
Popas jubiliar 

Mult stimate domnule Dumitru GraMa, 
Această splendidă toamnă este pentru 

dumneavoastră una mai specială  ca ori‑
când, deoarece vă aduce în dar o deosebită 
sărbătoare – jubileul de 70 de ani.

Admirăm seriozitatea, originalitatea, de‑
votamentul, responsabilitatea, consecvenţa 
dumneavoastră în tot ceea ce faceţi. Acestea 
sunt doar câteva dintre incontestabilele ca‑

lităţi cu care v-a înzestrat Divinitatea. 
Acum, când marcaţi o onorabilă vârstă, vă adresăm şi noi cor‑

diale felicitări, sincere urări de bine şi de sănătate. Să rămâneţi 
mereu un model de profesionalism, inteligenţă, probitate, astfel 
încât puterea exemplului propriu să fie o motivaţie puternică pen‑
tru discipolii dumneavoastră de a face lucruri înălţătoare. 

Vă dorim ani de viaţă lungă, trăită într-o perpetuă armonie 
sufletească alături de cei dragi, succese și bucurii.    

La Mulţi Ani!

Cu înaltă considerațiune, 
În numele Consiliului de administraţie al UJM

Gheorghe AVORNIC, preşedinte,
împreună cu echipa Revista Națională de Drept 

și ziarul Dreptul

Dumitru GRAMA  la 70 de ani
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Întemeindu-se pe pactele şi tratatele privitoare la 
drepturile fundamentale ale omului, sistemul de 

drept al Republicii Moldova este edificat esenţialmen-
te pe principiul fundamental, potrivit căruia persoana, 
drepturile şi libertăţile acesteia reprezintă valori su-
preme şi sunt garantate. Drept urmare, art.16 al Con‑
stituţiei Republicii Moldova stabileşte: respectarea şi 
ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială 
a statului; toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali 
în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de 
rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, 
opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine so-
cială.

Printre condiţiile de primă importanţă privind asi-
gurarea realizării dispoziţiilor constituţionale în cau-
ză, se numără incriminarea faptelor care sunt săvâr-
şite din motive de ură socială, naţională, rasială sau 
religioasă. În acest context, merită a fi reţinută reco-
mandarea pe care o conţine pct.2 al Deciziei OSCE 
MC.DEC/9/09 din 02.12.2009 „Contracararea infrac-
ţiunilor motivate de ură”: „în cazurile de necesitate, a 
se adopta reglementări menite să contracareze faptele 
infracţionale motivate de ură, care ar stabili măsuri 
eficace de pedeapsă şi care ar lua în consideraţie gra-
dul de pericol social al unor asemenea fapte”.

Având în vedere această recomandare, considerăm 
oportună prevederea, la lit.l) alin.(2) art.145 CP RM, a 
răspunderii agravate pentru omorul săvârşit din moti-
ve de ură socială, naţională, rasială sau religioasă.

În acest plan, S.N. Panasenko afirmă: „Stabilirea 
unei răspunderi agravate pentru omorul având conota-

ţii extremiste corespunde criteriilor ştiinţifice de dife-
renţiere a răspunderii penale: circumstanţa agravantă 
analizată a infracţiunii de omor presupune un impact 
asupra gradului de pericol social al omorului, iar acest 
impact are un caracter obligatoriu; motivele de ură 
socială, naţională, rasială sau religioasă sunt relativ 
frecvente în realitatea socială, însă nu însoţesc decât 
în unele cazuri infracţiunea de omor; stabilirea unei 
răspunderi agravate pentru omorul săvârşit din motive 
de ură socială, naţională, rasială sau religioasă nu con-
travine principiilor şi normelor general recunoscute 
ale dreptului internaţional, ci, dimpotrivă, este în de-
plină concordanţă cu acestea; probarea prezenţei mo-
tivelor de ură socială, naţională, rasială sau religioasă 
nu reclamă dificultăţi insurmontabile pentru factorii 
de decizie abilitaţi”1.

Într-o manieră asemănătoare se exprimă U.N. Ah-
medov: „Infracţiunile contra vieţii şi sănătăţii persoa-
nei, săvârşite din motive de ură naţională sau rasia-
lă, reprezintă o ameninţare reală pentru climatul de 
stabilitate social-politică a întregii societăţi. Pericolul 
social sporit al unor astfel de infracţiuni se datorează 
tendinţei îngrijorătoare de creştere a numărului lor. În 
afară de aceasta, absenţa unei reacţii prompte a statu-
lui împotriva unor astfel de manifestări poate duce la 
înrădăcinarea în societate (mai ales, în rândul tineri-
lor) a stărilor de spirit xenofobe, generând escaladarea 
unei violenţe «de ripostă»”2.

Aşadar, reprezentând o manifestare extremă a in-
toleranţei sociale, naţionale, rasiale sau religioase, in-
fracţiunea specificată la lit.l) alin.(2) art.145 CP RM 

RăSPuNDEREA  PENALă  PENTRu  OMORuL 
SăVâRŞIT  DIN  MOTIVE  DE  uRă  SOCIALă, 

NAŢIONALă  SAu  RELIGIOASă 
Sergiu BrÎnZA,

doctor habilitat în drept, profesor universitar (USM)

REZuMAT
Prezentul studiu ia în vizor aspectele juridico-penale ale circumstanţei agravante prevăzute la lit.l) alin.(2) 

art.145 CP RM. Se argumentează oportunitatea agravării răspunderii pentru omorul săvârşit din motive de ură 
socială, naţională, rasială sau religioasă. De asemenea, se analizează cele două caracteristici ale motivelor de 
ură socială, naţională, rasială sau religioasă: 1) aceste motive sunt de sorginte extremistă; 2) ele sunt generate 
de atitudinea ostilă a făptuitorului faţă de un întreg grup social, etnic, rasial sau religios, la care poate să apar-
ţină victima infracţiunii.

Cuvinte-cheie: omor; circumstanţă agravantă; motive de ură socială, naţională, rasială sau religioasă; grup 
social; grup etnic; grup rasial; grup religios.

SuMMARY
This study targets the juridical-penal aspects of the aggravating circumstance under lett.l) par.(2) art.145 PC 

RM. It is argued the opportunity of liability aggravation for murder committed because of social, national, racial 
or religious hatred. Also, there are analyzed the two characteristics of the motives for social national, racial or 
religious hatred: 1) the motives are of extremist origin; 2) they are generated by the hostile attitude of the offender 
toward a whole social group, ethnic, racial or religious ones, which may belong to the victim of the offence.

Key-words: murder; aggravating circumstance; motives for social hatred, national, racial or religious; 
social group; ethnic group; racial group; religious group.
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presupune un impact profund nu doar asupra victimei 
directe, dar şi a grupului cu care victima se identifică. 
Ea afectează coeziunea comunităţii şi stabilitatea so-
cială. Prezenţa în textul art.145 CP RM a agravantei 
analizate este necesară, deoarece constituie un factor 
de prevenire a unor infracţiuni de omor, care, prin re-
zonanţa socială pronunţată, pot da naştere unor situa-
ţii conflictuale extrem de primejdioase degenerând în 
confruntări interetnice, interconfesionale, interreligi-
oase sau chiar într-un război civil.

Noţiunea-cheie, care necesită a fi definită în vede-
rea interpretării corecte a prevederii de la lit.l) alin.(2) 
art.145 CP RM, este noţiunea „motive de ură socială, 
naţională, rasială sau religioasă”.

Prin „motive de ură socială, naţională, rasială sau 
religioasă” trebuie de înţeles motivele de sorginte ex-
tremistă, generate de atitudinea ostilă a făptuitorului 
faţă de un întreg grup social, etnic, rasial sau religios, 
de care poate aparţine victima infracţiunii.

Din această definiţie, desprindem următoarele 
două caracteristici ale motivelor de ură socială, naţi-
onală, rasială sau religioasă: 1) aceste motive sunt de 
sorginte extremistă; 2) ele sunt generate de atitudinea 
ostilă a făptuitorului faţă de un întreg grup social, et-
nic, rasial sau religios, la care poate să aparţină victi-
ma infracţiunii.

natura primei dintre aceste caracteristici ne-o 
explică R.S. Tamaev: „Esenţa motivului de sorginte 
extremistă constă în etalarea hipertrofiată a ego-ului 
făptuitorului. Fundamentul unui asemenea motiv îl 
exprimă contrapunerea de tipul «eu (noi)-ei». Această 
contrapunere nu este o simplă constatare a diferenţe-
lor de ordin social, naţional, rasial sau religios. Ea este 
una dinamică şi se întemeiază pe dorinţa făptuitorului 
de a limita drepturile şi interesele legitime ale «lor», 
pentru că «ei» sunt diferiţi de «mine (noi)»”3.

În conformitate cu art.1 al Legii Republicii Moldo-
va privind contracararea activităţii extremiste, adopta-
tă de Parlamentul Republicii Moldova la 21.02.20034, 
„extremism” constituie atitudinea, doctrina unor cu-
rente politice, care, pe bază de teorii, idei sau opinii 
extreme, caută, prin măsuri violente sau radicale, să 
impună programul lor. Potrivit aceleiaşi norme, acti-
vitatea extremistă reprezintă activitatea asociaţiei ob-
şteşti sau religioase, a mijlocului de informare în masă 
sau a unei alte organizaţii ori a persoanei fizice în ve-
derea planificării, organizării, pregătirii sau înfăptuirii 
unor acţiuni orientate, printre altele, spre: provocarea 
urii rasiale, naţionale sau religioase, precum şi a urii 
sociale, legată de violenţă sau de chemări la violenţă; 
umilirea demnităţii naţionale; provocarea dezordinilor 
în masă, comiterea faptelor de huliganism sau actelor 
de vandalism pe motive de ură sau vrajbă ideologică, 
politică, rasială, naţională sau religioasă, precum şi pe 
motive de ură sau vrajbă faţă de vreun grup social; 
propagarea exclusivismului, superiorităţii sau a infe-

riorităţii cetăţenilor după criteriul atitudinii lor faţă de 
religie sau după criteriul rasei, naţionalităţii, originii 
etnice, limbii, religiei, sexului, opiniei, apartenenţei 
politice, averii sau originii sociale etc.

Cu siguranţă, dintre toate activităţile extremiste, 
printr-o periculozitate socială deosebită, se distinge 
omorul săvârşit din motive de ură socială, naţională, 
rasială sau religioasă.

În continuare, ne vom pronunţa asupra naturii ce-
lei de-a doua caracteristici a motivelor de ură socială, 
naţională, rasială sau religioasă: aceste motive sunt 
generate de atitudinea ostilă a făptuitorului faţă de 
un întreg grup social, etnic, rasial sau religios, la care 
poate aparţine victima infracţiunii.

În acest sens, mai întâi, este necesară stabilirea în-
ţelesului noţiunilor „grup social”, „grup etnic”, „grup 
rasial” şi „grup religios”.

Înainte de toate, urmează să aflăm ce înseamnă 
„grup social”, noţiune care este legată de conceptul 
„ură socială”, utilizat la lit.l) alin.(2) art.145 CP RM.

În acest demers al nostru, ca punct de plecare va 
servi enunţarea următorului punct de vedere: lit.d) 
alin.(1) art.77 CP RM prevede în calitate de circum-
stanţă agravantă „săvârşirea infracţiunii din motive de 
ură socială, naţională, rasială sau religioasă”. Infrac-
ţiunile de ură pe bază de orientare sexuală ar putea 
fi considerate infracţiuni săvârşite din motive de ură 
socială şi sancţionate în modul corespunzător. În acest 
sens, este relevant de menţionat definirea termenului 
„social”: care ţine de societate; propriu societăţii; care 
aparţine unei anumite clase, unui anumit grup al soci-
etăţii; care este propriu unui grup de oameni5.

Nu suntem de acord cu o interpretare atât de largă 
a noţiunii „ură socială”, folosită la lit.d) alin.(1) art.77 
CP RM, dar şi la lit.l) alin.(2) art.145 CP RM.

Mergând pe calea propusă de autorul punctului 
de vedere prezentat supra, implicit, ar trebui să recu-
noaştem că grupul rasial, grupul etnic şi grupul reli-
gios sunt şi ele exemple de grupuri sociale. Pe cale de 
consecinţă, ar rezulta că, în sintagma „motive de ură 
socială, naţională, rasială sau religioasă”, legiutorul a 
plasat la acelaşi nivel noţiunea supraordinată „motive 
de ură socială” şi noţiunile subordinate „motive de ură 
naţională”, „motive de ură rasială” şi „motive de ură 
religioasă”. Ceea ce ar contraveni, în mod vădit, logi-
cii de elaborare a unei norme penale.

În dispoziţia de la lit.l) alin.(2) art.145 CP RM, 
noţiunile „motive de ură socială”,  „motive de ură 
naţională”, „motive de ură rasială” şi „motive de ură 
religioasă” sunt de acelaşi nivel. Niciuna din ele nu 
se află în relaţie de supra- sau subordinare una faţă de 
cealaltă.

În dispoziţia dată, termenul „social” este utilizat 
nu lato sensu, dar stricto sensu. Acest termen are sem-
nificaţia nu de „propriu societăţii; legat de viaţa oa-
menilor în societate, de raporturile lor în societate sau 
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faţă de societate; care priveşte societatea omenească”. 
Semnificaţia este una mai restrânsă: „legat de apar-
tenenţa la o anumită clasă a societăţii”. În această 
conjunctură, prin „clasă socială” („grup social”) tre-
buie de înţeles: ansamblul de persoane grupate după 
criterii economice, istorice şi sociologice; ansamblul 
de persoane şi grupuri ocupând aceeaşi poziţie socio-
economico-culturală (nivel de viaţă, interese econo-
mice, comunitate de cultură etc.) pe scara ierarhică 
a societăţii; grupul de persoane constituit istoric care 
se deosebeşte de alte grupuri prin situaţia economică; 
grupul de persoane care se deosebeşte de alte grupuri 
după locul pe care-l ocupă într-un anumit sistem de 
producţie socială, după raportul faţă de mijloacele de 
producţie, după rolul îndeplinit în organizarea socială 
a muncii, după felul în care obţin partea de care dispun 
din bogăţia societăţii şi după mărimea acestei părţi.

Sub acest aspect, pot fi deosebite următoarele clase 
(grupuri) sociale: 1) clasa conducătoare; 2) clasa de 
mijloc; 3) clasa muncitoare; 4) clasa ţărănească.

În concluzie, în ipoteza săvârşirii omorului din 
motive de ură pe bază de orientare sexuală, în lipsa 
unor circumstanţe agravante, cele săvârşite urmează a 
fi calificate în baza alin.(1) art.145 CP RM.

În continuare, urmează să identificăm semantismul 
noţiunii „grup etnic”, noţiune care este legată de con-
ceptul „ură naţională”, utilizat la lit.l) alin.(2) art.145 
CP RM.

Grupul etnic reprezintă o colectivitate în interiorul 
unei societăţi mai mari, ai cărei membri au, în realita-
te sau presupus, origine comună, amintiri comune sau 
împărtăşesc acelaşi trecut istoric şi care au un punct de 
vedere cultural asupra unuia sau mai multor elemente 
simbolice, ca un rezumat al poporului lor. Exemple 
ale acestor elemente simbolice sunt: obiceiurile; con-
cepţia despre viaţă; sistemul de înrudire; înfăţişarea 
fizică; îmbrăcămintea; comportamentul; confesiunea 
religioasă; limba sau formele dialectale; afiliaţia tri-
bală; naţionalitatea; fizionomia tipică; combinaţii ale 
acestor elemente.

 Astfel, membrii grupului etnic au un semnificativ 
sentiment al identităţii, datorită unor trăsături caracte-
ristice comune de natură rasială, naţională şi culturală. 
În fiecare societate convieţuiesc persoane aparţinând 
diferitelor grupuri etnice, grupuri care pot fi majorita-
re sau minoritare. Membrii oricărui grup etnic se simt 
şi par uniţi între ei prin trăsăturile caracteristice pro-
prii. Datorită acestor trăsături distincte, membrii unui 
grup etnic se deosebesc de membrii celorlalte grupuri 
etnice. Între grupurile etnice din fiecare societate se 
stabilesc relaţii prin intermediul cărora se realizează 
comunicarea şi echilibrul sistemului social. Membrii 
unui grup etnic au o identitate distinctă, generată de 
un tip particular de istorie. Structura unui grup etnic 
include persoane din toate grupele de vârstă şi de am-
bele sexe. Grupul etnic este o realitate socială concre-

tă care rezultă din interrelaţiile şi contactele umane. 
Numai prin intermediul relaţiilor cu persoane aparţi-
nând altor grupuri etnice se pune în evidenţă identita-
tea fiecărui grup etnic.

În funcţie de apartenenţa etnică a victimei infracţi-
unii prevăzute la lit.l) alin.(2) art.145 CP RM, ura na-
ţională (etnică) se poate concretiza în: antiromânism 
(românofobie); antirusism (rusofobie); ucrainofobie; 
antisemitism; antiţigănism etc.

În alt context, oare ce înseamnă „grup rasial”, noţi-
une care este legată de conceptul „ură rasială”, utilizat 
la lit.l) alin.(2) art.145 CP RM?

Prin „grup rasial” se are în vedere ansamblul de 
persoane reunite pe baza unei comunităţi de rasă.

Din punct de vedere sociologic, conceptul de „rasă” 
are o accepţiune prioritar socială, fiind definit ca un 
grup de indivizi care se particularizează de celelalte 
grupuri, în principal, prin caracteristicile culturale şi, 
în secundar, prin cele biologice. În biologia umană 
există o singură specie Homo sapiens, apărută cu cel 
puţin 300.000 de ani în urmă şi care are trei rase prin-
cipale (rasa caucaziană, rasa mongoloidă şi rasa ne-
groidă) şi circa 27 de rase secundare. Rasa nu depinde 
de caracterele civilizaţiei. Nu există o rasă chineză, o 
rasă japoneză, o rasă americană sau o rasă latină. Rasa 
nu este identică cu naţionalitatea sau etnia.

Cercetările genetice au demonstrat că toate rasele 
sunt egale din punct de vedere biologic şi nu au evi-
denţiat nici o diferenţiere sensibilă în ceea ce priveşte 
dezvoltarea creierului. Perspectiva biologică asupra 
rasei arată că nu există o rasă pură, pentru că grupuri-
le umane au cunoscut un puternic amestec în evoluţia 
lor biologică. Diferenţierile rasiale se datorează carac-
teristicilor fizice distincte fiecărei rase principale sau 
secundare: culoarea părului, a irisului; tipul şi gradul 
de pilozitate facială şi corporală; forma pleoapelor, 
ochilor, nasului, buzelor, capului etc.

La baza urii rasiale se află rasismul. În conformi-
tate cu art.2 al Declaraţiei UNESCO privind rasele şi 
prejudiciile de rasă, adoptată la 27.11.1978, orice te-
orie care atribuie superioritatea sau handicapul unor 
rase sau grupuri aparte, care ar permite unor oameni 
să domine asupra altora sau să-i respingă pe alţii, care 
ar fi, chipurile, mai prejos în raport cu ei sau care îşi 
fondează raţionamentele de evaluare pe deosebirile de 
rasă, este nefondată din punct de vedere ştiinţific şi 
contravine principiilor morale şi etice ale omenirii6.

Aşadar, rasismul trebuie privit ca un grup de atitu-
dini, practici şi acţiuni care îşi au sursa în convingerea 
că diferenţele sociale şi culturale se explică prin di-
ferenţe biologice şi ereditare între rasele umane. De 
asemenea, rasismul include în sine ideologia rasistă, 
principiile, bazate pe prejudicii rasiale, pe un com-
portament discriminatoriu, organizare structurală şi 
practica instituţională, care duc la inegalitatea rasială, 
precum şi ideea vicioasă referitor la faptul că relaţi-
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ile discriminatorii dintre grupuri sunt justificate din 
punct de vedere moral şi ştiinţific.

În continuare, urmează să aflăm ce înseamnă „grup 
religios”, noţiune care este legată de conceptul „ură 
religioasă”, utilizat la lit.l) alin.(2) art.145 CP RM.

Prin „grup religios” trebuie să înţelegem ansam-
blul de persoane reunite pe baza unei comunităţi de 
religie.

Precizăm că noţiunea „grup religios” este mai lar-
gă decât noţiunile „cult religios”, „comunitate religi-
oasă” şi „instituţie religioasă. 

Potrivit art.3 al Legii Republicii Moldova pri-
vind libertatea de conştiinţă, de gândire şi de reli-
gie, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 
11.05.20077, cult religios este structura religioasă, cu 
statut de persoană juridică, care îşi desfăşoară activi-
tatea pe teritoriul Republicii Moldova conform nor-
melor doctrinare, canonice, morale, disciplinare şi 
tradiţiilor istorice şi de cult proprii, care nu contravin 
legislaţiei în vigoare, fiind constituit de către persoane 
supuse jurisdicţiei Republicii Moldova, care îşi ma-
nifestă în comun convingerile religioase, respectând 
tradiţiile, riturile şi ceremonialul stabilit; comunitatea 
religioasă este partea componentă locală a cultului 
religios reprezentând o asociere de persoane care se 
constituie şi îşi desfăşoară activitatea pe principiile li-
berului consimţământ, autonomiei, autogestiunii, ega-
lităţii în drepturi a tuturor membrilor, creată în scopul 
profesării în comun a credinţei; instituţia religioasă 
este partea componentă centrală sau regională a cul-
tului religios, fondată de acesta sau de comunitatea 
religioasă, fără consemnarea calităţii de membru, re-
prezentând un aşezământ sau o structură religioasă.

Conform art.17 al aceleiaşi legi, cultele religioase 
şi părţile lor componente sunt persoane juridice.

În opoziţie, grupurile religioase (în accepţiunea 
dispoziţiei de la lit.d) alin.(2) art.145 CP RM) nu au o 
personalitate juridică.

În general, religia este credinţa în supranatural, sa-
cru sau divin, şi codul moral, practicile de ordin ritual, 
dogmele, valorile şi instituţiile asociate cu această cre-
dinţă. În cursul dezvoltării sale, religia a luat un imens 
număr de forme în diverse culturi sau persoane. Ast-
fel, religii moderne majore se consideră: creştinismul 
(ortodoxia, catolicismul (romano-catolicismul, gre-
co-catolicismul)), protestantismul, confesiunile refor-
mei, confesiuni neoprotestante, biserica adventistă de 
ziua a şaptea, biserica baptistă, biserica penticostală); 
islamul; hinduismul; taoismul; budismul; sikhismul; 
spiritismul; iudaismul; bahá’í; jainismul; shintoismul; 
religia slavică; zoroastrismul. Religii moderne minore 
se consideră: asatru; wicca; satanismul; druidismul.

Pornind de la aceste teze, sprijinim părerea ce-i 
aparţine A.F. Minekaeva: „Ura religioasă, privită ca 
motiv de comitere a infracţiunii, reprezintă imboldul 
conştientizat, care exprimă o aversiune puternică faţă 

de persoanele care profesează o altă religie sau faţă de 
cele care nu profesează nici o religie, imbold care-i 
provoacă făptuitorului dorinţa de a săvârşi infracţiu-
nea”8.

În funcţie de apartenenţa religioasă a victimei in-
fracţiunii prevăzute la lit.l) alin.(2) art.145 CP RM, 
ura religioasă se poate concretiza în: anticreştinism 
(creştinofobie; cristianofobie; cristofobie); islamofo-
bie; antiiudaism etc.

Precizăm că are un caracter exhaustiv lista de 
grupuri de care poate să aparţină victima infracţiunii 
prevăzute la lit.l) alin.(2) art.145 CP RM. Iată de ce, 
victima infracţiunii date nu poate fi membrul unui 
oricare alt grup decât grupul social, etnic, rasial sau 
religios. Drept urmare, la baza urii manifestate în con-
textul infracţiunii prevăzute la lit.l) alin.(2) art.145 CP 
RM nu se pot afla următoarele practici şi atitudini:                    
1) sexismul (adică atitudinea sau prejudecata privind 
superioritatea reprezentantului unui sex asupra repre-
zentantului altui sex); 2) heterofobia (adică ura faţă de 
persoanele de orientare heterosexuală sau persoanele 
care aduc critici fenomenului de homosexualitate);      
3) homofobia (adică ura faţă de homosexuali) etc. 

În ipoteza săvârşirii omorului din motive bazate pe 
astfel de practici şi atitudini (în lipsa unor circumstan-
ţe agravante), cele săvârşite urmează a fi calificate în 
baza alin.(1) art.145 CP RM.

Dezvoltând ideea în cauză, consemnăm că răspun-
derea în baza lit.l) alin.(2) art.145 CP RM nu poate 
fi aplicată în cazul în care omorul este săvârşit, de 
exemplu, din motive politice. 

Prin „omor săvârşit din motive politice” trebuie de 
înţeles omorul motivat de rivalitatea pentru păstrarea 
sau repartizarea puterii politice, de adoptarea unor 
decizii cu semnificaţie politică, de tăinuirea unor in-
formaţii relevante sub aspect politic, de sporirea sau 
diminuarea ponderii social-politice a unui grup social, 
omor care este săvârşit în scopul de a sista activitatea 
politică a victimei ori din răzbunare pentru asemenea 
activitate.

În cazul unui asemenea omor – în lipsa unor cir-
cumstanţe agravante, precum şi în lipsa semnelor 
infracţiunii specificate la art.342 „Atentarea la viaţa 
Preşedintelui Republicii Moldova, a Preşedintelui 
Parlamentului sau a Prim-ministrului” din Codul pe-
nal – cele săvârşite urmează a fi calificate în baza alin.
(1) art.145 CP RM.

În alt context, omorul săvârşit din motive de ură 
religioasă trebuie disociat de omorul comis din alte 
motive de sorginte religioasă.

Din această perspectivă, prezintă interes opinia lui 
A.A. Kunaşev: „Motivele de ură religioasă constituie 
una dintre speciile motivelor de sorginte religioasă. În 
legătură cu aceasta, este necesară delimitarea infracţi-
unilor săvârşite din motive de ură religioasă în raport 
cu infracţiunile săvârşite din alte motive de sorginte 
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religioasă. De exemplu, omorurile ritualice, deşi sunt 
comise din motive de sorginte religioasă, sunt condi-
ţionate exclusiv de dorinţa făptuitorului de a respecta 
un ceremonial şi, de aceea, nu pot fi considerate ma-
nifestări ale urii religioase”9.

O confirmare indirectă a ideii conturate supra 
vine din partea lui M.M. Vasilenko: „Prin «infrac-
ţiuni comise de către membrii unei secte religioase 
totalitare» urmează a fi înţelese faptele penale care 
aduc atingere vieţii, sănătăţii, demnităţii, libertăţii 
religioase a persoanei, proprietăţii acesteia, altor in-
terese ale societăţii şi statului, care sunt săvârşite de 
către membrii respectivelor organizaţii din motive 
de sorginte religioasă. Pot fi deosebite trei grupuri 
ale unor asemenea infracţiuni: 1) infracţiunile care 
implică încălcarea legislaţiei privind cultele; 2) in-
fracţiunile săvârşite din motive de ură religioasă;     
3) alte infracţiuni comise de către membrii unei secte 
religioase totalitare”10.

V.S. Abramenkova aduce o notă de claritate în sta-
bilirea criteriilor de disociere dintre omorul săvârşit 
din motive de ură religioasă şi omorul ritualic: „Prin 
«omor ritualic» se are în vedere omorul care este să-
vârşit din motive de sorginte religioasă şi în corespun-
dere cu un ritual ce presupune o totalitate de acţiuni 
repetative, întreprinse cu regularitate într-o anumită 
ordine. Întotdeauna, astfel de omoruri sunt comise în 
cadrul unui grup organizat, caracterizat prin structura-
re, ierarhie şi existenţa anumitor consuetudini”11.

În concluzie, în cazul unui omor săvârşit din alte 
motive de sorginte religioasă (altele decât ura religi-
oasă) – în lipsa unor circumstanţe agravante – cele să-
vârşite urmează a fi calificate în baza alin.(1) art.145 
CP RM.

În altă ordine de idei, infracţiunea specificată la 
lit.l) alin.(2) art.145 CP RM trebuie delimitată de 
omorul săvârşit din motive ideologice12.

Sub acest aspect, A.A. Kunaşev opinează: „Co-
miterea de infracţiuni împotriva persoanelor făcând 
parte din anumite asociaţii de tineret (de exemplu, 
„Antifa”13) sau aparţinând anumitor subculturi (de 
exemplu, gotheri, punkeri, emo etc.), în legătură cu 
inacceptarea viziunilor acestor persoane asupra lu-
mii, urmează a fi calificate nu ca infracţiuni săvârşite 
din motive de ură socială, dar ca infracţiuni comise 
din motive ideologice”14. O părere similară este îm-
părtăşită de T.V. Dolgolenko: „Săvârşirea omorului 
din motive ideologice este condiţionată de atitudinea 
ostilă sau intolerantă a făptuitorului faţă de victimă, 
atitudine care-şi are cauza în inacceptarea de către 
făptuitor a concepţiilor, convingerilor sau principiilor 
după care se ghidează victima”15.

În ipoteza unui omor săvârşit din motive ideolo-
gice (în lipsa unor circumstanţe agravante), cele să-
vârşite urmează a fi calificate în baza alin.(1) art.145 
CP RM.

După ce am stabilit înţelesul noţiunilor „grup so-
cial”, „grup etnic”, „grup rasial” şi „grup religios”, 
să vedem care sunt întrebările la care trebuie găsit 
răspunsul în vederea evaluării motivelor omorului 
ca fiind motive de ură socială, naţională, rasială sau 
religioasă: а) există oare în declaraţiile sau în luările 
de poziţie ale făptuitorului aprecieri negative la adre-
sa unui întreg grup social, etnic, rasial sau religios?;      
b) dacă există, atunci în care formă se exprimă aceste 
aprecieri: afirmaţii, opinii, aprecieri emoţionale, pă-
reri subiective etc.?; c) există oare luări de poziţie 
ale făptuitorului care conţin propagarea ideilor de 
inferioritate a persoanelor aparţinând la un anumit 
grup social, etnic, rasial sau religios în comparaţie 
cu persoanele aparţinând la un alt grup social, etnic, 
rasial sau religios?; d) există oare declaraţii ale făp-
tuitorului care conţin chemări la acţiuni ostile faţă de 
persoanele aparţinând la un anumit grup social, etnic, 
rasial sau religios?; e) există oare declaraţii cu carac-
ter ofensator la adresa unui întreg grup social, etnic, 
rasial sau religios?; f) există oare declaraţii ale făp-
tuitorului privind superioritatea naturală a unui grup 
social, etnic, rasial sau religios şi, respectiv, imorali-
tatea, decadenţa şi inferioritatea unui alt grup social, 
etnic, rasial sau religios?; g) există oare declaraţii ale 
făptuitorului, care conţin afirmaţii referitoare la cul-
pabilizarea unui întreg grup social, etnic, rasial sau 
religios pentru fapte săvârşite de reprezentanţi ai re-
spectivului grup? etc. 

Pentru aplicarea răspunderii în baza lit.l) alin.(2) 
art.145 CP RM, nu este obligatoriu ca făptuitorul să 
aparţină la o grupare extremistă, să poarte însemne 
extremiste, să aibă ţinută specifică etc., să poarte 
arme sau obiecte asimilate armelor având însemne 
extremiste, să lase la locul săvârşirii infracţiunii in-
scripţii, imagini, simboluri, foi volante cu caracter 
extremist, să săvârşească infracţiunea în zilele având 
semnificaţie extremistă etc. Eventual, astfel de cir-
cumstanţe vor fi luate în consideraţie la individuali-
zarea pedepsei pentru omorul săvârşit din motive de 
ură socială, naţională, rasială sau religioasă.

La baza motivelor de ură socială, naţională, rasială 
sau religioasă, se află atitudinea făptuitorului faţă de 
reprezentanţii altor grupuri sociale, etnice, rasiale sau 
religioase, prin care el nu acceptă valorile existenţia-
le ale acestor grupuri de persoane. Prin aceasta făp-
tuitorul evaluează negativ modul de viaţă, tradiţiile, 
obiceiurile, specifice acelor grupuri, ca fiind străine 
unei comunicări normale sau, chiar, fiind inumane şi 
abominabile. Făptuitorul este convins că cauza tuturor 
nereuşitelor şi eşecurilor propriului său grup social, 
etnic, rasial sau religios sunt uneltirile reprezentan-
ţilor acelor grupuri. Această atitudine a făptuitorului 
este alimentată de anumite stereotipuri, prejudecăţi şi 
superstiţii, de translarea asupra altui grup social, et-
nic, rasial sau religios în ansamblu a unor concluzii 
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făcute în raport cu unii dintre reprezentanţii acelor 
grupuri, ori, viceversa, de translarea automată a bănu-
ielilor legate de acţiunile şi năzuinţele altui grup so-
cial, etnic, rasial sau religios în ansamblu asupra unor 
reprezentanţi ai acestor grupuri. Respectiva atitudine 
rezultă din sentimentul de superioritate a grupului de 
care aparţine făptuitorul şi, totodată, de inferioritate a 
altui grup social, etnic, rasial sau religios, împotriva 
căruia se îndreaptă ura.

De regulă, făptuitorul alege victima datorită apar-
tenenţei acesteia la un alt grup decât cel de care apar-
ţine făptuitorul16; acest aspect sugerează ideea că un 
membru al unui asemenea grup este interschimbabil 
cu alt membru. Spre deosebire de victimele altor fap-
te penale, victima infracţiunii prevăzute la lit.l) alin.
(2) art.145 CP RM este aleasă mai degrabă după ceea 
ce reprezintă decât după cine este. Mesajul astfel 
transmis este destinat nu numai victimei directe, dar 
şi grupului din care face parte victima. Infracţiunea 
prevăzută la lit.l) alin.(2) art.145 CP RM are ca scop 
intimidarea grupului din care face parte victima. Re-
prezentanţilor acelui grup li se transmite mesajul că 
nu sunt bine-veniţi, că nu au dreptul să participe pe 
deplin la viaţa socială, că nu este locul lor acolo şi că 
ar putea deveni şi ei victime.

În acest context, A.N. Sotnikov are dreptate atunci 
când afirmă: „Infracţiunile motivate de ură afectează 
nu doar o persoană aparte. Săvârşirea unor astfel de 
infracţiuni semnalează despre aceea că anumite cer-
curi de persoane urmăresc să excludă din viaţa soci-
ală pe cei care au în comun rasa, limba, religia sau 
apartenenţa etnică. O asemenea stare de lucruri duce 
la proliferarea sentimentului de teamă dincolo de me-
diul de abitare a persoanelor care au în comun astfel 
de caracteristici, formând premise pentru degenerarea 
violenţelor de acest gen în conflicte de proporţii mai 
mari”17.

De asemenea, în cazul omorului săvârşit din mo-
tive de ură socială, naţională, rasială sau religioasă, 
făptuitorul poate urmări scopul aţâţării vrajbei sau 
dezbinării sociale, naţionale, rasiale sau religioase. 
Totodată, nu este exclus ca făptuitorul să săvârşească 
omorul pentru că victima şi-a renegat apartenenţa la 
grupul social, etnic, rasial sau religios anterior. 

Făptuitorul poate să nu aibă nici un fel de senti-
mente faţă de persoana care a devenit victima infrac-
ţiunii, dar să aibă gânduri sau sentimente ostile faţă de 
grupul din care face parte victima. La fel, făptuitorul 
poate să aibă sentimente ostile faţă de toate persoa-
nele din afara grupului cu care el însuşi se identifică; 
sau, la un nivel mai abstract, ţinta poate fi reprezentată 
pur şi simplu de o idee, cum ar fi imigraţia, pe care 
făptuitorul nu o agreează.

În alt registru, sprijinim opinia exprimată de      
A.A. Kunaşev şi S.N. Panasenko, potrivit căreia eroa-
rea asupra identităţii victimei nu influenţează asupra 

calificării faptei ca omor săvârşit din motive de ură 
socială, naţională, rasială sau religioasă18.

În adevăr, în cazul erorii asupra identităţii victimei 
(error in personam), dacă făptuitorul este ghidat de 
asemenea motive în comiterea omorului, calificarea 
trebuie să se facă conform lit.l) alin.(2) art.145 CP 
RM. În cazul dat, nu putem reţine tentativa de infracţi-
une: nu se poate afirma că ceea ce a avut făptuitorul în 
reprezentarea lui subiectivă, nu şi-a găsit confirmare 
în realitatea obiectivă. Agravanta „din motive de ură 
socială, naţională, rasială sau religioasă” există chiar 
dacă nu a fost realizată deloc satisfacerea motivelor în 
cauză. Or, în cazul analizat, eroarea asupra identităţii 
victimei este o eroare neesenţială. Ea nu poate influ-
enţa răspunderea făptuitorului. 

Pentru calificarea faptei în baza lit.l) alin.(2) 
art.145 CP RM nu are importanţă dacă atitudinea, de-
scrisă supra, este una durabilă, caracterizând sistemul 
de valori de care se conduce făptuitorul, sau are nu-
mai un caracter situativ, fiind legată de circumstanţe 
concrete (presiunea grupului de care aparţine făptui-
torul, influenţa mulţimii etc.). De asemenea, nu este 
relevant dacă victima infracţiunii aparţine de un grup 
minoritar sau de unul majoritar. 

Nu poate fi aplicată răspunderea în conformitate 
cu lit.l) alin.(2) art.145 CP RM în acele cazuri când 
victima este reprezentantul altui grup social, etnic, 
rasial sau religios, însă nu există suficiente temeiuri 
pentru a considera că, la săvârşirea omorului, făptui-
torul a fost ghidat de motive de ură socială, naţională, 
rasială sau religioasă. În astfel de cazuri, ura este una 
personalizată, fiind îndreptată exclusiv asupra victi-
mei omorului, nu asupra unui întreg grup social, etnic, 
rasial sau religios. 

Săvârşind infracţiunea prevăzută la lit.l) alin.(2) 
art.145 CP RM, făptuitorul urmăreşte să lipsească 
de viaţă una sau mai multe persoane aparţinând unui 
grup social, etnic, rasial sau religios. Dacă scopul 
constă în a nimici în totalitate sau în parte un grup 
naţional, etnic, rasial sau religios, trebuie aplicată 
prevederea de la lit.a) art.135 „Genocidul” din Co-
dul penal19. Accentuăm că pluralitatea victimelor 
nu constituie o condiţie obligatorie pentru existen-
ţa infracţiunii de genocid. Nici numărul de victime 
nu este definitoriu în cazul infracţiunii date. Scopul 
special, pe care legiuitorul îl menţionează în dispo-
ziţia de la lit.a) art.135 CP RM, este cel care permite 
disocierea infracţiunii prevăzute de această normă 
de infracţiunea specificată la lit.l) alin.(2) art.145 
CP RM.

În opinia lui A.Nikiforov, la care ne raliem, „omo-
rul săvârşit din motive de ură socială, naţională, rasi-
ală sau religioasă poate reprezenta începutul realizării 
infracţiunii de genocid presupunând omorul membri-
lor unui grup naţional, etnic, rasial sau religios, cu in-
tenţia de a-l distruge, în întregime sau în parte”20. 
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Precizăm că, în situaţia descrisă de autorul preci-
tat, o asemenea transformare de intenţie presupune 
următoarele: intenţia iniţială este de a comite omorul 
din motive de ură socială, naţională, rasială sau religi-
oasă; intenţia supravenită este de a săvârşi genocidul 
presupunând omorul membrilor unui grup naţional, 
etnic, rasial sau religios, cu intenţia de a-l distruge, 
în întregime sau în parte. În ipoteza dată, suntem în 
prezenţa unei intenţii unice care suferă transforma-
re. Ea trebuie deosebită de ipoteza când omorul din 
motive de ură socială, naţională, rasială sau religioasă 
formează concurs cu genocidul presupunând omorul 
membrilor unui grup naţional, etnic, rasial sau religi-
os, cu intenţia de a-l distruge, în întregime sau în par-
te. În această ultimă ipoteză, intenţiile infracţionale 
sunt două la număr.
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La 21.03.2013, Parlamentul Republicii Moldova 
a adoptat Legea Republicii Moldova pentru mo-

dificarea şi completarea unor acte legislative1. Conform 
acestei legi, Codul penal a fost completat, printre altele, 
cu articolul 2421 „Manipularea unui eveniment”2.

A fost oare oportună operarea unei asemenea com-
pletări a legii penale? Răspunzând la această întreba-
re, consemnăm că, în Raportul Comisiei juridice, nu-
miri şi imunităţi a Parlamentului Republicii Moldova, 
la unul dintre cele două proiecte de lege, care stau la 
baza adoptării completării în cauză, se arată: „Această 
iniţiativă legislativă a fost elaborată în urma adoptării 
de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, 
în sesiunea din aprilie 2012, a unei rezoluţii şi reco-
mandări pe marginea raportului Necesitatea combaterii 
fraudării meciurilor3, în care se menţionează că aran-
jarea meciurilor este, pe lângă dopaj, una dintre cele 
mai importante ameninţări cu care se confruntă sportul 
contemporan, aceasta prejudiciind imaginea sportului 
prin punerea în pericol a integrităţii şi a imprevizibili-
tăţii competiţiei sportive. Din aceste motive, prin Reco-
mandarea CM/Rec (2011)104, Comitetul de Miniştri al 
Consiliului Europei propune a stabili sancţiuni penale 
şi/sau disciplinare, pentru combaterea aranjării meciu-
rilor”5. Practic, aceleaşi argumente se invocă în Rapor-
tul Comisiei juridice, numiri şi imunităţi a Parlamentu-
lui Republicii Moldova la celălalt proiect de lege, care 
stă la baza adoptării art.2421 CP RM6.

În afară de aceasta, în Nota informativă la unul 
dintre cele două proiecte de lege, care stau la baza 
adoptării art.2421 CP RM, se menţionează: „Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei, prin adoptarea Re-
zoluţiei 1876(2012)7, demonstrează preocuparea faţă 
de amploarea acţiunilor infracţionale de manipulare a 
rezultatelor unor competiţii sportive şi îndeamnă state-
le membre să elaboreze cât mai urgent mecanisme de 
contracarare a acestor acţiuni. Acest fenomen, precum 
şi profiturile ilicite ameninţă ordinea publică şi statul 
de drept, subminează valorile şi autoritatea sportului, a 
organizaţiilor sportive internaţionale. Prin urmare, fra-
udarea meciurilor nu ar trebui să fie considerată acţiune 
infracţională cu un impact minor”8. Comportă relevanţă 
şi considerentele specificate în Nota informativă la ce-
lălalt proiect de lege, care stă la baza adoptării art.2421 
CP RM: „În Republica Moldova acest fenomen (se 
are în vedere fenomenul manipulării unui eveniment 
– n.a.) există, fiind la un stadiu incipient, dar în plină 
ascendenţă, unde participă jucători, agenţi de jucători 
şi oficiali ai echipelor. Astfel, în cadrul Campionatului 
Naţional la Fotbal în perioada 2009-2011, s-au înregis-
trat câteva meciuri suspecte, şi anume cu participarea 
echipelor din Divizia Naţională”9.

Probabil, nu pe toţi i-au convins aceste argumen-
te. Or, în Avizul Direcţiei Juridice a Parlamentului 
Republicii Moldova la Proiectul de lege pentru mo-
dificarea şi completarea Codului penal nr.985-XV din 

INFRACŢIuNEA  DE  MANIPuLARE  A 
uNuI  EVENIMENT  (art.2421 CP RM):  

STuDIu  DE  DREPT  PENAL
Partea I

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

REZuMAT
În cadrul prezentului articol, printre altele, se argumentează oportunitatea incriminării faptei de manipulare 

a unui eveniment. Se arată că valoarea socială specifică, lezată prin săvârşirea infracţiunii prevăzute la art.2421 
CP RM, o constituie integritatea şi imprevizibilitatea evenimentului sportiv sau a evenimentului de pariat în 
legătură cu care se desfăşoară o activitate economică. Se relevă că infracţiunea de manipulare a unui eveni-
ment are victimă numai în acele cazuri când presupune influenţarea implicând cauzarea unui prejudiciu fizic, 
patrimonial, moral sau de altă natură. Nu în ultimul rând, se stabileşte conţinutul noţiunilor „participantul la un 
eveniment sportiv” şi „participantul la un eveniment de pariat”.

Cuvinte-cheie: manipulare a unui eveniment; participantul la un eveniment sportiv; participantul la un 
eveniment de pariat; obiectul infracţiunii; victimă.

SuMMARY
In the present article, among others, the opportunity on incrimination the act of manipulation of an event is argued 

. It is shown that the specific social value, affected by the perpetration of the offence referred to in art.2421 PC RM, 
is the integrity and the unpredictability of the sport event or of the betting event on which regard economic activity 
takes place. It is revealed that the offence of manipulation of an event has a victim only in those cases involving 
the influence causing physical injury, heritage, moral or of other nature. Finally but not least, there is established 
the content of the concepts “the participant at a sport event” and “the participant at a betting event”.

Key-words: the manipulation of an event; the participant at a sport even; the participant at a betting event; 
the object of the offence; the victim.
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18.04.2002 (nr.1246 din 08.06.2012), se menţionează: 
„Actualmente, este firesc ca orice sportiv, organizaţie 
sportivă sau conducător al unei asemenea organizaţii să 
capete venit material din activitatea pe care o îndepli-
neşte, iar faptul că sportivul cedează intenţionat com-
petiţia pentru obţinerea venitului mărit nu reprezintă o 
intenţie criminală îndreptată împotriva societăţii, ci un 
scop simplu de profit. Considerăm că este necesar ca 
federaţiile respective să stabilească regulile de petre-
cere a competiţiilor sportive, a căror nerespectare va 
putea fi sancţionată de federaţia corespunzătoare în li-
mitele legislaţiei civile”10.

Considerăm că autorii acestei opinii n-au înţeles 
în ce constă pericolul social al faptei incriminate la 
art.2421 CP RM. Iată doar câteva luări de poziţii care 
vin în sprijinul punctului nostru de vedere: „Aranjarea 
meciurilor este considerată în mod unanim drept una 
dintre ameninţările majore cu care se confruntă sportul 
contemporan. Ea subminează valorile sportului, cum 
ar fi integritatea, echitatea şi respectul faţă de ceilalţi. 
Această practică riscă să-i îndepărteze pe fani şi pe 
suporteri de sportul organizat, un sector care reprezin-
tă aproape 2% din valoarea adăugată brută la nivelul 
Uniunii Europene. În plus, aranjarea meciurilor implică 
adesea reţele de crimă organizată active la scară mondi-
ală. Această problemă a devenit, în prezent, o priorita-
te pentru autorităţile publice, pentru mişcarea sportivă 
şi pentru organismele responsabile de aplicarea legii 
la nivel mondial”11; „Meciurile aranjate în contextul 
pariurilor sportive reprezintă un tip aparte de fraudă 
care contravine intereselor organizaţiilor sportive, ale 
sportivilor, jucătorilor (consumatorilor) şi operatorilor 
reglementaţi. Aranjarea meciurilor vine în contradicţie 
cu principiul fairplay-ului în cadrul competiţiilor spor-
tive, unul dintre obiectivele acţiunii Uniunii Europe-
ne în domeniul sportului (art.165 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene12)”13; „O echipă comu-
nă de anchetă a Europol, cunoscută cu numele de cod 
«Operaţiunea Veto» a scos la iveală situaţii de aranjare 
a meciurilor în fotbal larg răspândite în ultimii ani, 680 
de meciuri fiind considerate suspecte la nivel mondial, 
inclusiv 380 de meciuri desfăşurate în Europa, şi, întru-
cât aceasta a descris o reţea foarte extinsă de aranjare 
a meciurilor, care a afectat înseşi valorile de bază ale 
sportului, 425 de persoane fiind considerate suspecte şi 
alte 50 fiind arestate. Europol a afirmat că aceste cifre 
reprezintă doar «vârful aisbergului». Multe dintre state-
le membre au fost afectate de acest fenomen al aranjării 
meciurilor, care reprezintă un motiv serios de îngrijora-
re, din moment ce aranjarea meciurilor are legătură cu 
crima organizată şi este o sursă majoră de risc pentru 
mediile sportive din practic toate statele membre”14.

Astfel, din perspectiva preocupării continue de ar-
monizare a legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia 
comunitară, nu poate fi pusă la îndoială opotunitatea 
incriminării faptei de manipulare a unui eveniment.

În alt context, din analiza art.2421 CP RM, desprin-

dem că fapta de manipulare a unui eveniment este in-
criminată într-o variantă-tip şi într-o variantă agravată.

Astfel, varianta-tip a infracţiunii date, specificată 
la alin.(1) art.2421 CP RM, se exprimă în încurajarea, 
influenţarea sau instruirea unui participant la un eve-
niment sportiv sau la un eveniment de pariat să între-
prindă acţiuni care ar produce un efect viciat asupra 
evenimentului respectiv, cu scopul de a obţine bunuri, 
servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, care nu 
i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană.

În varianta sa agravată, consemnată la alin.(2) 
art.2421 CP RM, manipularea unui eveniment este să-
vârşită de către un antrenor, un agent al sportivului, un 
membru al juriului, un proprietar de club sportiv sau de 
o persoană care face parte din conducerea unei organi-
zaţii sportive.

După această trecere în revistă a aspectelor tehni-
co-legislative ale infracţiunii prevăzute la art.2421 cP 
RM, vom menţiona că obiectul juridic generic al aces-
tei infracţiuni îl constituie relaţiile sociale cu privire 
la economia naţională. În acest fel, legiuitorul moldo-
vean a preluat modelul promovat în legislaţia penală a 
Armeniei, a Federaţiei Ruse, a Georgiei, a Republicii 
Belarus, a Republicii Kazahstan etc. În cadrul acestor 
legislaţii penale, normele corespondente cu art.2421 cP 
RM fac parte tocmai din capitolele dedicate infracţiu-
nilor economice.

Este oare justificată raportarea infracţiunii de ma-
nipulare a unui eveniment la grupul infracţiunilor eco-
nomice?

Considerăm că da, este justificată. Afirmând aceas-
ta, consemnăm că, în Nota informativă la unul dintre 
cele două proiecte de lege, care stau la baza adoptării 
art.2421 CP RM, se relevă cu drept cuvânt: „Impactul 
sportului asupra sferei economice este important, căci 
– prin vânzări de bilete, prin transmisii a unor meciuri 
de fotbal, de baschet sau de lupte, prin publicitate – se 
acumulează o cifră de afaceri deloc de neglijat”15. Un 
studiu realizat la nivelul Uniunii Europene a sugerat 
faptul că sportul a generat o valoare adăugată de 407 
miliarde de euro în anul 2004, reprezentând 3,7% din 
produsul intern brut al Uniunii Europene16.

