuni sunt: 
creşterea angajării în rândul femeilor şi reducerea dis-
crepanţei salariale în funcţie de gen; eliminarea tuturor 
formelor de discriminare pe piaţa muncii în bază de 
gen; organizarea campaniilor de informare şi conştien-
tizare privind drepturile egale ale femeilor şi bărbaţilor 
pe piaţa muncii şi în activitatea economică; colectarea, 
analizarea şi distribuirea datelor statistice dezagregate 
în funcţie de sex vizând participarea femeilor şi bărba-
ţilor pe piaţa muncii etc. Asemenea programe au fost 
adoptate şi implementate de Guvernul Republicii Mol-
dova şi pentru anii 2003-2005, 2006-2009.

Potrivit art.5 al Legii Republicii Moldova cu privire 
la asigurarea egalităţii, modalităţile de eliminare a dis-
criminării sunt: 

a) prevenirea oricăror fapte discriminatorii prin in-
stituirea unor măsuri speciale, inclusiv a unor măsuri 
pozitive de protecţie a persoanelor aflate în condiţii 
dezavantajoase faţă de alte persoane. Măsurile pozitive 
se vor aplica până la instituirea egalităţii şi includerea 
socială a persoanelor sau grupurilor de persoane aflate 
într-o poziţie dezavantajată faţă de alte persoane; 

b) medierea prin soluţionarea pe cale amiabilă a 
conflictelor apărute în urma săvârşirii faptelor discri-
minatorii; 

c) sancţionarea comportamentului discriminatoriu; 
d) repararea prejudiciului material şi moral cauzat 

ca urmare a actului de discriminare. 
Potrivit Legii RM cu privire la asigurarea egalității 

de șanse între femei și bărbați, nu se vor considera fapte 
discriminatorii ale angajatorilor următoarele acţiuni în-
treprinse în domeniul angajării de personal feminin:

a) stabilirea cerinţelor privind vârsta minimă şi ma-
ximă, experienţa profesională sau durata de serviciu în 
procedurile de angajare în câmpul muncii, atunci când 
acestea sunt prevăzute de lege şi sunt necesare într-o 
societate democratică (ex. stabilirea prin lege a nomen-
clatorului de munci la care nu sunt admiși tinerii sub 
vârsta de 18 ani);

b) protejarea specială a femeilor însărcinate şi a ma-
melor în perioada sarcinii şi alăptării;

c) cerinţele de calificare pentru activităţi în care 
particularităţile de sex constituie un factor determinant 
datorită specificului condiţiilor şi modului de desfăşu-
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rare a activităţilor respective (ex. angajarea în calita-
te de psiholog doar a femeilor în centrele de asistenţă 
psihologică şi socială a femeilor victime ale violenţei 
domestice); 

d) anunţurile speciale de angajare a persoanelor de 
un anumit sex la posturile în care, în virtutea naturii sau 
condiţiilor speciale de prestare a muncii prevăzute de 
lege, sexul este determinant (ex. anunţurile cu privire 
la angajarea bărbaţilor în calitate de hamali);

e) stabilirea prin lege a categoriilor de munci unde 
nu sunt admise femeile în general, iar femeile gravide 
în mod special;

f) acţiunile afirmative (pozitive) etc.
Nediscriminarea şi preţuirea diversităţii în muncă nu 

trebuie însă privite doar ca obligaţii ale statului. Aceste 
valori sociale ar trebui să fie incluse în cultura orga-
nizaţională a tuturor angajatorilor din Republica Mol-
dova. Astfel, ele ar deveni familiare angajaţilor care ar 
putea să le practice, la rândul lor, în societate. 

Pentru asigurarea nondiscriminării, se impun: efor-
turi de educaţie şi formare profesională, campanii de 
sensibilizare a opiniei publice şi de informare a femei-
lor în legătură cu drepturile ce le au, convingerea celor 
ce angajează să recruteze şi să formeze profesional fe-
mei pentru meserii care, în mod tradiţional, sunt exerci-
tate de bărbaţi, practicarea unor forme de discriminare 
pozitivă în vederea redresării situaţiei nesatisfăcătoare 
existente în prezent în privinţa ocupării locurilor de 
muncă de către femei15.

Schimbarea mentalității societății în general, este 
necesară, astfel încât ideea că „locul femeilor este la 
cratiță” sau „bărbații sunt mai competenți pentru a 
ocupa funcțiile ierarhice superioare” să rămână de do-
meniul trecutului, femeile urmând a fi încurajate de a 
ocupa inclusiv muncile considerate „bărbătești”, iar din 
punctul de vedere al ierarhiei funcțiilor, femeile nu tre-
buie să se oprească la middle-management, dar să tindă 
și spre top-management.

 Prin urmare, considerăm că e important a stabili 
nu doar scopul, ci şi mijloacele prin care pot fi atinse 
acţiunile afirmative. Procesul realizării egalităţii de 
şanse în Republica Moldova trebuie să ţină seama 
de numeroşi factori. În paralel cu stabilirea de noi 
decizii de favorizare a femeilor în câmpul muncii, 
atât femeile, cât şi bărbații trebuie educați în spiritul 
toleranţei. 

Republica Moldova și-a armonizat legislația la nor-
mele internaționale din acest domeniu, cu toate acestea, 
mai rămân multe de făcut pentru ca legislaţia să ajungă 
să fie cu adevărat respectată. Realitatea din Republica 
Moldova ne demonstrează faptul că femeile sunt dis-
criminate în domeniul raporturilor juridice de muncă, 
din aceste motive, se impun adoptarea și practicarea de 

acțiuni afirmative în domeniul muncii cu privire la fe-
mei, astfel încât egalitatea de iure declarată „pe hârtie” 
să devină una cu adevărat practică, iar femeile să fie 
susținute în vederea ocupării diferitelor funcții unde ele 
sunt incidental sau în mod minoritar prezente.
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