Sub acest aspect, sportul trebuie privit ca un sec-
tor economic important şi în plină ascensiune, care să 
contribuie într-o măsură importantă la creşterea econo-
mică. Evenimentele sportive sunt cele care oferă atu-
uri potenţiale pentru stimularea dezvoltării turismului 
şi a activităţilor recreative, pentru regenerarea urbană 
şi dezvoltarea rurală, pentru atragerea de investiţii şi 
pentru alte asemenea obiective cu valenţe economice. 
În legătură cu evenimentele sportive se desfăşoară ur-
mătoarele activităţi economice: vânzarea drepturilor de 
imagine şi/sau a celor de difuzare; vânzarea produselor 
cu sigla clubului sportiv; ticketing; catering etc. În con-
text, au dreptate doctrinarii care susţin: „Industrializa-
rea activităţii sportive profesioniste a pus în funcţiune 
noi mecanisme de piaţă, creând condiţii pentru investi-
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rea profitabilă de mijloace financiare şi pentru transfor-
marea sportului profesionist într-o veritabilă activitate 
de întreprinzător”17; „În ultimii ani, sportul a adoptat 
conotaţii comerciale pronunţate. Activitatea comercia-
lă sub formă de pariere este cea care îi determină pe 
participanţii la jocurile de noroc să exercite influenţă 
asupra rezultatelor unor evenimente sportive”18; „Spor-
tul a devenit un domeniu de afaceri recreativ-publicitar, 
care, după veniturile pe care le generează, poate uşor 
concura cu multe alte domenii ale activităţii de între-
prinzător”19; „În societatea modernă, sportul profesio-
nist reprezintă o sferă de implementare a unor impor-
tante proiecte de business, precum şi de intersectare 
a unor interese publice, interese corporative şi a altor 
interese comerciale private. La etapa actuală de dezvol-
tare a sportului profesionist, acesta apare în calitate de 
obiect al relaţiilor de piaţă, considerat a fi printre cele 
mai atractive din punct de vedere comercial”20.

Confirmarea acestor opinii o găsim în cadrul legis-
laţiei Republicii Moldova, şi anume în alin.(1) art.17 
al Legii Republicii Moldova cu privire la cultura fizică 
şi sport, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova 
la 25.03.199921: „Sportul profesionist reprezintă o ac-
tivitate sportiv-comercială, cu o eficienţă economică 
şi valoare informaţional-distractivă înaltă a acţiunilor 
sportive”.

Să nu uităm că, în dispoziţia art.2421 CP RM, se 
face referire nu numai la un eveniment sportiv, dar şi la 
un eveniment de pariat. Fără putinţă de tăgadă, în com-
paraţie cu domeniul sportului, domeniul pariurilor are 
o dimensiune economică chiar mai pronunţată. Aceasta 
întrucât implică contarea pe o miză care dă dreptul par-
ticipantului câştigător la o cotă din totalul sumelor mi-
zate de cei care au pierdut, deci este axat prin excelenţă 
pe asigurarea unei surse de venituri.

Aşadar, în lipsa unei activităţi economice practicate 
în legătură cu un eveniment sportiv sau cu un eveni-
ment de pariat, nu şi-ar mai găsi justificare raportarea 
infracţiunii de manipulare a unui eveniment la grupul 
infracţiunilor economice.

După ce am stabilit obiectul juridic generic al in-
fracţiunii de manipulare a unui eveniment, urmează să 
identificăm obiectul juridic special al acestei infracţi-
uni.

În acest sens, consemnăm că, în Recomandarea de 
decizie a Consiliului Uniunii Europene de autorizare 
a Comisiei Europene să participe, în numele Uniunii 
Europene, la negocierile referitoare la o Convenţie 
internaţională a Consiliului Europei privind lupta îm-
potriva manipulării rezultatelor sportive, adoptată la 
13.11.2012, se arată: „În comunicarea sa din 2011, 
intitulată «Dezvoltarea dimensiunii europene a spor-
tului», Comisia Europeană recunoaşte în mod explicit 
că aranjarea meciurilor constituie o ameninţare care în-
calcă etica şi integritatea sportului... În conformitate cu 
articolul 165 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene, unul dintre obiectivele acţiunii UE în dome-

niul sportului este dezvoltarea dimensiunii europene a 
sportului, prin promovarea spiritului de echitate în ca-
drul competiţiilor sportive şi prin protejarea integrităţii 
morale a sportivilor”22.

Această idee îşi găseşte dezvoltarea în cadrul unor 
reglementări naţionale. Astfel de exemplu, potrivit 
art.4 al Legii Republicii Moldova pentru prevenirea şi 
combaterea dopajului în sport, adoptată de Parlamen-
tul Republicii Moldova la 11.07.201223, principiul de 
fair-play se exprimă în acţionarea conform principiilor 
impuse de etică, care se opune conceptului de succes cu 
orice preţ, promovarea integrităţii şi a oportunităţilor 
egale pentru toţi concurenţii, accentuarea respectului 
pentru personalitatea şi valoarea fiecărui participant la 
un eveniment sportiv. În Codul de etică al Federaţiei 
Moldoveneşti de Fotbal, aprobat la 13.07.2011 prin 
Hotărârea nr.104 a Comitetului Executiv al Federaţiei 
Moldoveneşti de Fotbal, se prevede: „Persoanele vizate 
în prezentul Cod trebuie... să acţioneze în strictă con-
formitate cu statutul funcţiei sale, în mod independent, 
fără orice influenţe, îndrumări sau control” (lit.d) art.5); 
„În timpul jocului, fotbaliştii sunt obligaţi să joace la 
reala lor valoare” (lit.e) alin.(2))24. De asemenea, este 
necesar de menţionat că, în formularul-tip al Contrac-
tului de joc al jucătorului de fotbal amator, la pct.11.4, 
printre obligaţiile jucatorului de fotbal amator, se spe-
cifică: obligaţia să joace în toate meciurile pentru care 
a fost selecţionat, la nivelul cel mai înalt al pregătirii 
şi abilităţilor sale (lit.a)); obligaţia să nu participe la 
meciuri trucate sau alte activităţi similare legate de fot-
bal (lit.n))25. Clauze similare găsim în formularul-tip al 
Contractului de muncă al jucătorului de fotbal26.

Nu putem trece cu vederea nici faptul că, în rezolu-
ţia şi recomandarea adoptată de către Adunarea Parla-
mentară a Consiliului Europei, în sesiunea din aprilie 
2012, pe marginea raportului „Necesitatea combaterii 
fraudării meciurilor”, se menţionează că aranjarea me-
ciurilor este, pe lângă dopaj, una dintre cele mai im-
portante ameninţări cu care se confruntă sportul con-
temporan, aceasta prejudiciind imaginea sportului prin 
punerea în pericol a integrităţii şi a imprevizibilităţii 
competiţiei sportive”27. În acelaşi făgaş, art.5bis „Inte-
gritatea meciurilor şi competiţiilor” din Regulamentul 
disciplinar al Uniunii Asociaţiilor Europene de Fotbal 
(UEFA) stabileşte: „Toate persoanele vizate de regu-
lile şi reglementările UEFA sunt obligate să se abţină 
de la orice comportament care afectează sau ar putea 
afecta integritatea meciurilor şi competiţiilor organiza-
te de UEFA, şi trebuie să coopereze pe deplin cu UEFA 
ori de câte ori se impune contracararea unui asemenea 
comportament” (alin.1); „Aceste principii sunt încălca-
te, de exemplu, de către cel care acţionează în vederea 
exercitării unei influenţe asupra cursului şi/sau rezul-
tatului unui meci sau al unei competiţii, prin aceasta 
încălcându-se obiectivele statutare ale UEFA, dacă se 
urmăreşte scopul de a obţine un avantaj pentru el însuşi 
sau pentru o altă persoană” (lit.a) alin.2)28.
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Din toate aceste surse, rezultă că desfăşurarea unui 
eveniment sportiv sau a unui eveniment de pariat – eve-
niment implicând inerent asumarea unui risc în afaceri29 
– trebuie să corespundă ordinii de drept sub aspectul 
integrităţii şi imprevizibilităţii. De aceea, considerăm 
că obiectul juridic special al infracţiunii prevăzute la 
art.2421 CP RM îl formează relaţiile sociale cu privire 
la integritatea şi imprevizibilitatea evenimentului spor-
tiv sau a evenimentului de pariat în legătură cu care se 
desfăşoară o activitate economică.

Obiectul juridic special al infracţiunii de manipula-
re a unui eveniment poate avea nu numai un caracter 
simplu, dar şi un caracter multiplu. Aceasta pentru că, 
în sensul art.2421 CP RM, influenţarea unui participant 
la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat 
să întreprindă acţiuni care ar produce un efect viciat 
asupra evenimentului respectiv30 poate presupune: apli-
carea violenţei; ameninţare; înşelăciune; distrugerea 
sau deteriorarea bunurilor etc. Drept urmare, infrac-
ţiunea de manipulare a unui eveniment poate aduce 
atingere în plan secundar relaţiilor sociale cu privire la: 
integritatea corporală a persoanei; sănătatea persoanei, 
libertatea psihică a persoanei; libertatea manifestării de 
voinţă a persoanei; substanţa, integritatea şi potenţialul 
de utilizare a bunurilor etc. 

Atestăm prezenţa unui obiect material în acele ca-
zuri când infracţiunea examinată presupune influenţarea 
nemijlocită infracţională asupra unei entităţi corporale 
care fie reprezintă un participant la un eveniment spor-
tiv sau la un eveniment de pariat, fie aparţine acestuia. 
La concret, obiectul material al infracţiunii specificate 
la art.2421 CP RM îl reprezintă corpul victimei sau bu-
nurile mobile sau imobile aparţinând victimei.

În opinia lui I.A. Farghiev, pe care o susţinem, „vic-
tima infracţiunii este persoana fizică sau juridică care 
evoluează în calitate de participant la relaţiile sociale 
ocrotite de legea penală, persoană căreia îi este cau-
zat un prejudiciu fizic, patrimonial, moral sau de altă 
natură”31. Luând în consideraţie această definiţie, vom 
menţiona că infracţiunea de manipulare a unui eveni-
ment are victimă numai în acele cazuri când presupune 
influenţarea implicând cauzarea unui prejudiciu fizic, 
patrimonial, moral sau de altă natură. În astfel de ca-
zuri, victimă este participantul la un eveniment sportiv 
sau la un eveniment de pariat, care este supus unei ast-
fel de înfluenţări.

În acest registru, nu putem fi de acord cu următoarea 
afirmaţie făcută în Avizul Direcţiei Juridice a Parlamen-
tului Republicii Moldova la Proiectul de lege pentru 
modificarea şi completarea Codului penal nr.985-XV 
din 18.04.2002 (nr.1246 din 08.06.2012): „Un lucru 
important, care necesită a fi luat în consideraţie de către 
autorii proiectului, este faptul că orice sportiv participă 
la competiţie din proprie voinţă şi succesul său depinde 
atât de capacităţile sale fizice şi intelectuale, cât şi de 
voinţa sa. Prin urmare, el nu poate fi obligat să câştige 
competiţia, iar faptul că el a pierdut competiţia din pro-

pria dorinţă sau din cauza capacităţilor sale mai slabe 
nu este posibil de demonstrat şi nici nu este necesar, 
deoarece sportul este în primul rând o manifestare a vo-
inţei şi a capacităţilor personale”32.

Considerăm că autorii acestei opinii nu au înţeles 
esenţa relaţiilor dintre subiectul infracţiunii specifica-
te la art.2421 CP RM şi participantul la un eveniment 
sportiv sau la un eveniment de pariat, care este încura-
jat, influenţat sau instruit să întreprindă acţiuni care ar 
produce un efect viciat asupra evenimentului respectiv. 
Or, efectul viciat asupra evenimentului sportiv sau asu-
pra evenimentului de pariat ar urma să se producă nu 
din cauza capacităţilor fizice şi intelectuale mai slabe 
ale participantului la respectivul eveniment, ci pentru 
că acest participant este încurajat, influenţat sau instruit 
să demonstreze capacităţi fizice şi intelectuale mai sla-
be. Această legătură de cauzalitate nu poate fi ignorată 
în planul perceperii esenţei relaţiilor dintre subiectul in-
fracţiunii prevăzute la art.2421 CP RM şi participantul 
la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat, 
care este încurajat, influenţat sau instruit să întreprindă 
acţiuni care ar produce un efect viciat asupra eveni-
mentului respectiv.

În unele situaţii, relaţiile analizate pot presupune 
dependenţa participantului la un eveniment sportiv sau 
la un eveniment de pariat faţă de subiectul infracţiunii 
specificate la art.2421 CP RM. 

Sub acest aspect, este util să reproducem punctul de 
vedere exprimat de V.V. Saraev: „Cât priveşte agenţii 
sportivilor, influenţa lor asupra sportivilor este subesti-
mată în mod vădit atât de către legiuitor, cât şi de către 
cei care aplică legea penală. Fluctuaţia agenţilor spor-
tivilor este foarte redusă, deoarece colaborarea acesto-
ra cu sportivii începe la o etapă timpurie a activităţii 
sportive, iar agenţii respectivi şi sportivii se adaptează 
reciproc unii altora şi au încredere unii în alţii. Deseori, 
sportivii intră sub influenţa nelimitată a agenţilor care-i 
reprezintă, fiind gata să execute orice ordine ale acesto-
ra, chiar şi cele ilegale. Agenţii sportivilor se asociază 
formal sau informal după criterii de grup şi pot constitui 
o forţă deloc de neglijat în vederea atingerii celor mai 
diverse scopuri, inclusiv a scopului influenţării asupra 
rezultatelor unor competiţii sportive”33. Într-o măsu-
ră mai mare sau mai mică, aserţiunea precitată poate 
fi extrapolată asupra antrenorilor, membrilor juriului, 
proprietarilor de cluburi sportive, persoanelor care fac 
parte din conducerea unor organizaţii sportive ori altor 
persoane de care, într-un fel sau altul, depinde partici-
pantul la un eveniment sportiv sau la un eveniment de 
pariat. Luând în consideraţie realităţile din Republica 
Moldova, această dependenţă este mai pronunţată în 
cazul acelor participanţi la un eveniment sportiv sau la 
un eveniment de pariat, care aşteaptă de mai mult timp 
să le fie plătite salariile şi/sau alte drepturi financiare.

În cele ce urmează, vom analiza conţinutul noţiuni-
lor „participantul la un eveniment sportiv” şi „partici-
pantul la un eveniment de pariat”.
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Pentru a cunoaşte semantismul primei dintre aceste 
noţiuni, este necesar să stabilim înţelesul noţiunii „eve-
niment sportiv”.

Conform alin.(2) art.1 al Legii cu privire la cultura 
fizică şi sport, „sportul este o parte componentă a cul-
turii fizice, o sferă specifică de activitate, orientată spre 
dezvoltarea posibilităţilor extreme ale omului în condi-
ţii competiţionale şi în procesul sportiv-pedagogic”. 

În afară de aceasta, ţinem să menţionăm că Avizul 
la Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea 
Codului penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 
18.04.2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului Repu-
blicii Moldova nr.850 din 12.11.2012, conţine urmă-
toarea remarcă nelipsită de importanţă: „La art.39434, 
în redacţia propusă, în titlul şi în dispoziţia normei pre-
scrise, termenul «meci» presupune o întrecere sportivă 
disputată între doi participanţi sau între două echipe. 
Acest fapt va permite interpretarea normei ca fiind apli-
cabilă doar în cazul unui meci între două echipe (meci 
de fotbal, baschet etc.) sau între două persoane (meci 
de şah, tenis etc.), excluzând prin urmare alte competi-
ţii sportive. De aceea, pentru a nu admite interpretarea 
normei în funcţie de interesul urmărit, recomandăm 
substituirea cuvântului «meci» prin cuvântul «compe-
tiţie».”35 Până la urmă, legiuitorul a decis să utilizeze 
în art.2421 CP RM sintagma „eveniment sportiv”, nu 
termenul „meci”, nici sintagma „competiţie sportivă”.

Luând aceasta în consideraţie, prin „eveniment spor-
tiv” vom înţelege evenimentul în care doi sau mai mulţi 
participanţi – persoane (sportivi) sau echipe – realizea-
ză o activitate orientată spre dezvoltarea posibilităţilor 
extreme ale omului în condiţii competiţionale sau în 
procesul sportiv-pedagogic. Pe cale de consecinţă, prin 
„participant la evenimentul sportiv” trebuie de înţeles 
persoana (sportivul) sau echipa implicată într-un eve-
niment ce presupune realizarea unei activităţi orientate 
spre dezvoltarea posibilităţilor extreme ale omului în 
condiţii competiţionale sau în procesul sportiv-pedago-
gic.

Pentru calificarea faptei în baza art.2421 CP RM, nu 
are importanţă rangul de concurs oficial la care se ra-
portează evenimentul sportiv.

Astfel, de exemplu, în acord cu Clasificaţia Spor‑
tivă Unică a Republicii Moldova pe anii 2010-201336, 
prin „concursuri oficiale” se are în vedere concursurile 
incluse anual în Calendarul acţiunilor sportive interna-
ţionale al autorităţilor administrative publice centrale 
de specialitate, în calendarele organizaţiilor sportive 
internaţionale, în calendarele structurilor din Republica 
Moldova, coordonate cu federaţiile sportive naţionale 
de specialitate.

În acelaşi act normativ, se stabilesc următoarele 
ranguri pentru concursurile oficiale: Jocurile Olimpice; 
Jocurile Paralimpice; campionatele mondiale; cupele 
mondiale; campionatele europene; cupele europene; 
concursurile internaţionale după lista aprobată de Co-
misia republicană de conferire a titlurilor şi categoriilor 

sportive; universiadele şi cupele Republicii Moldova; 
concursurile republicane locale.

Pentru calificarea faptei în baza art.2421 CP RM, 
nu contează titlul sau categoria participantului la eve-
nimentul sportiv. Potrivit Clasificaţiei Sportive Unice 
a Republicii Moldova pe anii 2010-2013, sportivilor 
li se conferă: 1) titlurile sportive de: a) Maestru Eme-
rit al Sportului; b) Maestru Internaţional al Sportului;             
c) Mare Maestru Internaţional; d) Maestru al Sportu-
lui; 2) categoriile sportive de: a) candidat în maeştri ai 
sportului; b) categoria I; c) categoria a II-a; d) categoria 
a III-a; e) categoria I juniori; f) categoria a II-a juniori; 
g) categoria a III-a juniori37.

În cele ce urmează, vom stabili înţelesul noţiunii 
„participantul la un eveniment de pariat”. În Legea Re-
publicii Moldova cu privire la jocurile de noroc, adopta-
tă de Parlamentul Republicii Moldova la 18.02.199938, 
participantul la un eveniment de pariat este numit „ju-
cător”. Conform alin.(1) art.5 al legii date, jucător este 
persoana care a plătit participarea sa la joc şi are dreptul 
să primească câştigul prevăzut de regulile jocului.

Din art.42 al Legii cu privire la jocurile de noroc, 
aflăm că, pentru desfăşurarea pariurilor nemijlocit la 
competiţii sportive şi la alte competiţii şi acţiuni, este 
necesar acordul organizatorilor competiţiilor şi acţiuni-
lor de a folosi rezultatele lor.

Aşadar, evenimentele de pariat, în care sunt impli-
caţi participanţii la evenimentele de pariat, pot avea sau 
nu un caracter sportiv. Evenimente de pariat care nu au 
un caracter sportiv sunt: premiile Oscar sau alte premii 
de film; Miss World; Eurovision; concursurile şi emisi-
unile TV de muzică; reality show-rile TV; evenimente-
le politice; evenimentele financiare etc.

O altă precizare pe care o facem este că, într-un eve-
niment sportiv, sunt vizaţi în mod obligatoriu oameni, 
priviţi ca indivizi sau reuniţi în cadrul unor echipe. 
Or, conform art.1 al Legii cu privire la cultura fizică şi 
sport, sportul este o parte componentă a culturii fizice 
(alin.(2)); cultura fizică este un domeniu al culturii so-
cietăţii, orientat spre menţinerea şi fortificarea sănătă-
ţii, dezvoltarea calităţilor fizice, morale şi intelectuale 
ale omului.

În contrast, într-un eveniment de pariat, care nu are 
un caracter sportiv, este posibil să nu fie vizaţi oameni. 
Mai precis, este posibil să fie vizate animale (de exem-
plu, cursele de câini) sau să nu fie vizaţi nici oameni, 
nici animale (de exemplu, un eveniment astronomic). 
Cu toate acestea, în sensul art.2421 CP RM, oamenii 
sunt cei consideraţi participanţi atât la un eveniment 
sportiv, cât şi la un eveniment de pariat. Aceşti oameni 
sunt cei pe care făptuitorul îi încurajează, îi influenţea-
ză sau îi instruieşte să întreprindă acţiuni care ar pro-
duce un efect viciat asupra evenimentului sportiv sau a 
evenimentului de pariat, cu scopul de a obţine bunuri, 
servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, care nu 
i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană.

În general, potrivit definiţiei legislative a noţiunii 
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„pariuri”39, prin „eveniment de pariat” trebuie de înţe-
les evenimentul care: a) se desfăşoară sau nu în confor-
mitate cu regulile sportului; b) are un caracter real sau 
ireal; c) presupune că participantul la eveniment mizea-
ză pe caracterul real sau ireal al acestuia; d) presupune 
că rezultatul pariului este generat parţial de elemente 
aleatorii; e) este obiectul unei convenţii prin care fieca-
re dintre participanţi, care susţin lucruri contrare într-o 
dispută, se obligă să ofere o compensaţie materială ace-
lui participant care se va dovedi că are dreptate.

În alt context, trebuie de accentuat că, în art.2421 cP 
RM, legiuitorul utilizează sintagma „eveniment sportiv 
sau eveniment de pariat”. În opoziţie, în art.2422 cP 
RM, legiuitorul foloseşte sintagma „eveniment sportiv 
sau un alt eveniment de pariat”. Comparând cele două 
sintagme, deducem că nu este obligatoriu ca infracţiu-
nea prevăzută la art.2422 CP RM să se afle în conexitate 
etiologică cu infracţiunea prevăzută la art.2421 CP RM. 
Or, aşa cum rezultă din textul legii penale, în contextul 
ultimei infracţiuni, în calitate de eveniment manipulat 
poate apare un eveniment sportiv care să nu fie un eve-
niment de pariat.

Art.2421 CP RM este inaplicabil în cazul în care o 
persoană, care nu are calitatea de participant la un eve-
niment sportiv sau la un eveniment de pariat, este în-
curajată, influenţată sau instruită să întreprindă acţiuni 
care ar produce un efect viciat asupra evenimentului 
respectiv, cu scopul de a obţine bunuri, servicii, privi-
legii sau avantaje sub orice formă, care nu i se cuvin 
făptuitorului, pentru acesta sau pentru o altă persoană. 
În asemenea cazuri, eventual, va putea fi aplicat art.152 
sau 155 CP RM ori art.78 al Codului contravenţional.

Note:
1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.75-

81.
2 Prin aceeaşi lege, Codul penal a fost completat cu arti-

colul 2422 „Pariurile aranjate”. 
 De asemenea, dispoziţiile de la alin.(1) art.333 „Luarea 

de mită” şi de la alin.(1) art.334 „Darea de mită” din Codul 
penal au fost completate. Făcând o comparaţie între variante-
le în vigoare ale acestor dispoziţii, pe de o parte, şi variantele 
dispoziţiilor de la alin.(1) art.333 şi alin.(1) art.334 CP RM 
de până la amendamentul din 21.03.2013, pe de altă parte, 
putem remarca elementul de noutate pe care-l aduce acest 
amendament. Astfel, potrivit variantelor în vigoare ale alin.
(1) art.333 şi alin.(1) art.334 CP RM, printre altele, răspun-
derea este stabilită pentru: 1) pretinderea, acceptarea sau pri-
mirea, personal sau prin mijlocitor, de către un participant 
la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat de 
bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce 
nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau ac-
ceptarea unor oferte ori promisiuni din partea acestora pentru 
a îndeplini sau nu, pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea 
unei acţiuni în cadrul unui eveniment sportiv sau al unui eve-
niment de pariat (alin.(1) art.333 CP RM); 2) promisiunea, 
oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, unui partici-
pant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat 
de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce 
nu i se cuvin, pentru acesta sau pentru o altă persoană, pentru 
a îndeplini sau nu, pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea 

unei acţiuni în cadrul unui eveniment sportiv sau al unui eve-
niment de pariat (alin.(1) art.334 CP RM).

3 A se vedea în acest sens: Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe. Résolution 1876 (2012). Versi-
on finale. La nécessité de combattre le trucage de mat-
chs // http://assembly.coe.int/ASP/XRef/X2H-DW-XSL.
asp?fileid=18264&lang=fr; Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe. Recommandation 1997 (2012). Ver-
sion finale. La nécessité de combattre le trucage de mat-
chs // http://assembly.coe.int/ASP/XRef/X2H-DW-XSL.
asp?fileid=18267&lang=FR (vizitat 03.09.2013)

4 Se are în vedere Recomandarea Comitetului de Miniştri 
al Consiliului Europei CM/Rec (2011)10 privind promova-
rea integrităţii în sport pentru a lupta împotriva manipulării 
rezultatelor, în special a „meciurilor aranjate”*.

 *Recommendation CM/Rec(2011)10 of the Committee 
of Ministers to member states on promotion of the integrity 
of sport against manipulation of results, notably match-fi-
xing // http://www.coe.int/t/dg4/epas/resources/texts/CM_
Rec_2011_10_en.pdf (vizitat 03.09.2013)

5 Parlamentul Republicii Moldova. Comisia juridică, nu-
miri şi imunităţi. Raport la proiectul de lege pentru modifi-
carea şi completarea Codului penal (nr.1246 din 08.06.2012, 
lectura I) // http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/
Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1230/Defa-
ult.aspx (vizitat 03.09.2013)

6 A se vedea în acest sens: Parlamentul Republicii Mol-
dova. Comisia juridică, numiri şi imunităţi. Raport la proiec-
tul de lege pentru modificarea şi completarea Codului penal 
(nr.2671 din 12.11.2012, lectura I) // http://parlament.md/
ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/Legis-
lativId/1449/Default.aspx (vizitat 03.09.2013)

7 A se vedea în acest sens: Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe. Résolution 1876 (2012). Versi-
on finale. La nécessité de combattre le trucage de mat-
chs // http://assembly.coe.int/ASP/XRef/X2H-DW-XSL.
asp?fileid=18264&lang=fr (vizitat 03.09.2013)

8 Nota informativă la Proiectul de lege pentru modifica-
rea şi completarea Codului penal nr.985-XV din 18.04.2002 
// http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeacte-
legislative/tabid/61/LegislativId/1230/Default.aspx (vizitat 
04.09.2013)

9 Nota informativă la Proiectul de lege pentru comple-
tarea unor acte legislative // http://demo.rt.md/cnp/index.
php?option=com_k2&view=item&task=download&id=918
&Itemid=35&lang=ro (vizitat 04.09.2013)

10 Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova. Di-
recţia juridică. Avizul la Proiectul de lege pentru modifica-
rea şi completarea Codului penal nr.985-XV din 18.04.2002 
(nr.1246 din 08.06.2012) // http://parlament.md/Procesul-
Legislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/Legislati-
vId/1230/Default.aspx (vizitat 04.09.2013)

11 Comisia Europeană. Bruxelles, 13.11.2012 COM(2012) 
655 final. Recomandare de decizie a Consiliului Uniunii 
Europene de autorizare a Comisiei Europene să participe, 
în numele Uniunii Europene, la negocierile referitoare la o 
Convenţie internaţională a Consiliului Europei privind lupta 
împotriva manipulării rezultatelor sportive // http://eur-lex.
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Adnotare
Fenomenul complex „putere de stat” constituie 

obiectul de reglementare a dreptului constituţional. 
Iar statul de drept şi democratic are la bază un şir de 
principii constituţionale, inclusiv şi cel al separării 
puterilor în stat – în putere legislativă, putere execu-
tivă şi putere judecătorească.

Aşadar, autoritatea judecătorească realizează func-
ţiile puterii judecătoreşti în stat. Pe motiv ce tot mai 
insistent se cristalizează statul de drept şi democratic, 
se evidenţiază şi, totodată, creşte rolul autorităţii ju-
decătoreşti în societate. S-a lărgit şi sfera de extindere 
a activităţii puterii judecătoreşti, inclusiv a contencio-
sului administrativ, sub incidenţa căruia cad şi actele 
autorităţilor administraţiei publice centrale.

Tot mai pronunţate sunt demersurile cetăţenilor 
către puterea judecătorească privind restabilirea drep-
turilor lor legitime, încălcate, inclusiv şi de autorită-
ţile statului.

Toate acestea denotă rolul crescând al puterii jude-
cătoreşti, al instanţelor judiciare implicate în săvârşirea 
actului de justiţie, în edificarea, în consecinţă, a statului 
de drept şi democratic, a asigurării respectării demni-
tăţii umane, a drepturilor şi libertăţilor personalităţii 
umane ca valori supreme garantate de către stat.

Din aceste considerente, studiul ştiinţific al auto-
rităţii judecătoreşti ca instituţie distinctă a dreptului 
constituţional se impune cu necesitate.

Vom observa, cât priveşte reglementarea legală a 
puterii judecătoreşti, apoi, practic constituţiile statelor 

sunt unanime. Însă tratarea doctrinară diferă de la autor 
la autor. Aşa, unii constituţionalişti doar enumeră prin-
cipiile care guvernează activitatea judecătorească şi 
analizează organele judecătoreşti, alţii mai examinează 
şi statutul juridic. Alt grup include şi specificul activi-
tăţii judecătoreşti. Al treilea grup include şi raporturile 
autorităţii judecătoreşti cu celelalte autorităţi statale.

Scopul studiului este de a examina autoritatea jude-
cătorească ca ramură a puterii de stat în integralitatea sa 
complexă, ca veritabilă instituţie a dreptului constituţi-
onal. Acest scop îl vom materializa studiind reglemen-
tările legale, în primul rând, a celor constituţionale şi, 
respectiv, abordările doctrinelor constituţionale.

Din aceste perspective, divizăm articolul în două 
părţi, ambele inerente puterii judecătoreşti, şi anume:

I. Autoritatea judecătorească – funcţie distinctă a 
statului în cadrul separaţiei puterilor în stat; II. auto‑
ritatea judecătorească – sistem distinct al organelor 
statului.

La elaborarea articolului, am apelat la reglementă-
rile constituţionale, la lucrările în domeniul dreptului 
constituţional ale autorilor: Victor Popa, Ion Guceac, 
Teo Cârnaţ; Ion Deleanu, Ioan Muraru, Genoveva 
Vrabie ş.a.

Autoritatea judecătorească – funcţie distinctă I. 
a statului în cadrul separaţiei puterilor în stat
1. Identificarea terminologiei şi definirea auto-

rităţii judecătoreşti
Evoluţia teoriei separaţiei puterilor în stat a atras 

după sine şi evoluţia practicilor şi explicaţiilor privind 

AuTORITATEA  juDECăTOREASCă – VERITABILă 
INSTITuŢIE  DE  REALIZARE  A  RAMuRII PuTERII 

DE  STAT  îN  CONDIŢIILE  EDIFICăRII  
STATuLuI  DE  DREPT

Alexandru ArSEnI,
doctor în drept, conferenţiar universitar, membrul Consiliului Superior al Magistraturii

REZuMAT 
Statul de drept şi democratic impune aplicarea principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat. În 

realitate, separaţia puterilor este o justificare a unui scop politic concret: să slăbească guvernanţii în ansamblul 
lor, limitându-i pe unii prin alţii. Aceasta înseamnă: a) separaţia parlamentului vizavi de guvern, care se referă 
la guvernanţi în sensul larg al cuvântului; b) separaţia judecătorilor în raport cu aceşti guvernanţi, care permite 
controlul acestora prin judecători independenţi.

Cuvinte-cheie: putere judecătorească, autoritate judecătorească, autoritate jurisdicţională, putere jurisdic-
ţională, sistem, funcţie, principii, magistraţi, judecători, justiţie, dreptate.

SuMMARY 
The law and democratic state imposes the application of the principle of separation and equilibrium of the 

state authority. In reality, the separation of authority is a justification of a concrete political goal: to weaken the 
ruling class on the whole, limiting some of them by means of others. This means: a) separation of the parliament 
from the government, referring to the governing class in the wide meaning of the word; b) separation of judges 
in relation to  the these governing entities, permitting to control them by means of independent  lawyers.

Key-words: judicial power, legal authority, jurisdictional authority, system, function, principles, magistrates, 
judges, justice, justness.
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puterea judecătorească. Faptul vizat a dus la utilizarea 
terminologiei diferite sub care această „putere” este 
exprimată atât în teoriile constituţionale, cât şi în doc-
trină.

Astăzi întâlnim sintagmele: „putere judecătoreas-
că”, „autoritate judecătorească”, „putere jurisdicţio-
nală”, „autoritate jurisdicţională”.

Aşa, spre exemplu, în art.6 din Constituţia Repu-
blicii Moldova, întâlnim expresia „putere judecăto-
rească”, iar capitolul IX, titlul III din Constituţie este 
intitulat „Autoritatea judecătorească”1.

Respectiv, nici doctrina constituţională nu înregis-
trează unanimitate, plecând de la considerarea tuturor 
acestor sintagme ca sinonime, până la utilizarea doar 
a uneia dintre ele. Spre exemplu, V.Popa subliniază că 
„Termenul de autoritate sau putere judecătorească/ju-
risdicţională atestă faptul că organele competente din 
această structură participă la realizarea puterii de stat, 
activitatea jurisdicţională fiind al treilea component al 
ei, dacă ne vom conduce de principiul separării pute-
rilor în stat”2.

După cum vedem, autorul pune semnul egalită-
ţii între aceste patru sintagme. Pe când Ion Guceac 
utilizează doar sintagma „puterea judecătorească” ca 
parte a suveranităţii ori a puterii de stat şi o consecinţă 
a fi „dreptul unei societăţi organizate, al unui stat de 
a împărţi dreptatea”3. Termenul „putere judecătoreas-
că” este utilizat de autor frecvent4.

În doctrina românească, acest subiect este examinat 
doar de către Ioan Muraru, potrivit căruia denumirea 
„autoritate judecătorească evocă foarte clar justiţia, 
ca funcţie distinctă şi ca sistem distinct”5. Dezvoltând 
ideea, constituţionalistul percepe, în aşa caz, termenul 
„justiţie” în două sensuri. Într-un sens prin justiţie în-
ţelegem sistemul organelor judecătoreşti, iar într-un 
al doilea sens, înţelegem activitatea de soluţionare a 
proceselor civile, administrative, comerciale, penale, 
de muncă etc., de aplicare de sancţiuni, de restabilire 
a drepturilor şi intereselor legitime încălcate6.

Într-adevăr, „autoritatea judecătorească” prin sis-
temul organelor, care o alcătuiesc, realizează în prac-
tică funcţia jurisdicţională a statului, adică puterea 
judecătorească.

La rândul său, constituţionalistul I.Guceac vede în 
„puterea judecătorească” „un comportament al puterii 
de stat care reprezintă dreptul unei societăţi organizate 
în stat de a asigura dreptatea şi echitatea socială, pre-
cum şi protecţia drepturilor legitime ale societăţii”7.

Cât ne priveşte, considerăm că aceste sintagme 
nu sunt sinonime. Astfel sintagmele „putere judecă-
torească” şi „putere jurisdicţională” exprimă/sunt ca-
racteristicile imanente statului ca instituţie şi care nu 
se materializează de la sine, ci numai prin intermediul 
unor organisme instituţionalizate numite şi „autori-
tăţi”.

Iată din ce considerente termenii „autoritate jude-

cătorească” şi „autoritate jurisdicţională” sunt adec-
vaţi menirii lor pentru a pune în practică „puterea 
judecătorească” nepalpabilă în esenţa ei. Fără auto-
rităţile judecătoreşti „puterea judecătorească” rămâne 
o simplă formulă teoretică, inaptă să se realizeze sin-
gură în viaţă.

Considerăm că autoritatea judecătorească repre‑
zintă unitatea corpului de magistraţi (judecători) în‑
cadraţi în sistemul distinct al organelor judecătoreşti, 
chemaţi prin realizarea puterii judecătoreşti, în con‑
formitate cu prevederile Constituţiei şi altor legi să 
săvârşească actul de justiţie, să facă dreptate.

În limbaj obişnuit, a face justiţie înseamnă a face 
dreptate. Într-o definiţie doctrinară, noţiunea de justi-
ţie „semnifică, de fapt, actul de dreptate înfăptuit de 
magistrat în litigiul ce opune două părţi cu interese 
contrarii, litigii cu a cărui soluţionare a fost sesizat, 
potrivit procedurii legale”8.

2. Specificul activităţii judecătoreşti
Justiţia s-a impus din cele mai vechi timpuri ca o 

funcţie de judecare a proceselor şi de reprimare a ac-
telor şi persoanelor care produc pagube şi suferinţe 
altora prin încălcarea regulilor sociale convenite sau 
stabilite. Justiţia şi-a îmbogăţit conţinutul, ea privind 
direct chiar exerciţiul puterii politice, în sensul efec-
tuării controlului asupra modului cum guvernanţii 
acţionează în limitele dreptului, adică în realizarea 
principiului legalităţii.

Statul de drept ca atare a devenit de neconceput 
fără justiţie, lipsa justiţiei veritabile însemnând arbi-
trariu şi nedreptate. Dacă „viaţa socială trebuie să se 
desfăşoare potrivit constituţiei şi legilor, în mod firesc 
trebuie să existe o funcţie (o putere, o autoritate), care 
să le cunoască şi să le poată interpreta şi aplica con-
cret atunci când sunt încălcate, când deci drepturile şi 
libertăţile cetăţenilor sunt periclitate, neglijate”9.

Această funcţie a fost şi este încredinţată unei au-
torităţi distincte, învestită cu puteri statale care-i dau 
eficienţă şi care trebuie să fie independentă şi imparţi‑
ală. De altfel, este „îndeobşte cunoscut şi admis că nu 
poţi fi judecător în propria cauză, pentru că, obiectiv, 
nu poţi fi nici independent, nici imparţial. Actul de 
justiţie poate fi înfăptuit numai de un al treilea”10.

Prin actul de justiţie, înfăptuit în numele legii, „ju-
decătorul stabileşte ce este legal şi ce nu concură cu 
prevederile legale, restabileşte drepturile încălcate şi 
sancţionează juridic pe cel vinovat”11.

Concepută astfel, ca o funcţie realizată indepen-
dent şi imparţial, justiţia s-a impus ca o idee şi o re-
alitate în care oamenii cred că-i poate apăra, atunci 
când drepturile lor legitime sunt încălcate, ca simila-
rul dreptăţii mereu triumfătoare. Latinii spuneau „Fiat 
justiţia pereat mundus” (justiţia să-şi urmeze cursul ei, 
chiar dacă lumea ar fi să piară). Acest dicton a deve-
nit preferat în legătură cu justiţia. Semnificaţia acestui 
dicton este aceea „că precum veşnica dreptate a dum-
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nezeirii e neclintită în fermitatea ei, dezvăluindu-se 
în orice condiţii, chiar ale prăbuşirii întregii lumi, tot 
aşa judecătorul care se ocupă de un anume caz trebuie 
să-1 ducă la bun sfârţit şi să-1 rezolve după cum îl 
îndeamnă ştiinţa şi conştiinţa, chiar dacă între timp ar 
veni sfârşitul lumii cu toate grozăviile sale”12.

În principiu „rolul principal în înfăptuirea justiţiei 
îl au organele judecătoreşti care soluţionează litigiile 
civile, penale şi de altă natură”13.

În spiritul ideii de justiţie, s-au dezvoltat însă şi 
activităţi înfăptuite de alte organisme decât instan-
ţele judecătoreşti care presupun – mai accentuat sau 
nu – folosirea aceloraşi reguli judecătoreşti. În sco-
pul articulării lor cu justiţia, se vorbeşte de activităţi 
jurisdicţionale, de unde şi denumirea de putere (au-
toritate) jurisdicţională*. Cuvântul jurisdicţională a 
devenit preferabil cuvântului judiciar, care se aplică 
numai unei categorii de jurisdicţii. În acest sens, sunt 
interesante dispoziţiile art.112 din Constituţia Olan-
dei, potrivit cărora:

„Incumbă puterii judiciare de a judeca litigiile – 
privind drepturile civile şi cele de creanţă.

Legea poate conferi fie puterii judiciare, fie – 
unor jurisdicţii care nu fac parte din puterea judiciară 
sarcina de a judeca litigiile care nu rezultă din rapor-
turile juridice civile. Legea reglementează procedura 
de urmat şi consecinţele deciziilor”.

Exprimarea autoritate jurisdicţională nu dimi-
nuează rolul justiţiei, ci evidenţiază similitudinea de 
conţinut şi principii între mai multe activităţi care se 
impun, atunci când legile nu sunt executate. Justiţia 
rămâne partea substanţială a activităţii jurisdicţiona-
le. De aici şi „preocuparea firească pentru teoretiza-
rea justiţiei pentru că restul activităţii jurisdicţionale 
împrumută trăsăturile şi principiile acesteia, la di-
mensiuni reduse desigur, ştiut fiind că peste tot este 
vorba de litigii, de procese. Asemenea litigii opun fie 
persoane fizice, fie persoane juridice, fie asemenea 
persoane şi autorităţi (guvernanţi), fie numai autori-
tăţi. Ele se supun examinării şi rezolvării membrilor 
jurisdicţiilor, de regulă magistraţi, de către cei inte-
resaţi”14.

Membrii jurisdicţiilor, pentru a aplica legea la ca-
zurile concrete ce le sunt deduse spre rezolvare, mai 
întâi interpretează legile, contractele sau convenţiile 
ce sunt invocate, le stabilesc sensul lor oficial. An-
samblul judecăţilor lor formează jurisprudenţa, care 
limpezeşte textele obscure, ambigue, cu mai multe 
sensuri sau lacune şi uneori le completează. Desigur, 
este important a ști până unde pot merge jurisdicţiile 
în completarea lacunelor legii. Problema se pune pen-
tru că rolul justiţiei este de a aplica dreptul, şi nu de a 
crea drept. 

Statul de drept implică obligativitatea respectării 
şi aplicării constituţiei şi legilor. Judecătorul interpre-
tează legea şi o aplică, dar nu creează drept. El aplică 

dreptul creat de către parlament, el nu poate înlătura 
o lege pe motiv că nu-i de acord cu ea, din diferite 
motive reale sau pur sentimentale, ştiut fiind că „dura 
lex sed lex”.

Justiţia este o „activitate de rezolvare a litigiilor, 
în litera şi spiritul legilor, obiceiului, convenţiilor şi 
contractelor. Cel care înfăptuieşte justiţia caută să 
afle adevărul în procesul respectiv pentru a identifica 
exact încălcarea legii, victimele, cauzalitatea, răspun-
derea şi responsabilii” 15.

În urma judecăţii se dau hotărâri, în care se sta-
bilesc drepturi şi obligaţii pentru subiecții de drept, 
participanţi în proces, se aplică sancţiuni, se stabilesc 
despăgubiri, se dau ordine de executare atât părţilor 
în proces, cât şi autorităţilor publice. Hotărârile jude-
cătoreşti trebuie să fie respectate şi executate de către 
cetăţeni şi autorităţile publice.

Aşa, potrivit art.120 din Constituţia Republicii 
Moldova, „Este obligatorie respectarea sentinţelor şi 
a altor hotărâri definitive ale instanţelor judecătoreşti, 
precum şi colaborarea solicitată de acestea în timpul 
procesului, al executării sentinţelor şi a altor hotărâri 
judecătoreşti definitive”.

3. Principiile fundamentale care guvernează 
autoritatea judecătorească

A. Identificarea şi clasificarea principiilor
Pentru ca justiţia să-şi poată înfăptui misiunea, ea 

trebuie să se bizuie pe anumite principii şi cunoaşte 
o anumită structură organizatorică. În paragraful dat, 
vom analiza doar problematica legată de principii, iar 
structura organizatorică va fi examinată în partea a 
doua a cercetării.

Vom observa de la bun început că atât doctrina au-
tohtonă, cât şi cea română se confruntă cu următoare-
le probleme: a) definirea principiilor; b) identificarea 
principiilor şi clasificarea principiilor.

a) Cât priveşte prima problemă, apoi doar consti-
tuţionaliştii I.Guceac şi I.Deleanu dau definiţie princi-
piilor, dar şi ei cuprind sfere diferite.

Aşa, în opinia prof. I.Guceac, „principiile de or-
ganizare şi realizare a puterii judecătoreşti reprezin-
tă anumite reguli cu caracter general pe baza cărora 
sunt organizate şi îşi exercită atribuţiile prevăzute de 
lege instanţele prin care se realizează puterea judecă-
torească, raporturile dintre aceste instanţe şi cele care 
apar în raport cu alte organe ale statului, instituţii şi 
organizaţii nestatale, precum şi cu cetăţenii”16.

Observăm că autorul recunoaşte două categorii de 
principii, şi anume: principii a) de organizare; b) de 
realizare a puterii judecătoreşti.

Pe când I.Deleanu, operând cu expresia „principii 
generale ale organizării judecătoreşti”, consideră că 
ele sunt „acele reguli esenţiale prevăzute de Consti-
tuţie şi de legile organice care stau la baza organizării 
justiţiei, în scopul asigurării funcţiei acesteia – soluţi-
onarea litigiilor ivite între subiecții de drept sau rezol-
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varea cererilor acestora în condiţiile legii – , protecţia 
persoanelor faţă de manifestările abuzive ale celor-
lalte autorităţi publice şi salvgardarea prin mijloace 
proprii şi specifice, a ordinii de drept”17.

Vom observa, pe de o parte, că doctrinarul identi-
fică două categorii de principii: I) principii cu putere 
constituţională; II) principii ce degajă din legile orga-
nice, acestea din urmă nefiind examinate.

Iar, pe de altă parte, el se referă doar la „prin-
cipiile generale ale organizării judecătoreşti” lăsând 
în afara examinării „principiile realizării puterii ju-
decătoreşti”. În schimb, identifică funcţiile autorită-
ţii judecătoreşti, a justiţiei în genere. Din definiţie 
identificăm trei funcţii ale autorităţii judecătoreşti 
realizate în condiţiile legii, şi anume: a) soluţionarea 
litigiilor ivite între subiecții de drept sau rezolva-
rea cererilor acestora; b) protecţia persoanelor faţă 
de manifestările abuzive ale autorităţilor publice;           
c) salvgardarea prin mijloace proprii şi specifice, a 
ordinii de drept.

Cât ne priveşte, considerăm că principiile genera‑
le care guvernează autoritatea judecătorească sunt 
acele reguli esenţiale prevăzute de Constituţie şi de 
legile organice privitoare la organizarea şi funcţiona‑
rea autorităţii judecătoreşti întru realizarea justiţiei 
în spiritul statului de drept şi democratic.

b) Identificarea şi clasificarea principiilor este cea 
de-a doua problemă în doctrina constituţională. Aici 
avem autori care examinează fie doar principiile ce ţin 
de realizarea justiţiei; fie doar pe cele ce ţin de organi-
zarea judecătorească; fie le examinează într-o formu-
lă, fără detaşare şi, în fine, unii care dau o clasificare a 
acestor principii, examinându-le separat.

Aşa, autorii care examinează doar principiile care 
guvernează activitatea judecătorească se opresc la ur-
mătoarele:

„1) Judecătorii sunt independenţi şi se supun numai 
legii; 2) Nimeni nu este mai presus de lege, justiţia 
se înfăptuieşte în mod egal, fără nici o discriminare;       
3) Şedinţele de judecată sunt în principiu publice, iar 
dezbaterile au loc în contradictoriu; 4) Procedura ju-
diciară se desfăşoară în limba română, fiind asigurate, 
în acelaşi timp, drepturile minorităţilor naţionale refe-
ritoare la folosirea limbii materne; 5) Părţile au drep-
tul să fie reprezentate, după caz, asistate de apărător 
pe tot parcursul procesului; 6) Împotriva hotărârilor 
judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public 
pot exercita căile de atac, în condiţiile legii”18.

La acestea se mai adaugă: „principiul legalităţii; 
prezumţia nevinovăţiei”19.

În mod aparte, constituţionalistul I.Deleanu exa-
minează doar principiile generale ale organizării ju-
decătoreşti, ele fiind următoarele: „1) constituirea 
ierarhică a instanţelor judecătoreşti şi dublul grad de 
jurisdicţie; 2) Jurisdicţiile sunt stabilite numai prin 
lege; 3) Constituirea jurisdicţiilor de drept comun şi 

a jurisdicţiilor speciale; 4) Interzicerea instanţelor ex-
traordinare”20.

Cea de-a treia grupă de doctrinari nu face distincţie 
între aceste două categorii de principii şi le examinea-
ză sub titulatura „principiile generale de înfăptuire a 
activităţii jurisdicţionale. Printre acestea sunt:

„Principiile generale de înfăptuire a activităţii ju-
risdicţionale sunt: a) principiul legalităţii; b) înfăp‑
tuirea justiţiei în numele legii; c) dreptul la apărare;    
d) principiul contradictorialităţii; e) prezumţia de 
nevinovăţie; f) egalitatea cetăţenilor în faţa instanţe‑
lor judecătoreşti; g) realizarea justiţiei exclusiv prin 
autorităţile prevăzute în Constituţie şi în legi specia‑
le; h) interzicerea înfiinţării de instanţe extraordinare; 
i) independenţa, inamovibilitatea judecătorilor şi su‑
punerea acestora numai legii; j) garantarea exercitării 
căilor de atac în condiţiile legii; k) accesul la justiţie; 
l) principiul publicităţii şedinţelor de judecată ”21.

Şi, în fine, opinia care dă o clasificare a principi-
ilor, identificând două grupe de principii: a) principii 
de organizare a sistemului; b) care guvernează întreg 
procesul de realizare a justiţiei.

Astfel, doctrinarul rus V.Tumanov distinge două 
categorii de principii „a) de organizare a sistemului 
judecătoresc (înfăptuirea justiţiei numai de instanţe-
le judecătoreşti; neadmiterea susţinerii unor tribunale 
speciale, participarea populaţiei la procesul de reali-
zare a justiţiei; accesul general şi egal la justiţie) şi b) 
care guvernează întreg procesul de realizare a justiţiei 
(garantarea jurisdicţiei, publicitatea şedinţelor judecă-
toreşti, oralitatea procesului judiciar, competitivitatea, 
dreptul la apărare, prezumţia nevinovăţiei, neadmite-
rea judecării repetate pentru una şi aceeaşi faptă să-
vârşită, motivarea acţiunilor puterii judecătoreşti)”22.

Concluzionând, vom menţiona că într-adevăr sunt 
principii prevăzute de Constituţie atât cât priveşte 
principiile care guvernează întregul proces de reali-
zare a justiţiei, cât şi principiile de organizare a siste-
mului judecătoresc, pe de o parte, iar pe de altă parte, 
unele principii sunt reglementate de legile organice.

Din categoria principiilor generale ale organizării 
judecătoreşti, reglementate constituţional, distingem: 
a) Constituirea ierarhică a instanţelor judecătoreşti şi 
dublul grad de jurisdicţie; 2) Jurisdicţiile sunt stabi-
lite numai prin lege; 3) Constituirea jurisdicţiilor de 
drept comun şi a jurisdicţiilor speciale; 4) Interzicerea 
instanţelor extraordinare. Aceste principii generale, 
constituţionale, vor fi examinate în partea a doua a 
articolului.

Din categoria principiilor fundamentale, potrivit 
cărora se realizează justiţia, fac parte: 1) Principiul le-
galităţii; 2) Independenţa judecătorului; 3) Neretroac-
tivitatea legii; 4) Prezumţia de nevinovăţie; 5) Acce-
sul liber la justiţie; 6) Garantarea dreptului la apărare; 
7) Justiţia este unică şi egală pentru toţi; 8) Folosirea 
limbii oficiale şi dreptul la interpret; 9) Caracterul pu-
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blic al dezbaterilor judiciare; 10) Folosirea căilor de 
atac.

B. Expunerea esenţei principiilor enunţate
1. Principiul legalităţii
Este un principiu care, în mod firesc, excede justi-

ţia, fiind de esenţa statului de drept. Are însă o evidentă 
aplicabilitate în domeniul justiţiei, şi anume, sub două 
mari aspecte: legalitatea instanţelor judecătoreşti; le-
galitatea infracţiunilor şi a pedepselor. Cât priveşte 
primul aspect, vom reţine că pot îndeplini funcţii ju-
risdicţionale numai acele autorităţi statale cărora con-
stituţia şi legile le recunosc asemenea calităţi. Apoi că 
instanţele judecătoreşti pot rezolva procese numai în 
limita competenţei conferite de lege23.

Sub cel de al doilea aspect, vom observa că nu 
există infracţiuni decât dacă este prevăzută de lege şi 
că nu există pedeapsă decât dacă este prevăzută de 
lege.

Independenţa justiţiei. Justiţia trebuie să răspun-
dă unor exigenţe fundamentale. Independenţa justiţiei 
ţine de separaţia/echilibrul puterilor în stat, vorbindu-
se de independenţa autorităţii jurisdicţionale. Ea „ex-
primă posibilitatea de protecţie a guvernanţilor, fiind 
în fond o garanţie în faţa abuzurilor puterilor autori-
tăţilor. Desigur, independenţa judecătorului este sub-
stanţial tributară caracterului moravurilor şi tradiţiilor 
specifice fiecărei ţări, ea nu poate fi garantată absolut 
prin lege”24.

Judecătorul el însuşi dă, în ultimă instanţă, strălu-
cire independenţei sale, prin profesionalism, moralita-
te, caracter, deontologie. Este interesant şi semnifica-
tiv citatul din procedura civilă al prof. V.Ciobanu, în 
sensul căruia „Pentru a fi magistrat, nu trebuie să fii 
mai puţin om. De aceea el trebuie să dispună de liber-
tatea de expresie, de opinie, de asociere. Dar fiecare 
profesie are servituţile sale, iar pentru un magistrat se 
pretinde un anume gen de sobrietate care vizează an-
gajamentele sale publice”. Constituţia României sta-
bileşte în art.123 (2) că judecătorii sunt independenţi 
şi se supun numai legii. Aşa cum se precizează clar în 
doctrină, independenţa este o noţiune indivizibilă, fi-
ind indispensabil pentru o bună justiţie ca magistratul 
să fie independent, atât faţă de celelalte puteri, cât și 
faţă de colegii săi şi faţă de justiţiabili.

În opinia prof. I.Deleanu, „Independenţa justiţiei 
– căci justiţia este înfăptuită de judecători – constituie 
nu numai condiţia pentru buna funcţionare a acesteia, 
dar – şi mai ales – garanţia libertăţii individului şi a 
protecţiei lui în faţa puterii”25. Iată de ce, pe de o par-
te, art.123 alin.(2) din Constituţie, iar pe de altă parte, 
art. 3 din Legea nr. 92-1992 proclamă independenţa 
judecătorilor şi supunerea lor numai în faţa legii.

2. Independenţa judecătorului și supunerea lui 
numai legii. Prof. I.Deleanu porneşte de la formula 
„Independenţa justiţiei – căci justiţia este înfăptuită 
de judecători – constituie nu numai condiţia necesa-

ră pentru buna fundamentare a acestora, dar – şi mai 
ales – garanţia libertăţii individului şi a protecţiei lui 
în faţa puterii”26. Totuşi „independenţa justiţiei” ca ra-
mură a puterii de stat, sau „independenţa judecătoru-
lui” în procesul săvârşirii actului de justiţie?

Iată de ce, pe de o parte, art.116 alin.(1) din Con‑
stituţie, iar pe de alta, art.1 alin(3) din Legea cu pri‑
vire la statutul judecătorului proclamă independenţa 
judecătorilor şi supunerea lor numai faţă de lege27.

Analizând textul constituţional, constatăm urmă-
toarele garanţii ale independenţei judecătorului:

a) Inamovibilitatea. Astfel, potrivit art.116 alin.(1) 
din Constituţie, judecătorii instanţelor judecătoreşti 
sunt inamovibili. Iar art.123 alin.(1) din Constituţie 
stabileşte că numirea, transferarea, detaşarea, promo-
varea în funcţie şi aplicarea de măsuri disciplinare 
faţă de judecători ţine de competenţa Consiliului Su-
perior al Magistraturii. Mai mult ca atât, promovarea 
şi transferarea judecătorilor se face numai cu acordul 
acestora, – art.116 alin.(5), iar sancţionarea lor se face 
în conformitate cu legea – art.116 alin.(16) din Con-
stituţie; 

b) Funcţia de judecător este incompatibilă cu exer-
citarea oricărei alte funcţii retribuite, cu excepţia ac-
tivităţii didactice şi ştiinţifice; – art.116 alin.(7) din 
Constituţie; c) Interdicţia ca judecătorul să facă parte 
din partidele politice – art.8 alin.(1) lit.c) din Legea 
cu privire la statutul judecătorului. În Constituţia Ro-
mâniei, prin art.148 alin.(1), este stipulată prevederea 
potrivit căreia revizuirea Constituţiei sub aspectul in-
dependenţei justiţiei este imposibilă28.

Ca atare, în rezolvarea litigiilor, judecătorul nu 
poate primi nici un fel de ordine, instrucţiuni, indica-
ţii, sugestii, sau alte asemenea impulsuri privind solu-
ţia pe care trebuie să o dea.

Independenţa judecătorului, de altfel independenţa 
justiţiei, ţine de chiar separaţia puterilor în stat, vor-
bindu-se de independenţa autorităţii jurisdicţionale. 
Ea exprimă posibilitatea de protecţie a guvernanţilor, 
fiind în fond o garanţie în faţa abuzurilor puterilor. 
Totuşi, regulile constituţionale cuprind garanţii ale 
independenţei judecătorilor printre care condiţiile de 
recrutare, inamovibilitatea, avansarea şi controlul re-
prezintă un interes aparte.

Recrutarea judecătorilor este o garanţie a indepen-
denţei acestora. În unele state, judecătorii sunt aleşi, 
prin vot universal, la fel ca deputaţii. Sistemul alegerii 
nu este însă considerat ca dând bune rezultate pentru 
motivul că nu dă garanţii autorităţii judiciare. În siste-
mul alegerii, judecătorii trebuie să se alieze partidelor 
politice, cu toate dezavantajele ce rezultă de aici.

Recrutarea judecătorilor prin concurs, în care nu-
mirea se face în ordinea rezultatelor, este considerată 
potrivită. Comisiile de concurs trebuie să cuprindă 
universitari, jurişti profesionişti, magistraţi recunos-
cuţi, fapt ce asigură din start independenţa.
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În multe state, judecătorii sunt numiţi, de regulă, 
de către executiv.

În ţara noastră, potrivit proiectului de constituţie, 
judecătorii vor fi numiţi de şeful de stat la propunerea 
Consiliului Superior al Magistraturii29.

Inamovibilitatea este o puternică garanţie a in-
dependenţei judecătorului. Potrivit acestui principiu, 
judecătorul nu poate fi nici revocat, nici retrogradat, 
nici transferat pe un post echivalent, nici avansat fără 
consimţământul său. Inamovibilitatea pune magistra-
ţii la adăpost de orice revocare şi transferare impusă, 
în afară de greşeli foarte grave şi după o procedură 
jurisdicţională.

Cât priveşte avansarea magistraţilor, pentru a nu 
depinde de executiv, trebuie avute în vedere două re-
guli, şi anume: ea să revină numai corpului magis-
traţilor; limitarea treptelor; şi consecinţelor avansării, 
în sensul de a se face cât mai puţine diferenţieri în 
carieră.

Desigur, un rol important în asigurarea indepen-
denţei judecătorilor îl are controlul hotărârilor ju-
decătoreşti. Acest control trebuie efectuat numai de 
instanţe judecătoreşti şi numai după proceduri juris-
dicţionale.

Astfel realizate lucrurile, se poate vorbi de inde-
pendenţa justiţiei în faţa legislativului şi a executivu-
lui.

3. neretroactivitatea legii
Constituţia consacră în alin.(2) art.15 un princi-

piu de drept de incontestabilă tradiţie, actualitate şi 
justiţie, şi anume – neretroactivitatea legii. Este, fără 
îndoială, recunoscut că o lege odată adoptată produ-
ce şi trebuie să producă efecte pentru viitor. Aceasta 
pentru simplul motiv că legea se adresează subiecților 
de drept, permiţând sau interzicând şi, bineînţeles, 
sancţionând atitudinile deviante. Or, este absurd să se 
pretindă unui om, în general unui subiect de drept, să 
răspundă pentru o conduită ce a avut-o anterior intră-
rii în vigoare a unei legi care reglementează această 
conduită. Subiectul de drept nu putea să prevadă ce va 
reglementa legiuitorul, iar comportamentul său este 
normal şi firesc, dacă se desfăşoară în cadrul ordinii 
de drept în vigoare. Principiul neretroactivităţii legii 
este formulat în Codul civil, art.1, în sensul căruia 
„legea dispune numai pentru viitor, ea nu are pute-
re retroactivă”, precum şi în Codul penal, art. 11, în 
sensul căruia „legea penală nu se aplică faptelor care, 
odată ce au fost săvârşite, nu erau prevăzute ca infrac-
ţiuni”30. Faţă de principiul potrivit căruia legea produ-
ce efecte juridice numai pentru viitor, s-au impus în 
practica judiciară şi, desigur în legislaţie, două mari 
excepţii, şi anume cea privind aplicarea legii penale 
mai blânde şi cea privind legile penale interpretati-
ve. Alin.(2) art.15 prevede numai excepţia legii pena-
le mai favorabile. Cealaltă ipoteză rămâne valabilă, 
ca fiind însă la dispoziţia autorităţii statale, căreia îi 

revine atribuţia interpretării general obligatorii a le-
gilor. Această ipoteză însă nu este în fond o excep-
ţie de la neretroactivitatea legii, întrucât interpretarea 
general obligatorie, ca orice interpretare de altfel, 
lămureşte înţelesul normei interpretate, dacă nici nu 
adaugă şi nici nu modifică acest înţeles, ci îl clarifică, 
în funcţie de diversitatea situaţiilor pe care norma le 
reglementează. Deci, prin interpretare se explicitea-
ză conţinutul pe care norma interpretată 1-a avut „ab 
initio”. Orice act de aplicare a unei norme de drept 
presupune interpretarea ei prealabilă, spre a se stabili 
dacă este sau nu este aplicabilă situaţiei juridice avu-
te în vedere. Interpretarea general obligatorie asigu-
ră obligativitatea unei asemenea interpretări pentru a 
curma astfel conflictele de interpretare, produse sau 
posibile. De regulă, o asemenea interpretare este de 
competenţa organului care a emis norma, dar acesta, 
mai ales dacă este organul legiuitor – poate adăuga la 
normă, tocmai în scop de clarificare, anumite reguli 
subsidiare, noi; în această ipoteză, este necesar însă 
de distins între ceea ce constituie interpretare – stricto 
sensu – de ceea ce reprezintă reguli noi, care, dacă au 
fost consacrate în scopul de a asigura o mai riguroasă 
aplicare a legii, sunt aplicabile numai pentru viitor, 
lovindu-se de principiul neretroactivităţii.

Observând sistemul de drept, în evoluţia şi actua-
litatea sa, vom consemna că alin.(2) art.15 marchează 
o transformare a unui principiu legal într-unul con-
stituţional. Această transformare are importante sem-
nificaţii juridice. Astfel, neretroactivitatea legii, ca 
principiu constituţional, este obligatorie pentru toa-
te ramurile de drept, fără excepţie, nu numai pentru 
acelea care îl prevăd explicit. Apoi, în afara excep-
ţiei stabilite prin Constituţie, nicio altă excepţie nu 
poate aduce limitări acestui principiu constituţional, 
orice alte prevederi legale contrarii trebuind a fi con-
siderate neconstituţionale şi putând fi atacate pe căile 
controlului de constituţionalitate. Principiul neretro-
activităţii legii se prezintă ca o garanţie fundamentală 
a drepturilor constituţionale, îndeosebi a libertăţii şi 
siguranţei persoanei. Valoarea şi actualitatea princi-
piului sunt incontestabile şi de notorietate, orice ate-
nuare a sa semnificând o suprimare sau o limitare a 
drepturilor şi libertăţilor umane.

4. Prezumţia de nevinovăţie
Un principiu deosebit de important pentru garan-

tarea libertăţii individuale şi siguranţei persoanei în-
tr-un regim democratic este prezumţia de nevinovăţie 
până la aducerea probelor capabile să dovedească vi-
novăţia sa”31. În legislaţia naţională, acest principiu 
este formulat în art. 21 din Constituţie care dispune: 
„orice persoană acuzată de un delict este prezumată 
nevinovată până când vinovăţia sa va fi dovedită în 
mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în 
cadrul căruia i s-au asigurat toate garanţiile necesare 
apărării sale”. Prezenta dispoziţie constituţională este 
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prevăzută de Legea privind organizarea judecăto‑
rească (art.7)32.

În viziunea prof. I.Muraru, prezumţia nevinovăţiei 
este un principiu constituţional, potrivit căruia o per-
soană este considerată nevinovată atâta timp cât nu 
s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de 
condamnare. Este una dintre cele mai puternice ga-
ranţii ale demnităţii şi libertăţii umane33. Este prin-
cipiul căruia se subordonează întreaga activitate ju-
risdicţională. Este prevăzut explicit în art.23 (8) din 
Constituţia României.

5. Accesul liber la justiţie
Pe bună dreptate, „În sistemul Constituţiei Româ-

niei, justiţia a devenit una din garanţiile exercitării 
efective a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Acest 
rol se motivează prin locul autorităţilor judecătoreşti 
în sistemul puterilor statale şi prin funcţiile lor. Justi-
ţia se înfăptuieşte în numele legii de către judecători 
care sunt independenţi şi se supun numai legii”34. Ra-
portarea activităţii judecătoreşti numai la lege asigură 
tocmai aplicarea necondiţionată a legii acestor funcţii 
care este asigurată de regulile de desfăşurare a activi-
tăţii de judecată concrete, şi numai a legii. Funcţiile 
justiţiei sunt de a interpreta şi aplica legile la cazurile 
de a judeca şi a aplica sancţiuni, de a face dreptate. 
Realizarea corectă, printre care menţionăm publici-
tatea, oralitatea şi contradictorialitatea dezbaterilor, 
obligaţia de motivare a hotărârilor, posibilitatea exer-
citării căilor de atac etc.

Potrivit acestui principiu, oricine are acces la justi-
ţie: cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid. El per-
mite accesul la justiţie pentru apărarea oricărui drept 
sau libertate şi a oricărui interes legitim, fără deosebire 
dacă acestea rezultă din Constituţie sau din alte legi.

S-ar putea pune întrebarea: De ce în Constitu-
ţie se foloseşte expresia „interese legitime”? Nu ar 
fi aceasta o restrângere a posibilităţii de a acţiona 
în justiţie şi deci nu ar fi fost suficient doar terme-
nul „interese”? Explicaţia este simplă. „Constituţia 
şi legile nu apără şi nu garantează orice interese, ci 
numai acele interese care se întemeiază pe drept, pe 
cutumă, în general pe izvoare de drept. Interesele ne-
legitime nu pot şi nu trebuie ocrotite, ele fiind con-
trare legalităţii şi statului de drept”35.

6. Garantarea dreptului la apărare
Acest drept urmează în chip firesc după exercita-

rea dreptului înscris în art.20 din Constituţie. Dreptul 
la apărare este reglementat de art.26 al Constituţiei 
Republicii Moldova.

Dreptul la apărare prezintă egal interes pentru în-
treaga activitate judiciară. Într-o accepţie largă, acest 
drept cuprinde „Totalitatea drepturilor şi regulilor 
procedurale care oferă persoanei posibilitatea de a se 
apăra împotriva acuzaţiilor ce i se aduc, să conteste 
învinuirile, să scoată la iveală nevinovăţia sa”36.

Acest drept, după conţinutul său, are, în viziunea 

prof. I.Guceac, „un caracter complex: în primul rând, 
include un sistem de drepturi şi reguli procedurale, 
care oferă persoanei posibilitatea de a se apăra împo-
triva acuzaţiilor ce i se aduc. În acest scop, persoana 
căreia i se impută învinuirea se poate baza pe mijloa-
cele proprii, sau poate apela la serviciile unui avocat, 
care să-l asiste pe tot parcursul procesului.

În al doilea rând, dreptul respectiv presupune şi 
neamestecul în activitatea persoanelor, care exercită 
în limitele prevăzute de lege.

În al treilea rând, acesta prevede dreptul fiecărui 
om de a reacţiona independent, prin mijloace legiti-
me, la încălcarea drepturilor şi libertăţilor sale”37.

O componentă a libertăţii persoanei, dar care poa-
te fi considerată şi un drept distinct, este dreptul la 
apărare38. Constituţia Republicii Moldova prevede la 
acest capitol în art.26: „dreptul la apărare este garan-
tat şi fiecare om are dreptul să reacţioneze indepen-
dent prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilor 
şi libertăţilor sale”39.

Dreptul la apărare poate avea o accepţiune restrân-
să (în sensul folosirii unui apărător) şi o accepţiune 
largă. În această din urmă accepţie, „dreptul la apărare 
înseamnă totalitatea drepturilor şi regulilor procedu-
rale, care oferă persoanei posibilitatea de a se apăra 
împotriva acuzaţiilor ce i se aduc, să conteste învinu-
irile, să scoată la iveală vinovăţia sa”40. Acelaşi lucru 
în cauzele civile, unde pârâtul poate folosi toate mij-
loacele procedurale pentru a dovedi netemeinicia pre-
tenţiilor reclamantului, poate apela în aceste situaţii şi 
la serviciile unei persoane calificate.

Dreptul la apărare este un drept fundamental ce-
tăţenesc, de tradiţie în istoria instituţiei drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti. Constituţia îl reglementează 
distinct pentru că, deşi este în strânsă legătură, îndeo-
sebi cu libertatea şi siguranţa persoanei, el prezintă un 
egal interes pentru întreaga activitate judiciară, mai 
exact vorbind, atât pentru procesele penale, cât şi pen-
tru cele civile, comerciale, de muncă, de contencios 
administrativ etc. Cele două alineate ale art. 24 sur-
prind corect conţinutul dreptului la apărare, sub cele 
două noţiuni ale sale. Dreptul la apărare, într-o accep-
ţiune largă, cuprinde totalitatea drepturilor şi regulilor 
procedurale care oferă persoanei posibilitatea de a se 
apăra împotriva acuzaţiilor ce i se aduc, să conteste 
învinuirile, să scoată la iveală nevinovăţia sa. În pro-
cesele civile, comerciale, de muncă, de contencios 
administrativ, dreptul la apărare, ca totalitate de drep-
turi şi reguli procedurale, oferă părţilor posibilitatea 
de a-si valorifica pretenţiile sau de a dovedi netemei-
nicia pretenţiilor adversarului, în această accepţiune 
largă se include şi posibilitatea folosirii avocatului, în 
accepţiunea sa restrânsă dreptul la apărare cuprinde 
doar posibilitatea folosirii unui avocat. Accepţiunea 
restrânsă are însă o mare utilitate, iar alin.(2) insistă 
cu privire la acest aspect. Prima regulă constituţională 



23

Nr. 11, 2013 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

este în sensul că, în proces, părţile au dreptul la asis-
tenţă din partea unui avocat. Suntem deci în prezenţa 
unui drept al persoanei, pe care ea şi-l poate exerci-
ta sau nu, pe riscul său. De aceea, textul vorbeşte şi 
de avocat ales, în sensul că partea în proces (persoa-
na deci) îşi alege ea apărătorul calificat. Există însă 
procese pentru care asistenţa din partea unui avocat 
este obligatorie, adică legea obligă autoritatea publică 
competentă să desemneze un avocat care să apere per-
soana în cauză. Asemenea situaţii pot privi procesele 
penale în care învinuiţii sau inculpaţii sunt minori, sau 
în care se judecă infracţiuni grave. Legile vor trebui, 
așadar, să prevadă expres asemenea situaţii în care 
autorităţile competente au obligaţia să numească din 
oficiu un avocat pentru apărarea persoanei în cauză 
dacă aceasta, din diferite motive, nu-şi alege un avo-
cat. De altfel, aşa cum am explicat deja, o asemenea 
prevedere există chiar în Constituţie – art.23 (5) – în 
legătură cu asistenţa obligatorie din partea unui avo-
cat, în momentul comunicării învinuirii.

Apărarea se realizează în tot cursul procesului (pe-
nal sau civil), direct sau prin intermediul unui avocat, 
ales sau numit din oficiu41.

Dispoziţiile art.24 din Constituţie, care garantează 
dreptul la apărare, consacră un drept fundamental şi, 
totodată, unul dintre principiile de realizare a justiţi-
ei42. Dreptul la apărare este garantat prin modul cum 
sunt organizate şi funcţionează instanţele judecăto-
reşti, prin dispoziţiile procedurale prevăzute de lege 
şi prin asistenta judiciară.

Dreptul la apărare şi-a găsit consacrare şi în nume-
roase documente internaţionale. De exemplu, art. 11 
pct. 1) din Declaraţia Universală se referă la cerinţa 
de a i se asigura persoanei „toate garanţiile necesare 
apărării sale”; art. 14 pct.3) litera “d” din Pactul in-
ternaţional cu privire la drepturile civile şi politice se 
referă la dreptul persoanei de a se apăra ea însăşi sau 
de a avea asistenţa unui apărător.

Art.6 al Convenţiei Europene, considerat un „text 
capital” pentru realizarea unei protecţii eficace a 
drepturilor omului, garantând dreptul persoanei de 
a avea acces la o justiţie echitabilă, precizează, între 
altele, că persoana căreia i se impută săvârşirea unei 
infracţiuni trebuie să dispună de „timpul şi facilită-
ţile necesare pentru pregătirea apărării sale”. Orice 
persoană „acuzată de o infracţiune” are dreptul, în 
special: să se apere ea însăşi sau să aibă asistenţa 
unui apărător ales de ea; dacă nu are mijloace de a 
plăti un apărător, poate fi asistată în mod gratuit de 
către un apărător din oficiu, „când interesele justiţiei 
o cer”: ea poate să solicite administrarea de probe în 
apărarea sa: ea poate cere să fie asistată în mod gra-
tuit de un interpret „dacă nu înţelege sau nu vorbeşte 
limba folosită în proces”. Înşiruirea acestor drepturi, 
la art.6 pct.3) din Convenţie, nu este exhaustivă: deşi 
respectivele drepturi aparţin „acuzatului”, nu este 

exclusă extinderea aplicării lor şi în procesele civile, 
pentru a se asigura un „proces echitabil”: art.6 pct.3) 
este aplicabil nu numai în faţa instanţei, ci în toate 
fazele şi etapele procesului: „timpul necesar” pentru 
pregătirea apărării urmează căilor de atac adecvat 
pentru pregătirea apărării, ele fiind stabilite şi pen-
tru celeritatea justiţiei: „facilităţile” necesare pentru 
pregătirea apărării cuprind o gamă variată de fapte şi 
acţiuni (precum, accesul la dosar, posibilitatea unei 
expertize, posibilitatea de a comunica liber cu avo-
catul său etc.)43.

7. Justiţia este unică şi egală pentru toţi
Este un principiu fundamental care valorifică şi în 

acest domeniu marele principiu al egalităţii în drep-
turi a cetăţenilor. În sinteză „aceasta presupune ca 
pentru toţi cetăţenii, să existe o singură justiţie, ca să 
fie judecaţi de aceleaşi instanţe în procese similare. 
Acest principiu refuză existenţa unor tribunale extra-
ordinare, existenţa unor privilegii”44. Desigur, acest 
principiu nu este încălcat prin crearea unor secţii spe-
ciale, aceasta ţinând de buna administrare a justiţiei. 
De asemenea, acest principiu presupune folosirea în 
speţe similare a aceloraşi reguli procedurale şi acor-
darea egală participanţilor a drepturilor procesuale45.

8. Folosirea limbii oficiale şi dreptul la interpret 
Potrivit prevederilor art.116 din Constituţia Repu-

blicii Moldova, procedura judiciară se desfăşoară în 
limba oficială a statului. Iar persoanele care nu cunosc 
limba oficială au dreptul de a lua cunoştinţă de toate 
actele şi lucrările dosarului, precum şi de a vorbi în 
instanţă prin interpret. Totodată, procedura judiciară 
se poate efectua şi într-o limbă acceptabilă pentru ma-
joritatea persoanelor care participă la proces.

9. Caracterul public al dezbaterilor  judiciare
Potrivit art.117 din Constituţia Republicii Mol-

dova, în toate instanţele judecătoreşti (instanţele de 
fond, instanţele de apel şi Curtea Supremă de Justi-
ţie) şedinţele de judecată sunt, în principiu, publice. 
Şi doar, nu numai în cazurile stabilite prin lege, cu 
respectarea tuturor regulilor de procedură se admite 
şedinţa închisă la judecarea procesului convenit.

10. Folosirea căilor de atac
Justiţia presupune şi dreptul subiecților de drept 

de a se bucura de un proces echitabil, prin folosirea 
căilor de atac, asupra deciziilor instanţelor de fond. 
Astfel, potrivit prevederilor art.119 din Constituţia 
Republicii Moldova, împotriva hotărârilor judecăto-
reşti, părţile interesate şi organele de stat competente 
în condiţiile legii pot exercita căile de atac.

(Va urma)
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Revendicările țărilor maritime și, în primul 
rând, ale marilor puteri maritime, pentru ex-

tinderea jurisdicției lor asupra diverselor resurse din 
largul oceanului, asupra resurselor vii (biologice), în 
particular, au fost făcute de secole. Dar numai după 
al II-lea Război Mondial s-a dezvoltat conceptul de a 
face o revendicare cuprinzătoare pentru toate resurse-
le marine dintr-o zonă stabilită în zona unui stat din-
colo de marea teritorială.

Conceptul de „zonă economică exclusivă”, formulat 
inițial de către unele state sub denumirea de „mare patri-
monială”, a fost prezentat în „Projet d’article relatif au 
concept d’une zone économique exclusive” și a generat 
ample dezbateri pe timpul lucrărilor celor trei Conferințe 
ale Națiunilor Unite asupra Dreptului Mării1. 

Conferință I din Geneva de la 24.02-29.04.1958, 
la care au participat peste 86 de state și care a adoptat 
patru convenții internaționale referitoare la:

marea teritorială și zona contiguaa) 2 – 45 de state 
părți;

marea liberăb) 3 – 54 de state părți;
pescuitul și conservarea resurselor biologice în c) 

largul mării4 – 36 de state părți;
platoul continentald) 5 – 54 de state părți.

A II-a Conferință ONU la care urma să fie găsit 

un consens cu privire la lățimea mării teritoriale și 
instituirea unei zone speciale de pescuit pentru statele 
riverane (nu termene de zonă economică), dar lucrările 
acesteia nu s-au finalizat prin adoptarea unor reglemen-
tări internaționale concrete.

A III-a Conferință ONU privind Dreptul Mării 
și-a desfășurat lucrările sale în formă de sesiuni – din 
decembrie 1973 până la 10 decembrie 1982, când în 
Montego Bay a avut loc sesiunea finală a conferinței. 
La conferință au participat 164 de state membre ale 
ONU, 6 state și teritorii cu statut de observator în 
ONU, 8 mișcări de eliberare națională, 19 organizații 
internaționale interstatale (interguvernamentale), 43 
de organizații internaționale nonguvernamentale și 4 
societăți și institute de cercetare științifică.

Necesitatea clarificării conceptului de Zonă Econo-
mică Exclusivă (în continuare ZEE), sau de mare patri-
monială, este rezultatul practicii unor state americane 
care au stabilit unilateral, începând cu perioada 1945-
1947 anumite zone speciale de protecție economică, în 
scopul exploatării resurselor piscicole și minerale din 
aceste spații maritime. 

Pe 21 septembrie 1945, președintele SUA G.Truman 
a emis două proclamații pentru a impune jurisdicția Sta-
telor Unite asupra resurselor marine, inclusiv dincolo 
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de cele 3 mile de mare teritorială ale SUA. Luate îm-
preună, cele două declarații cuprind drepturile Statelor 
Unite atât asupra resurselor vii, cât și a celor minerale. 
Drepturile revendicate pentru pescuit nu sunt sub 
jurisdicția exclusivă a SUA. Președintele G.Truman a 
declarat: „Fiind preocupat de necesitatea conservării și 
utilizării prudente a resurselor sale naturale, Guvernul 
Statelor Unite consideră resursele naturale ale subsolu-
lui și fundului mării, din platoul continental, inferioară 
mării libere, dar contiguă Statelor Unite, ca aparținând 
Statelor Unite, fiind sub jurisdicția și controlul său. 
În cazurile în care platoul continental se întinde către 
litoralul altui stat, sau este împărțit cu un stat riveran 
învecinat, granița va fi stabilită de SUA și statul în cauză 
în conformitate cu principiile echitabile. Caracterul de 
mare liberă al apelor dincolo de platforma continentală 
și dreptul la libera navigare în acestea nefiind astfel 
afectate în nici un fel”6. 

Există patru aspecte importante ale acestei declarații: 
primul, o recunoaștere a nevoii de conservare și utiliza-
re cu prudență a resurselor naturale; al doilea, revendi-
carea efectivă a jurisdicției asupra platoului continental; 
al treilea, recunoașterea faptului că platoul continental 
al Statelor Unite se poate învecina cu cel al unei alte 
țări, fiind necesară stabilirea unei granițe în concordanță 
cu principii echitabile; și al patrulea, păstrarea libertății 
tradiționale de navigare în largul mării.

În cea de a doua proclamație, președintele G.Truman 
a făcut următoarea declarație pentru Statele Unite: 
„Având în vedere nevoia presantă de conservare și 
protecție a zonelor cu resurse pentru pescuit, Guvernul 
SUA consideră potrivită stabilirea unor zone de conser-
vare în acele locuri din largul mării contigue coastelor 
Statelor Unite, unde activitățile de pescuit au fost sau 
ar putea fi în viitor dezvoltate și menținute la o scară 
substanțială. Acolo unde asemenea activități au fost sau 
vor fi dezvoltate și menținute numai de cetățenii săi, 
Statele Unite consideră că este potrivit să stabilească 
zone clar delimitate de conservare, în care activitățile 
de pescuit vor fi obiectul unor reglementări și unui 
control al SUA”.

Declarația continuă să sublinieze încă două idei. În 
primul rând, în cazurile în care se desfășoară activități 
de pescuit dincolo de coasta Statelor Unite de către 
cetățeni ai SUA și ai altor țări, aceste activități vor fi 
reglementate și menținute de un acord între SUA și 
respectiva țară, și precum este menționat în declarația 
platoului continental, libertatea de navigare în aceste 
ape este recunoscută. Așadar, în ambele proclamații 
Statele Unite au limitat revendicările sale la drepturile 
jurisdicționale specificate și au recunoscut obligațiile 
sale de a negocia granițele cu statele învecinate, pentru 
a stabili acorduri privind pescuitul cu state străine, care 
pescuiesc în mod tradițional dincolo de coasta SUA, 
și de a permite libertatea de navigare tradițională a 
largului mării7.

După Proclamațiile lui G.Truman, alte țări au făcut 
revendicări asupra zonelor din larg pentru a-și impune 
drepturile exclusive asupra resurselor naturale. Reven-
dicările Mexicului (1945) și Argentinei (1946) au pus 
accentul pe platoul continental. Referitor la impunerea 
jurisdicției exclusive asupra tuturor aspectelor privind 
resursele din larg (de ex. conservarea, păstrarea, uti-
lizarea și managementul tuturor resurselor marine) și 
la stabilitatea cadrului conceptual pentru ceea ce este 
cunoscut sub denumirea de „Zonă Economică Exclu-
sivă” înaintate, pot fi identificate Chile, Ecuador, Peru. 
Deși toate cele trei state au făcut revendicări unilaterale 
pentru cele 200 mile marine, ca normă internațională 
ea a fost consfințită în Declarația de la Santiago din 
1952, adoptată la Prima Conferință asupra exploatării 
și conservării resurselor marine din Pacificul de Sud. În 
Declarația asupra Zonei Maritime (art.II) „Guvernele 
Chile, Ecuador, Peru proclamă ca un principiu al po-
liticii lor maritime internaționale, ca fiecare să posede 
suveranitatea unică și jurisdicția asupra zonei marine 
adiacente coastei țării sale și care se întinde pe nu mai 
puțin de 200 mile marine de la coasta menționată8.

Mai târziu, în special la începutul anilor 70 ai 
secolului trecut, odată cu începutul pregătirii pentru 
convocarea celei de a III-a Conferințe pentru Dreptul 
Mării (UNICOS III), multe state, unilateral, au adop-
tat legi prin care au fost introduse zonele economice 
exclusive. Însăși termenul ZEE, pentru prima dată, 
este utilizat oficial în Documentul final al seminarului 
regional al statelor africane, care a avut loc în or. Iaunda 
(Camerun) în iunie 19729.

Acest termen este folosit și în documentele Keniei, 
Norvegiei, Canadei și a altor state prezentate în contex-
tul ONU pentru utilizarea pașnică a fundului mărilor 
și oceanelor dincolo de limitele jurisdicției naționale, 
lucrările căruia au avut loc în 1972 și 1973.

Este adevărat că statele din zona Caraibilor în 
Declarația privind Dreptul Maritim (Santo-Domingo, 
iunie 1972) au preferat termenul de „mare patrimoni-
ală”, dar mai târziu au renunțat la acest termen, utili-
zând și ele termenul de „Zonă Economică Exclusivă”. 
Începând cu anul 1974, în toate documentele oficiale 
și neoficiale ale statelor riverane și proiectele propuse 
de ele pentru a III-a Conferință ONU pentru Dreptul 
Maritim, termenul de ZEE este unanim utilizat de 
către state.

La mijlocul anilor 1970, peste 23 de state din Ameri-
ca Latină și Africa și-au stabilit unilateral ape teritoriale 
și ZEE cuprinse între 30-200 mile marine. La sfârșitul 
anilor 70 - începutul anilor 80 ai secolului trecut ZEE și-
au stabilit țările Pieței Comune, SUA, Canada, URSS, 
adică practic toate marile puteri maritime.

Este interesant că Ecuador și Peru, două dintre 
cele trei state semnatare ale Declarației din 1952 de la 
Santiago, care au revendicat inițial zona de 200 mile 
marine ca ape teritoriale și zone de pescuit, mai târziu 
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și-au menținut revendicările excesive numai asupra 
mării teritoriale de 200 mile marine. Astăzi: Benin, 
Congo, Liberia, Peru, El Salvador, Somalia, Ecuador 
își extind jurisdicția și asupra apelor teritoriale de 200 
mile marine. Acest fapt a condus la abținerea lor de la 
semnarea și ratificarea Convenției ONU 198210.

Așadar, este ironic faptul că din cele trei state care 
au început dezvoltarea conceptului de Zonă Economi-
că Exclusivă, niciunul nu a implementat o legislație 
națională pentru o zonă economică ce a evoluat din 
anii 1950, o zonă economică, ce în final și-a găsit 
reglementarea în Convenția ONU din 1982 privind 
Dreptul Mării (UNCLOSIII).

Conceptul de ZEE a dobândit o acceptare generală 
chiar de la începutul negocierilor UNCLOSIII. Scopul 
fundamental pentru crearea acestui nou regim maritim 
a fost acela de a opri trendul revendicărilor naționale 
pentru a mări dimensiunea apelor teritoriale (unele state 
pretindeau la 2000 mile marine pentru ape teritoriale 
și zona de securitate), pentru a păstra cât mai multe 
libertăți posibile în largul mării, în același timp, ofe-
rind statelor riverane drepturi sporite asupra resurselor 
coastelor lor.

Problema statelor riverane, privind jurisdicția asu-
pra resurselor dincolo de marea teritorială, a implicat 
mult numeroase interese ale mai multor state decât 
orice problemă din negocierile pentru Drepturile Mării. 
În dezbaterile care au avut loc în cadrul Conferinței 
UNCLOSIII, reprezentanții mai multor state au rele-
vat necesitatea elaborării unui regim juridic special și 
adecvat pentru această nouă instituție juridică, în scopul 
armonizării intereselor statelor riverane și ale celorlalte 
state, în condițiile realizării drepturilor suverane ale 
statelor riverane și menținerii libertății de navigație și 
survol, precum și dreptul de a instala cabluri și conducte 
pentru celelalte state11.

După cum am menționat anterior, din punctul de 
vedere al doctrinei dreptului internațional maritim, 
izvorul conceptului de Zonă Economică Exclusivă a 
fost conturat în actele naționale și internaționale ale 
mai multor state maritime în anii 1945-1980, pentru 
elaborarea unui statut juridic special al ZEE, au fost 
avute în vedere aspecte complexe referitoare la: a) ori-
entările caracteristice în elaborarea regimului juridic; 
b) delimitarea zonei; c) natura drepturilor și obligațiilor 
statului riveran și a celorlalte state; d) utilizarea și 
conservarea resurselor biologice; e) libertățile mării 
deschise care se păstrează în ZEE pentru toate navele 
ale tuturor statelor, inclusiv pentru statele fără litoral; 
f) asigurarea unui regim juridic care să nu stânje-
nească navigația comercială și să permită dezvoltarea 
comunicațiilor internaționale; g) stabilirea drepturilor 
și obligațiilor statelor riverane în ZEE, fără a afecta 
drepturile celorlalte state12.

În a doua sesiune de bază a celei de-a III-a Conferințe 
ONU pentru Dreptul Mării, ce s-a desfășurat în anul 

1974 la Caracas, s-a subliniat necesitatea stabilirii 
unei ZEE de 200 mile marine, în care statele riverane 
să aibă drepturi suverane asupra resurselor biologice. 
În textul unificat de negociere, ZEE a fost definită 
ca spațiul maritim situat dincolo de marea teritorială 
și adiacent acesteia, în care statele riverane exercită 
drepturi suverane de explorare, exploatare, conservare 
și gestionare a resurselor naturale, biologice și mine-
rale ale fundului mărilor, subsolului acestora, precum 
și cele conținute în coloana de apă aferentă. Așa, au 
fost formulate dispozițiile părții a V-a a Conferinței 
ONU pentru Dreptul Mării cu titlul „Zonă Economică 
Exclusivă”. Partea a V-a ZEE reprezintă o parte com-
ponentă a „Pachetului de compromis” (engl. packagr 
of compromises), care a și făcut posibilă încheierea 
cu succes a celei de-a III-a Conferințe ONU pentru 
Dreptul Mării prin adoptarea și semnarea chiar în prima 
zi de către 127 de state ale lumii a Convenției unice a 
Națiunilor Unite asupra Dreptului Mării, Montego Bay 
(Jamaica) 10.12.198213.

 Chiar în primul articol din această parte a Convenției 
se face o distincție de delimitare clară geografică în-
tre ZEE și marea teritorială. Art.55 stipulează „Zona 
Economică Exclusivă este o zonă situată dincolo de 
marea teritorială și învecinată (adiacentă) acesteia, 
supusă regimului juridic special stabilit prin prezenta 
parte, în virtutea căreia drepturile și jurisdicția statului 
riveran și drepturile și libertățile celorlalte state sunt 
guvernate de prevederile și dispozițiile pertinente ale 
prezentei convenții”.

Așadar, este făcută o distincție clară geografică și 
o primă delimitare juridică și spațială – ZEE nu este 
marea teritorială, ci o zonă dincolo de ea. Amintim că, 
conform datelor oficiale, statele lumii au stabilit apele 
teritoriale astfel: lățimea apelor teritoriale de:

3 mile marine – 1 stat;– 
6 mile marine – 2 state;– 
12 mile marine – 118 state;– 
50 mile marine – 1 stat;– 
200 mile marine – 7 state– 14.

O a doua delimitare care urmează a fi făcută în 
privința ZEE – este stabilirea limitei în spațiu a ZEE 
„Necesitatea stabilirii limitei ZEE la maximum 200 
mile marine de la limitele de la care se măsoară limita 
exterioară a mării teritoriale a fost susținută perma-
nent pe timpul lucrărilor Comitetului de redactare a 
proiectului unificat de Convenție, de către delegațiile 
a peste o sută de state, printre care și România15.

Așadar, art.57 definește lățimea ZEE, ca o lățime, 
care să nu poată să se întindă dincolo de 200 mile ma-
rine de la liniile de bază de la care se măsoară lățimea 
mării teritoriale.

Încă o delimitare, care se impune, este delimitarea 
ZEE între statele învecinate fie că țărmurile sunt limi-
trofe, fie că sunt situate față în față. Datorită apropierii 
de statele vecine, nici o țară nu poate și nu are voie 
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să își extindă ZEE la 200 mile marine (360 km) în 
toate direcțiile. Presupunând că fiecare stat riveran va 
decide să revendice o ZEE maximă permisă, atunci 
fiecare stat din lume va trebui să negocieze, cel puțin, 
o graniță cu, cel puțin, un stat vecin. În zonele semi-
închise, cum ar fi Marea Neagră, Marea Mediterană, 
Golful Persic, Marea Baltică și Marea Chinei de Sud, 
de exemplu, nu există zone în care un stat limitrof să 
revendice o zonă completă de 200 mile marine. O 
situație aparte, specifică, există în delimitarea ZEE 
între statele riverane Mării Caspice.

Astfel, art. 74 prevede că „Delimitarea Zonei Eco-
nomice Exclusive între state ale căror țărmuri sunt li-
mitrofe sau situate față în față devine relevant pentru 
toate statele riverane, pentru delimitarea ZEE dintre 
statele cu coaste opuse sau învecinate”. 

Același art.74 prevede în pct.1: „Delimitarea zo-
nei economice exclusive între state ale căror țărmuri 
sunt limitrofe sau situate față în față se face pe bază 
de acord, potrivit dreptului internațional, așa cum se 
indică în art.38 din Statutul Curții Internaționale de 
Justiție, astfel ca să se ajungă la o soluție echitabilă. 
Pentru delimitarea ZEE între așa state este utilizată, la 
nevoie, metoda liniei mediane sau linia distanței egale 
prin care se înțelege linia de la care fiecare punct este 
situat la o distanță egală de punctele cele mai apropi-
ate de liniile de bază de la care este măsurată lățimea 
mării teritoriale a fiecăreia din aceste state16.

Punctul 2) din art.74 stipulează că, dacă nu se 
ajunge la un acord într-un termen rezonabil, statele 
interesate de delimitarea ZEE pot recurge la procedu-
rile prevăzute în partea a XV-a a Convenției. Partea 
vizată prevede, la rândul său, că rezolvarea diferende-
lor poate fi numai prin mijloace pașnice și aceasta este 
o obligație imperativă pentru state (art.279), statele, 
totodată, fiind libere în alegerea mijloacelor pașnice 
(art.289), conform unor proceduri speciale prevăzute 
în art. 281-299 din Convenție.

Realitatea a demonstrat că majoritatea statelor 
au apelat și continuă să solicite sprijinul instituțiilor 
jurisdicționale internaționale permanente sau orga-
nelor arbitrale, pentru delimitarea spațiilor maritime 
între state ale căror țărmuri sunt limitrofe sau situate 
față în față. Așa o posibilitate este expres stipulată în 
art.287 din Convenție.

Pentru punerea în aplicare a acestor principii, 
Convenția stabilește (pct.3 art.74) expres posibilita-
tea că statele interesate, într-un spirit de înțelegere și 
cooperare, vor face tot posibilul pentru a încheia aran-
jamente provizorii cu caracter practic și pentru a nu 
compromite sau împiedica, în timpul acestei perioade 
de tranziție, încheierea acordului definitiv. Aranja-
mentele provizorii nu prejudiciază delimitarea finală.

În sfârșit, prin pct.4 art.74 din Convenție este pre-
văzută și așa o formă de delimitare a ZEE cum poate 
fi un acord special în vigoare între statele interesate. 

În așa caz, toate problemele referitoare la delimitarea 
ZEE vor fi soluționate potrivit prevederilor acestui 
acord.

La 26.04.1986, România a stabilit ZEE a sa prin 
Decretul nr.142/1986 privind instituirea Zonei Eco-
nomice Exclusive a R.S.România în Marea Neagră17. 
Prin acest act normativ, se stabilea că ZEE se întinde 
în partea exterioară până la o distanță de 200 mile ma-
rine de la liniile de bază de la care se măsoară lățimea 
mării teritoriale. Astfel, România a pus în aplicare 
principiul stabilit de Convenție privind limita maxi-
mă a ZEE, precum și pe cel referitor la delimitarea 
acesteia în cadrul negocierilor cu statele vecine ale 
căror țărmuri sunt limitrofe sau situate față în față cu 
țărmul românesc la Marea Neagră. În condițiile di-
mensiunilor restrânse ale acestei mări, delimitarea se 
va face prin înțelegeri cu aceste state, ținând seama 
de legislația României și cu aplicarea în funcție de 
circumstanțe specifice din fiecare sector de delimitare 
a principiilor și criteriilor de delimitare recunoscute 
unanim în dreptul internațional și în practica statelor 
în vederea adoptării unor soluții echitabile.

În prezent, dispoziții aplicabile procedurii de de-
limitare a Zonei Economice Exclusive a României 
sunt cuprinse în conținutul art.9 din Legea nr.17/1990 
privind regimul juridic al apelor maritime interioare, 
al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei eco-
nomice exclusive ale României, republicată. Aceste 
principii constituie o aplicare a dispozițiilor art.74 din 
Convenție, Decretul nr.142/1986 privind instituirea 
ZEE a R.S.România a fost abrogat prin dispozițiile 
art.2 din Legea nr. 32/200218.

La moment, delimitarea ZEE a României în ba-
zinul de vest al Mării Negre este realizată prin linia 
unică de demarcare stabilită prin Hotărârea nr.132 a 
Curții Internaționale de Justiție de la Haga privind 
cauza delimitării maritime în Marea Neagră, între 
România și Ucraina, din 3 februarie 2009, iar pen-
tru partea de sud continuă negocierile cu Parlamentul 
Bulgar, fiind  într-un stadiu avansat de evoluție. Tot-
odată, după delimitarea limitelor laterale ale ZEE a 
României, se impune lansarea unei inițiative pentru 
ca, împreună cu toate celelalte state riverane Mării 
Negre, să se stabilească liniile de convergențe ale li-
mitelor exterioare ale ZEE ale acestora în partea cen-
trală a Mării Negre19.

În finalul acestui studiu, menționăm că, conform 
art.75 „Hărți maritime și liste de coordonate geogra-
fice” din Convenție, pct.1) stipulează „Sub rezerva 
prezentei părţi, limitele exterioare ale Zonei Econo-
mice Exclusive şi liniile de delimitare trasate conform 
art.74 vor fi indicate pe harţi maritime la o scară cores-
punzătoare, pentru a li se determina amplasarea. Dacă 
va fi cazul, trasarea limitelor exterioare sau a liniilor 
de delimitare poate fi înlocuită cu liste de coordonate 
geografice ale unor puncte, cu precizarea sistemului 
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geodezic utilizat”. Prin pct.2) art.75 Statul riveran va 
asigura publicitatea adecvată a harților sau listelor de 
coordonate geografice şi va depune un exemplar al 
acestora la Secretarul General al Organizaţiei Naţiu-
nilor Unite.

Concluzionând în finalul acestui articol consacrat 
delimitării Zonei Economice Exclusive, menționăm 
că conform datelor oficiale la 31 martie 200420 un nu-
măr de 109 state au stabilit o ZEE de 200 mile marine 
prin linii convenționale și prin coordonate geografi-
ce, dintre care 10 țări au stabilit ZEE prin delimitări 
comune21. Unele state latino-americane și africane 
și-au declarat jurisdicția asupra unei mări teritoria-
le cu lățimea de 200 mile marine, incluzând astfel și 
suprafața zonelor economice exclusive22. Alte patru 
state au apelat la procedurile prevăzute de Partea a 
XV-a din convenție referitoare la soluționarea dife-
rendelor23, un număr de 13 țări au instituit o zonă de 
protecție pentru pescuit24 sau de protecție ecologică, 
iar un număr de 24 de state nu au prevăzut în legislația 
internă delimitarea zonei ori nu au comunicat aceste 
date Secretarului General ONU cum prevede pct.2) 
art.75 din Convenție25.

Datele oficiale, practicile internațională și națională 
ne demonstrează incontestabil că instituția Zonei Eco-
nomice Exclusive a devenit una dintre cele mai im-
portante instituții ale Dreptului Maritim internațional 
public, în special, și al doctrinei și practicii dreptului 
internațional public contemporan, în general. Instituția 
ZEE a devenit una unanim recunoscută de statele lu-
mii, fiind pe larg practicată atât în plan național, cât și 
internațional.

Note:

1 Marian Ilie, Dreptul mării – delimitarea spațiilor ma‑
ritime, Universul juridic, București, 2011, p.132.

2 Decretul nr.253/1961, în Buletinul oficial, nr.25 din 
14.10.1961.

3 Manea Constantin, Drept maritim și fluvial 
internațional și intern /cdor (r) dipl.prof univ. Dr. Constan-
tin Manea, jurist Elena Manea, București, Ed. Centrului 
Tehnic-Editorial al Armatei, vol.I, Dreptul Mării (drept 
maritim internațional public, București, 2012, p.60-251.

4 Ibidem, p.320.
5 Ibidem, p.351.

6 Скаридов А.С., Морское право: учебник для маги‑
стров, 2-е изд. перераб. и дополн., Изд-ство ЮРАИТ, 
2012. 647 с. – Серия Магистр, с. 92.

7 C.John Colombos, Q.C., LL, Q (Lond). Longman, 
1972, p. 64-65.

8 Conferința asupra Exploatării și Conservării resurselor 
maritime în Pacificul de sud. Acorduri și alte documente 
ale OSA 1952-1966 (versiunea în l.engleză); Lima; Peru; 
secretariatul General, 1967.

9 Citat după Молодцов С.В., Международное мор‑
ское право, Москва, Международные отношения, 1987, 
с.136. 

10 Maritim Space: Maritim Zones and Maritim Deli-
mitation. NRL, http:www.un.org./Defts/los/ LFCISLATI-
ONANOTREATIES/PROFILES/table... summmary...of... 
claims.pdf.

11 Vezi: Молодцов С.В., op. cit., p.138-150; Dumitru 
Mazilu, Dreptul mării. Tendințe și orientări contemporane, 
București, p.54-57.

12 Marian Ilie, op.cit., p.135-136.
13 Manea Constantin, Dreptul maritim și fluvial 

internațional și intern./ cdor (2), vol.1, p.312.
14 Maritim Space: Maritim Zones and Maritim Delimi-

tation. NRL, http:www.un.org./Defts/los/ LFCISLATIO-
NANOTREATIES/PROFILES

15 Marian Ilie, op. cit., p. 139.
16 Ibidem, p. 141. 
17 Publicat în Buletinul Oficial, partea 1, nr.25 din 

26.04.1986.
18 Republicată în Monitorul oficial, nr.77 din 

31.01.2002.
19 Marian Ilie, op.cit., p.288.
20 UN Doc., A/56/58, in The Law of The Sea, Buletin 

nr.54, citat după: Marian Ilie, op.cit., p.140.
21 Cipru, Egipt, Georgia, Iran, Lituania, Polonia, 

R.D.Congo, Suedia, Turcia, Quatar.
22 Benin, Congo, Ecuador, El Salvador, Liberia, Peru și 

somalia.
23 Au fost delimitate prin arbitraj sau de mijloace 

jurisdicționale ZEE dintre Camerun și Nigeria, Eritreea și 
Yemen.

24 Algeria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Gambia, Irlan-
da, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Palau, Papua-Noua 
Guinee, spania (n.a. – numai statele subliniate au stabilit 
o ZEE).

25 Albania, Bahrein, Benin, Bosnia și Herțegovina, 
R.D.Congo, Ecuador, El Salvador, Grecia, Irak, Israel, Ita-
lia, Iordania, Kuweit, Liban, Liberia, Libia, Monaco, Peru, 
Arabia Saudită, Serbia și Muntenegru, Singapore, Slove-
nia, somalia, sudan.
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Понятие «свобода и личная неприкосновен-
ность», применяемое в ст. 25 Конституции 

Республики Молдова (Право на свободу и личную 
неприкосновенность)1, подразумевает свободу в 
узком юридическом смысле: не свободу в общем и 
целом (status negativus, status activus), которая рас-
крывается в совокупности личных, политических и 
иных конституционных свобод, а свободу от физи-
ческого или психического принуждения (физиче-
скую и духовную неприкосновенность), свободу 
действий и принятия решений, возможность распо-
лагать собой и не находиться под контролем, свобо-
ду человека по своему усмотрению перемещаться 
в пространстве (свободу перемещения). Последнее 
следует отличать от свободы передвижения, выбо-
ра места пребывания и жительства в пределах Рес-
публики Молдова. Нарушением права на свободу и 
личную неприкосновенность является, прежде все-
го, ограничение свободы действий и перемещения 
в результате прямого физического или психическо-
го принуждения (насилия). 

Типичными ограничениями свободы («лише-
ниями свободы») и личной неприкосновенности 
являются полицейский арест или задержание, 
предварительное заключение под стражу (до суда) 
и содержание под стражей на основании приговора 
суда, принудительная эвакуация, принудительное 
помещение в лечебное (например, психиатриче-
ское) учреждение.

В историческом плане провозглашение права на 
свободу и личную неприкосновенность было на-
правлено против произвольного ареста и содержа-

ния под стражей. Еще Великая хартия вольностей 
(1215 г.) провозглашала: «Никакой свободный че-
ловек не будет взят или помещен в тюрьму, кроме 
как по законному решению его пэров или по праву 
земли»5. 

Статья 25 Конституции Республики Молдова 
призвана установить гарантии против произволь-
ного лишения свободы: «Обыск, задержание или 
арест лица допускаются только в случаях и поряд-
ке, предусмотренных законом. Срок задержания 
не может превышать 72-х часов. Арест произво-
дится на основании выданного судьей ордера на 
срок не более 30 дней. Законность ордера может 
быть обжалована в соответствии с законом в выше-
стоящую судебную инстанцию. Срок ареста может 
быть продлен только судьей или судебной инстан-
цией в соответствии с законом не более чем до 12 
месяцев»1. Однако в Конституции даны слишком 
общие формулировки, которые нуждаются в тол-
ковании в контексте современных международных 
стандартов в области личных свобод и практики 
Европейского суда по правам человека. Современ-
ные стандарты государственных гарантий права на 
свободу и личную неприкосновенность содержатся 
в Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, положения которой должны счи-
таться обязательными для Республики Молдова.

Статья 5 Европейской конвенции, в частности, 
гласит: 

1.«Никто не может быть лишен свободы иначе, 
как в следующих случаях и в порядке, установлен-
ном законом:

Конституционные,  уголовно-Правовые  
и уголовно-Процессуальные  асПеКты  

незаКонного  задержания  или  ареста  согласно 
заКонодательству  ресПублиКи  Молдова
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a) законное содержание лица под стражей на 
основании признания его виновным компетентным 
судом; 

b) законный арест или задержание лица за не-
выполнение законного решения суда или с целью 
обеспечения выполнения любого обязательства, 
предписанного законом; 

c) законный арест или задержание лица, произ-
веденные с тем, чтобы оно предстало перед ком-
петентным судебным органом по обоснованному 
подозрению в совершении правонарушения или 
в случае, когда имеются основания полагать, что 
необходимо предотвратить совершение им право-
нарушения или помешать ему скрыться после его 
совершения; 

d) задержание несовершеннолетнего лица на 
основании законного постановления для воспи-
тательного надзора или его законное задержание, 
произведенные с тем, чтобы оно предстало перед 
компетентным органом; 

e) законное задержание лиц с целью предотвра-
щения распространения инфекционных заболева-
ний, а также душевнобольных, алкоголиков, нарко-
манов или бродяг; 

f) законный арест или задержание лица с целью 
предотвращения его незаконного въезда в страну 
или лица, против которого предпринимаются меры 
по его высылке или выдаче.

2. Каждому арестованному сообщаются неза-
медлительно на понятном ему языке причины его 
ареста и любое предъявленное ему обвинение.

3. Каждое арестованное в соответствии с по-
ложениями пункта 1(с) данной статьи лицо неза-
медлительно доставляется к судье или к другому 
должностному лицу, уполномоченному законом 
осуществлять судебные функции, имеет право на 
судебное разбирательство в течение разумного сро-
ка или на освобождение до суда. Освобождение 
может ставиться в зависимость от гарантий явки в 
суд.

4. Каждому, кто лишен свободы вследствие аре-
ста или содержания под стражей, принадлежит 
право на разбирательство, в ходе которого суд без-
отлагательно решает вопрос о законности его за-
держания и выносит постановление о его освобож-
дении, если задержание незаконно.

5. Каждый, кто был жертвой ареста или содер-
жания под стражей, произведенных в нарушение 
положений данной статьи, имеет право на компен-
сацию, обладающую исковой силой»2. 

Кроме того, ст.1 Протокола №4 к Европейской 
конвенции о правах человека гарантирует, что ни-
кто не может быть лишен свободы лишь на том 
основании, что он не в состоянии выполнить какое-
либо договорное обязательство. Конституционные 
положения ст.25 следует понимать именно так, 
как аналогичные положения подробно изложены в 
ст.5 Конвенции. Из содержания ст.5 Конвенции яв-
ствует, что право на свободу и личную неприкос-
новенность не является абсолютным, и должны 

быть предусмотрены ситуации, связанные прежде 
всего с осуществлением уголовного правосудия, 
когда свобода ограничивается в силу необходимо-
сти защиты свободы других лиц и иных конститу-
ционно значимых ценностей. Арест и задержание, 
заключение под стражу и содержание под стражей 
допустимы лишь при условии соблюдения над-
лежащей правовой процедуры, т.е. на основании 
закона и судебного решения (приговора или санк-
ции)2.

Статья 5 Конвенции преследует три цели: 
а) провозгласить право на индивидуальную сво-

боду; 
б) определить круг ситуаций, в которых данное 

право может быть ограничено при осуществлении 
государством принудительных действий; 

с) оговорить важнейшие условия, которые долж-
ны соблюдаться, чтобы такие действия контроли-
ровались законом2. 

Обеспечивать соблюдение этих условий уполно-
мочены прежде всего национальные суды как стра-
жи свободы, предусмотренной законом. Если дан-
ное государство является участником Конвенции, 
то имеется и вторичная гарантия: национальные 
законы и действия национальных судей как стра-
жей свободы находятся под надзором и контролем 
органов, созданных Конвенцией.

Итак, неприкосновенность личности гаранти-
руется Конституцией Республики Молдова (ст.25), 
а также нормами ряда отраслей права. Даже крат-
ковременное лишение свободы (арест, задержание) 
может иметь место лишь в случаях и на основани-
ях, прямо предусмотренных законом (ст.166 УПК)3. 
Аресты и задержание, заведомо осуществляемые 
при отсутствии на то оснований или с нарушени-
ем порядка производства этих процессуальных 
действий, являются преступлением. Поэтому, со-
вершая подобные действия заведомо незаконно, 
виновный посягает в первую очередь на интересы 
правосудия, так как нарушает процессуально упо-
рядоченный порядок применения мер принужде-
ния. 

По конструкции ч.(1) ст.308 УК Республики 
Молдова относится к категории формальных со-
ставов. Преступление следует считать оконченным 
не с момента вынесения соответствующего процес-
суального документа (протокола задержания либо 
постановления органа уголовного преследования о 
задержании подозреваемого лица), направленного 
на лишение человека свободы, а с момента его фак-
тической изоляции от окружающих.

Задержание – это кратковременное содержание 
под стражей лица, подозреваемого в совершении 
преступления. Оно применяется для оперативного 
раскрытия совершенного преступления. Задержа-
ние осуществляется в строгом соответствии с тре-
бованиями ст.166 УПК3. 

Задержание является законным, если лицо за-
держивается за совершение преступления, за кото-
рое законом предусмотрено наказание в виде ли-
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шения свободы на срок более одного года, только 
в случае, если: 

1) оно было застигнуто на месте преступления; 
2) очевидец, в том числе и потерпевший, прямо 

укажут на данное лицо как на совершившее пре-
ступление; 

3) на теле, одежде, в жилище или транспортном 
средстве этого лица будут обнаружены явные сле-
ды преступления; 

4) на месте преступления обнаружены остав-
ленные этим лицом следы. 

В других случаях лицо, совершившее престу-
пление, может быть задержано, если оно пыталось 
скрыться, не имеет постоянного места жительства, 
не установлена его личность или если имеются ра-
зумные основания полагать, что оно может скрыть-
ся, воспрепятствовать установлению истины или 
совершить другое преступление. Во всех осталь-
ных случаях задержание считается незаконным. 
Незаконным является задержание без оформления 
протокола задержания; без указания в нем времени 
задержания; при нарушении сроков задержания и 
других условий, указанных в ст. 166 УПК3.

Именно так трактуют понятие задержания подо-
зреваемого ст.ст.166-167 УПК Республики Молдова 
и судебная практика3. Так, в ходе изучения одного 
из надзорных производств установлено, что суд 
одного из столичных секторов признал виновным 
одного из офицеров по уголовному преследованию 
территориального инспектората полиции в совер-
шении заведомо незаконного задержания. Работая 
по раскрытию кражи цветных металлов, этот офи-
цер поочередно доставил в дежурную часть одного 
из инспекторатов полиции граждан К. и В., которых 
подозревал в совершении данного преступления. 
Без составления соответствующего процессуаль-
ного документа поместил их в камеру для задер-
жанных, где продержал до утра следующих суток. 
Действия офицера были квалифицированы по ч.(1) 
ст.308 УК РМ11.

В соответствии с действующим законодатель-
ством, в роли доставленного лицо может находить-
ся не более трех часов и только в том случае, если 
личность данного лица не установлена либо оно 
совершило правонарушение. По истечении этого 
времени доставленный либо должен быть отпу-
щен, либо должно быть произведено официальное 
оформление законности его дальнейшего лишения 
свободы. 

Так, в ходе изучения приговора по одному из 
дел было отмечено, что судом были осуждены за 
преступления против надлежащего порядка в пуб-
личной сфере и за преступления против правосудия 
несколько сотрудников одного из территориальных 
инспекторатов полиции. В их числе, согласно ч.(1) 
ст.308 УК РМ, был осужден и заместитель руково-
дителя органа уголовного преследования. Вина его 
заключалась в том, что по его указанию были за-
держаны двое граждан, подозреваемых в соверше-
нии преступления, которых доставили в дежурную 

часть территориального инспектората полиции, где 
их продержали без составления соответствующего 
процессуального документа свыше трех часов, по-
сле чего отпустили11.

 Согласно ч.(1) ст.165 УПК РМ, задержание со-
стоит в лишении лица свободы и кратковременном, 
но не более 72 часов, содержании под стражей в ме-
стах и условиях, определенных законом3.

Кроме того, в уголовно-правовой теории и су-
дебной практике под задержанием единодушно 
понимается мера процессуального принуждения, 
содержанием которой является лишение лица сво-
боды на основании ст. ст. 166-167 УПК РМ по подо-
зрению в совершении преступления. В этой связи 
следует признать порочной судебно-следственную 
практику, согласно которой заведомо незаконное 
задержание за совершение какого-либо правона-
рушения, не подпадающего под нормы уголовно-
правовой ответственности, расценивается как 
уголовно-процессуальное задержание и квалифи-
цируется по ч.(1) ст.308 УК РМ. Так, в 2008 году 
один из представителей территориального инспек-
тората полиции мун.Кишинэу был осужден по ч.(1) 
ст.308 УК за то, что он, желая скрыть совершенное 
им ранее превышение власти в отношении гр.Д., 
составил фиктивный протокол о совершении Д. 
правонарушения и незаконно поместил его в каме-
ру для задержанных11.

Не менее ошибочна судебно-следственная прак-
тика квалификации заведомо незаконного задер-
жания подозреваемого, при наличии надлежащего 
субъекта преступления, по ст.328 УК как престу-
пления против надлежащего порядка работы в пуб-
личной сфере. В этом случае речь идет о конкурен-
ции специальной и общей нормы, и применению 
должна подлежать специальная норма права.

Проблеме законности и обоснованности задер-
жания уделялось в юридической литературе до-
статочное внимание. При этом учитывалось, что 
понятие «незаконности» не является оценочной 
категорией в уголовном праве, а относится к числу 
правовых понятий, содержание которых определя-
ется в уголовно-процессуальном законе6.

Задержание следует считать обоснованным, 
когда факты и выводы, содержащиеся в протоколе 
задержания, соответствуют собранным по делу до-
казательствам. Законным задержание будет в том 
случае, если вынесенный протокол по форме и со-
держанию, безусловно, соответствует требованиям 
уголовно-процессуальных норм. При этом данные 
понятия между собой тесно взаимосвязаны и взаи-
мозависимы.

Из сказанного следует, что незаконным задержа-
ние следует признавать в двух случаях:

• во-первых, если оно необоснованно, то есть 
отсутствуют условия задержания, установленные    
ст. ст. 165-166 УПК РМ;

• во-вторых, если оно даже при наличии основа-
ний осуществляется с грубым нарушением поряд-
ка, определенного процессуальным законом (на-
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пример, отсутствие протокола задержания, фальси-
фикация времени его составления и т.п.).

Данную точку зрения разделяют не все авторы. 
Одни полагают, что своевременность составления 
протокола, либо его несоставление, либо составле-
ние с нарушением процессуальных норм не влияет 
на процессуальную обоснованность задержания, 
то есть на законность его основания и мотива, а 
следовательно, на реализацию интересов правосу-
дия. Они расценивают такие нарушения в случае 
причинения существенного вреда гражданину как 
совершение должностного преступления8.

Приведенные аргументы заставляют задумать-
ся. Нельзя не согласиться с тем, что распространен-
ность таких явлений значительна и большинство 
незаконных задержаний связано именно с наруше-
нием порядка составления соответствующего про-
цессуального документа (протокола). Вместе с тем 
реагирование на подобные нарушения уголовно-
правовыми мерами практически нулевое. Возмож-
но, чрезмерная распространенность такого деяния, 
даже если оно представляет общественную опас-
ность, есть аргумент не «за», а «против» его крими-
нализации7. Кроме того, орган, осуществляющий 
контроль за законностью деятельности правоохра-
нительных органов (прокуратура), нередко пола-
гает, что нарушение процессуального оформления 
задержания не является общественно опасным. 
Реакция в виде возбуждения уголовного дела про-
исходит в том случае, если нарушены фактические 
основания к задержанию. Поэтому следует поду-
мать о более эффективных мерах реагирования на 
подобные нарушения. Возможно, одним из спосо-
бов устранения данного явления может стать су-
жение оснований признания задержания заведомо 
незаконным, например – за счет указания в диспо-
зиции ч.(1) ст. 308 УК о нарушении фактических 
оснований к задержанию.

С субъективной стороны данное преступление 
совершается только с прямым умыслом, о чем сви-
детельствует признак «заведомо незаконное задер-
жание». Виновный осознает явную противоправ-
ность и необоснованность принимаемой к лицу 
меры процессуального принуждения. Так, приго-
вором от 14.04.2011 года районный суд, оправды-
вая одного из офицеров по уголовному преследова-
нию по ч.(1) ст.301 УК РМ, указал, что на момент 
задержания гражданина Н., с учетом конкретных 
обстоятельств дела, офицер по уголовному пре-
следованию был убеждён в причастности того к со-
вершенной краже. Это, в свою очередь, исключает 
признак «заведомости», то есть в действиях офице-
ра отсутствовал умысел, который был бы направ-
лен на незаконное задержание11.

Только указанные ниже лица компетентны 
применять такую меру процессуального принуж-
дения, как задержание подозреваемого: это лицо, 
осуществляющее уголовное преследование, офи-
цер по уголовному преследованию Министерства 
внутренних дел, офицер Таможенной службы, 

Национального центра по борьбе с коррупцией, 
назначенный в установленном законом порядке 
и действующий в пределах своей компетенции, 
руководитель органа уголовного преследования, 
прокурор. 

Относительно части (2) ст.З08 УК РМ следует 
подчеркнуть, что она предусматривает самостоя-
тельный состав преступления, объективная сторо-
на которого характеризуется деянием, направлен-
ным на незаконное лишение человека свободы, то 
есть за заведомо незаконный арест судьей.

Арест – самая строгая мера процессуального 
принуждения: это заключение лица под стражу, изо-
ляция его от общества и содержание в помещении 
закрытого типа (изолятор временного содержания 
(ИВС) или в следственном изоляторе (СИЗО) подо-
зреваемого, обвиняемого, подсудимого и осужден-
ного, в отношении которого приговор не вступил 
в законную силу, в строго ограниченных законом 
случаях. 

Основания и порядок производства ареста изло-
жены в ст.185 и ст. 186 УПК РМ. Арест, применен-
ный в нарушение требований этих статей, является 
незаконным. 

В юридической литературе подробно проана-
лизированы основания, условия, порядок и сро-
ки заключения под стражу как меры уголовно-
процессуального принуждения. Обобщая положе-
ния уголовно-процессуального закона, можно сде-
лать вывод о том, что применение заключения под 
стражу как меры пресечения зависит от характера 
совершенного преступления, личности виновного, 
его поведения.

В этой связи незаконным заключение под стра-
жу будет в следующих случаях:

• во-первых, при отсутствии или явной недо-
статочности фактических оснований для избрания 
этой меры пресечения. Например, лицо подозрева-
ется либо обвиняется в совершении тяжкого, особо 
тяжкого или чрезвычайно тяжкого преступления, 
при котором заключение под стражу применяется 
только при наличии определенных условий, а этих 
условий нет (ч.(1) ст. 176 и ст.185 УПК РМ)3;

• во-вторых, применение данной меры принуж-
дения осуществлено с грубым нарушением про-
цессуального порядка, например – без судебного 
решения.

Незаконным содержание под стражей следует 
признать и в том случае, если отпали основания 
к применению данной меры пресечения либо ис-
текли установленные законом сроки (ст. 186 УПК 
РМ)3.

Поскольку в действующем уголовно-
процессуальном законодательстве Республики 
Молдова в качестве меры пресечения предусмот-
рен и домашний арест (ст.188 УПК), по заведомо 
незаконное применение данной меры пресечения 
не подпадает под действие ч.(2) ст.308 УК РМ и 
при наличии соответствующих признаков состава 
может рассматриваться для должностного лица как 
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превышение служебных полномочий (ст.328 УК 
РМ)4.

Субъект специальный – лицо, осуществляющее 
уголовное преследование (офицер по уголовному 
преследованию), прокурор, судья. В юридической 
литературе нет единства мнений по поводу харак-
теристики субъекта данного преступления. Неко-
торые авторы полагают, что поскольку избрание 
данной меры пресечения возможно только по су-
дебному решению, то единственным субъектом не-
законного заключения под стражу может быть су-
дья. Судья же, по мнению М.А. Кауфмана, должен 
нести ответственность за вынесение неправосудно-
го приговора, определения или постановления, то 
есть ответственность по ст.307 УК РМ. Прокурор 
по предложению офицера по уголовному пресле-
дованию либо прокурор, непосредственно осу-
ществляющий уголовное преследование, заведомо 
незаконно ходатайствуя каждый в пределах своей 
компетенции: офицер перед прокурором, а про-
курор, в свою очередь, перед судом, об избрании 
данной меры пресечения, а также прокурор, под-
державший это ходатайство, должны нести ответ-
ственность по ст.327 УК РМ либо как соучастники 
преступления (ч.(1) ст.41 УК РМ). В этой связи, по 
мнению М.А.Кауфмана, нецелесообразно сохране-
ние в Уголовном законодательстве уголовной от-
ветственности за заведомо незаконный арест9.

Менее категоричен в своих выводах С.Э. Асли-
кян. Он полагает, что представитель органа уголов-
ного преследования и прокурор, представившие 
материалы, которые обусловили незаконное заклю-
чение под стражу, несут ответственность как соу-
частники преступления (ч.(1) ст.41 УК РМ)10.

Судья подлежит ответственности по ч.(2) ст.308 
УК, поскольку в соответствии со ст.ст. 185-186 УПК 
РМ данная мера пресечения применяется и продле-
вается только по судебному постановлению.

Квалифицировать действия виновного по               
ст. 307 УК РМ (Вынесение неправосудного приго-
вора, определения или постановления) неоправдан-
но, т.к. в данном случае существует конкуренция 
специальной и общей норм (ст. ст. 308 и 307 УК)4.

Можно ли согласиться с утверждением о том, 
что единственным субъектом заведомо незаконно-
го заключения под стражу является судья? Пред-
ставляется, что такое ограничительное толкование 
не соответствует закону и справедливо лишь в том 
случае, когда судья по своей инициативе в ходе рас-
смотрения уголовного дела решает вопрос о мере 
пресечения (ст. 176 УПК РМ)3.

Как правило, вопрос о применении меры пресе-
чения решает в пределах предоставленных законом 
полномочий офицер по уголовному преследованию 
и прокурор в ходе расследования уголовного дела 
(ст. 176 УПК РМ)3. Заключение под стражу в каче-
стве меры пресечения применяется по судебному 
решению. Однако ходатайство возбуждает проку-
рор по собственной инициативе или по предложе-
нию органа уголовного преследования либо в за-

висимости от обстоятельств. Если указанные лица 
заведомо не соблюдают процессуальный порядок 
избрания данной меры, либо вводят в заблуждение 
суд относительно обоснованности принятия такой 
меры пресечения, либо заведомо незаконно дей-
ствуют совместно с судьей, то они несут уголовную 
ответственность за заведомо незаконный арест как 
исполнители либо соисполнители данного преступ-
ления (ст.41 УК РМ)4.

Для наличия данного состава, как и для ч.(1)     
ст. 308, необходимо наличие «заведомости», то есть 
лицо знает и убеждено, что задерживает или аре-
стовывает невиновного человека или задерживает 
и арестовывает его при отсутствии оснований, ука-
занных в законе.

 Часть (4) ст.308 УК предусматривает ответ-
ственность за заведомо незаконное задержание или 
заведомо незаконный арест, повлекшие тяжкие по-
следствия (покушение на самоубийство, заболева-
ние психической или иной болезнью и др.)4.
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Societăţile pe acţiuni sunt considerate cele mai 
moderne, mai evoluate şi mai complexe forme 

de societăţi comerciale. Ele îşi desfăşoară activitatea, 
de regulă, pe teritorii largi, fiind destinate realizării 
unor afaceri mari, de anvergură1. De obicei, societăţile 
pe acţiuni grupează un număr mare de asociaţi care, de 
cele mai multe ori, nici nu se cunosc între ei şi a căror 
participare la societate este bazată pe capitalurile pe 
care ei le investesc. Din acest considerent, societăţile 
pe acţiuni mai sunt numite societăţi de capital, fiindcă 
ceea ce contează în special sunt aporturile de capital ale 
acţionarilor şi mai puţin calităţile personale ale aces-
tora. Conform informaţiilor furnizate de Camera Înre-
gistrării de Stat, la data de 01 septembrie 2013, în re‑
gistrul de stat al persoanelor juridice erau înregistrate 
4.670 de societăţi pe acţiuni2, ceea ce constituie doar 
3% din numărul total al persoanelor juridice cu scop 
comercial din Republica Moldova.

În legislaţia unor state europene, precum Italia, Spa-
nia, Belgia, Elveţia, Franţa, societatea pe acţiuni poartă 
denumirea de societate anonimă (originea acestei no-
ţiuni provenind din dreptul comercial francez: „socie-
té anonyme”). Cu referire la această denumire, există 
păreri care susţin că nu ar fi reuşită, fiindcă rolul soci-
etăţilor pe acţiuni în viaţa economică este unul foarte 
puternic şi pregnant, motiv din care identitatea acestora 
nu poate fi ascunsă în „anonimat”, precum s-ar crede de 
la prima vedere3. 

În Republica Moldova, reglementările cu privire la 
societăţile pe acţiuni se regăsesc în două acte normati-
ve importante: Codul civil şi Legea privind societăţile 
pe acţiuni nr.1134 din 02.04.1997 (în continuare Le-
gea nr.1134/1997)4. Codul civil defineşte societatea 
pe acţiuni ca fiind acea societate comercială al cărei 

capital social este divizat în acţiuni şi ale cărei obli‑
gaţii sunt garantate cu patrimoniul său (art.156 alin.
(1)). O definiţie asemănătoare este redată şi în Legea 
nr.1134/1997), la art.2 alin.(1). Cu privire la calitatea 
normelor, în literatura de specialitate sunt aduse cri-
tici. Astfel, s-a menţionat că existenţa în acelaşi timp a 
două acte normative care reglementează acelaşi feno-
men juridic este lipsită de sens, mai ales că majoritatea 
dispoziţiilor din Codul civil dublează cele din Legea 
nr.1134/1997. Situaţia pe care o regăsim în legislaţia 
Republicii Moldova, când societatea pe acţiuni este re-
glementată paralel atât în Codul civil, cât şi în Legea cu 
privire la societăţile pe acţiuni, în alte state nu există. 
În majoritatea statelor europene, societăţile pe acţiuni 
sunt reglementate fie numai prin legi speciale, alături 
de alte societăţi comerciale (în România – Legea so-
cietăţilor comerciale nr.31/1990, în Marea Britanie – 
„Companies Act 1985”, în Portugalia – „Codigo Das 
Sociedades Comerciais”, în Ungaria – Codul socie-
tăţilor comerciale), sau prin lege separată (Germania, 
Austria, Spania, Grecia, Suedia, Norvegia), fie doar în 
Codul comercial (Franţa, Belgia, Polonia, Cehia) sau 
în Codul civil (Italia, Elveţia, Olanda). În legătură cu 
aceasta, există recomandări de a exclude din Codul ci-
vil dispoziţiile ce privesc societatea pe acţiuni (art.156-
170) şi de a menţine doar legea specială5. 

Scurt istoric. În decursul istoriei, primele societăţi 
pe acţiuni au fost create de către romani, sub forma unor 
structuri private denumite societăţi de publicani (soci‑
etas publicanorum), specializate în colectarea de taxe 
şi impozite. Aceste grupuri aveau un număr mare de 
angajaţi. Din banii adunaţi de la populaţie, societăţile 
de publicani plăteau impozitul faţă de Imperiul Roman, 
iar ceea ce rămânea se repartiza între fondatorii societă-
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ţii sub formă de profit6. În perioada Evului mediu, cele 
mai puternice societăţi pe acţiuni au fost: companiile 
miniere germane, băncile italiene (în special, cele din 
Republica Genoveză) şi companiile coloniale, fondate 
în scopul colonizării unor teritorii din America, Africa 
şi Asia. Este important a menţiona faptul că la baza le-
gislaţiei privind societăţile pe acţiuni pe care o avem în 
prezent stă Codul comercial francez din anul 1807. El a 
servit ca model la elaborarea codurilor civile şi comer-
ciale din multe state europene. 

În Basarabia (ca parte componentă a Imperiului 
Rus), prima societate pe acţiuni a fost înregistrată în 
anul 1896, cu denumirea Societatea Anonimă (pe ac-
ţiuni) Belgiană, care avea în proprietate tramvaiele din 
oraşul Chişinău. Între anii 1918 şi 1944 pe teritoriul 
dintre Prut şi Nistru (ca parte componentă a României) 
s-a aplicat Codul comercial român de la 1887. Acesta 
conţinea o amplă reglementare a societăţilor pe acţiuni 
în titlul VIII „Despre societăţi şi despre asociaţiuni co-
merciale” (art.121-187) (în România, Codul comercial 
de la 1887 s-a menţinut în vigoare până în anul 2011, 
abrogat odată cu intrarea în vigoare a noului Cod civil). 
După cel de-al Doilea Război Mondial, în Republica 
Sovietică Socialistă Moldovenească (R.S.S.M.), ca şi 
în toate ţările supuse regimului comunist, societăţile pe 
acţiuni au fost desfiinţate sau înlocuite cu întreprinderi 
de stat. După proclamarea independenţei Republicii 
Moldova, activitatea societăţilor pe acţiuni iniţial a fost 
reglementată prin Legea cu privire la societăţile pe ac-
ţiuni nr.847/19927, mai târziu aceasta fiind abrogată şi 
înlocuită cu legea privind societăţile pe acţiuni pe care 
o avem în prezent8. 

Din definiţia societăţii pe acţiuni, rezultă următoarele 
particularităţi ale acesteia: a) Societatea pe acţiuni este 
o persoană juridică şi se înregistrează la Camera Înre-
gistrării de Stat; b) Societatea pe acţiuni este întotdeau-
na comercială, deoarece îşi pune scopul să obţină cât 
mai multe venituri; c) Poate fi constituită şi de o singură 
persoană, deoarece legea permite să existe societate pe 
acţiuni cu un singur fondator; d) De regulă, societăţile 
pe acţiuni sunt întreprinderi bine cunoscute, cu venituri 
mari, cum ar fi băncile comerciale (Moldindconbank 
S.A., Victoriabank S.A. ş.a.), companiile de asigurări 
(Asito S.A., Sigur-Asigur S.A. ş.a.), alte întreprinderi 
(Apă-Canal S.A., Moldova-Gaz S.A., Moldtelecom 
S.A., Franzeluţa S.A., Carmez S.A. etc.); e) Capitalul 
social este împărţit în nişte fracţiuni (cote-părţi), numi-
te acţiuni, iar fiecare acţiune costă o sumă de bani, de 
aceea ele mai sunt numite valori mobiliare şi pot fi uşor 
cumpărate, vândute, puse în gaj etc.9; f) Poate să desfă-
şoare orice activităţi neinterzise de lege, iar în anumite 
situaţii este nevoie şi de licenţă; g) Acţionarii societăţii 
nu răspund pentru datoriile acesteia, iar dacă societatea 
are prea multe datorii, ea va intra în procesul de insol-
vabilitate şi, în cele din urmă, poate fi lichidată. Totuşi 
în practică, societatea pe acţiuni prezintă şi numeroa-

se dezavantaje10: cheltuielile mari pentru înregistrarea 
acesteia; plafonul minim al capitalului social de 20.000 
lei; faptul că capitalul social urmează a fi împărţit în ac-
ţiuni şi înregistrate la Comisia Naţională a Pieţei Finan-
ciare. Din aceste motive, puţini întreprinzători doresc 
fondarea unor societăţi pe acţiuni, mai avantajoasă fiind 
crearea societăţilor cu răspundere limitată. 

Ca orice persoană juridică, societatea pe acţiuni ia 
naştere din momentul înregistrării la Camera Înregis-
trării de Stat (în centrele raionale există oficii teritori-
ale), într-un catalog special, numit Registrul de stat al 
persoanelor juridice. La momentul înregistrării, socie-
tăţii pe acţiuni i se atribuie şi un număr de identificare. 
Denumirea trebuie să fie unică şi să nu se confunde cu 
denumirile altor persoane juridice. Ea poate fi scrisă pe 
deplin sau prescurtat şi, în mod obligatoriu, trebuie să 
includă sintagma „Societatea pe Acţiuni” sau prescur-
tat – „S.A.”. De pildă: Societatea pe Acţiuni „Franze-
luţa” ori prescurtat – S.A. „Franzeluţa”. Societăţile pe 
acţiuni care desfăşoară activităţi bancare trebuie să in-
cludă în denumire şi cuvântul „Bancă” (Banca Comer-
cială „Victoriabank” S.A.; Banca Comercială „Moldo-
va-Agroindbank” S.A. etc.); cele cu activităţi de bursă 
trebuie să includă şi cuvântul „Bursă” (de exemplu, 
„Bursa Universală de Mărfuri” S.A.); cele cu activităţi 
de lombard trebuie să includă şi cuvântul „Lombard” 
(de exemplu, „Aureola & Lombard” S.A.) etc. Dacă 
la fondarea societăţii pe acţiuni participă şi persoane 
străine, în denumire se va înscrie: „întreprindere mix‑
tă” (Întreprinderea mixtă „Orange-Moldova” S.A.; În-
treprinderea mixtă „Sudzucker Moldova” S.A. etc.), iar 
dacă toţi fondatorii sunt persoane străine, se va indica: 
„întreprindere cu investiţii străine” (Întreprinderea cu 
Capital Străin „Petrom Moldova” S.A.; Întreprinderea 
cu Capital Străin „Gas Natural Fenosa” S.A. etc.).

Conform Legii nr.1134/1997, organele de condu-
cere ale societăţii pe acţiuni sunt: a) adunarea generală 
a acţionarilor; b) consiliul societăţii; c) organul execu-
tiv; c) organul de control (numit comisia de cenzori sau 
cenzor). Adunarea generală a acţionarilor reprezintă 
organul suprem de decizie al societăţii, se întruneşte 
cel puţin o dată pe an şi este compusă din totalitatea 
acţionarilor care participă la formarea capitalului so-
cial. Toate hotărârile adunării generale sunt obligatorii 
pentru persoanele cu funcţie de răspundere şi acţionari, 
inclusiv pentru acţionarii care nu s-au prezentat la adu-
nare. Formarea voinţei societăţii în cadrul adunării ge-
nerale este rezultatul aplicării principiului majorităţii, 
astfel că voinţa societăţii este dată de acţionarii ce deţin 
majoritatea în acel moment. Voinţa majorităţii consti-
tuie voinţa societăţii, chiar dacă există acţionari care 
nu sunt de acord cu cele votate în cadrul adunării gene-
rale. Această voinţă unică urmărită de acţionari are la 
bază affectio societatis, adică intenţia lor de a se asocia 
pentru a desfăşura în comun o activitate comercială în 
scopul de a obţine beneficii şi de a le împărţi11. 
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În calitate de organ deliberativ (care ia decizii), 
adunarea generală este chemată să decidă atât asupra 
unor probleme obişnuite pentru viaţa societăţii, cât şi 
asupra unor probleme deosebite, care vizează chesti-
uni urgente ce nu suportă amânare12. Ţinând cont de 
frecvenţa desfăşurării şedinţelor în decursul unui an, 
dar şi de complexitatea problemelor care urmează a fi 
soluţionate, legea reglementează două feluri de adunări 
generale, ordinară şi extraordinară. Adunarea generală 
ordinară se convoacă, cel puţin, o dată în an. De regu-
lă, convocarea acesteia are loc la finele anului (de aici 
şi denumirea de adunare generală ordinară anuală), 
când se face darea de seamă financiară. Adunarea gene-
rală, care se ţine pentru a hotărî asupra unor probleme 
urgente, este numită adunare generală extraordinară. 
Convocarea acesteia poate fi făcută oricând, la iniţiati-
va consiliului societăţii, comisiei de cenzori, acţionari-
lor care deţin cel puţin 25% din acţiunile societăţii sau 
în temeiul hotărârii judecătoreşti.

În funcţie de prezenţa sau neprezenţa acţionarilor, 
adunarea generală se poate desfăşura: a) cu prezenţa 
acţionarilor; b) prin corespondenţă sau c) în formă 
mixtă. Spunem că adunarea generală se desfăşoară 
cu prezenţă când acţionarii se întrunesc la o oră şi în-        
tr-un loc anume. Majoritatea adunărilor generale se 
desfăşoară cu prezenţa acţionarilor. Adunarea generală 
se consideră ţinută prin corespondenţă, dacă acţionarii 
votează cu buletinul de vot expediat prin poştă sau prin 
alte mijloace de comnicare13. Excepţie face adunarea 
generală ordinară anuală. Aceasta nu poate fi ţinută prin 
corespondenţă. În situaţia când unii acţionari participă 
la şedinţă, iar alţii votează prin corespondenţă, spunem 
că adunarea generală este ţinută în formă mixtă. Legea 
nr.1134/1997 mai prevede că adunarea generală se poa-
te ţine printr-o şedinţă unică sau prin câteva şedinţe, 
numite regionale. Deşi mai rar întâlnită, adunarea ge-
nerală regională este convocată de către societăţile cu 
un număr de acţionari mai mare de 5.000 şi numai dacă 
la două şedinţe anterioare nu a fost întrunit cvorumul 
prevăzut de lege (art.51).

Potrivit art.50 alin.(3) şi (4) din Legea nr.1134/1997, 
adunarea generală a acţionarilor aprobă direcţiile pri-
oritare ale activităţii societăţii; hotărăşte cu privire la 
modificarea capitalului social; aprobă statutul societăţii 
în redacţie nouă sau modificările şi completările adu-
se în statut; aprobă regulamentul consiliului societăţii 
şi regulamentul comisiei de cenzori etc. În ansamblu, 
adunarea generală îşi poate asuma şi alte atribuţii, dacă 
acestea nu contravin legii şi au fost prevăzute în statu-
tul societăţii. 

Decizia cu privire la convocarea adunării generale 
(ordinare şi extraordinare) este luată de consiliul socie-
tăţii, iar toate chestiunile organizatorice sunt pe seama 
organului executiv. Informaţiile referitoare la fiecare 
problemă, în legătură cu care se va lua o hotărâre, tre-
buie puse la dispoziţia acţionarilor. Acestea trebuie să 

fie exacte, oportune şi complete, astfel încât acţionarii 
să-şi poată exprima votul în deplină cunoştinţă de cau-
ză14. Ei trebuie să aibă timp pentru a se informa şi a se 
pregăti, iar în acest scop legea stabileşte materialele ce 
urmează a fi prezentate acţionarilor (art.56 alin.(2) din 
Legea nr.1134/1997). 

Materialele vor fi trimise prin poştă acţionarilor sau, 
dacă în decizia de convocare s-a prevăzut astfel, vor fi 
numai afişate pe un panou sau la intrarea în sediul orga-
nizaţiei. Despre locul afişării informaţiei acţionarii tre-
buie înştiinţaţi, pentru a o citi. În legătură cu forma în-
ştiinţării, există unele controverse. Legea nr.1134/1997 
prevede că informaţia despre convocarea adunării ge-
nerale se expediază acţionarilor sub formă de aviz (pe 
adresa şi la numărul de fax indicat în lista acţionarilor) 
şi se publică în organul de presă indicat în statutul so-
cietăţii. Din nefericire, legea nu specifică posibilitatea 
transmiterii informaţiei prin e-mail. Sub acest aspect, 
legislaţia europeană demult a fost modificată potrivit 
noilor tehnologii. De exemplu, în legea societăţilor pe 
acţiuni din Marea Britanie, este prevăzut că convocă-
rile la adunările generale pot fi expediate prin e-mail 
sau publicate pe site-ul web al societăţii (în acest caz, 
fiind trimis un e-mail asociaţilor pentru atenţionare); 
legislaţia franceză stabileşte că adunările generale pot 
fi convocate prin e-mail cu condiţia ca acţionarii să-şi 
fi dat consimţământul în scris şi să fi precizat o adresă 
validă de e-mail; în Codul societăţilor comerciale din 
Belgia este subliniat că atât convocarea, cât şi docu-
mentele necesare pot fi trimise prin e-mail numai dacă 
există un acord scris al acţionarului15. 

Lucrările adunării generale sunt conduse de preşe-
dintele consiliului societăţii. Dacă acţionarii doresc, 
prin vot ei pot alege o altă persoană care să dirijeze 
lucrările adunării generale. Modalitatea de manifestare 
a dreptului de vot va fi aleasă de adunare (deschis sau 
în secret), cu o singură excepţie – la adunările genera-
le ţinute prin corespondenţă sau sub formă mixtă votul 
va fi numai deschis16. Acţionarii au două posibilităţi de 
alegere: „pentru” sau „împotrivă”. După votare, bule-
tinele de vot se numără de către o comisie specială, iar 
rezultatele se consemnează într-un proces-verbal şi se 
fac publice. 

Acţionarul este în drept să delege exercitarea drep-
turilor sale unui reprezentant. Delegarea împuterniciri-
lor se face în temeiul unui contract sau în bază de pro-
cură. Nu pot fi reprezentanţi ai acţionarului persoanele 
cu funcţii de răspundere ale societăţii, singura excepţie, 
în acest caz, fiind membrii consiliului societăţii care 
pot deveni reprezentanţi ai acţionarului în cadrul şedin-
ţelor adunării generale. În legătură cu aceste prevederi 
ale legii, în practică apar situaţii controversate în care 
punctul final este fixat de către Curtea Supremă de Jus‑
tiţie. Astfel, într-o decizie de speţă, instanţa supremă 
a argumentat în felul următor: „Faptul că în procesul-
verbal al Consiliului societăţii nu s-a menţionat expres 
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că preşedintele şi secretarul Consiliului au exercitat 
atribuţiile de preşedinte şi secretar al şedinţei adunării 
generale, nu atrag după sine nulitatea deciziilor adopta-
te. Astfel de încălcări sunt nişte abateri formale admise 
la întocmirea procesului-verbal al şedinţei Consiliului 
societăţii”. În schimb, cu referire la participarea admi-
nistratorului societăţii la şedinţa adunării generale din 
numele unuia dintre acţionari, Curtea Supremă de Jus-
tiţie s-a expus că „Într-adevăr, aceasta vine în contra-
dicţie cu prevederile art.25 alin.(8) din Legea privind 
societăţile pe acţiuni, însă adunarea generală era deli-
berativă chiar şi dacă nu s-ar fi ţinut cont de voturile 
acţionarului respectiv, fiindcă cvorumul prevăzut de 
statutul societăţii oricum era asigurat”17.

Un rol important în desfăşurarea adunărilor generale 
îl are cvorumul. Acesta garantează faptul că un număr 
minim de acţionari îşi vor exercita dreptul de vot, ceea 
ce creşte probabilitatea ca rezultatul atins prin decizia 
acestora să coincidă cu cel care ar fi fost obţinut în ca-
zul prezenţei tuturor acţionarilor18. Legea nr.1134/1997 
prevede că adunarea generală are cvorum dacă la ea 
participă acţionarii care deţin mai mult de jumătate 
din acţiunile cu drept de vot ale societăţii. În situaţia 
în care adunarea generală nu a întrunit cvorumul nece-
sar, ea urmează a fi convocată în mod repetat. Adunarea 
generală repetată se consideră deliberativă dacă la ea 
participă acţionari care deţin, cel puţin, o pătrime din 
acţiunile cu drept de vot ale societăţii (art.58). 

În literatura de specialitate, există discuţii în legătu-
ră cu legitimitatea hotărârilor adunării generale adop-
tate de către un singur acţionar. Sistemul common law 
consacră principiul potrivit căruia termenul de „adu-
nare” (engl. meeting) presupune prezenţa a, cel puţin, 
două persoane, în caz contrar, aceasta nu poate discuta 
problemele înscrise pe ordinea de zi. Noţiunea de „adu‑
nare” desemnează o „întrunire a mai multor persoane 
în scopul discutării unor probleme de interes general”, 
iar noţiunea de „deliberare” înseamnă „discutarea în 
comun (şi în secret) asupra luării unei hotărâri”. Prin 
urmare, este greşit a spune că o adunare deliberează în 
prezenţa unui singur acţionar19. În schimb, o altă situa-
ţie este prezentă în sistemul romano-germanic de drept. 
Majoritatea acestor state s-au inspirat din dreptul ger-
man şi nu impun o limită minimă de prezenţă a acţiona-
rilor la adunarea generală, lăsând ca această problemă 
să fie prevăzută în actele de constituire. 

Hotărârile adunării generale reprezintă voinţa su-
premă a societăţii pe acţiuni. Acestea sunt obligatorii 
pentru organele de conducere ale societăţii, persoane-
le cu funcţii de răspundere şi acţionari, în caz contrar, 
acestea vor suporta consecinţele neexecutării. Hotărâ-
rile adunării generale pot fi contestate în instanţa de ju‑
decată şi declarate nule, dacă în procesul de convocare 
şi desfăşurare a şedinţei au fost încălcate prevederile 
actelor normative sau ale actului de constituire20. În in-
stanţa de judecată, calitatea de reclamant o are acţiona-

rul (sau acţionarii, dacă sunt mai mulţi), iar pârât este 
însăşi societatea pe acţiuni. 

Problema este că legea nu prevede un termen limită 
în care hotărârea adunării generale a acţionarilor poate 
fi atacată în instanţă. Faptul de a aplica termenul gene-
ral de prescripţie (de 3 ani) este periculos, deoarece so-
cietatea pe acţiuni riscă să fie atrasă în mod permanent 
în procese de judecată. Doctrina propune introducerea 
unui termen limită de atac de cel mult 30 de zile din 
data desfăşurării adunării generale a acţionarilor21. La 
fel, semne de întrebare apar cu referire la posibilitatea 
adunării generale de a-şi revoca propriile hotărâri. Le-
gislaţia nu reglementează acest aspect, iar doctrina sus-
ţine că revenirea adunării generale asupra propriei ho-
tărâri depinde doar de faptul dacă ea a generat drepturi 
şi obligaţii civile. Dacă hotărârea a fost executată, iar în 
baza ei au luat naştere drepturi în favoarea terţilor, adu-
narea generală nu este în drept să revină asupra ei22. 

Se întâmplă deseori că acţionarii contestă legalita-
tea proceselor-verbale ale adunării, dar această practică 
este una greşită. Procesul-verbal al adunării generale 
nu poate fi contestat în instanţa de judecată separat de 
hotărâre. Cu alte cuvinte, în instanţa de judecată se con-
testă legalitatea hotărârii adoptate de adunarea genera-
lă, dar nu legalitatea proceselor-verbale. Informaţiile pe 
care le conţine procesul-verbal şi nu corespund realită-
ţii (de exemplu, sunt incluse date despre un membru al 
societăţii care nu a participat la adunarea generală, cu 
specificarea despre votul său pro sau contra adoptării 
hotărârii) vor determina recunoaşterea nulităţii hotărâ-
rii adunării generale23.

Consiliul societăţii. Întrucât acţionarii sunt adesea 
prea numeroşi pentru a-şi putea exercita în mod efi-
cient conducerea societăţii prin intermediul adunării 
generale, în cadrul societăţilor pe acţiuni se formează 
o conducere internă, denumită consiliul societăţii24. 
Consiliul societăţii este considerat ca un organ de de-
cizie şi control, superior din punct de vedere ierarhic 
organului executiv, care reprezintă interesele acţiona-
rilor în perioada dintre adunările generale. În activita-
tea sa, consiliul societăţii se subordonează întru totul 
adunării generale a acţionarilor. Membrii consiliului 
societăţii se aleg de către adunarea generală a acţi-
onarilor, atât din rândul acţionarilor, cât şi al salari-
aţilor25 (cerinţa legii fiind ca acţionarii să reprezinte 
totuşi majoritatea în componenţa consiliului). Durata 
mandatului de membru al consiliului este de 4 ani, iar 
aceleaşi persoane pot fi alese de un număr nelimitat 
de ori. Conducerea consiliului societăţii este efectu-
ată de către preşedintele acestuia, iar şedinţele pot fi 
ordinare (se ţin cel puţin o dată pe trimestru) şi extra‑
ordinare (se ţin ori de câte ori este nevoie). În cadrul 
consiliului, fiecare membru deţine un vot. Deciziile se 
iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă, 
iar în caz de paritate, votul preşedintelui consiliului 
este decisiv. 
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Organul executiv al societăţii reprezintă autorita-
tea de conducere care face posibilă manifestarea în ex-
terior (exteriorizarea) a voinţei societăţii. În principal, 
organul executiv pune în aplicare hotărârile luate de 
adunarea generală sau de consiliul societăţii şi se ocupă 
de toate chestiunile zilnice. În activitatea sa, organul 
executiv se subordonează adunării generale şi consi-
liului societăţii, fiind obligat să prezinte trimestrial o 
dare de seamă cu privire la rezultatele activităţii sale. 
În cazul societăţilor pe acţiuni care nu dispun de consi-
liul societăţii, pregătirea şi ţinerea adunării generale a 
acţionarilor este de competenţa organului executiv care 
poate emite ordine, dispoziţii, instrucţiuni etc.

Desemnarea organului executiv este prerogativa 
adunării generale. Societatea pe acţiuni poate avea un 
organ executiv unipersonal (alcătuit dintr-o singură 
persoană şi numit administrator, director sau director 
general) sau colegial (alcătuit din mai multe persoane 
şi numit comitet de conducere sau direcţie). Este ad-
mis ca societatea să aibă un organ executiv dublu, în 
acest caz, fiind stabilit că organul executiv unipersonal 
va îndeplini şi funcţia de conducător al organului exe-
cutiv colegial (art.69 alin.(5) din Legea nr.1134/1997). 
Însă administrarea societăţii pe acţiuni poate fi reali-
zată şi de către o persoană juridică. În acest sens, Le-
gea nr.1134/1997 prevede că împuternicirile organului 
executiv pot fi delegate unei organizaţii de gestiune, în 
temeiul contractului de administrare fiduciară. 

Cu referire la raportul juridic dintre societatea pe 
acţiuni şi administratori, în doctrină este indicat că 
acesta se fundamentează pe contractul de mandat, nu 
pe contractul individual de muncă. Administratorii 
nu pot încheia cu societatea contracte individuale de 
muncă nici pentru îndeplinirea funcţiei de administra-
tor, şi nici pentru orice alte funcţii. Drept urmare, dacă 
administratorul a fost desemnat din rândul salariaţilor 
acelei societăţi, contractul lui individual de muncă este 
suspendat pe perioada mandatului26. În doctrină există 
păreri care susţin că desemnarea unuia dintre acţionari 
în funcţia de administrator reprezintă o încălcare a prin-
cipiului separaţiei puterilor în cadrul societăţii, fiindcă 
în mâna aceleiaşi persoane se regăseşte atât puterea de-
cizională, cât şi puterea executivă. În legătură cu aceas-
ta, semne de întrebare apar cu referire la corectitudinea 
participării persoanei în cadrul şedinţelor adunării ge-
nerale. Persoana care îndeplineşte ambele calităţi, cea 
de acţionar şi de administrator, trebuie să participe la 
adunarea generală a acţionarilor într-una dintre calită-
ţile sale – de administrator sau de acţionar, participarea 
în ambele calităţi fiind un vădit conflict de interese. De 
lege ferenda s-ar impune interdicţia, cel puţin în cazul 
societăţilor pe acţiuni, a posibilităţii ca un acţionar să 
îndeplinească funcţia de administrator. Acest fapt ar 
permite menţinerea unui anumit grad de transparenţă şi 
independenţă la nivelul conducerii societăţii pe acţiuni. 
O altă soluţie, în acest sens, ar fi ca persoana să aleagă 

calitatea în care va participa la şedinţă, de administrator 
sau de acţionar.

Subliniem faptul că atunci când organul executiv 
adoptă hotărâri contrare prevederilor legale şi aceste 
hotărâri provoacă pagube societăţii, membrii organului 
executiv poartă răspundere solidară faţă de societate în 
mărimea prejudiciului cauzat27. Vor fi scutiţi de răspun-
dere solidară doar acei membri ai organului executiv 
care au votat împotriva hotărârii prejudiciabile. De ase-
menea, pentru acţiunile săvârşite contrar legii, adminis-
tratorul şi membrii organului executiv sunt pasibili de 
răspundere contravenţională şi penală. 

Organul de control al societăţii pe acţiuni poartă 
denumirea de comisie de cenzori. Aceasta exercită con-
trolul activităţii economico-financiare a întreprinderii 
şi se subordonează numai adunării generale a acţionari-
lor. Membrii comisiei de cenzori se numesc cenzori, iar 
numărul lor trebuie să fie impar. În calitate de cenzori 
pot fi atât acţionarii, cât şi alte persoane. Una dintre ce-
rinţe pentru persoanele care îşi doresc să devină cenzori 
se referă la studii, şi anume: să aibă studii în domeniul 
contabilităţii, economiei sau finanţelor. Nu pot fi aleşi 
cenzori în cadrul aceleiaşi societăţi pe acţiuni: membrii 
consiliului societăţii, membrii organului executiv şi lu-
crătorii din contabilitatea societăţii.

Rolul comisiei de cenzori este de a efectua con‑
trolul activităţii economico-financiare a societăţii pe 
parcursul unui an de zile. În baza rezultatelor contro-
lului, comisia de cenzori întocmeşte un raport, în care 
se semnează toţi membrii comisiei care au participat la 
control. Dacă cineva dintre membrii comisiei nu este 
de acord cu raportul, îşi va expune în scris opinia sa 
separată şi o va anexa la raport28. Mai apoi raportul co-
misiei de cenzori se prezintă în faţa adunării generale a 
acţionarilor. Dacă adunarea generală consideră necesar, 
ea poate delega împuternicirile comisiei de cenzori că-
tre o organizaţie de audit, încheind cu aceasta din urmă 
contract de audit. Cu alte cuvinte, rămâne la discreţia 
adunării generale a acţionarilor să decidă dacă societa-
tea pe acţiuni are nevoie de comisie de cenzori sau ar 
fi mai bine să apeleze la o companie de audit, care ar 
înlocui comisia de cenzori.

Membrii comisiei de cenzori se aleg pe un termen 
de la 2 la 5 ani. Adunarea generală a acţionarilor poate 
dispune şi alegerea unor cenzori de rezervă, din care să 
se completeze componenţa de bază a comisiei în cazul 
retragerii membrilor ei. În exercitarea atribuţiilor, cen-
zorii au acces la toate documentele, registrele şi evi-
denţele societăţii pentru a se informa, dar au şi obligaţia 
de a păstra secretul profesional. La descoperirea unor 
abuzuri din partea persoanelor cu funcţii de răspundere 
ale societăţii, comisia de cenzori este în drept să ceară 
convocarea adunării generale extraordinare a acţiona-
rilor. 

Persoanele cu funcţii de răspundere ale societă-
ţii. Au calitatea de persoane cu funcţii de răspundere 
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ale societăţii pe acţiuni membrii consiliului societăţii, 
ai organului executiv, ai comisiei de cenzori, ai comi-
siei de lichidare, precum şi alte persoane care exercită 
atribuţii de dispoziţie în conducerea societăţii (art.73 
alin.(1) din Legea nr.1134/1997). Raporturile dintre 
persoanele cu funcţii de răspundere şi societatea pe 
acţiuni sunt reglementate de normele Codului muncii. 
Pe de altă parte, legea stabileşte că nu pot fi persoane 
cu funcţii de răspundere în cadrul societăţii pe acţiuni:        
a) funcţionarii publici care exercită controlul asupra 
activităţii societăţii, dacă actele normative nu prevăd 
altfel; b) persoanele cărora, printr-o hotărâre a instanţei 
judecătoreşti, le este interzis să deţină funcţiile respecti-
ve; c) persoanele cu antecedente penale nestinse pentru 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, infracţiuni economice 
sau infracţiuni împotriva proprietăţii; d) persoanele in-
capabile (alin.(5)).

Legea interzice societăţilor pe acţiuni ca să acorde 
împrumuturi persoanelor sale cu funcţii de răspundere, 
să fie fidejusor sau garant al obligaţiilor lor. De aseme-
nea, persoanele cu funcţii de răspundere nu pot primi 
donaţii sau servicii fără plată de la societate, de la per-
soanele afiliate societăţii, precum şi de la alte persoane 
implicate în relaţiile cu societatea. Cu titlu de excepţie, 
legea permite persoanelor cu funcţii de răspundere să 
primească de la societate cu titlu gratuit doar acele be-
neficii, valoarea cărora nu depăşeşte salariul minim sta-
bilit de Guvern (art.73 alin.(8) din Legea nr.1134/1997). 
Conform ultimelor modificări la Hotărârea Guvernului 
RM nr.165/2010, începând cu 1 mai 2013, cuantumul 
minim garantat al salariului în sectorul real (la între-
prinderi, organizaţii, instituţii cu autonomie financiară, 
indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare 
juridică) se stabileşte în mărime de 1.400 lei pe lună, 
calculat pentru un program complet de lucru de 169 ore 
în medie pe lună29. 

 Funcţionarea societăţii pe acţiuni. Prin funcţiona‑
rea societăţii pe acţiuni, se înţeleg raporturile juridice 
care au loc în interiorul ei. De regulă, aceste raporturi 
apar între acţionari sau între acţionari şi societate. Ca 
urmare, este important să cunoaştem care sunt dreptu-
rile şi obligaţiile acţionarilor: a) Dreptul la dividende. 
Prin „dividend” se înţelege profitul care îi revine acţio-
narului. Mărimea dividendelor se stabileşte la adunarea 
generală a acţionarilor. Dividendele se plătesc, de regu-
lă, anual, însă la adunarea generală se poate decide ca 
achitarea dividendelor să se facă trimestrial sau chiar 
lunar. Cel mai frecvent, dividendele se plătesc cu mij-
loace financiare, dar legea nu interzice ca plata să se 
facă cu acţiuni, bunuri sau alte drepturi patrimoniale;  
b) Dreptul la o cotă-parte din bunurile societăţii în ca‑
zul lichidării ei. Dacă societatea se lichidează, bunurile 
rămase după satisfacerea creanţelor se repartizează în-
tre acţionari proporţional numărului şi valorii acţiunilor 
deţinute30; c) Dreptul de a-şi vinde acţiunile. De fapt, 
acţionarul poate şi dona acţiunile sale. Acest lucru îl 

poate face liber, oricând şi oricui; d) Dreptul de a parti‑
cipa la adunarea generală. Acest drept îl au toţi acţio-
narii, indiferent de numărul de acţiuni pe care le deţin; 
e) Dreptul la vot. La adunarea generală a acţionarilor 
votarea se face în formă deschisă sau în secret, după 
principiul „o acţiune cu drept de vot – un vot” (art.61 
din Legea nr.1134/1997); f) Dreptul de a fi informat; 
g) Dreptul de a fi ales în organele de conducere ale 
societăţii; h) Obligaţia depunerii cotei de participare, 
iar dacă fondatorul nu-şi execută de bunăvoie obligaţia 
sa de aport, ceilalţi fondatori îl pot constrânge pe cale 
judecătorească; e) Obligaţia de a comunica societăţii 
informaţiile cerute de lege, pentru a fi introduse în re-
gistrul acţionarilor. 

 încetarea activităţii societăţii pe acţiuni poate 
avea loc prin reorganizare sau dizolvare. reorganiza-
rea societăţii se efectuează prin fuziune, dezmembrare 
şi transformare. Fuziunea înseamnă „alipirea” persoa-
nelor juridice şi apariţia altora, mai noi. Fuziunea se 
face prin contopire ori absorbţie. Procesul invers ce-
lui de fuziune se numeşte dezmembrare şi se face prin 
divizare sau separare. În toate cazurile, hotărârea de 
reorganizare se ia de adunarea generală a acţionarilor 
ori de instanţa judecătorească. Societatea va înştiinţa în 
scris creditorii săi despre reorganizare şi va publica o 
comunicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldo‑
va. Scopul este ca creditorii să afle şi să pretindă întoar-
cerea datoriilor de la societate. 

Prin dizolvare înţelegem o fază de pregătire a per-
soanei juridice pentru lichidare, adică pentru a fi des-
fiinţată până la urmă. O cerinţă prevăzută de lege este 
ca hotărârea privind dizolvarea societăţii să fie publi-
cată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Însă 
dizolvarea nu trebuie înţeleasă ca o desfiinţare imediată 
a persoanei juridice. Persoana juridică va continua să 
existe, deoarece ea trebuie să îndeplinească operaţiile 
de lichidare a patrimoniului dobândit în timpul exis-
tenţei sale31. 

Dizolvarea persoanei juridice este urmată de proce-
dura de lichidare32. Imediat după publicarea hotărârii 
de dizolvare, asupra societăţii începe procesul de lichi-
dare. Cu această ocazie, se creează o comisie specială 
sau se numeşte o singură persoană, lichidatorul, care 
îngrijeşte de lichidarea societăţii şi de radierea ei din 
Registrul de stat. Procesul de lichidare începe cu îm-
părţirea bunurilor societăţii. Mai întâi, bunurile sunt 
folosite pentru acoperirea datoriilor societăţii faţă de 
creditori, iar din bunurile rămase se sting datoriile faţă 
de acţionari. Deşi mai rar, societatea poate fi supusă 
dizolvării forţate, prin hotărâre a instanţei de judecată. 
În acest caz, instanţa de judecată numeşte o persoană 
responsabilă – administrator fiduciar, care se va ocupa 
de dizolvarea forţată a societăţii.

Generalizând cele expuse, conchidem că societa-
tea pe acţiuni este o persoană juridică cu scop comerci-
al al cărei capital este împărţit în acţiuni. La alcătuirea 
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ei participă una sau mai multe persoane şi fiecare depu-
ne o cotă de participare exprimată în bani care se pre-
schimbă în nişte titluri, numite acţiuni. De aici vine şi 
denumirea organizaţiei, de „societate pe acţiuni”, adică 
societate bazată pe acţiuni. Fiecare membru al organi-
zaţiei are la îndemână una sau mai multe acţiuni, care îi 
dau posibilitatea să ceară de la societate partea care i se 
cuvine din câştiguri.

După cum s-a menţionat, existenţa a două acte nor-
mative paralele care reglementează societăţile pe acţiuni 
este lipsită de sens, deoarece majoritatea dispoziţiilor 
din Codul civil dublează cele din Legea nr.1134/1997. 
În majoritatea statelor europene, societăţile pe acţiuni 
sunt reglementate într-un singur act normativ: în legea 
specială cu privire la societăţile pe acţiuni, în Codul 
comercial sau în Codul civil. În legătură cu aceasta, 
recomandăm de a exclude din Codul civil dispoziţiile 
ce privesc societatea pe acţiuni (art.156-170) şi a men-
ţine în vigoare doar Legea privind societăţile pe acţiuni 
nr.1134/1997. 
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În conformitate cu dispoziţiile alin.(1) art.6 CP 
RM, persoana este supusă răspunderii penale şi 

pedepsei penale numai pentru fapte săvârşite cu vi-
novăţie. Totodată, potrivit prevederilor art.22 CP RM, 
responsabilitatea este starea psihologică a persoanei care 
are capacitatea de a înţelege caracterul prejudiciabil al 
faptei, precum şi capacitatea de a-şi manifesta voinţa şi 
a-şi dirija acţiunile.

Analizând aceste două norme juridico-penale din 
dreptul penal substanţial, observăm că legiuitorul ope-
rează cu mai multe categorii: vinovăţia, responsabilitatea 
şi capacitatea psihică. De fapt, categoria de „capacitate 
psihică” dobândeşte o definitivare descriptivă în textul 
legii penale, fiind desemnată prin intermediul capacităţii 
de a înţelege, precum şi al capacităţii de a-şi manifesta 
voinţa şi a-şi dirija acţiunile.

În acelaşi timp, categoria discernământului se întâl-
neşte doar o singură dată în dispoziţiile legii penale (în 
textul art.147 CP RM), legiutorul punând accent pe di-
minuarea acestuia ca fiind condiţia survenirii răspunderii 
penale pentru comiterea faptei de pruncucidere.

responsabilitatea reprezintă totalitatea particu-
larităţilor psihice ale individului care-l fac pe acesta 
capabil să înţeleagă libertatea şi necesitatea acţiunilor 
(inacţiunilor) sale şi să aprecieze urmările faptelor sale, 
atunci când acţionează contrar normelor de convieţuire 
socială şi legilor1.

Aşadar, fiind un termen juridic, responsabilitatea 
defineşte capacitatea unei persoane de a-şi controla şi 
aprecia atât faptele, cât şi urmările sociale ale acestora, de 
a-şi asuma integral obligaţiile ce-i revin dintr-o acţiune 
liber consimţită, pe care o deliberează şi o întreprinde, 
de a înţelege consecinţele acţiunilor sale în interesul 
propriei persoane, dar fără a prejudicia interesul colec-
tivităţii, de a accepta şi suporta consecinţele faptelor sale 
contrare normelor de convieţuire socială2.

În mod obligatoriu, responsabilitatea presupune 
coexistenţa a doi factori: unul intelectiv, constând în 

capacitatea persoanei de a-şi da seama de acţiunile sau 
inacţiunile sale, de semnificaţia lor socială şi de urmările 
acestora, altul volitiv, constând în aptitudinea aceleiaşi 
persoane de a fi stăpână pe faptele sale, în sensul de a le 
putea dirija în mod conştient. Astfel, prin responsabilitate 
se înţelege starea psihofizică a persoanei care este capa-
bilă să-şi dea seama de valoarea firească a acţiunilor sau 
inacţiunilor sale şi de urmările acestora şi îşi poate dirija 
în mod conştient voinţa, în raport cu aceste fapte.

O persoană se consideră responsabilă dacă se bu-
cură de acea normalitate psihofizică ce este necesară şi 
suficientă pentru existenţa capacităţii de a înţelege şi de 
a-şi dirija voinţa. Normalitatea fiind regula, o persoană 
este implicit prezumată responsabilă atâta vreme cât nu 
există împrejurări, fapte, atitudini etc. de natură să creeze 
îndoială asupra capacităţii sale, sub aspectul oricăruia 
dintre factorii sus-menţionaţi (intelectiv şi volitiv). O 
persoană responsabilă, prin însuşirile sale psihice, este 
aptă să-şi reprezinte caracterul prejudiciabil al faptei 
săvârşite şi, totodată, este în măsură să se abţină de la 
comiterea faptelor interzise de legea penală.

Responsabilitatea nu trebuie confundată cu răs‑
punderea penală. Cea dintâi – categorie psihologică 
– constă, după cum s-a arătat, în capacitatea psihică a 
unei persoane de a-şi da seama de semnificaţia şi va-
loarea acţiunilor sale, inclusiv a rezultatelor, precum şi 
în capacitatea de a fi stăpână pe ele; răspunderea penală 
– categorie juridică – constă în obligaţia persoanei care 
a săvârşit o infracţiune de a suporta urmările compor-
tamentului său. În acest sens, în doctrină s-a menţionat 
(corect) că fără responsabilitate nu există răspundere 
penală, pentru că numai o persoană responsabilă poate 
fi subiect al infracţiunii3.

Inexistenţa responsabilităţii exclude existenţa vi‑
novăţiei. Vinovăţia presupune cu necesitate prezenţa 
responsabilităţii penale, prevede prezenţa intenţiei 
(imprudenţei) şi a discernământului asupra faptei, 
respectiv, absenţa tulburărilor psihice cu semnificaţie 
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psihiatrico-legală, astfel încât infractorul sănătos min-
tal va fi sancţionat. În acest context, autorul I.Coşciug 
precizează că alienatul poate comite fapte care prezintă 
pericol social şi care sunt prevăzute de legea penală, 
dar nu este responsabil, fapta fiind săvârşită fără vino-
văţie, în sens juridic, sau fapta a fost comisă acţionând 
fără discernământ, în sens medical. Prin urmare, fapta 
bolnavului mintal nu poate fi calificată ca infracţiune (ci 
ca acţiune socialmente periculoasă) şi nu poate fi sanc-
ţionată penal, deoarece lipsa discernământului înlătură 
posibilitatea intenţiei normale, precum şi capacitatea de 
prevedere şi deliberare a acţiunilor4.

Aşadar, există trei trăsături psihologice în determi-
narea responsabilităţii:

de ordin cognitiv (percepţie, raţionament, cu-−	
noaştere);

de ordin afectiv (emoţii, sentimente);−	
cele referitoare la impulsuri, dorinţe, voinţă−	 5.

Criteriul esenţial în definirea vinovăţiei este dis‑
cernământul. Aprecierea responsabilităţii depinde de 
evaluarea capacităţii psihice, care, la rândul ei, este 
caracterizată prin modalităţile sale de discernământ. 

Capacitatea psihică reprezintă ansamblul de însuşiri 
psihice ale persoanei, de ordin cognitiv-intelectiv, carac-
terial şi afectiv-voliţional, care pot asigura performanţa 
în desfăşurarea unei activităţi şi organiza motivat această 
activitate, determinată de aptitudini şi de gradul de matu-
rizare a personalităţii, fiind tradusă prin fapte şi rezultate 
cuantificabile. Capacitatea de a răspunde presupune în 
consecinţă integritatea capacităţilor cognitiv-intelectuale 
şi voliţional-cognitive ale personalităţii mature, inclusiv 
a discernământului.

Discernământul (termen psihiatric) reprezintă 
capacitatea unei persoane de a-şi da seama de caracte-
rul faptelor comise şi de urmările acestora, de a putea 
distinge între bine şi rău, între permis şi nepermis, 
având reprezentarea consecinţelor negative ale faptelor 
antisociale săvârşite. Discernământul se bazează pe o 
percepere şi o reprezentare a realităţii (natura actului co-
mis, a conţinutului şi consecinţelor faptelor incriminate), 
pe capacitatea psihică de anticipare prin reprezentarea 
urmărilor faptelor proprii6. 

În doctrină se atenţionează: „Nu trebuie să confun‑
dăm discernământul şi lipsa de discernământ, pe de o 
parte, cu responsabilitatea şi iresponsabilitatea, pe de 
altă parte. În cazul celor dintâi, capacitatea psihofizică 
a făptuitorului trebuie raportată în mod strict la fapta 
comisă, pe când în cazul celor de-al doilea, la toate fap‑
tele pe care acesta le-ar putea săvârşi. Discernământul 
şi lipsa discernământului sunt legate de o stare normală 
a persoanei, aflată în curs de dezvoltare, de însuşire a 
experienţei vieţii, de creştere a posibilităţilor de înţele‑
gere, pe când iresponsabilitatea este o stare anormală, 
cu urmări mai profunde”7.

Constituind capacitatea de a concepe, pregăti, pre-
vedea şi acţiona cu intenţie, cu toate consecinţele sale, 
discernământul reprezintă funcţia psihică de sinteză prin 
care o persoană este în măsură să conceapă planul unei 
acţiuni, etapele ei de desfăşurare, precum şi urmările 
săvârşirii acesteia. Deci, este capacitatea persoanei de 
a-şi organiza motivat acţiunea. El exprimă libertatea de 

acţiune a individului de a săvârşi acte conform normelor 
de convieţuire socială, norme pe care acesta le-a însuşit 
şi le respectă ca o comandă socială interiorizată, ca o 
datorie a cetăţeanului. 

Considerând discernământul ca pe o aptitudine, în 
sens de calitate funcţională a persoanei, calitate condiţio-
nată, pe de o parte, de structura personalităţii individuale, 
de gradul de dezvoltare intelectuală, de cel de instruire 
generală şi profesională, de cel de educaţie familială şi 
instituţională, de prezenţa (lipsa) experienţei de viaţă şi, 
pe de altă parte, de structura conştiinţei (separat pentru 
momentul examinării şi reconstituit pentru momentul 
faptei), în literatura de specialitate s-au stabilit următorii 
parametri calitativ-funcţionali: tip de personalitate – ni-
vel de conştiinţă – calitatea motivaţiei – caracterele mo-
bilului – natura faptei, în circumstanţele de declanşare a 
principalelor manifestări comportamentale cu variantele 
lor de la normal la patologic8.

Această calitate funcţională depinde de două categorii 
de factori:

de structura personalităţii individului:1)  expertiza 
trebuie să stabilească care este structura personalităţii, 
gradul de dezvoltare intelectuală, gradul de instruire 
generală şi profesională, gradul de educaţie familială, 
instituţională, experienţa de viaţă a subiectului (se poate 
constata prezenţa unui factor organic cerebral sau soma-
tovisceral susceptibil a scădea nivelul personalităţii, a 
unor factori traumatici, toxici etc.);

de structura conştiinţei acestuia în momentul 2) 
comiterii faptei: conştiinţa, sinteza complexă a funcţiilor 
psihice prin care omul se integrează în mediu, fixează şi 
asociază cu ajutorul gândirii şi judecăţii noţiunile primi-
te. Momentul de conştiinţă (oboseala, ingestia de alcool, 
bolile concomitente) sau circumstanţele psihopatologice 
(ameninţarea, frica, izolarea etc.) pot oferi informaţii 
asupra acestei stări.

 În structura conştiinţei se pot distinge patru nive-
luri:

conştiinţa elementară,a)  care asigură nivelul de ve-
ghe, vigilenţă şi nivelul de prezenţă temporo-spaţială;

conştiinţa operaţional-logică,b)  prin care procesele 
intelectuale, perceptuale şi de gândire au coerenţă şi 
reflectă obiectiv realitatea;

conştiinţa axiologicăc) , prin care valorile morale 
sunt determinate după criteriile sociale curente;

conştiinţa etică,d)  prin care subiectul este capabil 
să discearnă binele şi răul pe care faptele sale le pot 
produce societăţii.

Astfel, discernământul reprezintă rezultatul sintezei 
dintre personalitate şi conştiinţă, sinteză care are loc 
în momentul îndeplinirii unei acţiuni. El reprezintă o 
calitate şi, totodată, o funcţie, atunci când îl considerăm 
capacitatea unui individ de a delibera asupra acţiunii 
sale, precum şi asupra consecinţelor acesteia şi de a-şi 
organiza astfel motivat activitatea, în vederea îndeplini-
rii acţiunii. Noţiunii de „discernământ” i se atribuie un 
conţinut mai amplu decât reflectarea, pur şi simplu, a 
funcţiilor de cunoaştere, ea reflectând şi calitatea funcţiei 
de afectivitate şi de voinţă, deoarece sunt bine cunoscute 
situaţiile în care în anumite tulburări afectiv-volitive – 
stări care pot duce la îngustarea câmpului de cunoştinţă, 
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la alterarea nivelului axiologic al conştiinţei – discernă-
mântul este afectat în sensul diminuării acestei capacităţi 
de apreciere critică, în special a urmărilor faptelor.

În literatura de specialitate, se pune însă problema 
dacă discernământul include şi stările afectiv-volitive, 
care, în unitate cu cele cognitive, asigură o înţelegere 
integrală a atitudinii comportamentale faţă de o faptă 
oarecare9.

Se cunoaşte că în actele de comportament stările de 
afectivitate au adeseori o pondere ce depăşeşte discri-
minarea cognitivă, deoarece:

afectele sunt principalii furnizori de energie −	
pentru lumea cognitivă;

sunt cele ce dau stabilitate intenţiei şi atitudinii −	
umane, ca nişte ecluze ce închid sau deschid accesul la 
informaţia cognitivă, îndeplinind astfel rolul de liant (de 
„ţesut conjunctiv”) pentru cogniţie;

afectele sunt acelea ce determină ierarhia conţi-−	
nuturilor gândirii prin reducerea gradului său de comple-
xitate şi prin concentrarea pe ceea ce este esenţial într-o 
atitudine comportamentală10.

Sub acest aspect, discernământul aduce în discuţie 
aptitudinea superioară a reprezentării de a evalua şi 
rezilia o atitudine comportamentală în diferitele situaţii 
de viaţă.

Integritatea discernământului implică nealterarea 
funcţiilor cognitive, precum şi a conştiinţei etico-morale. 
Cu alte cuvinte, discernământul este capacitatea unei 
persoane de a aprecia critic conţinutul şi consecinţele 
ce decurg din săvârşirea unui anumit act.

Având în vedere că responsabilitatea este condiţi-
onată de integritatea discernământului, care, la rândul 
său, este condiţionat de starea de conştiinţă ce depinde 
de nivelul structurării personalităţii (nivelul inteligenţei 
plus cele patru trepte de structurare psihopatologică: 
nevrotică, psihopatică, psihotică şi organic-deteriorati-
vă-demenţială) – aprecierea responsabilităţii depinde 
de evaluarea capacităţii psihice11.

Expertiza medico-legală psihiatrică trebuie să sta-
bilească:

care este structura personalităţii individului;−	
gradul de dezvoltare intelectuală;−	
gradul de instruire generală şi profesională;−	
gradul de educaţie familială şi instituţională;−	
experienţa de viaţă. −	

Totodată, expertiza medico-legală psihiatrică trebuie 
să stabilească discernământul în momentul sau în ziua 
săvârşirii faptelor. Acest moment trebuie reconstituit din 
punct de vedere biopsihopatologic. 

Circumstanţele biologice (starea de oboseală, trava-
liul la o gravidă etc.), cele psihologice (condiţia de frică, 
panică, ameninţare, izolare, situaţia grupului familial şi 
social în configuraţia conflictului), precum şi cele patolo‑
gice (trauma fizică şi psihică, afecţiuni somatice conco-
mitente, starea de ebrietate etc.) influenţează momentul 
de conştiinţă şi stau la baza motivaţiei actului antisocial 
(sociopsihologică, psihopatologică şi complexă), care nu 
trebuie confundată cu mobilul (scopul săvârşirii actului) 
şi nici cu motivul (din ce cauză s-a trecut la îndeplinirea 
actului). Rezultă că analiza lor este indisolubil legată de 
evaluarea discernamantului12.

Discernământul nu variază numai în raport cu nivelul 

de dezvoltare a funcţiilor psihice în cadrul dezvoltării 
ontogenetice, ci şi în cadrul aceluiaşi tip de personalitate, 
în raport cu situaţia de moment, condiţiile endogene şi 
cu circumstanţele exogene din momentul comiterii fap-
telor. Discernământul nu trebuie raportat în mod formal 
la vârsta cronologică sau la diagnosticul de boală, ci la 
natura faptei şi la circumstanţele în care aceasta a fost 
săvârşită, la elementele constitutive ale actului antiso-
cial. Aşadar, caracterul penal al faptei săvârşite de un 
minor sub 14 ani este înlăturat, dat fiind faptul că acesta, 
aflându-se în cadrul procesului natural de dezvoltare 
psihică şi fizică pe o treaptă inferioară, nu are format 
discernământul cronologic „de vârstă” şi, implicit, nu 
dispune de capacitatea deplină de a înţelege semnificaţia 
unor acţiuni sau inacţiuni cu consecinţe negative pe plan 
social, dar şi personal13.

Se poate constata, cu ocazia expertizei, existenţa 
unor factori organici cerebrali sau somato-viscerali de 
ordin traumatic, toxic, infecţios etc., susceptibili de a 
influenţa capacitatea de discernământ critic. În expertiză 
interesează atât stabilirea acestei capacităţi, în general – 
în momentul examinării, cât, mai ales, în momentul sau 
la data săvârşirii faptelor.

Principalele tipuri de alterare a discernământului 
sunt:

discernământ logic(1)  – confuzia între adevăr şi 
fals;

discernământ axiologic(2)  – confuzia între valoare 
şi nonvaloare;

discernământ deontologic(3)  – nediferenţierea între 
bine şi rău;

discernământ teleologic(4)  – confundarea scopului 
cu mijloacele;

discernământ judiciar(5)  – nediferenţierea senti-
mentelor între dreptate şi nedreptate4.

Afectarea discernământului succedată de o perce-
pere incorectă a realităţii, cu pierderea capacităţii de a 
o reflecta corect şi de a judeca logic o situaţie, însoţită 
de incapacitatea de a alege între mai multe variante de 
comportament, stă la baza discernopatiei15.

În literatura de specialitate, se descriu patru situaţii 
de alterare a discernământului:

existenţa discernământului1)  – nu există tulburări 
psihice sau există situaţii de limită;

absenţa discernământului2)  – de exemplu, în psi-
hoze, unde fapta devine un simptom al bolii;

diminuarea discernământului3)  – de obicei, pe un 
fond organic sau în tulburări psihice la limită;

alterat sau chiar abolit –4)  în funcţie de starea 
psihică şi situaţia concretă a faptei comise: stările mar-
ginale, debilităţile mintale, dizarmoniile de personalitate, 
impulsivităţile patologice16.

Diminuarea discernământului apare în afecţiuni psi-
hice, aflate la limita dintre normal şi patologic, situaţie 
în care funcţiile de cunoaştere sunt păstrate, în timp ce 
funcţiile afective sunt alterate (inafectivitate).

Discernământul abolit apare cel mai adesea în psi-
hoze, când sunt afectate toate cele trei compartimente 
ale vieţii de relaţie: funcţiile de cunoaştere (oligofre-
nii), funcţiile afective (dizarmonii de personalitate) şi 
funcţiile volitive (impulsivităţi patologice)17. Totodată, 
este de menţionat că nu orice psihotic este totdeauna 
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iresponsabil faţă de faptele sale. Există psihotici care pot 
fi responsabili pentru anumite fapte, iar pentru altele nu. 
Discernământul lor nu trebuie raportat în mod formal la 
diagnosticul de boală, ci şi la stadiul de evoluţie în care se 
află defectul specific (de diferite intensităţi), la caracterul 
concret în care subiectul a acţionat deliberat, deci dacă 
a avut în momentul respectiv şi faţă de actul antisocial 
respectiv nu doar capacitatea de a-şi exprima liber voinţa 
sau nu, ci, mai ales, de a anticipa critic consecinţele ce 
vor decurge din faptele sale.

Tulburările de comportament cele mai frecvente 
apar însă în cadrul debilităţilor mintale, fie pe un fond 
encefalopat cu funcţii de cunoaştere la limită, fie prin 
întârziere în dezvoltarea intelectuală, prin insuficienţe 
educaţionale variate. Oligofrenia se caracterizează prin 
deficit marcat al funcţiilor cognitive, imaturitate afectivă 
şi sugestibilitate marcată.

Nu putem fi de acord cu această sistematizare, deoare-
ce, în cazul absenţei discernământului şi în cazul discer-
nământului alterat sau abolit, urmează a fi aplicată norma 
juridico-penală cu privire la iresponsabilitate (art.23 CP 
RM). Prin urmare, din punct de vedere juridico-penal, 
distingem discernământul păstrat, discernământul abolit 
şi discernământul diminuat. În primul caz, persoana 
va fi recunoscută responsabilă, în cel de al doilea caz, 
persoana va fi recunoscută iresponsabilă în baza art.23 
CP RM, iar în al treilea caz, persoana va fi pasibilă de 
responsabilitate penală redusă (art.231 CP RM).

Totodată, în doctrină se reţine că criteriul discer-
nământului, ca nex al relaţiei dintre patologia mintală 
şi actele comportamentale ale unei persoane, prezintă 
riscuri de evaluare prin expertiză, printre care:

evaluare superficială prin nerespectarea criteriilor −	
de diagnostic pozitiv de boală mintală, în vigoare;

evaluare ambivalentă cu riscuri de încălcare a −	
drepturilor persoanei sau ale comunităţii în stipularea 
lor legală;

evaluare complezentă prin abuz de paternalism −	
medical în rezolvarea unor probleme umane ce ţin ex-
clusiv de autonomia persoanei;

evaluare stigmatizantă metaexpertală de adaptare −	
a conduitei la etichetă şi de reiterare comportamentală;

de maximizare sau minimizare a riscului de −	
nocivitate comportamentală care depinde de condiţiile 
mezologice de gestionare a riscului şi care depăşeşte 
criteriul exclusiv medical;

de transformare a persoanei exclusiv într-un −	
obiect de probă printr-o interpretare prevalentă a ante-
cedentelor, a modului şi circumstanţelor de comitere a 
faptei; 

de nerespectare a dreptului persoanei şi la o altă −	
opinie expertală18.

Pe baza coroborării tuturor datelor medicale şi 
generale obţinute, trebuie să se purceadă la elaborarea 
concluziilor raportului medico-legal, fiind precizate ur-
mătoarele: a) boala psihică de care suferă subiectul sau 
cadrul sindromatic psihic prezentat ori unele simptome 
mai evidente; b) tulburările psihice mai caracteristice, 
generate de boala respectivă (agresivitate, tulburări de 
percepţie, de gândire etc.) şi legătura cauzală (corelaţia) 
dintre aceste tulburări şi săvârşirea faptei, motivaţia 
psihopatologică a mobilului şi a modului de acţiune); 

c) legat de boala psihică, de tulburările generate de 
aceasta şi de starea subiectului din timpul săvârşirii 
faptei, trebuie stabilit dacă acesta a avut discernămân-
tul păstrat, scăzut sau abolit; d) în finalul concluziilor 
se impune a face recomandări privind măsurile de 
siguranţă cu caracter medical, individualizate pentru 
fiecare subiect.

Pornind de la cele expuse, subliniem că anume apre-
cierea corectă a legăturii de cauzalitate dintre tulburarea 
psihică şi alterarea sau diminuarea discernământului stă 
la baza stabilirii responsabilităţii persoanei şi a vinovăţiei 
acesteia. 

Note:

1 Vasilcu Mihai Silviu, Expertiza medico-legală psihi‑
atrică. http://www.umfiasi.ro/Rezidenti/suporturidecurs/
Facultatea de Medicina/Medicina Legala - modulul Medici-
na Legala/Expertiza medico-legala psihiatrica.pdf (accesat 
19.08.2013).

2 Dublea Aurelia, Ştefăroi Nicoleta, Luca Sofia et al., 
Ghid de practici instituţionale în instrumentarea cauzelor 
cu minori, Asociaţia Alternative Sociale, Iaşi, 2005, p.138. 
ISBN: 973-0-03888-0.

3 Crînguş Ion, Niţu Adrian, Dragomir Ilie, Drept penal. 
Partea generală: culegere de lecţii, ed. a 2-a, Editura Minis-
terului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2006, p.35-36. 
ISBN (10) 973-745-014-0; ISBN (13) 978-973-745-014-2

4 Coşciug Ion, Particularităţile expertizei psihiatrice legale 
la minori în procesul penal, în Expertiza judiciară în cauzele 
privind minorii / Col. de autori: Igor Dolea, Simion Doraş, 
Gheorghe Baciu, Institutul de Reforme Penale, Chişinău, 
2005, p.97-98. ISBN 9975-9848-8-6

5 Vasilcu Mihai Silviu, op.cit.
 6 Dublea Aurelia, Ştefăroi Nicoleta, Luca Sofia et al., 

op.cit., p.138. 
7 Crînguş Ion, Niţu Adrian, Dragomir Ilie, op.cit., p.33-

34. 
8 Vasilcu Mihai Silviu, op.cit.
 9 Scripcaru Gh., Scripcaru C., Gramada S., Agrosoaie I., 

Bioetică şi psihiatrie expertală: Discernământul şi/sau repre‑
zentarea în psihiatria medico-legală. http://www.bioetica.ro/
index.php/arhiva-bioetica/article/download/288/475 (accesat: 
05.08.2013).

0 Ibidem.
1 Vasilcu Mihai Silviu, op.cit.,
2 Ibidem.
3 Coşciug Ion, op.cit., p.8.
4 Dublea Aurelia, Ştefăroi Nicoleta, Luca Sofia et al., 

op.cit., p.142. 
5 Damir Dana, Toader Elena. Discernopatia şi delincvenţa 

infantilo-juvenilă, în Romanian Journal of Legal Medicine, 
2006, vol.14, Issue 1, p.54. Copyright © 2006 Romanian 
Society of Legal Medicine ISSN 1221-8618.

6 Dublea Aurelia, Ştefăroi Nicoleta, Luca Sofia et al., 
op.cit., p.142.

7 Damir Dana, Toader Elena, op.cit., p.54.
8 Scripcaru Gh., Scripcaru C., Gramada S., Agrosoaie I., 

op.cit. 
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Izvorul formal al dreptului se concepe ca o formă 
de adoptare sau sancţionare a normelor juridice, 

modul de exprimare a normelor, adică sursa în care 
normele juridice sunt reflectate.

Pentru estimarea la justa valoare a contractelor nor‑
mative în calitate de izvoare formale ale dreptului, este 
necesar a cunoaşte corelaţia lor cu alte izvoare de drept 
din Republica Moldova. În această ordine de idei, este 
extrem de importantă cunoaşterea valorii sistemului de 
izvoare formale ale dreptului în dezvoltarea unui sis-
tem de drept, natura juridică a izvoarelor de drept, efi-
cienţa utilizării contractelor normative şi corelaţia cu 
alte izvoare de drept.

Izvorul formal al dreptului caracterizează astfel mij-
loacele speciale pe care statul le aplică, pentru ca voinţa 
guvernanţilor să capete un veşmânt juridic. De obicei, 
acest rol le revine actelor normative. De aceea ne vom 
opri mai mult la corelaţia dintre contractul normativ şi 
actul normativ.

Valoarea sistemului de izvoare formale, pentru 
dezvoltarea unui sistem de drept, sunt chiar izvoarele, 
deoarece prin intermediul lor, dreptul devine cunos-
cut tuturor celor interesaţi, se evidenţiază lacunele în 
drept şi se perfecţionează sistemul normelor juridice. 
Izvoarele dreptului sunt actele care conţin normele ju-
ridice. Așadar, izvorul de drept este forma de exprimare 
a normelor juridice, iar conţinutul izvoarelor – dreptul 
propriu-zis.

În contextul cunoaşterii depline a corelaţiei dintre 
contractul normativ şi actul normativ, este necesar să 
determinăm natura lor juridică.

Referitor la contractul normativ, cunoaştem că aces-
ta se întocmeşte în baza unei înţelegeri benevole între 

două sau mai multe persoane, pentru stabilirea de noi 
norme juridice şi realizarea unor interese de ordin pu-
blic. De asemenea, menţionăm că normele juridice, pe 
care le produce contractul normativ, nu trebuie să vină 
în contradicţie cu normele reflectate în actul normativ.

Cât despre actul normativ, acesta este creat de că-
tre autorităţile publice (Parlament, Guvern, Preşedinte, 
organele autorităţii publice locale). Ele conţin reguli 
generale şi obligatorii, a căror aplicare la nevoie este 
asigurată prin forţa coercitivă a statului. Deci, sunt acte 
ale activităţii de elaborare a dreptului de către stat (or-
ganele lui) şi includ prescripţii obligatorii cu un carac-
ter general şi prescripţii privind instituirea, modificarea 
sau suspendarea acţiunii normelor juridice.

Corelaţia dintre contractul normativ şi actul norma-
tiv are o mare însemnătate, deoarece actul normativ dis-
pune de un caracter reglementar în raport cu contractul 
normativ. Cu toate acestea, autorul rus Ia. Magaziner 
scrie că „nu există vreo colaborare între actul normativ 
şi contractul normativ, ultimul fiind considerat superi-
or şi poate stabili norme juridice, contrare prevederilor 
legii”9. Considerăm că punctul de vedere al autorului 
ar putea fi contrazis, deoarece, dimpotrivă, contractul 
normativ, în mare măsură, este dependent de actul nor-
mativ, iar această dependenţă se manifestă prin urmă-
toarele trăsături:

actul normativ atribuie contractului normativ – 
calitatea de izvor de drept (de ex., art. 8 din Consti-
tuţia Republicii Moldova, art. 30 din Codul muncii al 
Republicii Moldova, art. 2 din Legea privind tratatele 
internaţionale ale Republicii Moldova);

actul normativ determină „terenul contractual” – 
– sfera de acţiune a contractului normativ (de ex., art. 
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33, 38 din Codul muncii al Republicii Moldova, art. 20 
din Legea privind tratatele internaţionale ale Republicii 
Moldova);

actul normativ stabileşte tipul de contract, aplicat – 
relaţiilor sociale (de ex., cap. V din Codul muncii al 
Republicii Moldova şi art.3 din Legea privind tratatele 
internaţionale ale Republicii Moldova);

actul normativ reglementează mecanismul de – 
încheiere a contractului normativ (de ex., art. 32, 34, 
37, 39, 40 din Codul muncii al Republicii Moldova 
şi cap. II din Legea privind tratatele internaţionale ale 
Republicii Moldova);

actul normativ stabileşte obligaţia de executare a – 
contractelor normative şi mijloacele de apărare a drep-
turilor şi intereselor părţilor contractante (de ex., alin. 
(3) art. 43 din Constituţia Republicii Moldova, art.44 
din Codul muncii al Republicii Moldova, cap. III din 
Legea privind tratatele internaţionale ale Republicii 
Moldova);

actul normativ este un intermediar între contrac-– 
tul normativ şi stat, astfel încât statul are posibilitatea 
de a verifica evoluţia relaţiilor contractuale, iar în caz 
de necesitate, interzice acţiunea contractelor care vin 
în contradicţie cu normele de drept (de ex., art. 41 din 
Codul muncii al Republicii Moldova, alin. (3) art. 23 
din Legea privind tratatele internaţionale ale Republicii 
Moldova)2,3,6.

La fel, menţionăm că coraportul dintre contractul 
normativ şi actul normativ este determinat de tipul 
contractului normativ. De ex., Protocolul privind cola-
borarea dintre Ministerul Apărării al Republicii Mol-
dova şi Ministerul Apărării Naţionale al României în 
domeniul învăţământului militar (contract normativ din 
domeniul dreptului internaţional, care reprezintă expre-
sia consimţământului părţilor semnatare la pregătirea şi 
perfecţionarea cadrelor în instituţiile militare de învăţă-
mânt), diferă de contractul colectiv de muncă (contract 
normativ din domeniul dreptului muncii încheiat între 
angajator şi comitetul sindical sau reprezentanţii salari-
aţilor), atât după conţinut, cât şi după efectele juridice 
pe care le produce. 

Un aspect important care ar provoca discuţii contro-
versate este forţa juridică a normelor juridice stabilite 
de contractele normative şi a normelor din actele nor-
mative. În acest context, analizând cadrul normativ din 
Republica Moldova, constatăm următoarele.

Potrivit art. 7 al Constituţiei Republicii Moldova, 
„Constituţia este legea ei supremă. Nici o lege şi nici un 
alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei 
nu are putere juridică”3. Această prevedere constituţio-
nală trebuie abordată sub două aspecte. Un prim aspect 
determină necesitatea elucidării semnificaţiei Constitu-
ţiei, caracterele şi trăsăturile ei, iar celălalt relevă modul 
în care se manifestă puterea Constituţiei şi supremaţia 
acesteia. Constituţia este legea fundamentală şi supre-
mă a statului, constituită din norme de forţă juridică 
supremă. Ea reglementează relaţiile sociale fundamen-
tale, necesare formării, menţinerii şi exercitării puterii 
politice a poporului. Cu alte cuvinte, Constituţia este 
baza politică şi juridică a statului. Această afirmaţie 
este argumentată prin analiza trăsăturilor social-politi-
ce şi juridice, pe care le determină Constituţia Repu-

blicii Moldova. Puterea şi supremaţia Constituţiei sunt 
relevate chiar în art.7, care necesită a fi divizat în două 
părţi. Prima parte vizează supremaţia Constituţiei, iar 
a doua decide supremaţia prin înscrierea principiului, 
conform căruia nici un alt act, care contravine Consti-
tuţiei, nu are putere juridică. Supremaţia este calitatea 
specifică a Constituţiei, datorită căreia aceasta este si-
tuată în vârful piramidal al instituţiilor politico-juridice 
dintr-o societate organizată în stat1.

În acelaşi sens, conform prevederilor art.4 al Con-
stituţiei Republicii Moldova, dispoziţiile constituţiona-
le privind drepturile şi libertăţile omului se interpretea-
ză şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte trata-
te la care Republica Moldova este parte. Dacă există 
neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la 
drepturile fundamentale ale omului, la care Republi-
ca Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au 
reglementările internaţionale3. Se are în vedere astfel 
superioritatea normelor ce le conţine izvorul de drept. 
În legătură cu această stipulare, menţionăm că însăşi 
Constituţia, legea supremă a statului, acordă prioritate 
normelor internaţionale în materia drepturilor omului, 
care se cuprind în tratatele la care Republica Moldova 
este parte. Această prioritate operează în situaţia în care 
se ivesc neconcordanţe, generate de anumite nepotri-
viri, contradicţii, conflicte între reglementările interna-
ţionale şi reglementările interne, referitoare la această 
problemă, sau generate de prevederi nedeterminate.

Însă prioritatea reglementărilor internaţionale ope-
rează numai în cazul unor contradicţii între textele refe-
ritoare la drepturile fundamentale ale omului. În alte ca-
zuri de neconcordanţă, fiind aplicabile prevederile alin.
(2) art.8 din Constituţia Republicii Moldova, conform 
cărora „intrarea în vigoare a unui tratat internaţional, 
care conţine dispoziţii contrare Constituţiei, va trebui 
precedată de revizuirea prevederilor constituţionale”3. 
La fel, prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr.55 din 
14 octombrie 1999 privind interpretarea unor prevederi 
ale art. 4 din Constituţia Republicii Moldova, s-a stabi-
lit că prevederile alin.(1) art.4 din Constituţie comportă 
consecinţe juridice, presupunând, mai întâi, că organe-
le de drept, inclusiv Curtea Constituţională şi instanţele 
judecătoreşti, în limitele competenţei ce le revin, sunt în 
drept să aplice în procesul examinării unor cauze con-
crete normele dreptului internaţional, în cazurile stabili-
te de legislaţie. Potrivit teoriei şi practicii dreptului inter-
naţional, prin principii şi norme unanim recunoscute ale 
dreptului internaţional se înţeleg principiile şi normele 
consacrate ale dreptului internaţional, care au carac-
ter general şi universal. Normele şi principiile unanim 
recunoscute ale dreptului internaţional sunt executorii 
pentru Republica Moldova în măsura în care ea şi-a ex-
primat consimţământul de a fi legată prin actele interna-
ţionale respective. Dispoziţia constituţională despre pri-
oritatea reglementărilor internaţionale privind drepturile 
omului are incidenţă asupra legilor şi asupra altor acte 
normative interne. Această dispoziţie vizează toate le-
gile, indiferent de data adoptării lor. De altfel, tratatele 
internaţionale au prioritate numai asupra legilor interne, 
dar nu şi asupra normelor constituţionale5.

Aşadar, una din trăsăturile specifice ale actului nor-
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mativ care asigură realizarea principiilor democratice 
ale sistemului de izvoare ale dreptului este supremaţia 
legii şi caracterul obligatoriu al hotărârilor organelor 
ierarhic superioare pentru cele ierarhic inferioare, al 
hotărârilor organelor locale ale puterii în limitele teri-
toriului din subordine. În acest fel, se asigură hotărârea 
uniformă a chestiunilor principale ale politicii statului 
în întregul sistem de acte normative.

În pofida celor expuse, menţionăm că supremaţia 
legii nu constituie o particularitate pentru toate statele 
lumii. Astfel, în tradiţionala concepţie a dreptului en-
glez, „legea nu constituie forma cea mai reuşită de ex-
primare a normelor juridice, locul primordial revenind 
precedentului juridic”7.

Autorul S. Zivs scrie: „Nu putem vorbi niciodată 
despre o supremaţie absolută a unui izvor de drept faţă 
de altul”8.

În aceeaşi ordine de idei, menţionăm că contractul 
normativ are sarcina de a reglementa relaţii sociale, ne-
reglementate de actul normativ. Iar, dacă prevederile 
contractului normativ sunt binevenite pentru societate 
în întregime, legea poate fi supusă modificării. În acest 
fel, contractul normativ poate contribui atât la adopta-
rea actelor juridice cu caracter individual sau normativ, 
cât şi la perfecţionarea actului normativ.

Cu referire la corelaţia contractului normativ cu ce-
lelalte izvoare formale ale dreptului, dat fiind faptul că 
la noi în ţară nu se practică alte izvoare de drept decât 
legea şi contractul normativ, interdependenţa lor este 
mai puţin evidentă.

Prin urmare, în Republica Moldova aproape că nu 
întâlnim obiceiuri juridice, chiar şi de obiceiul pămân-
tului nu se mai vorbeşte în practică. Un obicei devine 
izvor de drept numai atunci când este acceptat, sancţio-
nat într-o normă oficială. Totuşi, unele obiceiuri există 
în ţara noastră, dar ele nu au forţă juridică. De ex., „obi-
ceiul de a rămâne feciorul mezin în casa părintească”. 
Evident că este un obicei, dar neincorporat într-o normă 
oficială, iar în cazul apariţiei unor contraziceri, se face 
trimitere la actul normativ, care reglementează raportu-
rile juridice respective. Totodată, trebuie de menţionat 
faptul că pe baza obiceiurilor juridice pot fi încheiate 
contracte normative, cu condiţia că acestea nu contra-
vin prevederilor legii (părţile pot contracta, invocând 
obiceiul ca model de normă de conduită). De aseme-
nea, de multe ori, contractele normative se inspiră din 
obiceiuri juridice (de ex., vechiul drept francez).

În acelaşi sens, contractul normativ comportă o se-
curitate pe care nu o poate atinge obiceiul juridic – mai 
difuz, mai mişcător, mai nesigur. Faptul publicării con-
tractului normativ asigură cunoaşterea lui, iar izvoarele 
scrise sunt, în principiu, factori de securitate şi stabili-
tate a dreptului.

După natura sa, obiceiul juridic ţine de caracterul 
său nescris. El este spus şi aplicat. Dar dreptul cutumiar 
nu este incompatibil cu ideea de societate organizată şi 
de juridicitate.

Privitor la doctrina juridică, ea este izvor teoretic. 
Deşi în Republica Moldova nu se aplică doctrina juri-
dică ca izvor al dreptului, fără ea, dreptul ar dispărea, 
iar cunoaşterea sa ar fi imposibilă. Doctrina juridică nu 
este un studiu pur descriptiv al regulii de drept. Ea ur-

măreşte perfecţionarea ordinii existente, relevă imper-
fecţiunile tehnice, defectele, neadaptarea unei anumite 
dispoziţii la necesităţile sociale, economice şi propune 
regula care îi pare satisfăcătoare. Ea contribuie la inter-
pretarea dreptului, atât analitic, cât şi metodologic, fă-
ureşte instrumente care servesc drept instrumente juri-
dice şi preconizează metode de interpretare a dreptului. 
Doctrina juridică completează gândirea judecătorului 
şi a tuturor celor care concurează la aplicarea dreptu-
lui. Autoritatea sa nu este de natură instituţională, ci de 
natură ştiinţifică.

Opinia doctrinei juridice nu constituie o sursă a 
dreptului, dar ea are influenţă asupra creării normelor 
juridice în faţa vidului legislativ, când se apelează la 
doctrină. Ea participă astfel la elaborarea dreptului, dar 
nu în mod direct, ci în unul secret şi imediat. Influenţa 
ei poate fi imediată şi oficială, atunci când, în opera de 
creare a dreptului sunt chemaţi să participe jurişti de 
seamă.

Drept urmare, putem afirma că dreptul nu se pro-
duce, nu se creează decât prin interacţiunea izvoarelor 
sale. Fiecare izvor de drept şi-a avut şi îşi are importan-
ţa sa şi, rând pe rând, fiecare din ele a fost considerat, 
în perioade şi epoci diferite, sursa principală a dreptu-
lui. Astăzi, printre izvoarele de drept cunoscute, doar 
actul normativ şi-a disputat primatul în toate sistemele 
de drept. Dar, totodată, remarcăm că legea nu mai re-
prezintă tot dreptul dintr-un stat. Pe parcursul istoriei, 
a progresat contractul normativ ca formă specifică de 
creare a dreptului, alta decât creaţia statului. Regulile 
impuse de către autorităţile publice sunt insuficiente, 
autorităţile nefiind apte ca să prevadă toate regulile ne-
cesare societăţii. Trebuie așadar să facem apel şi la nor-
mele care se sprijină pe libera manifestare de voinţă a 
mai multor părţi, cum ar fi de ex., contractul normativ.

Note:
1Arseni A. Creangă I., Gurin C. ș.a., Constituţia Repu‑

blicii Moldova comentată articol cu articol, vol. I, Civitas, 
Chişinău, 2000, p. 91-92.

2Codul muncii al Republicii Moldova, adoptat prin Legea 
nr.154 din 28.03.2003, în: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, nr.159-162/648 din 29.07.2003.

3Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, 
cu modificările şi completările la 29.06.2006. În vigoare la 
27.08.1994, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 
001 din 18.08.1994.

4Dicţionar rus-român, ed. a II-a, Gunivas, Chişinău, 
2002. 1632 p.

5Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.55 din 14.10.1999 
privind interpretarea unor prevederi ale art. 4 din Consti‑
tuţia Republicii Moldova, în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, nr.118 din 28.10.1999.

6Legea Republicii Moldova nr. 595-XIV din 24.09.99 
privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova, 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 024 din 
02.03.2000.

7Богдановская И., Закон в английском праве, Наука, 
Москва, 1988, с. 138.

8 Зивс С., Источники права, Москва, Наука, 1981, 
с. 106.

9Магазинер Я., Общая теория права на основе со‑
ветского законодательства, în Правоведение, 1998,                
№ 2, с. 59-66.
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ПредуПреждение  и  расКрытие  врачебных 
ПрестуПлений  с  ПоМощью  видеоКаМер  и 

интернета

Предупреждение преступности – одна из 
важнейших сфер социального регулирова-

ния, управления и контроля, обеспечивающая упо-
рядочение общественных отношений посредством 
недопущения наиболее опасных посягательств на 
них.

Различают общесоциальное и специально кри-
минологическое предупреждение, профилактику, 
предотвращение и пресечение преступлений и др.

Общесоциальное предупреждение преступно-
сти включает систему мер по устранению процес-
сов детерминации и причинности преступности, 
воздействующих на всë население или его группы, 
классифицируемые по общим экономическим, со-
циальным и иным критериям, и создающих веро-
ятность преступного поведения практически всех 
представителей этих социальных групп.

С приведенным определением профилактики 
преступности в криминологии созвучно опреде-
ление медицинской профилактики: «Профилак-
тика представляет собой систему политических, 
законодательных, активных просветительных, 
санитарно-технических, санитарно-гигиенических, 
противоэпидемических и медицинских мероприя-
тий, которые планомерно осуществляют государ-
ственные институты и общественные организации, 
для обеспечения всестороннего развития физиче-
ских и духовных сил граждан, предупреждения и 
уменьшения рисков развития отклонений в состоя-

нии здоровья и заболеваний, предотвращения или 
замедления их прогрессирования, уменьшения их 
неблагоприятных последствий. 

В Республике Молдова органами уголовного пре-
следования, прокурорами (примечание: должность 
следователя, как и его полномочия, упразднены как 
в полиции, так и в прокуратуре, что мы считаем не-
правильными) в 2012 году возбуждено 7 уголовных 
дел по ст. 162 Уголовного кодекса – неоказание по-
мощи больному, вследствие чего в 4-х случаях на-
ступил летальный исход.

И 33 уголовных дел, возбужденных по ст. 213 
УКРМ – нарушение по халатности правил и мето-
дов оказания медицинской помощи, основанием в 
большинстве случаев стала гибель пациентов.

На недостатки в расследовании этих дел мы уже 
указывали ранее, но такие недостатки повторяют-
ся из года в год. Основной из них таков: прокурор 
возбуждает уголовное дело, не производит ника-
ких следственных действий, назначает судебно-
медицинскую экспертизу, перекладывая все бремя 
доказывания на эксперта. Дожидается год – два – 
три заключения эксперта, а затем прекращает дело. 

По подобным рассмотренным судами делам за-
частую выносятся обвинительные приговоры с на-
значением наказания без лишения свободы и без ли-
шения виновных права практиковать медицину.

В то же время считаем положительным тот факт, 
что некоторые уголовные дела о врачебных престу-

Василий Флоря, 
кандидат  юридических наук,  доцент  

(Академия «Штефан чел Маре» МВД Республики Молдова)

резюМе
В целях одного из способов профилактики преступности, в том числе предупреждения и раскрытия 

врачебных преступлений, высказывается предложение об установке видеокамер и использовании систе-
мы  Интернета в лечебных учреждениях Республики Молдова.

Рекомендации автора опираются на анализировании современной профилактической  стратегии, при-
меняемой в Пермском Кардиохирургическом центре (Российская Федерация).

Ключевые слова: предупреждение преступности, криминологическое пресечение преступлений, 
профилактика преступности, халатность, врачебные преступления, судебно-медичинская экспертиза, 
система Интернета.

REZuMAT
În scopul unuia dintre modurile de prevenite a criminalităţii, inclusiv preîntâmpinarea şi descoperirea 

infracţiunilor medicale, se enunţă propunerea cu privire la instalarea camerelor de înregistrări video şi utilizarea 
sistemului Internet în  instituţiile medicale din Republica Moldova.

Recomandările autorului sunt bazate pe analiza unei astfel de strategii de prevenire moderne aplicate în 
Centrul de Chirurgie Cardiacă din Perm (Federaţia Rusă).

Cuvinte-cheie: prevenirea infracţiunii, reprimarea criminologică a infracţiunilor, preîntâmpinarea 
criminalităţii, neglijenţă, infracţiuni medicale, expertiza medico-legală, sistemul Internet. 

SuMMARY
In order of one of the ways of preventing crime, including the prevention and discovery of the medical crimes, 

a proposal is put forward as to the installing of video cameras and the use of the internet system in the medical 
institutions of the Republic of Moldova.

The recommendations of the author are based on the analysis of such a modern prevention strategy applied 
in the Centre of Cardiac Surgery of  Perm (the Russian Federation).

Key-words: prevention of infraction, criminological punishment of crimes, prevention of crime, negligence, 
medical infraction, medical and legal examination, Internet System. 
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пления доходят все же и до Высшей Судебной Пала-
ты (Верховного Суда) Республики Молдова.

Приговором суда района Стрэшень от 9 апреля 
2012 г. врач Р.Т., 1949 года рождения, был осуж-
ден по ст. 213 п. «в» УК РМ к 2-м годам лишения 
свободы условно, с лишением права практиковать 
медицину сроком на 3 года. Он также был обязан 
возместить потерпевшей Т.К. материальный ущерб 
в размере 8961 лей.

Коллегия по уголовным делам Апелляционной 
палаты Кишинева своим определением от 22 ноября 
2012 оставила без изменений приговор суда района 
Стрэшень от 9 апреля 2012 г.

Коллегия по уголовным делам Высшей Судеб-
ной Палаты своим определением от 12 марта 2013 
изменила приговор первой инстанции, исключив 
дополнительное наказание в виде лишения права 
практиковать медицину.

Врач Р.Т. обвинялся в том, что, занимая долж-
ность заведующего хирургическим отделением, 15 
января 2011 года обследовал поступившего из при-
емного отделения пациента С.И. с двумя черепно-
мозговыми травмами поверхностно, с нарушением 
правил и методов оказания медицинской помощи. 
Спустя 12 часов пациент скончался.

Недостатки в расследовании врачебных престу-
плений отмечаются и у отдельных следователей и 
прокуроров в Украине. К примеру, было прекраще-
но уголовное дело прокуратурой. г. Вознесенска, 
Николаевской области, возбужденное по факту ги-
бели молодой девушки.

В селе Мишин, Коломыйского района Ивано-
Франковской области скончалась 16-летняя паци-
ентка после анестезии, выполненной стоматологом. 
Родственники обвиняют в ее смерти стоматолога и 
врачей скорой помощи.

В Коломыйской межрайонной прокуратуре гово-
рят, что не следует скоропалительно обвинять вра-
чей, хотя неясно, какие же следственные действия 
были произведены для установления причин слу-
чившегося. 

«Все станет ясно после получения результатов 
судебно-медицинской экспертизы…», – сказал за-
меститель Коломыйского межрайонного прокуро-
ра. Нетрудно догадаться, сколько времени пройдет 
и каково будет заключение экспертизы. Скажут, что 
причина смерти – индивидуальные особенности 
организма пациентки, в результате чего и наступил 
анафилактический шок.

Подобная практика существует и в России. 
А.Саверский, президент Общероссийской обще-
ственной организации «Лига защитников пациен-
тов» отмечает: «В нашей стране, даже если против 
врача возбуждается уголовное дело, наказания ча-
сто не бывает».

Далее А.Саверский задается вопросом: «Что же 
теперь – ставить камеры слежения в каждой палате? 
Это невозможно». А мы полагаем, что это возмож-
но и необходимо. Если установили видеокамеры в 
классах, где выпускники лицеев сдавали госэкзаме-
ны, то почему нельзя их устанавливать в ординатор-
ских, операционных, реанимационных отделениях? 
Ведь списывание на экзаменах не имеет тех тяжких 
последствий, наступающих при нарушении врачом 

правил и методов оказания медицинской помощи!
Если бы в ординаторской больницы г. Сороки 

Республики Молдова была бы установлена видео-
камера, врач А.Ц. не ушел бы в час ночи отдыхать 
в ординаторскую, оставив больного с тяжелыми 
травмами без надлежащей помощи, за что врач и 
был осужден.

Из следственно-судебной практики по делам о 
врачебных преступлениях явствует, что в ночное 
время дежурный медперсонал, оставаясь без кон-
троля, поступает порой по отношению к пациентам 
как заблагорассудится: например, может отключить 
аппаратуру искусственного поддержания жизни и 
др. То же самое происходит в выходные, предпразд-
ничные и праздничные дни, в дни рождения дежур-
ного врача, медсестры. Без Интернета никогда бы 
не узнали о том, что зав. отделением анестезиоло-
гии и реанимации Пермского Центра кардиохирур-
гии А.В. избил больного, привязанного к кушетке, 
перенесшего операцию на сердце 6 марта 2013 г., и 
пациент скончался. Главврач клиники узнал об этом 
3 июля, в 14.35, а в 15.10 А.В. был уволен. Врачу, 
избившему пациента в реанимации Пермской боль-
ницы, грозит 15 лет лишения свободы. Главврач 
клиники профессор С.Суханов сообщил, что во 
всех помещениях реанимации установлены видео-
камеры. Но контроль за видеоаппаратурой осущест-
вляют заведующие отделениями. А.В. сам был заве-
дующим, вот он и скрывал произошедшее, сколько 
мог (Примечание: случай произошел в феврале, а 
стал известен в июле 2013 г.).

Случай в Перми вызвал много откликов пользо-
вателей Интернета, которые осуждали А.В. и тре-
бовали для него самого строгого наказания.

По интенсивности эти отклики напоминали от-
клики общественности после «дела врачей» 1953 г. 
Только тогда они были организованы властью, а те-
перь пользователей Интернета никто не принуждал 
к высказыванию своей позиции.

Мы поддерживаем опыт Пермского Кардиохи-
рургического центра по установке видеокамер в 
реанимационных отделениях и считаем, что они 
нужны и в других отделениях и в палатах пациен-
тов. Этот опыт заслуживает заимствования и лечеб-
ными учреждениями Республики Молдова.

Пользователи Интернета, телезрители и ру-
ководство Республики Молдова были возмуще-
ны, когда узнали, что в одной из детских больниц                         
г. Кишинева проводятся операции с использовани-
ем строительной дрели.

литература:
1 Российская криминологическая энциклопедия, Под редакцией А.И. Долговой. 

НОРМА, Москва, 2000, с. 537-538.
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Pornind de la ideea că cercetarea la faţa locului 
este atât punctul iniţial într-o investigare cri-

minalistică, precum şi pilonul pe care se sprijină şi 
care dirijează întreaga probaţiune judiciară1, ne-am 
propus să scoatem în evidenţă particularităţile teore-
tice şi practice pe care le ridică această activitate de 
urmărire penală şi de tactică criminalistică2 în cazul 
examinării cadavrului.

În conformitate cu prevederile legale, specialistul 
aplică cunoştinţele speciale, care au menirea fie de a 
completa informaţiile de care dispun organele de ur-
mărire penală cu privire la săvârşirea unei infracţiuni, 
fie numai să verifice aceste informaţii, spre a se putea 
desprinde concluziile corespunzătoare în legătură cu 
începerea urmăririi penale. 

Indiferent de specificul şi complexitatea experti-
zelor medico-legale în cercetarea şi descoperirea in-
fracţiunilor comise contra persoanei, subiectul legii 
nu poate ignora lucrul de sine stătător asupra informa-
ţiilor suplimentare cu caracter medico-legal, susţine 
prof. Gh.Baciu3. Toate cunoştinţele deţinute de repre-
zentanţii organelor de drept în domeniul medicinii 
legale în procesul cercetării acestor infracţiuni pot fi 
divizate în două compartimente principale.

Primul dintre ele este că reprezentanţii organelor 
de urmărire penală, fără ajutorul specialiştilor din 
domeniul medicinii legale, sunt datori să întreprindă 
anumite acţiuni pentru depistarea, fixarea, ridicarea, 

studierea şi aprecierea probelor (urmelor) de origine 
medico-biologică. Astfel de acţiuni de sine stătătoare 
ale organelor de drept sunt admisibile şi necesare în 
cadrul diverselor etape de cercetare, mai cu seamă, 
atunci când medicul legist nu a fost solicitat să parti-
cipe în procesul dat. Totodată, cercetarea exhaustivă 
a cauzei, fără participarea specialistului în domeniul 
medicinii legale, poate conduce la anumite încălcări 
neprevăzute din punct de vedere procedural3.

În practica organelor de urmărire penală prelimina-
ră, există mai multe situaţii neordinare şi explicabile 
când obiectele, urmele, particulele de origine biologică 
se examinează la faţa locului fără participarea specia-
liştilor din domeniul medicinii legale, comentează au-
torul. De exemplu, cadavrele unor persoane fără semne 
de violenţă, urmele de sânge sau de altă natură, care 
apar ocazional în vizorul organelor de drept în timpul 
percheziţiei sau al altei acţiuni, se examinează în lip-
sa medicului legist, participarea acestuia iniţial nefiind 
programată. Astfel de cazuri pot fi înregistrate şi în alte 
circumstanţe. Mai frecvent ele se întâmplă în cadrul 
cercetărilor operative, când ofiţerul de urmărire penală 
sau procurorul este nevoit să se bazeze doar pe proprii-
le sale cunoştinţe în domeniul medicinii legale3.

În situaţiile menţionate, colaboratorii organelor 
de drept trebuie să respecte câteva recomandări care 
ar facilita realizarea scopurilor, comentează prof. 
Gh.Baciu:

ASPECTE  PROCESuALE  Cu  PRIVIRE  LA  APLICAREA 
CuNOșTINțELOR  SPECIALE  DE  CăTRE  SPECIALIST  

îN  uNELE  ACțIuNI  PROCESuALE
Ecaterina BALTAGA, 

doctor în drept, conferențiar universitar (UASM) 
Elena MorArU, 

lector superior (UASM) 

REZuMAT
Specialistul, în conformitate cu prevederile legale, aplică cunoștințele speciale, care au menirea fie de a 

completa informațiile de care dispun organele de urmărire penală cu privire la săvărșirea unei infracțiuni, fie nu-
mai să verifice aceste informații, spre a putea desprinde concluziile respective în legătură cu inițierea urmăririi 
penale. Ofițerul de urmărire penală are obligația de a efectua personal examinarea acțiunii de urmărire penală, 
dar e necesară și cercetarea în echipă. 

Acțiunea procesuală este efectuată de specialistul legist în conformitate cu legislația procesuală.
Cuvinte-cheie: probațiune judiciară, specialist, statut juridic, metodă criminalistică, urmărire penală, ofițer 

de urmărire penală, medic legist, cadavru, vicrimă, agresor.

SuMMARY
The participation of a specialist in a criminal procedure is a collaboration of a person, carrying out the pretrial 

hearing, and a specialist, based on criminal-judicial, other legislation and normal acts of departments, consisting 
in the fact, that a specialist renders an investigator within the limits of the possibilities with the helping of the 
decision of tasks of producible investigation action and all the criminal trial.

One form of participation of a specialist in a criminal trial is regulated by the norms of the criminal-judicial 
legislation, and other - by other laws, not taking a judicial character.

Key-words: criminal trial, specialist, legal status, criminal procedure, achieving the aims of criminal legal 
proceeding, judicial features.
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– a amâna, după posibilitate, lucrul cu obiectele 
(urmele, probele) respective până la sosirea medicu-
lui-legist;

– a fixa, cât mai obiectiv şi corect, starea reală a 
obiectului de origine biologică cu folosirea la maxi-
mum a metodelor tehnice de cercetare;

– a ridica, foarte atent, obiectele (urmele etc.) şi a 
exclude acţiunea factorilor distrugători asupra acesto-
ra, pentru a exclude modificarea ce ar face imposibile 
cercetările ulterioare;

– a ţine cont de faptul că unele obiecte (substanţe 
pulverizate sau lichide etc.) pot prezenta pericol pen-
tru viaţă;

– a păstra obiectele de origine biologică în condiţii 
optimale pentru a exclude procesele de putrefacţie;

– a cerceta probele respective la faţa locului doar 
prin metode care nu exclud posibilitatea ulterioară de 
cercetare;

– a expedia materialul pentru cercetare la laborato-
rul specializat în termenul cel mai scurt după ridicarea 
probelor de la faţa locului3.

Examinarea cadavrului este o acţiune procesuală 
prevăzută de art.120 al CPP RM. Aceasta constă în 
deplasarea la locul găsirii unui cadavru a unei echipe 
alcătuite din procuror, ofiţer criminalist şi medic le-
gist şi efectuarea unui examen amănunţit al cadavru-
lui, al corpurilor delicte, al locului unde a fost găsit 
cadavrul, precum şi al altor locuri care pot da indicii 
despre cauza morţii şi circumstanţele în care aceasta 
a survenit (aşa-numitul „perimetru”). Doctrina subli-
niază că, prin examinarea cadavrului, se urmăreşte să 
se stabilească ori să se obţină cât mai multe date refe-
ritoare la cauza şi natura morţii, precum şi la prezenţa 
leziunilor, a eventualelor urme tipice luptei dintre vic-
timă şi agresor; posibilitatea executării unor acţiuni 
de autolezare de către victimă însăşi; corespondenţa 
dintre locul în care a fost găsită victima şi locul real 
al comiterii infracţiunii; data şi modul în care s-a să-
vârşit omorul, mijloacele, armele sau instrumentele 
întrebuinţate etc.4.

Examenul exterior al cadavrului se face „…cu par-
ticiparea medicului legist…” (specialistului), iar în 
cazul când prezenţa lui nu este posibilă, legea permite 
examinarea cadavrului şi de un alt medic, dar opiniile 
şi explicaţiile acestuia nu pot avea valoarea concluzii-
lor, ci poartă doar un caracter consultativ.

Ceea ce trebuie subliniat de la început este că nici 
un amănunt nu trebuie neglijat, chiar dacă la o pri-
mă analiză apare ca lipsit de importanţă, chiar dacă 
participarea medicului-specialist la examinare nu va 
influenţa rolul ofiţerului de urmărire penală. În acest 
caz, medicul activează în baza planului şi sub condu-
cerea ofiţerului de urmărire penală. Prezenţa lui nu-1 
eliberează pe ofiţer de obligaţia de a efectua perso-
nal examinarea şi de responsabilitatea pentru aceas-

tă acţiune de urmărire penală. E necesar a efectua 
acțiunile procesuale în echipă. Cercetarea în echipă 
permite concentrarea cunoştinţelor şi a priceperii şi dă 
posibilitatea formării unor specialişti în valorificarea 
completă şi operativă a datelor despre fapta comisă, 
în direcţia aflării adevărului, căci în condiţiile în care 
factorii antrenaţi în clarificarea problemelor specifice 
unei anumite infracţiuni acţionează disparat, necoor-
donat, soluţionarea cazului ar întârzia5. De exemplu, 
în cazul omuciderii, datorită naturii sale, cercetarea 
omorului impune desfăşurarea de activităţi judiciare 
sub coordonarea procurorului. Pe de o parte, procu-
rorul sprijinit de ofiţerii de poliţie din criminalistică 
efectuează actele de urmărire penală destinate stabi-
lirii elementelor constitutive ale infracţiunii şi iden-
tificării subiecţilor acesteia, apelând la metode crimi-
nalistice. Pe de altă parte, medicul legist cercetează 
aspectele medicale, concluzionând asupra cauzei şi 
naturii morţii, asupra legăturii cauzale dintre acţiune 
şi consecinţele sale5.

Examinarea cadavrului se impune să fie efectuată 
nemijlocit la locul descoperirii lui, deoarece, în caz 
contrar, se întrerupe legătura dintre elementele locului 
faptei, în particular, împrejurările în care a fost desco-
perit cadavrul şi poziţia cadavrului, semnalmentele de 
cadavru etc.6.

Cercetarea cadavrului la faţa locului de către spe-
cialist diferă, de la caz la caz, în funcţie de circum-
stanţele traumei sau unele particularităţi, în dependen-
ţă de obiectul vulnerant, mecanismul de formare a le-
ziunilor etc. De exemplu, investigarea omorului – una 
dintre formele morţii violente – se particularizează, 
faţă de cercetarea altor categorii de infracţiuni, prin 
problematica sa specifică, concentrată în câteva di-
recţii principale, respectiv: stabilirea cauzei şi natura 
morţii, a circumstanţelor de timp şi de mod în care 
a fost săvârşită fapta, descoperirea mijloacelor sau 
instrumentelor folosite la suprimarea vieţii victimei, 
identificarea autorului, a eventualilor participanţi la 
comiterea omorului, precizarea scopului sau a mobi-
lului infracţiunii.

Examinarea se efectuează într-o anumită consecuti-
vitate prin descrierea: localizării, poziţiei şi atitudinii 
cadavrului; obiectelor de pe cadavru şi din apropierea 
lui imediată; hainelor şi încălţămintei de pe cadavru; 
datelor generale despre cadavru şi fenomenelor cada-
verice; leziunilor corporale exterioare etc.

Astfel, corpul victimei va fi examinat doar după ce 
locul faptei (împreună cu cadavrul) va fi fotografiat 
şi schiţat. Se evaluează sexul, rasa, vârsta aparentă, 
constituţia, culoarea părului şi a ochilor, cauza pre-
zumată a morţii, timpul scurs de la deces, culoarea 
sângelui scurs, înălţimea de scurgere, tipul scurgerii, 
poziţia hainelor, starea hainelor, existenţa altor fluide 
biologice7.
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În ipoteza cercetării omorurilor, în cazul în care 
cadavrele au fost găsite dezmembrate, înhumate sau 
nu au fost descoperite decât parţial, deşi există indicii 
despre dispariţia lor, organul de urmărire penală se va 
conduce după aceleaşi reguli generale, raportându-se 
însă la particularităţile acestor cazuri.

Sarcinile medicului-specialist la faţa locului, în ca-
zul examinării cadavrului, sunt:

1. Să constate moartea reală a persoanei. O pri-
mă problemă de ordin medico-legal care trebuie clari-
ficată înaintea tuturor constatărilor, în cazul prezenţei 
unei victime omeneşti, este aceea a diagnosticului real 
al morţii. Constatarea morţii la locul faptei nu întâm-
pină greutăţi de obicei, deoarece cercetarea se face, 
în majoritatea cazurilor, după un interval de timp mai 
mare, în care deja s-au instalat modificări cadaverice 
care permit formularea unui diagnostic de certitudine, 
susţin specialiştii8.

Diagnosticul de deces se poate pune pe baza:          
1) semnelor negative de viaţă; 2) apariţiei semnelor 
pozitive de moarte (semnele morţii reale).

Semnele negative de viaţă apar imediat după de-
ces, însă au doar o valoare orientativă pentru stabili-
rea diagnosticului de moarte.

Certitudinea diagnosticului de moarte este dată 
de apariţia semnelor pozitive de moarte (denumite şi 
semnele morţii reale). Acestea sunt modificări fizico-
chimice consecutive încetării funcţiilor vitale şi acţiu-
nii factorilor de mediu9. 

Constatarea lividităţilor cadaverice, a rigidităţii şi 
mai târziu a fenomenelor de deshidratare şi autoliză 
cadaverică conferă certitudinea morţii biologice. În 
mai rarele situaţii în care se cere un diagnostic preco-
ce al morţii, înainte de instalarea semnelor de moarte 
reală, acesta trebuie formulat cu deosebită prudenţă, 
pe baza unor semne de probabilitate şi avându-se în 
vedere posibilitatea unei morţi aparente în care absen-
ţa pulsului şi a reflexelor (cu păstrarea funcţiei respi-
ratorii şi circulatorii reduse la minim) poate duce la o 
eroare de diagnostic.

În astfel de cazuri, pentru verificarea morţii reale 
se încearcă punerea în evidenţă a încetării fenomene-
lor vitale. Medicul legist urmăreşte constatarea ab-
senţei funcţiilor vitale de bază: circulaţia, respiraţia 
şi reflectivitatea. S-au imaginat o serie de metode, 
dintre care prof. V. Beliş enumeră: punerea unui vas 
cu apă pe torace, aşezarea unei oglinzi sau a unui fulg 
în faţa orificiilor nazale, cercetarea reflexului cornean, 
aplicarea pe conjunctivă a unei substanţe iritante, pro-
ducerea unei mici arsuri a tegumentului, secţionarea 
pielii (la cadavru nu sângerează)8.

Diagnosticul de certitudine se pune pe electro-
encefalogramă, electrocardiogramă, metode care 
însă, în condiţiile de practică medico-legală, nu pot 
fi utilizate de către specialist în efectuarea de cerce-

tare la faţa locului. Totuşi, pe baza constatării lipsei 
funcţiilor vitale principale, şi îndeosebi a prezenţei 
modificărilor cadaverice precoce (lividităţi, răcire, 
deshidratare, rigiditate), se poate formula şi în cazul 
morţii recente un diagnostic corect (chiar cu posibili-
tăţi destul de limitate ale unei examinări la locul fap-
tei). În cazurile în care moartea este de dată recentă, 
diagnosticul acesteia nu ridică probleme şi poate fi 
stabilit după o simplă inspecţie sumară, prin consta-
tarea prezenţei de leziuni incompatibile cu viaţa (de 
exemplu, zdrobirea cutiei craniene, decapitarea etc.), 
susţine autorul.

2. Să stabilească timpul scurs de la deces. După 
precizarea diagnosticului de moarte, specialistul îşi 
îndreaptă atenţia asupra stabilirii datei morţii.

Estimarea timpului trecut de la deces se poate face 
prin mai multe metode, criminalistice sau medico-
legale. Această apreciere se face pe baza constatării 
prezenţei şi a evoluţiei fenomenelor postmortale şi ţi-
nându-se seama de condiţiile de mediu în care a stat 
cadavrul. În medicina legală, stabilirea timpului scurs 
de la deces poartă denumirea de tanatocronologie, 
care are drept scop stabilirea retrospectivă, pe baza 
datelor de anchetă şi a modificărilor tanatologice, a 
datei producerii morţii.

Practica constată că stabilirea cu exactitate a mo-
mentului decesului nu este întotdeauna posibilă. Chiar 
şi în situaţiile în care muribundul este asistat medical, 
precizarea orei şi a minutului când a survenit înceta-
rea din viaţă are un caracter relativ, pentru că, după 
cum este cunoscut, moartea este un proces, nu un mo-
ment.

Cu atât mai mult, este dificilă activitatea de esti-
mare a datei producerii decesului în situaţiile când 
aprecierea se face după scurgerea unui timp mai în-
delungat. Cu cât acest interval de timp creşte, cu atât 
scade acurateţea estimărilor de acest gen. Astfel, în 
cazul unui cadavru examinat la câteva ore după moar-
te, abaterea va fi de ordinul orelor, în timp ce o esti-
mare efectuată la mai mulţi ani de la deces va permite 
estimarea datei survenirii acestuia cu o abatere mult 
mai mare (de ordinul lunilor sau anilor).

În astfel de cazuri, elementele care stau la baza 
aprecierilor tanatocronologice la momentul examină-
rii sunt:

– Datele de anchetă (data când persoana decedată 
a fost văzută în viaţă pentru ultima oară; momentul 
când s-a oprit ceasul; aparate cu baterii găsite încă în 
funcţiune; tipul de îmbrăcăminte – permite estimarea 
anotimpului; ultima filă ruptă din calendar etc.).

– Aspectul evolutiv al semnelor morţii reale (tem-
peratura cadavrului, modificările de deshidratare la 
nivelul globilor oculari, stadiul lividităţilor, fazele 
rigidităţii cadaverice, prezenţa sau absenţa semnelor 
de putrefacţie etc.). Valoarea acestora pentru estima-
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rea intervalului post mortem creşte atunci când se fac 
aprecieri corelative (având în vedere informaţiile fur-
nizate de toate aceste modificări tanatologice)10.

După precizarea datei morţii, examenul la fața lo-
cului trebuie aprofundat cu anumite observaţii, une-
le de ordin general, altele specifice fiecărei cauze în 
parte.

O importanţă deosebită o are identificarea cada-
vrului, care se va face pe baza unui act de identitate 
(buletin/carte de identitate, adeverinţă temporară de 
identitate, paşaport). Atunci când aceste acte lipsesc, 
se poate apela la recunoaşterea cadavrului de către 
rude, vecini, cunoştinţe etc., cu redactarea unui pro-
ces-verbal în acest sens; verificările efectuate la servi-
ciile de evidenţă a populaţiei vor confirma identitatea, 
eliberându-se un proces-verbal de identificare.

Dacă nu este posibilă identificarea prin modalităţi-
le de mai sus, avem de a face cu un cadavru cu iden-
titate necunoscută (CIN). Va fi necesară completarea, 
în colaborare cu criminalistul, a unei fişe de identi-
ficare, care să cuprindă toate elementele utile pentru 
stabilirea identităţii. Compararea datelor cuprinse în 
această fişă cu cele referitoare la persoanele dispăru-
te sau efectuarea de alte verificări specifice activităţii 
de poliţie (ex. verificarea cazierului dactiloscopic) pot 
conduce la identificarea persoanei decedate10.

3. Să consulte ofiţerul de urmărire penală sau 
procurorul cu privire la examinarea cadavrului. 
Rolul legistului este de consilier medical al ofiţeru-
lui de urmărire penală (procurorului), furnizându-i 
acestuia toate informaţiile care ţin de specialitatea 
sa – precizarea elementelor esenţiale ale obiectivelor 
cercetării medico-legale: stabilirea faptului de deces, 
stabilirea realităţii traumatismului, a tipului de agent 
vulnerant, a datei evenimentului traumatic, a meca-
nismului şi modului de producere a leziunilor, a gra-
vităţii acestora etc.

O problemă care se ridică la locul faptei este preci-
zarea datei probabile a producerii leziunilor în raport 
cu data morţii. Nu orice leziune prezentă pe cadavru 
a precedat în mod obligatoriu moartea. Constatarea 
unei leziuni de dată mai veche duce la ruperea legătu-
rii cauzale dintre aceasta şi împrejurările sau cauzele 
morţii.

Caracterul vital sau postvital al unei leziuni tre- 
buie semnalat de specialist (dacă este posibil) chiar în 
urma examenului la locul faptei.

Un alt aspect, pe care se pune accentul şi care 
de multe ori se cere a fi precizat de către medicul 
legist, este acela al succesiunii leziunilor. Astfel, se 
poate reconstitui modul de producere a faptei, se de-
pistează modificările de poziţie a victimei în timpul 
agresiunii ori deplasările acesteia în momentele care 
au precedat moartea. În această apreciere, care în 
majoritatea cazurilor este mai greu de făcut, medicul 

legist trebuie să ţină seama de gravitatea leziunilor 
(cele direct şi imediat mortale fiind ultimele produ-
se), de intensitatea sângerării şi a reacţiei vitale, de 
întinderea şi dispunerea urmelor de sânge, comen-
tează autorul V.Beliş11. Aprecierea trebuie făcută cu 
prudenţă şi numai atunci când este posibil în cadrul 
examenului la locul faptei, deoarece o eroare de in-
terpretare a medicului legist poate duce la o încadra-
re penală greşită a faptei.

Este recomandabil ca toate afirmaţiile medicului 
expert să se bazeze pe date concrete, strict obiective, 
pe cercetarea cât mai amănunţită a tuturor indiciilor 
pe care le poate furniza examenul leziunilor şi, atunci 
când condiţiile locale nu permit aceasta, medicul va 
recomanda continuarea cercetării în condiţii optime, 
preferabil cu ocazia autopsiei medico-legale12.

4. Să contribuie la depistarea, descrierea, fi-
xarea, ridicarea şi ambalarea probelor de origine 
biologică pentru investigaţii suplimentare. În cazul 
urmelor biologice, se solicită şi concursul medicului 
legist ori biocriminalistului. 

Examenul la faţa locului al unor urme biologice 
poate da indicaţii asupra modului în care a fost săvâr-
şită fapta, precum şi cu privire la unele împrejurări 
sau particularităţi ale traumatismului. Studiul atent al 
acestor urme permite formularea unui diagnostic dife-
renţial juridic, de prezumţie de omucidere, sinucidere 
sau accident. Examenul la faţa locului al urmelor bi-
ologice trebuie să descrie urma respectivă în ceea ce 
priveşte forma, mărimea, culoarea, dispunerea etc. şi 
să fie urmat de fotografierea sau efectuarea de schiţe 
ale urmelor respective.

În cazul în care urmele suspecte sunt mici sau mo-
dificate, datorită timpului scurs, şi nu permit un dia-
gnostic al naturii şi provenienţei, se va proceda la re-
coltarea acestora în vederea efectuării investigaţiilor 
de laborator.

5. Să-şi expună opinia preliminară asupra ca-
racterului, mecanismului şi timpului producerii 
leziunilor corporale. Estimarea datei când a survenit 
decesul se va baza pe constatările specifice tanatocro-
nologiei. Data morţii este importantă, pe de o parte, 
pentru a putea pune în legătură decesul (efectul) cu 
leziunile traumatice (cauza); pe de altă parte, are şi 
alte consecinţe juridice.

Dacă se constată prezenţa de leziuni traumatice la 
cadavru, abordarea acestora va fi în concordanţă cu 
obiectivele examinării medico-legale traumatologice, 
urmând a se preciza realitatea traumatismului, produ-
cerea sa intra vitam, vechimea leziunilor (data când 
au fost produse), mecanismul de producere, tipul de 
agent vulnerant, circumstanţele în care au survenit 
aceste leziuni, durata îngrijirilor medicale care ar fi 
fost necesară pentru vindecare (pentru leziunile care 
nu au avut rol tanatogenerator) etc.
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Pe baza acestor elemente, specialistul legist va 
putea contura o anumită formă juridică de moarte vi-
olentă (heteroagresiune, suicid sau accident); apreci-
erea în acest sens nu aparţine însă medicului legist, 
subliniază S.Morar, ci organelor de urmărire penală 
(în raport şi cu celelalte date de anchetă)13.

Un obiectiv esenţial în aplicarea cunoştinţelor me-
dico-legale este stabilirea raportului de cauzalitate 
existent între leziunile traumatice (cauza) şi surveni-
rea decesului (efectul), cu precizarea rolului jucat de 
factorii condiţionali interni sau externi şi de factorii 
circumstanţiali; în eventualitatea apariţiei unei com-
plicaţii evolutive, trebuie precizată legătura cauzală 
indirectă.

Alteori, analiza raportului de cauzalitate poate 
conduce la excluderea legăturii cauzale dintre prezen-
ţa leziunilor traumatice şi deces (ex. moarte neviolen-
tă care determină o cădere secundară, cu producerea 
de leziuni traumatice minore)14.

6. Să acorde ajutor ofiţerului de urmărire pe-
nală la descrierea în procesul-verbal a corpurilor 
delicte depistate, să asigure plenitudinea expunerii 
datelor faptice descoperite. Examinarea cadavrului 
este o acţiune procesuală independentă şi se efectuea-
ză în cazurile prevăzute de art. 120 CPP RM, dar care 
poate fi efectuată şi în cadrul cercetării la faţa locului 
(art. 118 CPP RM). În asemenea situaţii, se întocmeş-
te un singur proces-verbal de cercetare la faţa locu-
lui, în care se includ şi date privind starea cadavrului, 
poziţia cadavrului etc. Accentuăm atenţia şi asupra 
faptului că specialistului legist nu îi este permis cu 
această ocazie să formuleze concluzii în acest sens, 
ci doar după efectuarea autopsiei complete în urma 
căreia se poate ajunge la concluzii valide, obiectivate 
ştiinţific, care pot fi realizate numai printr-o expertiză 
medico-legală15.

În cuprinsul procesului-verbal (art.118 alin. (4) şi 
art. 260 CPP RM) de constatare la faţa locului (actul 
procedural ce se alcătuieşte cu această ocazie), alături 
de date cu caracter judiciar (prezenţa martorilor, efec-
tuarea de fotografii judiciare, prelevarea de amprente, 
condiţiile meteorologice de desfăşurare a cercetării 
etc.), vor fi inserate şi date cu caracter medico-legal: 
descrierea poziţiei în care a fost găsit cadavrul; descri-
erea îmbrăcămintei şi încălţămintei acestuia; semnele 
morţii reale; leziunile pe care le prezintă cadavrul; 
eventualele semne particulare ale acestuia; urmele bi-
ologice prezente la faţa locului şi modul lor de dispu-
nere pe corpul cadavrului, pe îmbrăcăminte, pe încăl-
ţămintea sa, în perimetru şi pe corpurile delicte.

7. Să asigure o utilizare eficientă a mijloacelor 
tehnice. Pe măsură ce ştiinţa criminalistică şi medico-
legală a progresat, abordând cu mijloace din ce în ce 
mai precise categorii de urme noi, căutarea şi ridicarea 
acestora au devenit activităţi care, dincolo de atenţia, 

măiestria şi intuiţia specialistului (criminalistului, me-
dicului legist), implică precizie, acurateţe, asigurarea 
deplină împotriva contaminării sau alterării urmei.

8. Să ajute să formuleze întrebările înaintate 
expertului etc.16. Examenul extern al cadavrului este 
urmat de o autopsie medico-legală efectuată într-o 
instituție specializată. Activitatea, de mai departe, a 
expertului este ajutorată de întrebările înaintate aces-
tuia de către specialist.

La cele expuse, concluzionăm că examinarea ca-
davrului reprezintă un element constitutiv al cercetării 
la faţa locului, lămurind aspecte medico-legale legate 
de felul morţii, cauza morţii, modul de producere a 
leziunilor etc. Această acțiune procesuală este efectu-
ată de specialistul legist în conformitate cu legislația 
procesuală. Însă medicului legist nu îi este permis cu 
această ocazie să formuleze concluzii în atare sens. 
Doar după efectuarea autopsiei complete (şi uneori 
numai după efectuarea examinărilor complementare), 
se poate ajunge la concluzii valide, obiectivate ştiin-
ţific.

Note:

1 Bercheşan V., Cercetarea la faţa locului principal mij‑
loc de probă în procesul penal, Little Star, Bucureşti, 2006, 
p.10.

2 Draghici C., Ştefan C.-E., Particularităţile efectuării 
cercetării la faţa locului în cazul dispariţiilor suspecte ale 
persoanelor, în Revista Română de Criminalistică, 2008, 
p.26. 

3 Baciu Gh., Valoarea informațiilor cu caracter medico-
legal în procesul de urmărire penală, în Avocatul poporu‑
lui, 2007, nr.12, p. 20. 

4 Stancu E., Tratat de criminalistică, ed. a V-a, Univer-
sul juridic, Bucureşti, 2008, p. 513. 

5 Ibidem, p. 406.
6 Wilhelm J. G., Introducere în practica criminalistică: 

Manual destinat poliţiei criminale, stuttgart, Germania, 
1946, p. 49.

7 Beliş V., Medicina legală în practica medico-judicia‑
ră, Juridica, Bucureşti, 2003, p. 413.

8 Ibidem, p. 380.
9 Morar S., Medicină legală, Ed. Universităţii „Lucian 

Blaga”, Sibiu, 2006, p. 183-184.
10 Ibidem, p. 199-200.
11 Belis V., op.cit., p. 385.
12 Ibidem, p. 386.
13 Morar S., op.cit., p. 208.
14 Ibidem, p. 209.
15 Panaitescu V., Caiet de lucrări practice, Silvy, Bucu-

reşti, 2001, p. 40. 
16 Лобан И.Е., Заславский Г.И., Попов В.Л., Судебно-

медицинская деятельность в уголовном судопроизвод‑
стве, Юридический центр Пресс, Санкт Петербург, 
2003.
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OBLIGAțIILE  PROFESIONIșTILOR  POTRIVIT  
NOuLuI  COD CIVIL  ROMâNESC

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

 REZuMAT
Cunoscute încă din antichitatea greacă și romană, obligațiile în calitate de instituție a dreptului civil repre-

zintă o grupă independentă de norme juridice care reglementează relațiile patrimoniale omogene și personal 
nepatrimoniale legate de acestea. Rolul obligațiilor în viața juridică este determinat de faptul că ele stau la baza 
oricărui raport de drept, fiind întâlnite în toate materiile dreptului. Obligațiile pot fi calificate ca reprezentând 
forma juridică a circuitului economic, altfel spus – formele de drept ale dinamicii relațiilor economice. 

Cuvinte-cheie: obligație, profesionist, civil, drept.

 SuMMARY
Known from Greek and Roman antiquity, the obligations of civil law as an institution is an independent 

group of legal rules governing property relations homogeneous and non-property related personnel. The role 
obligations, in legal life is determined by the fact that they are the basis of any legal relationship, being found 
in all matters of law. Obligations may be regarded as constituting legal forms of economic circuit, as forms of 
economic dynamics

Key-words: obligation, professional, civil, law.

După intrarea în vigoare a Noului Cod civil1, 
subiecții participanți la activități de afaceri 

capătă o nouă încadrare juridică, având în vedere ab-
rogarea Codului comercial și adoptarea teoriei unifi-
cării dreptului privat. Profesionistul, potrivit statutu-
lui său juridic, are anumite obligații pe care legiuito-
rul le consideră inerente acestei profesii, urmărindu-
se apărarea intereselor publice, ocrotirea creditului 
comercial, dar și protejarea intereselor terților și ale 
profesioniștilor comercianți înșiși, obligații pe care 
legiuitorul le-a cuprins în acte normative speciale, 
chiar dacă erau prevăzute în Codul comercial.

 O primă obligație constă în îndeplinirea anumitor 
formalități de publicitate. În acest sens, Noul Cod ci-
vil stabilește regulile generale cu privire la aplicarea 
principiului publicității asupra drepturilor, actelor și 
faptelor juridice, stabilindu-se că publicitatea se re-
alizează prin Cartea funciară, Arhiva Electronică de 
Garanții reale Mobiliare, Registrul Comerțului.

În concordanță cu prevederile Directivei Uniunii 
Europene nr.68/151/CEE din 9 martie 1968, legiui-
torul român a prevăzut, în Legea 26/1990, obligati-
vitatea ca înainte de începerea desfășurării activității 
de afaceri, să se ceară înmatricularea în Registrul 
comerțului2, care în cazul persoanelor fizice3 se face 
în baza rezoluției directorului oficiului comerțului, 
iar pentru persoanele juridice prin încheierea judecă-
torului delegat, la solicitare4. 

 O altă obligație prevăzută inițial în art. 22-24 
din Codul comercial și care după adoptarea legii 
287/2009 își găsește temeiul juridic în art. 20-26 
din Legea contabilității nr.82/19915 care prevede: 
evidențierea în registrele contabile6 a activității pe 
care o desfășoară, acțiune considerată de legiuitor ca 
fiind în folosul profesionistului, urmărindu-și astfel 

în orice moment situația financiară în care se află, dar 
și în interesul statului, care percepe impozite pe veni-
turile realizate din activitatea comercială. 

Tot în atribuțiile profesionistului intră și îndepli-
nirea la timp a obligațiilor fiscale, respectiv: plata 
impozitului pe venit. Venitul realizat de persoana 
fizică autorizată este supus impozitului pe venit, în 
cotă de 16%. Legislația fiscală prevede două sisteme 
de impunere: sistemul real și cel pe bază de norme 
de venit. Opțiunea pentru un sistem sau altul de im-
punere poate fi schimbată numai după trecerea a doi 
ani de activitate. Cererea de opțiune pentru stabilirea 
venitului net în sistem real se depune până la data de 
31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au 
desfășurat activitate și în anul precedent, respectiv, în 
termen de 15 zile de la începerea activității în cazul 
contribuabililor care încep activitatea în cursul anului 
fiscal.

Persoana fizică autorizată în sistem real presupu-
ne efectuarea de plăți anticipate în contul impozitu-
lui pe venit pe baza veniturilor estimate în primul an. 
La sfârșitul anului, va avea loc regularizarea veni-
tului obținut în cursul anului, iar contribuabilul are 
obligația de a depune o declarație anuală de venit7. 
Sumele de plată rezultate în urma regularizării, în 
baza deciziei de impunere emisă de către autoritățile 
fiscale, trebuie achitate în 60 de zile de la emiterea 
deciziei de către autorități. 

Venitul impozabil este calculat ca diferență între 
veniturile încasate și cheltuielile efectuate pentru rea-
lizarea acestor venituri. Printre cheltuielile deductibile, 
prevăzute de lege, se numără contribuțiile sociale plă-
tite (pensii, sănătate, șomaj), amortizarea mijloacelor 
fixe achiziționate, cheltuieli cu achiziționarea de bunuri 
și servicii destinate afacerii, reclamă și publicitate. 



57

Nr. 11, 2013 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

 Persoana fizică autorizată, impozitată în sistem 
real, trebuie să organizeze și să conducă contabilita-
tea în partidă simplă8. Evidența contabilă în partidă 
simplă presupune consemnarea oricărei operațiuni 
economico-financiare în momentul efectuării ei în- 
tr-un document justificativ9. Dacă persoana fizică au-
torizată s-a înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea 
adăugată, sau a realizat o cifră de afaceri mai mare 
decât echivalentul în lei de 35.000 euro, se aplică 
prevederile privind evidența contabilă din titlul VI 
al Codului fiscal, referitoare la facturi și întocmirea 
jurnalelor de TVA.

În conformitate cu Legea 571/2003, se reglemen-
tează impunerea persoanelor fizice autorizate pe bază 
de venit10. Obligativitatea contribuției la asigurările 
sociale este stabilită prin Legea 19/2000, la nivelul de 
31,3% calculat la nivelul asigurat11, contribuție plăti-
tă lunar de către întreprinzător. Legea 95/2006 regle-
mentează contribuția obligatorie la fondul asigurări-
lor de sănătate, la nivelul de 5,5%, dar și o contribuție 
de 0,85% pentru concedii medicale. Sustragerea de 
la îndeplinirea obligațiilor fiscale, în conformitate cu 
Legea 241/2005, atrage răspunderea penală12. Tot de 
natura obligațiilor ține și exercitarea activităților pro-
fesionale cu „bună credință” , care-și găsește suportul 
juridic în Legea nr.11/199113. Ca rezultat al acesteia 
este concurența licită, exercitată în domeniile pe care 
legea le lasă deschise competiției profesioniștilor, 
aceștia bucurându-se de facultatea de a se confrunta 
pe piață, dar cu bună credință, cu respectarea reguli-
lor deontologiei profesionale14.

O altă categorie de profesioniști cu un statut regle-
mentat și prin legi speciale sunt: avocații, arhitecții, 
notarii, farmaciștii, medicii, experții contabili, audi-
torii financiari, consultanții fiscali, evaluatorii, tra-
ducătorii, experții tehnici, executorii judecătorești, 
practicienii în insolvență, care pot desfășura activita-
tea atât individual, cât și în forme asociative.

În conformitate cu clasificarea făcută obligațiilor 
după obiectul lor, de doctrina juridică, art. 1481 din 
Noul Cod civil menționează: Obligațiile de mijlocire 
și obligațiile de rezultat. Obligațiile de rezultat sau 
obligațiile determinate fiind acele obligații în care 
debitorul este ținut să procure creditorului un anumit 
rezultat, să realizeze un scop determinat. Așa cum se 
menționează în alin.(1) „debitorul este ținut să procu-
re creditorului rezultatul promis”, cum ar fi: obligația 
cărăușului de a transporta marfa la destinație sau 
obligația de a restitui bunul împrumutat la termen. 
Așa cum se menționează în alin.(2) art.1481, debi-
torul trebuie să folosească toate mijloacele necesare 
pentru atingerea rezultatului promis. Neîndeplinirea 
rezultatului face ca debitorul să fie prezumat în culpă, 
astfel că revine sarcina lui să facă dovada că neexe-
cutarea nu-i este imputabilă15. Obligațiile de mijloa-
ce sau diligență sunt obligații în care debitorul este 

ținut să depună diligențele și să manifeste strădania 
pe care o reclamă urmărirea unui anumit scop sau a 
obținerii unui anumit rezultat, fără ca însuși rezul-
tatul urmărit să constituie obiectivul obligației sale, 
cum ar fi: obligația medicului de a trata un pacient în 
scopul însănătoșirii; obligația profesorului de a pre-
găti un candidat în vederea unui examen. Chiar dacă 
sub aspect moral, delimitarea dintre cele două pare 
lipsită de importanță, alin.(3) face o delimitare a lor 
în funcție de: a) modul în care obligația este stipula-
tă în contract; b) existența și natura contraprestației 
și celelalte elemente ale contractului; c) gradul de 
risc pe care îl presupune atingerea rezultatului;                                  
d) influența pe care cealaltă parte o are asupra execu-
tării obligației. Printre obligațiile caracteristice liber- 
profesioniștilor, amintim:

 a) Obligația de prestare de servicii, care constă 
într-o activitate proprie a debitorului. În cazul avo-
catului, obligația de mijloace constă în – a acorda 
consultații juridice, pledoaria în fața instanței, re-
dactarea concluziilor, dar și ca rezultat – introduce-
rea căilor legale de atac, prezentarea la termenele 
stabilite de judecată. Obligație de mijloace este și 
aceea a executorului judecătoresc de a îndeplini toate 
formalitățile prevăzute în termenele stabilite.

b) Obligația de informare și consiliere. Având în 
vedere că profesionistul este persoană specializată 
într-un domeniu (avocat, medic16), la care apelează, 
în general, neprofesioniști din dorința de a le rezol-
va eficient problema, consilierea și informarea este 
esențială, pentru că pacientul sau clientul trebuie să 
cunoască rezultatul la care se așteaptă și să nu rămână 
surprins de contrariu. Aceasta presupune o informare 
completă pe înțelesul solicitantului, arătându-i-se ris-
curile cauzei respective, soluțiile ce pot fi întrevăzu-
te, dar și limitele de eficiență, precum și dificultățile 
financiare care pot conduce la obținerea unui rezultat 
nedorit. De exemplu, avocatul trebuie să-i prezinte 
clientului că diligențele sale constau în stăruința și 
prezentarea probelor în vederea soluționării legale 
a cauzei, și nu un câștig neapărat, prin nerespecta-
rea legalității sau prin prezentarea de probe false. 
În cazul unui notar, acesta trebuie să informeze că 
declararea în mod fals ca unic moștenitor17, sau pre-
zentarea unui Testament olograf fals18, poate avea 
consecințe penale pentru falsificator, situație în care 
printr-o informare corectă și convingătoare poate de-
termina respectarea legalității și stabilirea actului de 
dreptate, pentru care fiecare profesionist este chemat 
să militeze.

În cazul executorului judecătoresc, în art.618 
al Codului de procedură civilă se precizează că are 
obligația să stăruie, prin toate mijloacele admise de 
lege, pentru realizarea integrală și cu celeritate a 
obligației prevăzute în titlul executoriu, cu respecta-
rea dispozițiilor legii, a drepturilor prevăzute în titlul 
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executoriu, cu respectarea dispozițiilor legii, a drep-
turilor părților și ale altor persoane interesate.

c) Obligația de confidențialitate. Debitorul are 
obligația păstrării secretului profesional referitor la 
faptele cunoscute în cadrul activității, chiar și după 
încetarea activității19. În temeiul acestei obligații, de-
bitorului îi este interzis să dea informații sau să per-
mită accesul la actele întocmite cu referire la partea 
interesată altor persoane.

d) Obligația de eficacitate. Aceasta presupune că, 
în ciuda dificultăților, profesionistul are competența, 
seriozitatea și conștiinciozitatea să-și dovedească 
calitățile și atingerea rezultatului dorit în cazul avut 
în vedere.

Note:

1 Monitorul Oficial al României, nr. 505 din 15 iulie 
2011.

2 Ibidem, nr. 926 din 30 decembrie 2009; și art. 28 Cod 
comercial român; Căpățână Octavian, Publicitatea comer‑
cială, Universul juridic, București, 2007, p. 14.

3 Vezi: persoane fizice autorizate, întreprinderi indivi-
duale, întreprinderi familiale. 

4 Mihăilă Ștefan, Dumitrescu Aida Diana, Drept co‑
mercial român, C.H. Beck, București, 2013, p.24.

5 Monitorul Oficial al României, nr.48 din 14 ianuarie 
2005. 

6 Legea 82/1991, art.20, stabilește obligația profe-
sioniștilor comercianți de a ține registrul-jurnal, registrul-
inventar, registrul Cartea-mare, registre care potrivit art.25 
se păstrează 10 ani, iar statele de salarii – 50 de ani. 

7 Formularul poartă numele Declarația 200.
8 Vezi: art.15 din OUG nr.44/2007 și O.M.F. nr. 

1040/2004.
9 Dintre documentele justificative: Registrul-jurnal de 

încasări și plăți, și Registrul inventar cu regim de înregis‑
trare la organele fiscale.

10 Avantajul constă în faptul că nu completează docu-
mente justificative.

11 Vezi: Formular 600 – declarația privind venitul asi-
gurat la sistemul public de pensii.

12 Monitorul Oficial al României, nr. 672 din 27 iulie 
2005.

13 Vezi și Legea 298/2001.
14 Stanciu Cărpenaru, Drept comercial român, All Beck, 

București, 2002, p.107. Așa cum este definită în art.2 din 
Legea 11/1991, concurența ilicită: „presupune orice act 
sau fapt contrar uzanțelor cinstite în activitatea industrială 
și de comercializare a produselor, de execuție a lucrărilor, 
precum și de efectuare a prestărilor de servicii.”

15 Dr. Eugeniu Safta-Romano, Drept civil.Obligații, 
INTERLOM, Piatra Neamț, 1991, vol. I, p. 9. 

16 Florian E., Discuții în legătură cu răspunderea civi‑
lă a personalului medical pentru nerespectarea obligației 
privitoare la consimțământul neinformat al pacientului, în 
Dreptul, 2008, nr.9, p. 35.

17 În anul 1993, numita Stancovici Eugenia, se decla-
ră unic mostenitor la dobândirea imobilului din București, 
str. Aviatorilor, deși avea vocație succesorală și verișorul ei 
Ion Olimpiu Caragață, domiciliat în Florența, Italia. Imedi-
at imobilul dobândit a fost vândut și încercările verișorului 
de a recupera dreptul pierdut au rămas fără rezultat. 

18 La decesul Eugeniei Tansanu din Roman, care a avut 
loc în ianuarie 2012, l-a determinat pe David Gheorghe 
cu care fusese în relație să întocmească post-mortem un 
Testament olograf fals pentru imobilul rămas de la de-
functă. Deși moștenitorii nepoți ai defunctei au contestat 
testamentul, neputând dovedi că scrisul nu-i aparține de-
functei, falsificatorul a rămas proprietar al imobilului din 
str. Griviței. Poate că informarea corectă asupra aspectului 
penal al faptei din partea notarului ar fi condus la înfăptu-
irea dreptății. 

19 Curtea Europeană de Justiție a arătat că noțiunea de 
„confidențialitate” răspunde exigenței, a cărei importanță 
este recunoscută în toate statele membre, că orice justițiabil 
trebuie să aibă posibilitatea să se adreseze în mod liber 
avocatului său, a cărui profesie comportă sarcina de a da, 
în mod independent, sfat juridic tuturor persoanelor care 
au nevoie (Gerhard Kobler e Republik Osterneich 92004). 
Cauza C-224/CI). 



59

Nr. 11, 2013 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

Introducere. Clasificarea reprezintă o metodă 
ştiinţifică de cunoaştere, ea având importanţă de-

osebită în instrumentarul ştiinţific, inclusiv din dome-
niul juridico-penal. Aceasta este catalogată ca fiind un 
instrument firesc de sistematizare în cadrul obiectului 
de studiu şi permiţând, totodată, cunoaşterea realităţii 
obiective. Doar în baza unor criterii de clasificare bine 
definite este posibilă delimitarea diferitelor entităţi pe-
nale, precum şi determinarea naturii juridice a acestora. 
Prin urmare, metoda clasificării are o importanţă teoreti-
co-practică semnificativă, întrucât constituie un element 
al activităţii umane, inclusiv ştiinţific. 

Din atare considerente, apreciem oportună rezolva-
rea problemei ce ţine de clasificarea Infracţiunilor con‑
tra justiţiei, pornind de la tehnica legislativă de descriere 
a acestora în capitolul XIV din partea specială a Codului 
penal al Republicii Moldova.

Conţinutul de bază. În doctrina dreptului penal, au 
fost expuse trei puncte de vedere referitoare la clasifica-
rea infracţiunilor contra justiţiei. 

Potrivit primei accepţiuni, infracţiunile contra justi-
ţiei sunt clasificate în funcţie de particularităţile subiec-
tului infracţiunii. De exemplu, autoarea Ş.Raşkovskaia 
distribuie infracţiunile contra justiţiei în patru gupe:

infracţiuni comise de persoane cu funcţie de răs-1) 
pundere (ofiţeri de urmărire penală, procurori, judecă-
tori);

infracţiuni comise de către persoane particulare 2) 
care au anumite obligaţii în activitatea de înfăptuire a 
justiţiei;

infracţiuni comise de către condamnaţi sau de că-3) 
tre alte persoane în privinţa cărora au fost aplicate anu-
mite măsuri de constrângere;

infracţiuni comise de către alte persoane care îm-4) 
piedică înfăptuirea justiţiei1.

După acelaşi criteriu, infracţiunile contra justiţiei 
sunt clasificate în trei categorii de către autorul V.Glistin 
identificându-se:

infracţiuni săvârşite de către persoane cu funcţie 	
de răspundere, adică de către reprezentanţii organelor 
de anchetă, procurori, judecători;

infracţiuni săvârşite de către persoane private care 	
sunt implicate în realizarea actului de justiţie;

infracţiuni care constau în eschivarea de la execu-	
tarea pedepsei2.

Potrivit semnelor ce particularizează subiectul in-
fracţiunii (autorul infracţiunii), E.Hlopţeva propune ur-
mătoarea clasificare a infracţiunilor contra justiţiei:

infracţiuni comise de către persoane cu funcţie de a. 
răspundere;

infracţiuni comise de către persoane particulare ce b. 
sunt antrenate în înfăptuirea justiţiei şi care posedă anu-
mite calităţi speciale prevăzute de lege;

infracţiuni contra justiţiei săvârşite de către per-c. 
soane care nu trebuie să posede anumite calităţi prevă-
zute de legea penală3.

O altă clasificare după semnele subiectului infracţiu-
nii este realizată de către autorul G. Novoselov, potrivit 
căruia infracţiunile contra justiţiei pot fi clasificate după 
cum urmează: 

infracţiuni săvârşite de către persoanele cu funcţie a. 
de răspundere, de către judecători şi de către alţi lucră-
tori ai organelor de drept;

infracţiuni săvârşite de persoane private şi de per-b. 
soane cu funcţie de răspundere, care sunt antrenate în 
activitatea de înfăptuire a justiţiei sau care este legată de 
înfăptuirea justiţiei;

infracţiunile săvârşite de persoane în privinţa căro-c. 
ra justiţia a fost realizată sau de către persoane care sunt 
obligate să execute o hotărâre a instanţei de judecată4.

Acest criteriu este promovat şi de către penalistul 
autohton A.Borodac, potrivit căruia se pot distinge ur-
mătoarele categorii de infracţiuni contra justiţiei: 

infracţiuni săvârşite de către persoane care efec-a. 
tuează justiţia (art.306-310, 315, 318, 322 alin.(2) 
C.pen.);

CLASIFICAREA  INFRACŢIuNILOR  CONTRA  juSTIŢIEI 
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REZuMAT
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infracţiuni săvârşite de către persoane în privinţa b. 
cărora au fost aplicate măsuri de constrângere juridică 
(art.317, 319 şi 321 C.pen.);

infracţiuni săvârşite de către persoane obligate po-c. 
trivit legii sau datoriei cetăţeneşti de a acorda ajutor jus-
tiţiei sau de a nu împiedica înfăptuirea ei (art.303-305, 
310-316, 320, 322 alin.(1), 323)5.

Avem rezerve faţă de denumirea primului grup de 
infracţiuni intitulată Infracţiuni săvârşite de către per‑
soane care efectuează justiţia. 

O asemenea formulare contravine însăşi semnifi-
caţiei termenului de „justiţie”, care, după cum vom 
vedea în cele ce urmează, reprezintă o activitate ce 
poate fi realizată, în exclusivitate, de către instanţele 
judecătoreşti. De exemplu, la această categorie a fost 
plasată infracţiunea de tragere cu bună ştiinţă la răs‑
punderea penală a unei persoane nevinovate de către 
persoana care efectuează urmărirea penală (art.306 
C.pen.). Organul de urmărire penală însă nu este un 
organ de justiţie, ci este un organ care contribuie la 
înfăptuirea acesteia. 

Din punctul nostru de vedere, ar fi fost mai înteme-
iată utilizarea formulării: Infracţiuni săvârşite de către 
persoane care efectuează justiţia sau contribuie la în‑
făptuirea justiţiei. 

Potrivit celui de al doilea punct de vedere, infracţiu-
nile contra justiţiei urmează a fi clasificate în funcţie de 
conţinutul obiectului juridic al infracţiunii.

Având în vedere natura relaţiilor sociale la care se 
atentează, autorul A.Gorelik face următoarea clasificare 
a infracţiunilor contra justiţiei:

infracţiuni din sfera asigurării independenţei jude-1. 
cătorilor şi a protejării securităţii, cinstei şi demnităţii 
acestora;

infracţiuni care atentează la corectitudinea realiză-2. 
rii justiţiei de către persoanele cu funcţie de răspundere 
din cadrul organelor de justiţie;

infracţiuni din sfera îndeplinirii de către cetăţeni 3. 
a obligaţiilor de cooperare cu organele de drept sau de 
neîmpiedicare a activităţii acestora;

infracţiuni din sfera executării sentinţelor, hotărâ-4. 
rilor sau a altor acte emise de către instanţele de jude-
cată6. 

În baza aceluiaşi criteriu, autorii I. Cernîh şi I. Vla-
sov susţin că infracţiunile contra justiţiei pot fi clasifica-
te după cum urmează:

infracţiuni ce împiedică funcţionarii din domeniul 	
justiţiei de a-şi realiza sarcinile legate de activitatea de 
înfăptuire a justiţiei;

infracţiuni ce împiedică obţinerea probelor de că-	
tre organele de justiţie;

infracţiuni ce împiedică obţinerea de către organe-	
le care înfăptuiesc justiţia a informaţiilor despre infrac-
ţiuni şi a circumstanţelor în care au fost comise;

infracţiunile care împiedică realizarea măsurilor 	
de constrângere stabilite în sentinţe sau hotărâri ale in-
stanţelor judecătoreşti7,8.

După acelaşi criteriu, A.Ciuceaev distinge următoa-
rele infracţiuni contra justiţiei:

infracţiuni ce atentează la realizarea principiilor 	
constituţionale de înfăptuire a justiţiei;

infracţiuni ce atentează la activitatea organelor de 	

drept ce urmează a fi realizată în conformitate cu scopu-
rile şi sarcinile prestabilite;

infracţiuni ce încalcă ordinea procesuală care re-	
glementează obţinerea de probe de către organele de 
drept; 

infracţiuni care atentează la activitatea organelor 	
de drept legată de combaterea şi descoperirea infracţi-
unilor;

infracţiuni ce atentează la relaţiile sociale privi-	
toare la executarea actelor emise de către instanţele de 
judecată9.

În sfârşit, ghidându-se de obiectul juridic special,     
A. Kuzneţov, N. Marşakov şi K. Idrisov menţionează că 
infracţiunile contra justiţiei pot fi clasificate în:

infracţiuni ce atentează la autoritatea instanţelor 	
de judecată;

infracţiuni ce atentează la activitatea legată de re-	
alizarea sarcinilor justiţiei;

infracţiuni săvârşite în sfera justiţiei penale	 10. 
Exponenţii celei de a treia viziuni clasifică infracţi-

unile contra justiţiei potrivit unor criterii mixte, care de 
fapt sunt asociate cu diferite semne ale componenţei de 
infracţiune. 

Astfel, autorul M.Golodniuk diferenţiază următoa-
rele categorii de infracţiuni contra justiţiei:

infracţiuni care atentează la viaţa, sănătatea, onoa-•	
rea şi demnitatea persoanelor care înfăptuiesc justiţia;

infracţiuni care împiedică activitatea lucrătorilor •	
organelor de drept la realizarea scopurilor şi sarcinilor 
justiţiei;

infracţiuni săvârşite în procesul realizării justiţiei •	
de către persoane cu funcţie de răspundere;

infracţiuni care împiedică executarea pedepsei sau •	
repararea pagubei cauzate prin comiterea infracţiunii11. 

Se poate observa că autorul amintit utilizează două 
criterii: conţinutul obiectului juridic special al infracţi-
unii şi semnele subiectului infracţiunii. Astfel, infrac-
ţiunile din primele două grupe şi cele din a patra sunt 
stabilite în baza conţinutului obiectului juridic special 
al infracţiunii, iar infracţiunile din cel de-al treilea grup 
sunt stabilite în baza semnelor subiectului special al in-
fracţiunii. 

Criteriul mixt de clasificare a infracţiunilor contra 
justiţiei este utilizat pe larg şi în doctrina de specialitate 
autohtonă. Din această perspectivă, autorul I.Ţurcanu 
distinge următoarele categorii de infracţiuni contra jus-
tiţiei:

infracţiuni contra justiţiei care atentează la viaţa a) 
şi sănătatea, cinstea şi demnitatea judecătorilor, persoa-
nelor care efectuează urmărirea penală, ori contribuie la 
înfăptuirea justiţiei (art.304 şi 305 CP RM);

infracţiuni care împiedică îndeplinirea de către b) 
judecător sau colabora torii organelor de drept a obli-
gaţiilor lor în vederea realizării sarcinilor şi scopurilor 
justiţiei (art. 303, 310-316, 323 CP RM);

infracţiuni contra justiţiei comise de către judecă-c) 
tori sau de către persoane le care efectuează urmărirea 
penală (art. 306-309 CP RM);

infracţiuni contra justiţiei îndreptate spre împie-d) 
dicarea executării pe depsei sau neexecutarea hotărârii 
instanţei de judecată (art.317-322 CP RM)12.

Această accepţiune este una similară cu cea expu-
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litatea realizării justiţiei de către persoanele cu func‑
ţie de răspundere din cadrul organelor de justiţie. La 
acest grup, pot fi catalogate: tragerea cu bună-ştiinţă la 
răspundere penală a unei persoane nevinovate (art.306 
C.pen.); pronunţarea unei sentinţe, decizii, încheieri sau 
hotărâri contrare legii (art.307 C.pen.); reţinerea sau 
arestarea ilegală (art.308 C.pen.); constrângerea de a 
face declaraţii (art.309 C.pen.);

3. infracţiuni care împiedică activitatea instituţiilor 
penitenciare legate de executarea pedepselor privative 
de libertate. La această categorie, pot fi atribuite: evada-
rea din locurile de deţinere (art.317 C.pen.); înlesnirea 
evadării (art.318 C.pen.); eschivarea de la executarea 
pedepsei cu închisoare (art.319 C.pen.); nesupunerea 
prin violenţă cerinţelor administraţiei penitenciarului 
(art.321 C.pen.); transmiterea ilegală a unor obiecte 
interzise persoanelor deţinute în penitenciare (art.322 
C.pen.);

4. infracţiuni care atentează la ordinea de executare 
a hotărârilor instanţei de judecată: neexecutarea hotă-
rârii instanţei de judecată (art.320 C.pen.).

Deşi optăm pentru acest mod de abordare a proble-
maticii analizate, recunoaştem că nu poate fi neglijată 
nici importanţa teoretico-aplicativă a clasificării infrac-
ţiunilor contra justiţiei în baza semnelor subiectului 
infracţiunii. Acesta facilitează stabilirea în procesul ca-
lificării juridice a subiectului infracţiunii şi tragerea la 
răspunderea penală a acestuia în strictă consonanţă cu 
principiul legalităţii aplicării legii penale. 
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Valeriu CușNIR,

doctor habilitat în drept, profesor universitar (AȘM)
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să anterior, în sensul că primele două grupe şi cea de 
a patra sunt identificate în baza conţinutului obiectului 
juridic special al infracţiunii, iar cea de a treia – sem-
nelor speciale ale subiectului infracţiunii. Mai este de 
menţionat că această clasificare şi-a pierdut din actuali-
tate, întrucât faptele din primul grup, adică calomnierea 
judecătorului, a persoanei care efectuează urmărirea 
penală ori contribuie la înfăptuirea justiţiei (art.304 
C.pen.) şi atentarea la viaţa judecătorului sau a per‑
soanei care efectuează urmărirea penală, ori contribuie 
la înfăptuirea justiţiei (art.304 C.pen.) au fost excluse 
din CP RM13.

Concluzii. În viziunea noastră, cel mai reuşit criteriu 
de clasificare a infracţiunilor contra justiţiei se instituie 
în baza obiectului juridic special, potrivit căruia acestea 
urmează a fi grupate în funcţie de natura relaţiilor soci-
ale la care se atentează prin comiterea faptelor infrac-
ţionale stipulate în capitolul XIV din Partea specială a 
c.pen. 

Totodată, clasificarea după obiectul juridic oferă po-
sibilitatea evidenţierii condiţiilor în care poate fi desfă-
şurată justiţia, care, de fapt, derivă din natura relaţiilor 
sociale supuse protecţiei juridico-penale. 

Un argument în plus îl prezintă şi faptul că anume 
obiectul juridic al infracţiunii constituie acel criteriu 
care stă la baza sistematizării Părţii speciale a legislaţii-
lor penale, inclusiv a Republicii Moldova.

Este de menţionat că, după criteriul obiectului juri-
dic al infracţiunii, infracţiunile contra justiţiei sunt cla-
sificate şi de către autorul G. Ulianovschi, după cum 
urmează:

– infracţiuni contra justiţiei care împiedică realizarea 
principiilor constituţionale privitoare la activitatea orga-
nelor care înfăptuiesc justiţia;

– infracţiuni contra justiţiei ce atentează la realizarea 
principiului procesual penal al aflării adevărului;

– infracţiuni contra justiţiei care împiedică realizarea 
principiului operativităţii în procesul penal;

– infracţiuni contra justiţiei care sunt îndreptate con-
tra asigurării executării hotărârilor judecătoreşti14.

Plecând de la asemenea premise deloc neglijabile, 
considerăm că, în funcţie de natura relaţiilor sociale ce 
formează obiectul juridic special al infracţiunilor contra 
justiţiei, acestea pot fi clasificate după cum urmează:

1. infracţiuni care împiedică îndeplinirea obligaţi‑
ilor de către reprezentanţii organelor care înfăptuiesc 
sau contribuie la înfăptuirea justiţiei. Din această primă 
categorie, fac parte următoarele infracţiuni: amestecul 
în înfăptuirea justiţiei şi în urmărirea penală (art.303 
C.pen.); falsificarea probelor (art.310 C.pen.); denun-
ţarea calomnioasă (art.311 C.pen.); declaraţia minci-
noasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă (art.312 
C.pen.); refuzul sau eschivarea martorului ori a părţii 
vătămate de a face declaraţii (art.313 C.pen.); determi-
narea la depunerea de declaraţii mincinoase, la formu-
larea de concluzii false sau la efectuarea de traduceri 
incorecte (art.314 C.pen.); divulgarea datelor urmăririi 
penale (art.315 alin.(1) C.pen.); divulgarea datelor pri-
vind măsurile de securitate aplicate faţă de judecător şi 
participanţii la procesul penal (art.316 C.pen.); favori-
zarea infracţiunii (art.323 C.pen.);

2. infracţiuni de serviciu care atentează la lega‑
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уголовно-Правовой  анализ  тайны 
частной  жизни,  обесПечиваеМой 

ПрофессиональныМи  тайнаМи
Георгий ариКоВ, 

докторант (МолдГУ)

резюМе
Данная статья посвящена научному исследованию профессиональной тайны как разновидности 

частноправовой тайны и особенностей возможной уголовно-правовой охраны информации такого ре-
жима, основанному на анализе доктринальных точек зрения, встречаемых в современной науке уго-
ловного права и действующего законодательства. Вместе с тем, категория профессиональной тайны 
была подвергнута тщательному изучению сквозь призму административного права. В результате пред-
принятого исследования доказано, что при некоторых обстоятельствах профессиональная тайна может 
составлять информацию о частной жизни лица, являясь нежелательной для ее разглашения третьим 
лицам. Нам удалось установить, что она представляет собой сложный феномен, структурные компонен-
ты которого зависят от множества обстоятельств, подлежащих доказыванию по каждому случаю, когда 
презюмируется нарушение неприкосновенности частной жизни в сфере информации. В итоге обосно-
вана необходимость введения новой нормы в действующий Уголовный кодекс, криминализирующей 
разглашение профессиональной тайны.

Ключевые слова: частная жизнь; неприкосновенность частной жизни; конфиденциальная инфор-
мация о лице; профессиональная обязанность других лиц обеспечивать тайну частной жизни; персо-
нальные данные; профессиональная тайна; приватность; право на частную жизнь; конфиденциальные 
данные о частной жизни других лиц.

REZuMAT
Acest articol este dedicat cercetării ştiinţifice a secretului profesional ca fiind o varietate a informaţiei private 

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

Cuvinte-cheie: viaţă privată; inviolabilitatea vieţii private; date confidenţiale despre persoană; obligaţia 
profesională a unei alte persoane de a asigura secretul vieţii private; date personale; secret profesional; 
intimitatea; dreptul la viaţă privată; date confidenţiale despre viaţa privată a unei alte persone.

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

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

Key-words: private life; inviolability of private life; confidential data of the person; professional duty to 
ensure privacy; personal data; professional secret; privacy; right to privacy; confidential data about private life 
of others.

на сегодняшний день не существует единого 
подхода к определению конфиденциальной 

информации о гражданах, доверенной другим ли-
цам в связи с осуществлением теми своей профес-
сиональной деятельности, и еë защите. Становится 
очевидным, что не следует отождествлять все виды 

доверенных тайн, поскольку каждая из них облада-
ет присущими ей индивидуальными чертами, а в их 
основе лежат различные сферы жизнедеятельности 
человека и, соответственно, – различные отрасли 
права. 

Выявив явный пробел в уголовно-правовом 
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регулировании и санкционировании собирания и 
разглашения сведений, составляющих профессио-
нальную тайну, – такая норма попросту отсутству-
ет, приходим к выводу, что криминализировав в 
ст.177 УК РМ собирание и разглашение сведений, 
составляющих личную или семейную тайну, зако-
нодатель оставил без внимания ситуации предания 
огласке конфиденциальной информации о других 
лицах представителями определенных профессий.

Отметим, что вредоносность подобного рода де-
яний, совершаемых лицами, уполномоченными на 
обеспечение сохранности такой конфиденциальной 
информации, не тождественна, а многим выше пре-
дания огласке подобных сведений, совершенного 
«рядовым» лицом. Проблема усугубляется тем, что 
уполномоченным лицам, в силу их профессиональ-
ных обязанностей, надлежит обеспечивать сохран-
ность такой информации и осуществлять контроль 
за недопустимостью ее распространения посторон-
ним лицам. 

Основными способами нарушения профессио-
нальной тайны являются: 

а) разглашение профессиональной тайны, то 
есть доведение содержания конфиденциальной ин-
формации о конкретном лице до сведения одного 
или нескольких посторонних лиц; 

б) утрата документов, содержащих сведения, 
отнесенные к данной категории конфиденциальной 
информации. 

К частноправовым тайнам следует отнести 
также и другую разновидность правового режима 
информации о частной жизни – правовой режим 
профессиональной тайны. Как справедливо указы-
вает правовед Д.В. Огородов, «сущность профес‑
сиональных тайн выражается через обязанность 
хранить «чужую» информацию»1, поэтому пред-
ставляется весьма целесообразным обозначить их 
как тайны-обязанности. 

Так, если право на личную, семейную и коммер-
ческую тайну представляется абсолютным и субъ-
ективным правом любого индивида, формируя тем 
самым абсолютное правоотношение, то в случае 
профессиональной тайны возникает так называе-
мое правоотношение относительное. 

Следует подчеркнуть, что правовой институт 
профессиональной тайны оперирует скрытой от 
посторонних лиц информацией, затрагивающей 
главным образом сферу частной жизни лица, ко-
торая становится известной лишь представителям 
определенных профессий. В частности, адвокат, 
нотариус или иное лицо при осуществлении сво-
ей профессиональной деятельности не вправе вы-
яснять обстоятельства частной жизни человека, не 
имеющие отношения к делу. Их действия, связан-
ные с информацией о частной жизни граждан, мо-
гут быть лишь узкоцелевого назначения. К приме-
ру, нотариус не вправе выяснять мотивы, сообразно 
которым гражданин решил составить завещание.

Иными словами, сущность профессиональных 

тайн сводится к тому, что они строятся на тайнах 
частной жизни индивида. Соответственно, если 
профессиональная тайна по каким-либо причинам 
не возникает, то это и есть личная тайна как тако-
вая. 

В этом смысле процессуалист Н.А. Карпунина 
поясняет, что личными и семейными тайнами че-
ловек «распоряжается» по собственному усмотре-
нию, но будучи порой вынужденным доверять тай-
ны частной жизни представителям определенных 
профессий (врачу, адвокату, нотариусу и т.д.), он 
вправе требовать «непроницаемости»2. 

Охрана профессиональной тайны должна стро-
иться на трех принципах: 

тайны частной жизни передаются лицом (1) 
представителю конкретной профессии с узкоцеле-
вым назначением; 

в силу целевого назначения получения сведе-(2) 
ний о частной жизни лица, происходит специализа-
ция источников поступления информации; 

субъекты профессиональных тайн несут от-(3) 
ветственность за их разглашение.

Субъектами правоотношения по поводу охраны 
профессиональной тайны являются две юридиче-
ски равные стороны:

лицо, профессионально осуществляющее 1) 
определенную деятельность (к примеру, нотариус, 
врач, банк, адвокат);

клиент этого лица, вверяющий ему информа-2) 
цию о своей частной жизни.

Признаками отнесения той или иной информа-
ции к профессиональной тайне являются: 

(1) профессия, в силу которой лицу доверяется 
или становится ему известной конфиденциальная 
информация; 

(2) конфиденциальность информации (относит-
ся к частной жизни ее обладателя); 

(3) предусмотренная законом обязанность по 
обеспечению сохранности конфиденциальной ин‑
формации.

Спецификой правоотношения по поводу про-
фессиональной тайны является обязанность субъек-
та гражданско-правового отношения гарантировать 
и обеспечивать сохранность конфиденциальности 
информации, ставшей известной ему по договору, 
и корреспондирующее ему право клиента (носителя 
такой информации) требовать надлежащего обеспе-
чения сохранности таковой. К примеру, о такой обя-
занности говорится в современном гражданском за-
конодательстве по договору поручения (ст.1042 ГК 
РМ), по договору франчайзинга (ст.1175 ГК РМ); по 
договору текущего банковского счета (ст.1234 ГК 
РМ); по договору страхования (п.d) ч.(1) ст.1315 ГК 
РМ) и т.д. Управомоченный же субъект, то есть но-
ситель такой конфиденциальной информации, обла-
дает абсолютным субъективным правом требовать 
выполнения обязанности не разглашать сведения, 
при этом такое право находит свое воплощение по-
средством действий обязанного лица. 
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К частноправовым тайнам-обязанностям отно-
сятся: банковская; аудиторская; врачебная; нотари-
альная; процессуальная; тайна частного предста-
вительства; тайна исповеди; тайна усыновления; 
тайна страхования; тайна связи и иные виды про-
фессиональных тайн. Рассмотрим далее некоторые 
из них.

Среди проблем уголовно-правовой охраны про-
фессиональной тайны, много внимания уделяется, 
несомненно, правовому регулированию банков-
ской тайны, реализации разными субъектами дей-
ствующих правовых норм. Прежде чем обратиться 
к специальным правилам охраны и регулирования 
банковской тайны на законодательном уровне, под-
черкнем, что банковская тайна в качестве обособ-
ленного правового режима информации, обладаю-
щего ограниченным доступом, соотносится с таки-
ми режимами, как режим коммерческой (частно-
правовой тайны-объекта), религиозной, врачебной 
тайны, а также с режимом процессуальной тайны.

В соответствии с ч.(1) ст.22 Закона Республики 
Молдова № 550 от 21.07.1995 года о финансовых 
учреждениях3, банковской тайной является любая 
информация, касающаяся личности, имущества, 
деятельности, дела, личных или деловых отноше-
ний клиентов банка, их счетов (остатков, оборотов, 
выполняемых операций), сделок, заключенных 
клиентами, а также другая, ставшая известной бан-
ку информация о его клиентах. 

Банковская тайна обеспечивает личную тайну 
гражданина о его финансовом положении (его де-
позитах, кредитной истории и т.д.). В этом смысле 
правовед В.В. Артемов уточняет, что «сведения, со‑
ставляющие банковскую тайну, могут включать 
как информацию об операциях, счетах и вкладах 
клиентов и корреспондентов кредитной организа‑
ции, так и коммерческую тайну самой кредитной 
организации – иные сведения, устанавливаемые 
кредитной организацией»4.

Институт банковской тайны обязан охранять 
во-первых, право на неприкосновенность част-

ной жизни клиента (когда речь идет о тайне лич-
ных вкладов, счетов, операций по ним и данных о 
клиенте);

во-вторых, базы данных о клиентах, представ-
ляющие особую ценность в недобросовестной кон-
курентной борьбе.

В смысле ч.(2) ст.22 Закона Республики Молдова 
№ 550 от 21.07.1995 года о финансовых учреждени‑
ях, клиентом банка считается любое лицо, которое 
пользуется или пользовалось услугами банка, или 
лицо, с которым банк вел переговоры по сделке, 
даже если сделка не была завершена.

Как явствует из анализа диспозиции ч.(3) ст.22 
Закона о финансовых учреждениях, в служебные 
обязанности руководителя, служащих банка, лиц, 
действующих от имени банка, и других лиц, в силу 
служебных обязанностей получивших доступ к 
данной информации, входит:

охрана банковской тайны;−	
обязательство о неиспользовании информа-−	

ции, составляющей банковскую тайну, в иных це-
лях, кроме служебных.

Более того, данная обязанность сохраняется и 
после прекращения трудовой деятельности выше-
упомянутых лиц или в период приостановления их 
деятельности.

Общий запрет на разглашение банковской тай-
ны предусмотрен в ч.(8) ст.22 Закона Республики 
Молдова № 550 от 21.07.1995 года о финансовых 
учреждениях, согласно которой лица и органы, 
уполномоченные запрашивать и получать инфор-
мацию, составляющую банковскую тайну, обязаны 
сохранять ее конфиденциальность и могут исполь-
зовать ее только в целях, для которых она была за-
прошена или была предоставлена в соответствии с 
законом, а также обязаны не предоставлять ее или 
не разглашать третьим лицам, за исключением слу-
чаев исполнения предусмотренных законом обя-
занностей. 

Институт банковской тайны рассматривается 
в качестве элемента договорных правоотношений 
между банком и клиентом в связи с открытием бан-
ковского счета. Вместе с тем, правовед О.М. Олей-
ник акцентирует внимание на том, что банковская 
тайна представляет собой компромисс частных ин-
тересов и потребностей банка и клиента с публич-
ной необходимостью обеспечения прозрачности 
или открытости банковской или иной предприни-
мательской деятельности5. 

Цитируемый автор настаивает на том, что ре-
гламентировать режим банковской тайны только с 
позиции защиты частных интересов невозможно. 
Солидаризируясь с мнением О.М. Олейник, отме-
тим, что банковская тайна – это особый правовой 
режим, не сводимый ни к одному из ранее извест-
ных правовых режимов информации. Именно не-
обходимость учета публичного интереса в сфере 
регулирования банковской тайны породила не-
обходимость сравнительно недавнего пересмотра 
действующего в банковской сфере законодатель-
ства. Так, Закон Республики Молдова № 550 от 
21.07.1995 года о финансовых учреждениях пре-
терпел значительные изменения в области банков-
ской тайны, а именно – в части субъектов, имею-
щих право осуществлять запрос информации, 
охраняемой в режиме банковской тайны.

Так, в соответствии с ч.5 ст.22 Закона Республи-
ки Молдова № 550 от 21.07.1995 года о финансовых 
учреждениях, допускается разглашение информа-
ции, составляющей банковскую тайну, лишь в той 
мере, в какой это оправдано целью, для которой она 
запрашивается (с узкоцелевым назначением), в сле-
дующих случаях: 

по запросу клиента банка или его представи-(a) 
теля; 

в случае смерти клиента банка – по запро-(b) 
су его наследника, с приложением свидетельства 
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о праве на наследство, а также по запросу нота-
риуса, открывшего процедуру наследства, с при-
ложением копии свидетельства о смерти клиента 
банка; 

по запросу органа уголовного преследова-(c) 
ния, с разрешения судьи по уголовному преследо-
ванию, – по конкретному уголовному делу; 

по запросу судебной инстанции – в целях (d) 
разрешения дела, находящегося на рассмотрении; 

по запросу налогового органа – в целях осу-(e) 
ществления полномочий, определенных налоговым 
законодательством; 

по запросу таможенного органа – в отноше-(f) 
нии лица, подвергнутого таможенному надзору, в 
соответствии с положениями Таможенного кодек-
са; 

по запросу Счетной палаты – в отношении (g) 
заслушиваемого лица, в соответствии со специаль-
ным законом, регулирующим деятельность Счет-
ной палаты; 

по запросу Службы информации и безопас-(h) 
ности – в целях осуществления полномочий, свя-
занных с обеспечением государственной безопас-
ности; 

по запросу Национального центра по борьбе (i) 
с коррупцией – в отношении лица, подпадающего 
под действие законодательства о предупреждении 
и борьбе с отмыванием денег и финансированием 
терроризма; 

по запросу Национальной комиссии по фи-(j) 
нансовому рынку – в целях осуществления полно-
мочий, связанных с небанковским финансовым 
рынком; 

по запросу исполнительного органа – на (k) 
основании и в пределах, предусмотренных испол-
нительным документом; 

если банком оправдан законный интерес.(l) 
О соблюдении публичного интереса и о его 

приоритете над частным свидетельствуют также 
предписания ч.7 ст.22 Закона Республики Молдова 
№ 550 от 21.07.1995 года о финансовых учрежде‑
ниях. Так, не считается нарушением обязанности 
хранить банковскую тайну следующее: 

предоставление Национальному банку ин-(a) 
формации, необходимой для осуществления его 
полномочий; 

предоставление информации и сведений, со-(b) 
ставленных таким образом, что личность каждого 
клиента банка и информация о его деятельности не 
могут быть идентифицированы; 

обязательное предоставление налоговым ор-(c) 
ганам информации об открытии, изменении и за-
крытии банковских счетов в предусмотренных за-
коном случаях и со ссылкой на предусмотренные 
законом категории налогоплательщиков; 

предоставление информации аудиторской (d) 
организации банка в пределах, необходимых для 
осуществления ею аудиторской деятельности; 

предоставление информации Фонду гаран-(e) 

тирования депозитов в банковской системе в пре-
делах, необходимых для осуществления его полно-
мочий; 

предоставление информации бюро кредит-(f) 
ных историй о предоставленных кредитах, в соот-
ветствии с законом; 

предоставление Национальному центру по (g) 
борьбе с коррупцией информации о любой подо-
зрительной деятельности или сделке, в соответ-
ствии с законодательством о предупреждении и 
борьбе с отмыванием денег и финансированием 
терроризма.

Более того, действующее банковское законода-
тельство в ч.(9) ст.22 Закона Республики Молдова 
№ 550 от 21.07.1995 года о финансовых учреждени‑
ях вводит запрет на предоставление банком инфор-
мации, касающейся клиентов другого банка, даже 
если их имена/наименования указаны в докумен-
тах, договорах или фигурируют в рамках осущест-
вляемых клиентом операций.

Деятельность банка должна быть организована 
таким образом, чтобы избежать конфликта интере-
сов между клиентами банка.

Весьма спорная ситуация сложилась вокруг 
санкционирования банковской тайны. В этом 
смысле представляется уместным напомнить, 
что, в соответствии с действующим Кодексом Рес-
публики Молдова о правонарушениях (ст.107), 
признается административным правонарушени-
ем получение либо разглашение информации, 
составляющей коммерческую, банковскую или 
налоговую тайну. Поясним, что наименование 
ст.107 Кодекса РМ о правонарушениях было из‑
менено Законом № 195 от 15.07.20106 

Изучив внимательно диспозицию ч.(1) ст.107 
Кодекса РМ о правонарушениях7, обнаруживаем, 
что получение такой информации будет считаться 
правонарушением лишь при условии, что она по-
лучена без согласия ее обладателя и в одной из двух 
целей: 1) разглашения или 2) незаконного использо-
вания таковой.

В то же время, из диспозиции ч.(2) ст.107 Ко-
декса РМ о правонарушениях явствует, что случаи 
разглашения банковской тайны наказуемы, если та-
кое разглашение было совершено государственным 
служащим или лицом, которому эта информация 
была доверена или стала известна в связи с его слу-
жебными обязанностями.

Подвергнув тщательному анализу диспозиции 
ч.(1) и ч.(2) ст.107 Кодекса РМ о правонаруше-
ниях, можно заключить, что на законодательном 
уровне смешиваются воедино три самостоятель-
ных правовых режима информации, что, по на-
шему мнению, представляется абсолютно недо-
пустимым, а именно:

коммерческая тайна как частноправовая −	
тайна-объект;

банковская тайна как профессиональная тай-−	
на (частноправовая тайна-обязанность;
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налоговая тайна как служебная тайна −	
(публично-правовая тайна-обязанность).

Более того, обращает на себя внимание пороч-
ность формулировки ч.(2) ст.107 Кодекса РМ о 
правонарушениях, в частности – неоправданное 
сужение круга потенциальных субъектов админи-
стративной ответственности, сводимых только к 
государственным служащим и к иным лицам, кото-
рым эта информация была доверена или стала из-
вестна в связи с их служебными обязанностями. 

Безусловно, субъектами подобного правонару-
шения могут быть государственный служащий или 
иное лицо, в чьи служебные обязанности входит 
обязанность неразглашения информации ограни-
ченного доступа, но также бесспорно, что они мо-
гут быть субъектами разглашения лишь налоговой 
тайны как разновидности служебной (публично-
правовой) тайны-обязанности. Вместе с тем, сле-
дует повториться, что банковская тайна является 
тайной профессиональной, а не служебной. Как 
же тогда следует поступить правоприменителю с 
иными лицами, в круг профессиональных обязан-
ностей которых входит соблюдение банковской 
тайны? Вопрос остается открытым. 

Обозначив существующую недоработку законо-
дателя применительно к ст.107 Кодекса РМ о пра-
вонарушениях, полагаем целесообразным внести 
следующие изменения:

Название и содержание ст.107 Кодекса РМ о 1) 
правонарушениях изменить таким образом, чтобы 
она санкционировала в административно-правовом 
порядке лишь получение или разглашение инфор-
мации, составляющей служебную тайну, которой 
бы охватывалась не только налоговая тайна, но и 
другие виды служебных тайн (публично-правовых 
тайн-обязанностей). В результате изменений, ст.107 
Кодекса РМ о правонарушениях должна выглядеть 
следующим образом:

«ст.107. Незаконное собирание или разглаше‑
ние сведений, составляющих служебную тайну

Незаконное собирание или разглашение сведе‑
ний, составляющих служебную тайну, без согла‑
сия обладателя, лицом, которому эта информация 
была доверена или стала известна в связи с его слу‑
жебными обязанностями, наказывается –».

Дополнить Кодекс РМ о правонарушениях 2) 
самостоятельной ст.107/1 следующего содержа-
ния: 

«ст.1071. Незаконное собирание или разглаше‑
ние сведений, составляющей профессиональную 
тайну

Незаконное собирание или разглашение сведе‑
ний, составляющей профессиональную тайну, без 
согласия обладателя, лицом, которому эта инфор‑
мация была доверена или стала известна в связи с 
его профессией, наказывается –».

Обращаясь к анализу других категорий сведе-
ний, составляющих профессиональную тайну, от-
метим, что нотариальная тайна, не способствуя 

установлению доверительных отношений (как в 
случае врачебной тайны), является всего лишь га-
рантом неприкосновенности частной жизни, по-
скольку лицо, обратившееся к нотариусу, должно 
представить те или иные факты о его личной жиз-
ни, в противном случае нотариальное действие не 
будет произведено.

Зачастую человек вынужден представить доку-
менты, в которых могут содержаться сведения, со-
ставляющие врачебную тайну или банковскую, или 
просто огласка которых была бы нежелательна. 

В связи с этим, в соответствии с ч.(1) ст. 6 Закона 
Республики Молдова № 1453 от 08.11.2002 года о 
нотариате8, лицо, осуществляющее нотариальную 
деятельность, обязано хранить профессиональную 
тайну о совершенных актах и о фактах, ставших 
ему известными в связи с его деятельностью.

Таким образом, закон упоминает о двух само-
стоятельных видах профессиональных нотариаль-
ных тайн: 

1) собственно тайна нотариального действия; 
2) иные факты, ставшие известными в связи с 

нотариальной деятельностью. 
Содержание нотариальной тайны составляет 

любая информация, связанная с осуществлением 
нотариусом его профессиональных функций, а так-
же информация о частной и семейной жизни дове-
рителя, которая была почерпнута из беседы с ним. 

Понятие нотариальной тайны включает: 
1) содержание нотариального действия; 
2) информацию о лицах, в отношении которых 

совершено нотариальное действие; 
3) сам факт обращения к нотариусу или отсут-

ствие его; 
4) документы, истребованные нотариусом; 
5) иные сведения.
Гарантом соблюдения этого правила являются 

установленная законодательством процедура пре-
доставления сведений, согласно которой сведения 
(документы) о совершении нотариального действия 
могут выдаваться только лицам, от имени или по 
поручению которых совершены эти действия.

Закон определяет случаи, при каких обстоятель-
ствах подобная информация о совершенных нота-
риальных актах может быть предана огласке: 

по требованию судебной инстанции, проку-−	
ратуры, органов уголовного преследования в связи 
с находящимися в их производстве уголовными, 
гражданскими делами или делами об администра-
тивных правонарушениях;

по требованию налоговых органов в целях −	
осуществления полномочий, относящихся к нало-
говой сфере.

Вместе с тем, в ч.(4). ст.6 Закона Республики 
Молдова о нотариате установлен абсолютный за-
прет на предоставление информации, касающейся 
профессиональной тайны в любых других случа-
ях. 

Согласно ч.(5) ст.6 Закона, обязанность соблю-
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дения профессиональной тайны распространяется 
и на лиц, которым такие сведения стали известны в 
связи с исполнением служебных функций.

Обязанность соблюдения профессиональной 
тайны сохраняется и после прекращения лицом, 
осуществляющим нотариальную деятельность, 
своих функций, за исключением случаев, когда сто-
роны или судебная инстанция освободили данное 
лицо от этой обязанности в связи с рассмотрением 
уголовного дела, гражданского или дела об адми-
нистративном правонарушении. 

Обращаясь к анализу адвокатской тайны, от-
метим, что, в соответствии с ч.(1) ст. 55 Закона Ре-
спублики Молдова № 1260 от 19.07.2002 года об 
адвокатуре9, адвокат не вправе разглашать конфи-
денциальные сведения, ставшие ему известными в 
связи с оказанием им юридической помощи, а так-
же передавать третьим лицам без согласия клиента 
документы, связанные с выполнением поручения. 
Более того, ч.(2) ст.55 закона предусматривает, что 
обязанность сохранения профессиональной тайны 
не ограничивается во времени.

Необходимость адвокатской тайны диктуется 
соображениями о доверительном характере взаи-
моотношений между представителем и представ-
ляемым, без чего существование адвокатуры было 
бы немыслимым.

Итак, адвокат не вправе разглашать сведения, 
сообщенные ему доверителем в связи с оказанием 
юридической помощи10. Для надлежащего и квали-
фицированного выполнения своих функций адвокат 
должен располагать необходимой информацией, 
получаемой от клиента в доверительном порядке, 
содержащей порой сведения о частной жизни. Они 
могут оглашаться, если имеют значение для дела, 
но только при согласии подзащитного. Это согла-
сие необходимо даже в тех случаях, когда исполь-
зование определенных сведений могло бы иметь 
серьезное значение для исхода дела. Но если такие 
сведения получены адвокатом законным путем не 
от клиента, то адвокат вправе их использовать в ин-
тересах подзащитного. Приведенные требования 
– необходимое условие безбоязненного обращения 
граждан в адвокатуру за оказанием юридической 
помощи.

адвокатской тайной являются сведения:
о факте обращения в юридическую консуль-−	

тацию за помощью;
о содержании, характере, мотивах обраще-−	

ния;
полученные в ходе оказания юридической −	

помощи по делу;
о личной жизни представляемого, как полу-−	

ченные от него самого, так и в процессе общения 
(внешний облик, в случае посещения жилого поме-
щения, и т.д.). 

Адвокат не может допрашиваться как свидетель 
об обстоятельствах, ставших ему известными в свя-
зи с выполнением обязанностей защитника. 

В литературе высказывалось мнение о том, что 
термин «адвокатская тайна» не совсем точно отра-
жает суть данного института, так как хранителем 
тайны частной жизни может быть и иное лицо, вы-
полняющее функции защиты или представитель-
ства11. 

Уточним, что частное представительство – 
это представительство, основанное на указании за-
кона или на договоре между двумя лицами, которые 
не облечены властными полномочиями. 

В доктрине встречается и иной термин – тай‑
на частного представительства12. Так, правовед 
П.А. Сурцева подчеркивает, что несмотря на то, 
что такой термин отсутствует в современном зако-
нодательстве и цивилистике, это понятие необходи-
мо сформулировать хотя бы в науке: «Препоручая 
другому лицу свое дело, мы не просто просим его 
совершить какие-либо действия или воздержать‑
ся от них, мы выражаем свою волю на изменение 
окружающей действительности в нашу пользу или 
с минимальными для нас потерями. Это может в 
конечном итоге привести к изменению нашего соб‑
ственного положения в этой действительности. В 
такой ситуации нам поневоле придется посвятить 
лицо, которое будет представлять наши интере‑
сы, не только в суть дела, но и в некоторые мелкие 
подробности, чтобы это лицо наиболее полно осо‑
знало и исполнило нашу волю. В категорию таких 
«мелких» подробностей могут попасть сведения, 
составляющие личную, семейную, коммерческую и 
даже государственную тайну»13. 

Согласно действующему законодательству Ре-
спублики Молдова, в основе тайны частного пред-
ставительства лежат положения, предусмотренные 
ч. (1) ст. 1042 Гражданского кодекса Республики 
Молдова14, согласно которым поверенный обязан 
не разглашать сведения, ставшие известными ему в 
процессе его деятельности, в случае, когда довери-
тель обоснованно заинтересован в сохранении их в 
тайне, если закон не предусматривает обязанность 
разглашения либо доверитель не позволяет осуще-
ствить разглашение. Вместе с тем, ч.(2) ст.1042 ГК 
РМ акцентирует внимание на том, что обязанность 
сохранения конфиденциальности остается и после 
прекращения поручения.

Анализируя вышеизложенное, приходим к вы-
воду, что тайна частного представительства в целом 
и адвокатская тайна в частности носят абсолютный 
характер, то есть не имеют исключений.

тайна страхования также представляет собой 
разновидность профессиональной тайны. Отличи-
тельными особенностями профессиональных тайн 
является то, что они защищают сведения, принад-
лежащие другим лицам, а также то, что защита дан-
ной информации является обязанностью субъекта 
в силу выполняемых им профессиональных функ-
ций15. 

Тайна страхования и коммерческая тайна не яв-
ляются понятиями тождественными. Поясняя дан-
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ный тезис, отметим, что в страховых компаниях 
имеет место оборот двух категорий информации: 

информации, составляющей коммерческую −	
тайну страховой компании; 

информации, составляющей тайну страхова-−	
ния; 

Как отмечают Р.Б. Курмаев и М.М. Коростелев, 
разница между коммерческой тайной страховой 
компании и тайной страхования заключается в том, 
что первая принадлежит непосредственно страхо-
вой компании, и, соответственно, решение об отне-
сении информации к коммерческой тайне и о соз-
дании перечня сведений, составляющих коммерче-
скую тайну, принимает непосредственно страховая 
компания16. 

Коммерческой тайной страховой компании яв-
ляются любые сведения о деятельности страховой 
компании, отвечающие требованиям Закона Респу-
блики Молдова № 171 от 06.07.1994 о коммерче‑
ской тайне17, распространение которых может на-
нести вред её интересам. 

В свою очередь, страховая компания обязывает-
ся сохранять вверенную ей информацию в силу за-
кона. Объем сведений, которые страховщик должен 
хранить в тайне, четко не определен не только в 
п.d) ч.(1) ст.1315 ГК РМ, но и в других нормативно-
правовых актах. 

Соглашаясь с мнением Р.Б. Курмаева и М.М. Ко-
ростелева, отметим, что сведения о страхователе, 
застрахованном лице и выгодоприобретателе – до-
вольно широкое понятие. Поэтому под сведениями, 
которые составляют страховую тайну, надлежит 
понимать любые полученные страховщиком дан-
ные, если они могут быть отнесены к охраняемым 
законом тайнам. 

В режиме тайны страхования защищается:
информация, составляющая также служеб-−	

ную (публичную тайну-обязанность) или коммер-
ческую тайну (частноправовую тайну-объект), если 
страхователь является юридическим лицом;

информация, составляющая личную или −	
семейную тайну (частноправовую тайну-объект), 
если страхователь является физическим лицом. 

Обязанность сохранять страховую тайну лежит 
на страховщике независимо от того, предусмотре-
на она договором или нет. Подчеркнем, что общие 
условия осуществления страховой деятельности, 
перечень предлагаемых страховых услуг, стра-
ховые тарифы, сроки страхования, а также иные 
основные условия договора страхования (перестра-
хования) являются открытой информацией и не мо-
гут составлять тайну страхования и коммерческую 
тайну страховой компании.

Резюмируя вышеизложенные виды тайн, при-
ходим к выводу, что профессиональная тайна 
представляет собой охраняемую законом катего‑
рию конфиденциальной информации о другом лице, 
ставшей либо способной стать известной или 
очевидной строго определенному кругу лиц в связи 

с профессией, неправомерное разглашение кото‑
рой причиняет либо создает реальную опасность 
причинения вреда правам и законным интересам 
обладателя такой информации или его правопре‑
емников.

Итак, профессиональной тайне присущ ряд 
специфичных черт:

сведения, составляющие профессиональную 	
тайну, были доверены или стали известны предста-
вителю определенной профессии в связи с исполне-
нием им своих профессиональных обязанностей;

лицо, которому были доверены конфиденци-	
альные сведения в силу осуществляемых им про-
фессиональных обязанностей, обязано принять 
меры по обеспечению их секретности;

запрет на распространение конфиденциаль-	
ной информации установлен либо законом, либо 
подзаконным нормативным актом;

несанкционированное предание огласке по-	
добных конфиденциальных сведений создает угро-
зу наступления неблагоприятных последствий для 
обладателя информации и его правопреемников;

указанная конфиденциальная информация 	
не относится к сведениям, составляющим общедо-
ступную информацию или государственную тайну.

Приходим к умозаключению, что применение 
положений ст.177 УК РМ (Нарушение неприкосно-
венности частной жизни) к случаям распростране-
ния сведений, составляющих профессиональную 
тайну, является недопустимым. Для подтверждения 
собственных суждений приведем нижеследующие 
аргументы.

Исходя из смысла ст.177 УК РМ, посредством −	
данной нормы обеспечивается уголовно-правовая 
охрана сведений, составляющих личную или се-
мейную тайну, как частноправовой тайны-объекта 
(к примеру, сведения медицинского характера о 
лице или о его членах семьи, сведения об отноше-
ниях частного представительства и т.д.). Диспози‑
ция данной статьи не покрывает случаев разгла‑
шения сведений личного или семейного характера, 
охраняемых в режиме профессиональной тайны. 

Не вызывает сомнений, что информация −	
личного или семейного характера содержательно 
может совпадать с профессиональной тайной, но 
правовые режимы, в которые облекаются такие 
сведения, различны и самостоятельны. Так, если 
в случае нарушения неприкосновенности частной 
жизни речь идет об уголовно-правовой охране 
частноправовой тайны-объекта (личная и семей-
ная тайна), то информация приватного характера, 
доверенная другому лицу в связи с особенностями 
его профессии, приобретает уже правовой режим 
частноправовой тайны-обязанности (профессио-
нальной тайны). 

Уголовно-правовое обеспечение указан-−	
ных правовых режимов частноправовых тайн 
должно быть различным и самостоятельным. 
Вместе с тем, законодателем упускается из виду 
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уголовно-правовая охрана частноправовой тайны-
обязанности (профессиональной тайны) лица со-
блюдать конфиденциальность сведений, доверен-
ных ему в связи с осуществлением им своей сугу-
бо профессиональной деятельности. К сведениям, 
составляющим профессиональную тайну, могут 
относиться не только сведения о частной жизни 
конкретного лица, но и иные конфиденциальные 
сведения, предание огласке которых является неже-
лательным для собственника такой информации.

Профессиональная тайна может обеспечи-−	
вать не только личную или семейную тайну, но и 
охрану коммерческой тайны, тоже представляющей 
собой тайну-объект, но от этого профессиональ-
ная тайна не превращается в коммерческую тайну. 
Аналогичный правовой режим характерен и для 
других видов профессиональных тайн (врачебной, 
адвокатской и т.д.). Наиболее существенные разли-
чия заключаются в правовой природе охраняемых 
сведений, типе и характере возникающих по пово-
ду них правоотношений.

Руководствуясь вышеизложенными аргумен-
тами, настаиваем на самостоятельной уголовно-
правовой охране правового режима профессио-
нальной тайны и предлагаем ввести в главу V 
«Преступления против политических, трудовых и 
других конституционных прав граждан» Особен-
ной части Уголовного кодекса Республики Молдова 
самостоятельную уголовно-правовую норму, пред-
усматривающую ответственность за разглашение 
профессиональной тайны, без согласия на то обла-
дателя, лицом, которому эта информация была до-
верена или стала известна в связи с его профессией, 
в следующей редакции:

«ст.177/1. Нарушение профессиональной тай‑
ны

Незаконное собирание, разглашение, а равно 
иное нарушение конфиденциальности сведений, 
составляющих профессиональную тайну, без со‑
гласия обладателя, лицом, которому эта информа‑
ция была доверена или стала известна в связи с его 
профессией, если такое деяние повлекло:

причинение материального, морального или (a) 
физического ущерба физическому лицу, обладаю‑
щему такой информацией, или его близким род‑
ственникам;

повлекшее причинение материального или (b) 
морального ущерба юридическому лицу, 

наказывается – ».
Для того чтобы придать будущей норме бóльшую 

убедительность и предельную ясность и в целях 
последующего исключения необоснованного при-
влечения к уголовной ответственности, полагаем, 
что данная норма должна быть сконструирована 
по принципу материального состава. Иными слова-
ми, преступление в форме разглашения сведений, 
составляющих профессиональную тайну, долж-
но причинить реальный ущерб физическому или 
юридическому лицу. Ссылка на причинение вреда 

юридическому лицу представляется необходимой 
ввиду того, что от разглашения конфиденциальной 
информации может пострадать не только лицо фи-
зическое, но и юридическое (к примеру, деловая ре-
путация, утрата клиентуры и т.д.). 

В этом смысле представляется необходимым 
решить вопрос о законодательном закреплении 
системы потенциально возможных последствий 
посягательств, в частности – на информационную 
безопасность юридических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность.

Recenzent: 
Lilia GîRLA,

 doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)
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Introducere. Răspunderea juridică, ca formă a 
constrângerii statale în domeniul asigurării or-

dinii de drept, a fost şi rămâne o instituție juridică de 
o importanţă majoră. Odată cu apariţia unei noi forme 
a răspunderii juridice în legislaţia Republicii Moldova 
– răspunderea contravenţională, a apărut și necesitatea 
investigaţiilor ştiinţifice în acest domeniu.

Scopul constă în soluţionarea problemei ştiinţifice 
ce ţine de investigaţia complexă a contrtavenţiei ca spe-
cie de ilicit şi ca temei juridic de aplicare a sancţiunii 
contravenţionale. 

Metode aplicate şi materiale utilizate. În proce-
sul perfectării prezentului articol ştiinţific, s-a apelat la 
analiza juridică, istorică, analiza sistemică şi de structu-
ră, precum şi la cea comparativă în aplicarea normelor 
de drept contravenţional. 

Rezultate obţinute şi discuţii. Definiţia contra‑
venţiei. Pentru a putea face o distincţie mai profundă 
şi argumentată între contravenţie şi celelalte categorii 
de fapte antisociale, se impune o analiză amplă a de‑
finiţiilor ilicitului contravenţional. De menţionat că 
nici în doctrină, nici în legislaţie nu există unanimitate 
cu privire la definirea ilicitului contravenţional. Re-
prezentantul doctrinei române C.Manda conchide că 
contravenţia reprezintă orice faptă contrară ordinii de 
drept, ea constituie o manifestare a conduitei umane 
exteriorizată în societate, adică un ansamblu de acte ale 
omului sub controlul voinţei şi raţiunii sale. Altfel spus, 
caracterul ilicit al faptei contravenţionale există numai 
atunci când subiectul acţiunii umane a avut, în mod 
obiectiv, libertatea de a alege o conduită ce se înfăţişea-
ză ca o acţiune socială negativă, în raport cu ordinea 
de drept36. Ulterior, acelaşi savant, în următoarea lucra-
re vine, practic, cu aceeaşi definiţie a contravenţiei37.

Determinând structura şi conţinutul juridic al de-
finiţiei de contravenţie, prof. M.Preda menţionează: 
„Pentru a fi în prezenţa unei contravenţii, sunt necesare 
unele condiţii de îndeplinit: săvîrşirea unei fapte; peri-
colul social al faptei; vinovăţia făptuitorului; prevede-
rea faptei de către actul normativ”43.

În opinia lui Iu.Poenaru, contravenţia este „fapta 
săvîrşită cu vinovăţie care reprezintă un pericol social 
mai redus decît infracţiunea şi este prevăzută şi sancţi-
onată prin lege”41.

Prof. D. Brezoianu defineşte contravenţia ca „o fap-
tă antisocială, stabilită de lege, săvîrşită cu vinovăţie de 
către o persoană fizică sau juridică”1.

După cum menţionează reprezentantul doctrinei 
ruse D.N. Bahrah, pentru dreptul administrativ este ca-
racteristică neconcordanţa dintre obiectul reglementat 
şi cel ocrotit (se subînţelege prin sancţiuni „administra-
tive”). Contravenţia administrativă, consideră el, este o 
faptă ilicită de încălcare a normelor de drept administra-
tiv, de drept civil, de dreptul muncii, ecologic şi a altor 
ramuri de drept ocrotite prin sancţiuni administrative51. 
Această afirmaţie poate fi înţeleasă în sensul că prin 
faptele contravenţionale nu întotdeauna se încalcă un 
raport juridic administrativ, ci şi raporturi de altă natură 
(patrimoniale, de muncă). Deci ilicitul contravenţional 
nu este identic cu cel administrativ, dar, totodată, nici 
nu include întregul ilicit administrativ, care poate fi şi 
administrativ-disciplinar, şi administrativ-patrimonial.

În ceea ce priveşte definiţia şi conţinutul juridic al 
contravenţiei, reprezentanţii doctrinei naţionale sunt 
mai aproape de doctrina românească.

Astfel, S.Furdui consideră contravenţia ca instituţie 
fundamentală a dreptului contravenţional, drept un an‑
samblu de norme juridice ce reglementează condiţiile 
pe care trebuie să le întrunească o faptă ilicită pentru a 
fi apreciată drept contravenţie13.

Autorii M.Orlov şi Şt.Belecciu concluzionează că 
contravenţia este o faptă ilicită, antisocială, prevăzută 
de legislaţie, săvârşită cu vinovăţie şi care reprezintă un 
pericol social mai redus decât infracţiunea39.

Într-o altă viziune, „Contravenţia este fapta (acţi-
unea sau inacţiunea) ilicită, cu un pericol social mai 
redus decât infracţiunea, săvârşită cu vinovăţie, care 
atentează la valorile sociale ocrotite de normele con-
travenţionale materiale şi pentru a cărei comitere legea 
prevede pedeapsă contravenţională”16.

CONTRAVENŢIA:  DEFINIŢIA  șI  CONŢINuTuL  
juRIDIC AL  EI

Igor SPÎnU,
doctorand, avocat (ULIM)

REZuMAT
În acest articol ştiinţific, se întreprinde tentativa de a examina contravenţia ca unicul temei juridic al răspun-

derii contravenţionale şi, în primul rând, analiza definiţiei şi a conţinutului juridic al contravenţiei.
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In this scientific article there is an attempt to analyze the contravention as the only legal basis of legal liability 
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Din definiţiile analizate, observăm că nu doar 
doctrinele juridice diferă una de alta, ci şi opiniile 
savanţilor în limitele unei doctrine. Însă toţi speci-
aliştii din domeniu susţin necesitatea unei asemenea 
definiţii nu numai în doctrină, ci şi în legislaţie.

Considerăm că legiferarea definiţiei de contravenţie 
este o problemă foarte importantă. Nu întâmplător, încă 
în anul 2003, savantul român M.Hotca a formulat între-
barea: „Este necesară oare o definiţie legală a contra-
venţiei?”21. La această întrebare s-au formulat diferite 
răspunsuri. De regulă, autorii occidentali, constată el, 
apreciază că o definiţie legală a contravenţiei nu este 
necesară, deoarece destinatarii legii şi practicienii nu 
se ciocnesc cu noţiunea generală de contravenţie, ci cu 
fapte (contravenţii). Legile penale occidentale au urmat 
acest punct de vedere, lăsând doctrinei atributul defini-
rii generale a contravenţiei.

Susţinem totalmente opinia acelor reprezentanţi 
ai doctrinei, care consideră că definiţia legală a con-
travenţiei este importantă, deoarece constituie un 
instrument pe care practicienii îl folosesc cu prilejul 
aplicării legii contravenţionale. Totodată, definiţia 
legală a contravenţiei reflectă doar unele principii 
ale dreptului contravenţional sau anumite laturi ale 
acestora. De asemenea, cu ajutorul definiţiei legale a 
contravenţiei, se poate mai uşor delimita sfera ilicitului 
contravenţional de domeniul celorlalte specii de ilicit, 
adică sfera contravenţiilor de cea a infracţiunilor, a de-
lictelor civile, a abaterilor disciplinare etc. În această 
ipostază, definiţia legală a contravenţiei serveşte drept 
criteriu şi pentru legiuitor în opera sa de legiferare a 
contravenţiilor. În fine, definiţia legală a contravenţi-
ei conţine şi reflectă unele principii fundamentale ale 
dreptului contravenţional, respectiv: principiul legali-
tăţii şi principiul răspunderii contravenţionale subiec-
tive.

Dezvoltarea legislaţiei contravenţionale şi a ştiin-
ţei dreptului contravenţional în Republica Moldova 
au demonstrat deja că un factor deosebit de important 
este formularea definiţiei de contravenţie, care trebuie 
să conţină elemente principale de clasificare a acestei 
fapte antisociale.

Definirea faptelor contravenţionale în Codul cu pri-
vire la contravenţiile administrative al Republicii Mol-
dova, adoptat la 29 martie 1985, şi codificarea acestora 
au facilitat, într-o măsură mai mare, atât constatarea 
acestor fenomene, cât şi procedura de aplicare a sancţi-
unilor faţă de făptuitor3.

Iniţial, art. 9 din legea nominalizată avea următo-
rul conţinut: „Contravenţie (abatere) administrativă 
se consideră acţiunea sau inacţiunea ilicită, culpabilă 
(premeditată sau din imprudenţă) ce atentează la ordi‑
nea publică sau de stat, la proprietate, la drepturile şi 
libertăţile cetăţenilor, la modul stabilit de administra‑
re, pentru care legislaţia prevede răspundere adminis‑
trativă”.

Ulterior, în urma unor modificări operate în legea 
contravenţională, a apărut o nouă definiţie a contraven-
ţiei, şi anume: „Contravenţie administrativă se consi-
deră fapta (acţiunea sau inacţiunea) ilicită ce atentează 
la personalitate, la drepturile şi interesele legitime ale 
persoanelor fizice şi juridice, la proprietate, la orîndu-
irea de stat şi la ordinea publică, precum şi alte fapte 
ilicite pentru care legislaţia prevede răspunderea admi-
nistrativă”.

Această definiţie era, evident, litigioasă, deoarece 
nu lua în consideraţie un element de bază al contraven-
ţiei – vinovăţia.

Noua lege contravenţională îndepărtează acest nea-
juns, stipulând: „Constituie contravenţie fapta – acţiu-
nea sau inacţiunea – ilicită, cu un grad de pericol social 
mai redus decât infracţiunea, săvârşită cu vinovăţie, 
care atentează la valorile sociale ocrotite de lege, este 
prevăzută de prezentul cod şi este pasibilă de sancţiune 
contravenţională”2.

Problemei definirii contravenţiei îi este acordată o 
atenţie sporită în doctrina juridică românească. În po-
fida faptului că în România, până în prezent, nu există 
o lege contravenţională unică, reglementării juridice a 
fenomenului contravenţional i-au fost consacrate multe 
acte juridice.

Pornind de la art. 1 din Legea nr.32/1968, A.Trăilescu 
consideră că contravenţia este definită ca fiind „fapta 
săvârşită cu vinovăţie, care prezintă un pericol social 
mai redus decât infracţiunea şi este prevăzută şi sancţi-
onată prin legi, decrete sau prin acte normative ale or-
ganelor arătate în lege”49.

Reprezentantul doctrinei juridice române A.Trăi-
lescu consideră că, în condiţiile în care legea prevede 
pentru unele infracţiuni amenzi mai mici decât pentru 
unele contravenţii, criteriul distinctiv al periculozităţii 
sociale mai reduse dintre contravenţie şi infracţiune a 
devenit un criteriu relativ şi nu se mai utilizează în le-
gislaţia contravenţională a României49.

Legea nr.32/1968 a fost modificată şi completată 
prin numeroase acte normative, atât înainte, cât şi după 
decembrie 198945, oricum, ea „devenise de mult timp 
necorespunzătoare, depăşită, în raport cu prevederile 
Constituţiei României din 1991, cu noile realităţi soci-
al-economice şi cu principiile statului de drept”42.

În consecinţă, prin Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic general al contravenţiilor38, 
aprobată prin Legea nr.180/200235, se reglementează 
un nou regim contravenţional care „aduce multiple no-
utăţi şi modificări”47, faţă de legea nr.32/1968, printre 
acestea, de o deosebită importanţă, fiind „reabilitarea 
principiilor juridice în abordarea fenomenului contra-
venţional, definirea ştiinţifică a conceptelor esenţiale 
ale răspunderii contravenţionale şi instituirea unui sta‑
tut autonom al răspunderii pentru contravenţii”42.

Potrivit art.1 al Ordonanţei Guvernului României 
nr.2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al con-
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travenţiilor, „constituie contravenţie fapta săvârşită 
cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată, ca atare, prin 
lege, prin hotărâre a Guvernului ori prin hotărâre a 
consiliului local al comunei, oraşului, municipiului 
sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliu-
lui judeţean ori a Consiliului general al Municipiului 
Bucureşti”.

Observăm că legiuitorul român, spre deosebire de 
cel naţional, stipulează că contravenţia (fapta ilicită 
contravenţională) poate fi stabilită nu numai prin lege, 
ci şi prin alte acte juridice ale autorităţilor publice.

Considerăm că poziţia legiuitorului român, în com-
paraţie cu poziţia legislatorului naţional, este mai co‑
rectă, mai adecvată scopului combaterii contravenţio-
nalităţii din câteva considerente.

În primul rând, potrivit Legii Republicii Moldova 
cu privire la Guvern „Guvernul ia măsuri de menţinere 
a ordinii publice, realizează programe de stat privind 
combaterea criminalităţii”23.

În limitele unităţii administrativ-teritoriale, această 
sarcină este pusă în seama consiliilor locale.

Potrivit legii respective24, printre competenţele de 
bază ale consiliilor locale, sunt determinate:

„f¹) decide, în condiţiile legislaţiei în vigoare, asu-
pra tăierii, defrişării arborilor şi arbuştilor din spaţiile 
verzi proprietate publică a unităţii administrativ-terito-
riale şi/sau asupra strămutării lor;

s¹) adoptă regulile de întreţinere a câinilor, a pisici-
lor şi ale altor animale domestice;

x) contribuie, în condiţiile legii, la asigurarea or-
dinii publice, adoptă decizii privind activitatea poliţiei 
municipale, a pompierilor şi formaţiunilor de protecţie 
civilă de interes local, propune măsuri de îmbunătăţire 
a activităţii acestora”.

Pentru realizarea atribuţiilor nominalizate, atât Gu-
vernul, cât şi organele administraţiei publice locale ne-
cesită un mecanism juridic, inclusiv cel contravenţio-
nal. Însă legea contravenţională prevede că constituie 
contravenţie doar atentarea cu vinovăţie la „valorile 
sociale ocrotite de lege”.

Considerăm că această prevedere este discutabilă, 
nu corespunde nevoilor organelor administraţiei publi‑
ce centrale de ramură şi celor locale în ceea ce priveşte 
mecanismul juridic de combatere a contravenţionalită-
ţii şi este depăşită.

În al doilea rând, încadrarea juridică a multor fapte, 
în condiţiile normei materiale a Codului contravenţio-
nal, este imposibilă fără a consulta o altă normă juri-
dică.

De exemplu, art.158 alin.(2) CC RM prevede: 
„Plimbarea câinilor sau altor animale în locuri publi‑
ce contrar regulilor, aprobate prin decizie, a autorităţii 
publice locale – se sancţionează cu amendă de la 10 la 
20 de unităţi convenţionale”. Cu sancţiunea pasibilă de 
a fi aplicată este clar. Dar cum se va determina latura 
obiectivă a făptuitorului acestui ilicit contravenţional, 

dacă dispoziţia acestei norme nu conţine regulile re-
spective?

Constatăm că analiza juridică multilaterală şi înca-
drarea corectă a faptei antisociale, comisă în limitele 
articolului concret din legea contravenţională, servesc 
drept temei de aplicare corectă a răspunderii contraven-
ţionale.

Totodată, este cunoscut faptul că o parte dintre con-
travenţii, prevăzute în Codul contravenţional, au dispo‑
ziţii de blanchetă şi de aceea pentru examinarea laturii 
obiective (caracterul atentării faţă de obiect), este nece-
sar a apela nu doar la legislaţia contravenţională, ci şi 
la alte acte normative.

De menţionat că procedura de încadrare juridică 
a contravenţiilor din domeniul protecţiei muncii şi al 
ocrotirii sănătăţii populaţiei (cap. 6 şi 7 CC RM) nu 
poate fi efectuată rezultativ, fără consultarea actelor 
normative suplimentare, cum ar fi: Codul muncii al Re-
publicii Moldova5; Legea Republicii Moldova cu privi-
re la ocrotirea sănătăţii25; Legea Republicii Moldova cu 
privire la protecţia muncii26; Regulamentul de apreciere 
medico-legală a gravităţii vătămării corporale46.

La calificarea juridică a contravenţiilor din do-
meniul protecţiei mediului (cap. IX CC RM) o mare 
importanţă are consultarea Codului subsolului6; Legii 
apelor27; Codului funciar7; Codului silvic8.

Latura obiectivă a multor contravenţii, care aten-
tează la regimul juridic din domeniul transportului şi 
circulaţiei rutiere (cap. XII şi XIII), nu poate fi studi-
ată amplu fără consultarea suplimentară a: Codului 
transportului feroviar9; Legii pentru aprobarea Codului 
transporturilor auto28; Legii aviaţiei civile29; Hotărârii 
Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului cir-
culaţiei rutiere17.

În ceea ce priveşte contravenţiile ce afectează acti-
vitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală 
şi valorile mobiliare, calificarea lor juridică nu poate fi 
efectuată fără consultarea actelor normative din alte do-
menii ale dreptului, cum ar fi: Legea Republicii Moldo-
va privind licenţierea unor genuri de activitate30; Legea 
Republicii Moldova cu privire la metrologie31; Legea 
Republicii Moldova cu privire la protecţia consumato-
rului32; Codul vamal al Republicii Moldova10.

Normele materiale contravenţionale, capitolele 
XVII şi XVIII CC RM protejează relaţiile sociale din 
diferite domenii ale administrării publice. Legislaţia 
contravenţională stabileşte caracterul (conţinutul) aten-
tării la modul stabilit de administrare, pe când însuşi 
„modul de administrare” în diverse domenii (sistemul 
de paşapoarte, sistemul de premise, regimul de fron-
tieră, regimul de securitate contra incendiilor, regimul 
apărării civile etc.) sunt stabilite de alte acte normative, 
care nemijlocit nu se referă la izvoarele dreptului con-
travenţional. În acelaşi rând, calificarea juridică justă a 
multor contravenţii, care atentează la modul stabilit de 
administrare, este imposibilă fără consultarea actelor 
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normative suplimentare, cum ar fi: Codul electoral11; 
Legea Republicii Moldova cu privire la prevenirea şi 
combaterea corupţiei33; Legea Republicii Moldova 
privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie 
civilă34; Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu 
privire la paza frontierei de stat18; Hotărârea Guvernu-
lui Republicii Moldova cu privire la aprobarea listei cu 
tipurile de arme şi muniţiile aferente posibile de vân-
zare persoanelor fizice şi juridice19; Hotărârea Guver-
nului Republicii Moldova cu privire la unele măsuri 
suplimentare de evidenţă şi control asupra circulaţiei 
armelor de foc deţinute de cetăţeni20.

În urma analizei şi sintezei definiţiilor contravenţiei 
existente atât în doctrină, cât şi în legislaţie, putem con-
cluziona că, în viziunea noastră, normele juridice care 
protejează valorile sociale pentru neonorarea cărora 
poate fi aplicată răspunderea contravenţională, trebuie 
să fie stabilite atât prin legi, cât şi prin alte acte norma-
tive subordonate legii ale organelor administraţiei pu-
blice. În ceea ce priveşte sancţiunea contravenţională, 
ea trebuie să fie stabilită numai prin legea contravenţi-
onală.

Conţinutul juridic al contravenţiei. Indiferent de 
diversitatea opiniilor, definiţia ilicitului contravenţional 
trebuie să conţină următoarele trăsături (elemente):

a)  fapta (acţiunea sau inacţiunea) ilicită, prevăzută 
de norma materială a dreptului contravenţional;

b)  pericolul social al faptei;
c)  prevederea în legislaţie a sancţiunii pentru fapta 

dată (penalitatea);
d)  culpabilitatea.
Trăsăturile nominalizate constituie, de fapt, conţi‑

nutul juridic al contravenţiei. În mod logic, în lipsa a 
cel puţin uneia dintre trăsăturile (elementele) nomina-
lizate, fapta comisă nu poate fi calificată drept contra-
venţie, respectiv nu există temei juridic pentru aplica-
rea sancţiunii contravenţionale16.

A. Fapta (acţiunea sau inacţiunea) ilicită, prevă‑
zută în norma materială a legii contravenţionale, este 
prima trăsătură a conţinutului juridic al contravenţiei.

Prin faptă contravenţională se înţelege manifesta-
rea exterioară a comportamentului unei persoane sub 
formă de acţiune sau inacţiune social periculoasă.

Acţiunea este o comportare activă prin care se încal-
că norma prohibitivă ce interzice o anumită activitate, 
de exemplu, consumul de substanţe narcotice sau psi-
hotrope fără prescripţia medicului (art. 85 CC RM).

Inacţiunea constă într-o comportare pasivă prin care 
nu se îndeplineşte o obligaţie impusă de legea contra-
venţională. Astfel, neluarea de măsuri pentru înlătura-
rea încălcării legislaţiei, indicate în raportul autorităţii 
abilitate să lichideze cauzele care au condus la astfel 
de încălcări, constituie contravenţie şi este prevăzută în 
art. 337 CC RM.

Acţiunea sau inacţiunea obţine semnificaţie juri-
dico-contravenţională prin capacitatea ei reală de a 

produce o urmare antisocială negativă, care constă în 
vătămarea unor valori sociale, indicate expres în art.1 
din Codul contravenţional al Republicii Moldova, sau 
în crearea unui pericol în acest sens.

Ilicitul este o trăsătură importantă caracteristică 
contravenţiei. Întrucât faptele contravenţionale produc 
o dezorganizare a sistemului de raporturi sociale, ele au 
un caracter dăunător şi sunt interzise prin acte juridice.

Pentru ca fapta (acţiunea sau inacţiunea) social pe-
riculoasă să constituie o contravenţie, ea trebuie să fie 
prevăzută de legea contravenţională (norma materială a 
Codului contravenţional).

Contravenţionalizarea şi decontravenţionalizarea 
faptei sociale concrete ţin de competenţa legiuitorului. 
Odată cu prevederea faptei ilicite în legea contraven-
ţională, ea obţine o formă juridică, devine o categorie 
contravenţională cu toate consecinţele care decurg din 
acest statut.

B. Pericolul social al faptei comise este cea de-a 
doua trăsătură a conţinutului juridic al contravenţiei. 
După cum deja am menţionat în paragraful întâi al pre-
zentului capitol, în ambele variante de definire a con-
travenţiei, care au existat în Codul cu privire la contra-
venţiile administrative al Republicii Moldova (abrogat 
începând cu 31 mai 2009), spre deosebire de noţiunea 
de infracţiune, lipsea elementul „pericolul social”16.

Probabil, că această situaţie era condiţionată de 
faptul că în literatura juridică sovietică s-au configurat 
mai multe concepţii în ceea ce priveşte prezenţa sau 
absenţa „pericolului social“, ca trăsătură caracteristică 
a contravenţiei. Un grup de autori ruşi afirmau că toate 
contravenţiile reprezintă un pericol social şi se deose-
besc de infracţiuni doar prin gradul acestui pericol, adi-
că infracţiunile reprezintă un pericol social mai mare 
decât contravenţiile, iar celălalt grup al reprezentanţilor 
doctrinei ruse au o concepţie dualistă sau, în general, 
neagă existenţa pericolului social al contravenţiei.

În opinia prof. D.N. Bahrah, în acest caz, dispare 
distincţia calitativă a infracţiunii de alte fapte ilicite. 
Comportarea exterioară, consideră acelaşi autor, este 
unica măsură a conştiinţei, adică a factorului subiectiv 
şi, dacă toate faptele ilicite reprezintă un pericol social, 
înseamnă că şi subiectul lor este o persoană social peri-
culoasă. De aici ar rezulta că toţi cei care călătoresc fără 
tichet, care traversează strada la semaforul roşu, ori fu-
mează în locurile interzise, sunt considerate persoane 
social periculoase. În aceeaşi ordine de idei, autorul 
vine cu o concepţie de dublu sens în privinţa pericolu-
lui social al contravenţiei, considerând că unele contra-
venţii reprezintă un pericol social, iar altele – nu51.

Autorul rus О.Iakuba neagă existenţa pericolului 
social, ca trăsătură a contravenţiei, considerând că, deşi 
este o faptă ilicită, dăunătoare, antisocială, contravenţia 
nu are caracter social periculos, ceea ce şi o deosebeş-
te calitativ de infracţiune53. În această ordine de idei, 
un alt autor rus V.Beleaev consideră că pericolul social 
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este o particularitate specifică infracţiunii, care deose-
beşte această faptă de alte fapte ilicite, iar infractorii de 
autorii altor fapte ilicite52.

Atât în literatura de specialitate românească, cât şi 
în cea autohtonă, urmărim, practic, unanimitatea de 
opinii a savanţilor în ceea ce priveşte pericolul social, 
ca element obligatoriu al conţinutului juridic al contra-
venţiei.

În opinia prof. M.Preda, pericolul social al fap-
tei este una din trăsăturile esenţiale ale contravenţiei. 
Acest grad de pericol social este stabilit de lege în com-
paraţie cu cel al interacţiunii, în sensul că contravenţia 
trebuie să aibă un pericol social mai redus decât cel al 
infracţiunii. Pentru a putea aprecia gradul concret de 
pericol social al unei fapte şi a o putea considera drept 
contravenţie, ne putem servi de aceleaşi elemente ca şi 
în cazul infracţiunilor43.

Pericolul social, menţionează M.Preda, se aprecia-
ză, în primul rând, în funcţie de acţiunea sau inacţiu-
nea făptuitorului, care constituie substanţa materială a 
faptei. O contravenţie este săvârşită prin acţiune, atunci 
când prin comiterea ei se face ceea ce legea interzice, în 
timp ce contravenţia prin inacţiune constă în omiterea 
îndeplinirii unei obligaţii de a face, impusă de lege.

În al doilea rând, pericolul social vizează o atingere 
adusă valorilor sociale protejate, atingerea însemnând 
lezarea, încălcarea şi nesocotirea dispoziţiilor legale. 
Caracterul social al pericolului pe care îl reprezintă 
fapta săvârşită este exprimat prin indicarea valorilor 
sociale lezate. Gradul de pericol social al unei fapte 
este determinat, în mare parte, de importanţa valorilor 
sociale încălcate prin săvârşirea contravenţiei. În ceea 
ce priveşte gradul de pericol social al contravenţiei, le-
gea statuează că acesta se apreciază în comparaţie cu 
infracţiunea care prezintă cel mai înalt grad de pericol 
social, care aduce atingere celor mai importante valori 
sociale ocrotite prin lege4.

Cunoaşterea gradului de pericol social al faptei re-
prezintă un aspect important, atât pentru legiutor, cât şi 
pentru cel chemat să aplice legea. În vederea stabilirii 
gradului de pericol social al unei fapte, se procedează 
la o evaluare a acestuia sub aspectul elementelor sale 
componente şi a circumstanţelor în care aceasta a fost 
săvârşită.

Atunci când legiuitorul reglementează fapta respec-
tivă, ca infracţiune sau contravenţie, după caz, aprecie-
rea faptei se face, în mod abstract, avându-se în vedere 
valoarea socială lezată prin săvârşirea faptei. Se apreci-
ază că, odată stabilită, contravenţia (sau infracţiunea), 
după caz, existenţa pericolului social nu mai trebuie 
dovedită14. În mod concret, se va aprecia gradul de pe-
ricol social al faptei de către cel chemat să aplice legea. 
Acesta, ţinând cont de aceleaşi criterii ca şi legiuitorul, 
va face o individualizare a faptei concret săvârşite, pen-
tru ca, pe această bază, să aplice o sancţiune concretă 
celui care a săvârşit-o.

Cât priveşte pericolul social al faptei comise, ca 
una din trăsăturile contravenţiei, A. Iorgovan este de 
părerea că legiuitorul a urmărit să delimiteze ilicitul 
contravenţional nu doar de ilicitul penal, dar şi de alte 
forme ale ilicitului ce atrag sancţiuni de aceeaşi natu-
ră cu cele contravenţionale şi penale (adică represive, 
şi nu reparatorii). Legiuitorul a urmărit să arate că sub 
aspectul periculozităţii sociale, dată de faptă în mate-
rialitatea ei prin valori sociale pe care le vatămă, cât 
şi de periculozitatea autorului acesteia pentru societate, 
prin atitudinea sa subiectivă faţă de faptă, contravenţia 
este situată imediat după infracţiune, dar se situea-
ză deasupra celorlalte abateri administrative ori a 
abaterilor disciplinare. Astfel, dacă infracţiunea le-
zează valorile sociale esenţiale, contravenţia trebuie de 
înţeles că va avea ca obiect social-juridic generic acele 
valori sociale de interes general, dar care sunt situate, 
din punctul de vedere al importanţei, imediat după cele 
apărate prin legea penală. Corespunzător, trebuie admis 
faptul că prin abaterile disciplinare nu se pot leza decât 
valori sociale care vizează ordinea normală a desfăşu-
rării procesului de muncă într-o unitate, şi nu societatea 
în ansamblul său, ca în cazul contravenţiilor22.

Savantul roman Al. Ţiclea menţionează că perico-
lul social reprezintă acea trăsătură esenţială care indică 
măsura în care fapta contravenţională aduce atingere 
uneia dintre valorile sau relaţiile sociale ocrotite prin-
tr-un act normativ şi pentru respectarea căruia legea 
prevede necesitatea aplicării unei forme de constrân-
gere, respectiv cea a sancţiunii contravenţionale. Spre 
deosebire de infracţiune, aşadar, contravenţia reprezin-
tă un grad de pericol social mai redus. Acest grad de 
pericol se stabileşte de legiuitor, atunci când reglemen-
tează unele fapte ca fiind contravenţii; el are în vedere, 
așadar, acel pericol social abstract sau generic al faptei, 
în funcţie de obiectul ocrotirii, persoana făptuitorului, 
împrejurările săvârşirii faptei, urmările produse etc.50. 
În literatura juridică de specialitate, menţionează auto-
rul, se arată că dacă „pericolul social” este un criteriu 
calitativ, atunci „gradul de pericol social” apare ca o 
apreciere cantitativă. Pericolul social este luat în consi-
derare la elaborarea şi adoptarea actului normativ prin 
care se stabilesc contravenţiile respective, prevăzân-
du-se, ca atare, numai faptele considerate in abstracto 
că reprezintă o asemenea însuşire, dar într-un grad mai 
redus decât infracţiunea. Odată stabilită contravenţia, 
existenţa pericolului social nu trebuie dovedită, consi-
deră Al. Ţiclea50.

Reprezentantul doctrinei româneşti Iu.Poenaru îna-
intează o opinie care puţin se deosebeşte de cea ante-
rioară. El susţine concluzia că pericolul social este o 
trăsătură a ilicitului contravenţional, însă consideră că 
contravenţia exprimă un pericol social propriu41. Dacă 
trebuie totuşi să teoretizăm în legătură cu conceptul de 
contravenţie, menţionează autorul, vom spune că fapta 
trebuie descrisă, ca atare, în actul normativ şi trebuie 
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prevăzută cu o sancţiune contravenţională. Prin con-
ţinutul ei, contravenţia exprimă un pericol social pro-
priu, consecinţă a încălcării unei norme obligatorii de 
comportament şi anterior instituită. Norma de compor-
tament nu poate rezulta deci ca reglementare primară, 
din descrierea contravenţiei.

Contravenţia, având un pericol social propriu, nu 
are nicio legătură cu infracţiunea sau cu vreo altă fap‑
tă antisocială, oricare ar fi natura acesteia. Având o 
autonomie legală, inclusiv de tratament sancţionator, 
contravenţia nu poate fi transformată, indiferent în 
care condiţii ar fi săvârşită, într-o altă faptă antisocia‑
lă cu o altă carcaterizare juridică.

Din aceste trăsături definitorii, trebuie trasă conclu-
zia că descrierea în actul normativ a contravenţiei tre-
buie să cuprindă elemente proprii şi suficiente care să-i 
asigure autonomia legislativă. Prin urmare, stabilirea 
unei contravenţii nu poate conduce la dezincriminarea 
tacită sau implicită a unei infracţiuni, dacă aceasta nu a 
fost voinţa legiuitorului. Pe cale de consecinţă, descrie-
rea faptei contravenţionale prin elementele ei esenţiale 
nu o poate suprapune unei infracţiuni decât prin abro-
garea concomitentă a acesteia din urmă.

Determinarea pericolului social al faptei comise ca 
fiind element obligatoriu al conţinutului juridic al con-
travenţiei este susţinută de către toţi reprezentanţii doc-
trinei naţionale şi de însuşi legiuitorul naţional.

Pericolul social al faptei, menţionează I.Creangă, 
este una din trăsăturile esenţiale ale contravenţiei. 
Acest grad de pericol social este stabilit de lege prin 
comparaţie cu cel al infracţiunii, în sensul că aceasta 
trebuie să aibă un pericol social mai redus decât cel al 
infracţiunii. El susţine concluzia, precum că pentru a 
aprecia gradul concret de pericol social al unei fapte şi 
pentru a o considera contravenţie, ne putem conduce de 
aceleaşi elemente ca şi în cazul infracţiunilor. Pericol 
social reprezintă orice faptă care nesocoteşte ordinea 
de drept şi dacă prin caracterul ei nu atrage după sine 
răspundere penală12.

Cunoaşterea gradului de pericol social al faptei este 
foarte importantă atât pentru legiuitor, cât şi pentru cel 
chemat să aplice legea. Pentru a afla acest lucru, se pro-
cedează la o evaluare a faptei sub raportul elementelor 
sale componente şi al circumstanţelor în care ea s-a 
comis: acţiune sau inacţiune, urmări, obiect, subiect, 
timpul şi locul comiterii, modul şi mijloacele folosite 
etc. Aceste elemente sunt evaluate de legiuitor, în mod 
generic, şi nu raportate la o faptă concretă, iar în funcţie 
de rezultatul evaluării, legiuitorul califică aceste fapte, 
după caz, ca infracţiuni sau ca abateri administrative. 
Cel chemat să aplice legea, folosindu-se de aceleaşi 
criterii ca şi legiuitorul în aplicarea gradului de pericol 
social al faptei, va face şi o individualizare a faptei con-
cret comise, pentru că, pe această bază, el este chemat 
să aplice o sancţiune concretă persoanei vinovate12.

În opinia autorului S.Furdui, pericolul social al fap-

tei constituie criteriul fundamental, pentru legiuitor, 
de a contravenţionaliza unele fapte care prevăd o pe-
riculozitate socială sau de dezincriminare a altei fapte, 
calificându-le contravenţii, care s-au diminuat, în aşa 
măsură încât nu mai reclamă intervenţia legii penale. 
Gradul de pericol social este evaluat de legiuitor după: 
a) importanţa economică, socială, morală sau politică 
a valorii afectate prin faptă; b) frecvenţa faptei comi-
se;  c) elementele componente ale faptei (acţiune sau 
inacţiune, rezultat produs, obiect, subiect) şi d) circum-
stanţele comiterii faptei (timpul şi locul, modul şi mij-
loacele utilizate)13.

Pericolul social al contravenţiei, aşa cum a fost pre-
figurat de legiuitor, delimitează contravenţia de infrac-
ţiune prin gradul său mai redus în sensul că obiectul 
social juridic generic al contravenţiei îl constituie va-
lorile sociale de interes general, situate din punctul de 
vedere al importanţei imediat după cele ocrotite prin 
legea penală. Pericolul social al contravenţiei este abs-
tract (generic) sau concret. Pericolul social abstract 
(generic) este cel apreciat de legiuitor, atunci când cali-
fică fapta drept contravenţie, o ierarhizează prin felul şi 
cuantumul limitelor sancţiunii de drept contravenţional 
prevăzute. Pericolul social concret este cel apreciat de 
organul competent să soluţioneze cazul contravenţio-
nal şi se determină în funcţie de gravitatea vătămării 
valorilor sociale ocrotite prin norma contravenţională, 
reflectându-se în felul şi cuantumul sancţiunii contra-
venţionale aplicate13.

În urma analizei diverselor opinii doctrinare, referi-
toare la pericolul social ca element obligatoriu al conţi-
nutului juridic al contravenţiei, constatăm că, în opinia 
noastră, divergenţe la nivel de concepţii apar, deoare-
ce însăşi noţiunea de „pericol social” al faptei poartă 
un caracter complex şi este greu de definit. Susţinem 
opinia, conform căreia social periculoase se conside‑
ră acele fapte ilicite care au provocat sau au favorizat 
posibilitatea producerii în viitor a unui prejudiciu sem‑
nificativ raporturilor sociale. Nu putem fi de acord cu 
autorii care consideră contravenţia doar o faptă anti‑
socială, dăunătoare, dar lipsită de pericol social şi nici 
cu părerea potrivit căreia din caracterul antisocial al 
faptei decurge consecinţa că autorul ei este o persoană 
social periculoasă.

Antisociale pot fi nu doar faptele ilicite, dar şi în-
călcările de norme morale, care nu sunt reglementate 
prin norme de drept, evident că autorii lor nu pot fi con-
sideraţi persoane social periculoase. La fel şi contra-
venienţii care săvârşesc fapte cu un pericol social mai 
redus decât cel caracteristic pentru infracţiuni nu pot fi 
consideraţi persoane social periculoase.

Respectăm opiniile diferiților autori referitor la 
pericolul social al contravenţiei, dar rămânem la con‑
cepţia că toate contravenţiile reprezintă pericol social. 
Drept cea mai bună dovadă că un anumit pericol social, 
a cărui amplitudine este variabilă, caracterizează orice 
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contravenţie poate servi faptul că, potrivit legii penale 
a Republicii Moldova4, persoana care a săvârşit pentru 
prima oară o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă 
poate fi eliberată de răspundere penală şi trasă la răs-
pundere contravenţională.

De menţionat că esenţa acestui tip de liberare de 
răspundere penală constă în aceea că fapta comisă 
rămâne a fi considerată infracţiune, însă instanţa de 
judecată, în funcţie de gradul de pericol social al fap-
tei comise, în condiţiile limitative prevăzute de lege, 
dispune înlocuirea răspunderii penale cu cea contra-
venţională.

C. Cea de-a treia trăsătură a conţinutului juridic 
al contravenţiei este penalitatea (prevederea în legis-
laţie a sancţiunii pentru fapta comisă). Acest element 
al conţinutului juridic al contravenţiei vine să asigure 
realizarea principiului legalităţii stabilirii şi sancţio‑
nării contravenţiilor. În conformitate cu acest princi-
piu, o persoană nu poate fi trasă la răspundere decât în 
măsura în care fapta respectivă este stabilită şi sanc-
ţionată ca atare prin lege şi prin alte acte normative, 
transferând, astfel, şi în domeniul contravenţional 
principiile din dreptul penal: nulla poena sine lege şi 
nullum crimen sine lege37.

Ca atare, faptele care constituie contravenţii, sanc-
ţiunile ce se aplică şi măsurile care pot fi luate, tre- 
buie, în mod expres, prevăzute în acte normative, fapt 
ce se constituie într-o veritabilă garanţie a apărării 
drepturilor fundamentale ale cetăţenilor37.

Fapta este prevăzută şi sancţionată prin legea con-
travenţională, atunci când o dispoziţie legală o con-
sacră, indicându-i denumirea şi descriindu-i conţinu-
tul, astfel, stabilindu-se implicit principiul legalităţii 
contravenţionalizării şi principiul legalităţii sancţiunii 
contravenţionale.

Legalitatea contravenţionalizării presupune de-
scrierea corespunzătoare a faptelor care urmează a fi 
calificate drept contravenţii, atât cu prilejul elaborării 
reglementărilor prin care se stabilesc şi se sancţionea-
ză contravenţii, cât şi cu prilejul aplicării acestor re-
glementări, fiind exclusă extinderea contravenţiei prin 
analogie13.

Legalitatea sancţiunii contravenţionale presupune 
redactarea reglementării contravenţionale, în conţi-
nutul căreia trebuie să se găsească, în mod obligato-
riu, anumite prevederi: descrierea faptelor ce consti-      
tuie contravenţii cu fixarea sancţiunii ce urmează a fi 
aplicată autorului faptei ilicite şi precizarea organelor 
competente să aplice sancţiunea contravenţională. De 
asemenea, sunt necesare şi alte menţiuni: limita mi-
nimă şi limita maximă a sancţiunii contravenţionale, 
dispoziţii privind modul de stabilire a despăgubirilor 
pentru pagubele cauzate prin contravenţie, preciza-
rea organului care aplică sancţiunea contravenţiona-
lă, atunci când este altul decât organul constatator de 
contravenţie etc.13.

Considerăm că contravenţia fără pedeapsă nu are 
sens juridic contravenţional16. În partea specială a 
Codului contravenţional al RM, sancţiunile tuturor 
normelor materiale juridice conţin felurile şi limitele 
pedepsei contravenţionale pasibile de aplicare. nu-
mai prin stabilirea pedepselor pentru comiterea con-
travenţiilor, legea contravenţională îşi realizează sar-
cinile prevăzute în lege2.

D. Cel de-al patrulea element al conţinutului ju‑
ridic al contravenţiei este culpabilitatea (vinovăţia). 
În ceea ce priveşte vinovăţia ca element obligatoriu 
al conţinutului juridic al contravenţiei, în doctrinele 
analizate (românească, rusă, moldovenească) există 
consens absolut.

Toţi specialiştii din domeniu confirmă faptul că 
contravenţia, ca instituţie juridică, va avea loc numai 
atunci când fapta antisocială cu un grad de pericol so-
cial mai redus decât infracţiunea şi sancţionată prin 
lege va fi comisă cu vinovăţie.

Contravenţia se caracterizează, în primul rând, 
prin aceea că este o faptă, o manifestare a făptuitoru-
lui în sfera relaţiilor sociale, o intervenţie a acestuia 
împotriva valorilor sociale ocrotite de lege, de natură 
a le leza integritatea sau a le pune în pericol.

Întrucât această manifestare are aptitudinea de a 
produce modificări în lumea exterioară, prin faptă, 
în sens mai larg, se înţelege manifestarea înfăptuită 
împreună cu urmarea produsă, adică vătămarea unor 
valori sociale, sau crearea unui pericol pentru acestea, 
sens la care se referă, de regulă, legea.

Acţiunea reprezintă o conduită pozitivă a făptuito-
rului, prin care acesta îşi mobilizează întreaga energie 
pentru a produce o modificare în realitatea ce-l încon-
joară.

Inacţiunea constă în neîndeplinirea unei obligaţii 
impuse de lege, producând astfel o urmare dăunătoa-
re, care n-ar fi avut loc dacă făptuitorul se conforma 
obligaţiei prescrise.

În ambele forme de manifestare, consideră un 
grup de savanţi români40, ilicitul contravenţional se 
raportează la aptitudinea psihică a autorului acestor 
fapte faţă de consecinţele lor negative, premisă a vi-
novăţiei denumită responsabilitate. Numai o persoană 
responsabilă, care are aptitudinea de a-şi da seama de 
acţiunile sau inacţiunile sale, de semnificaţia lor, de 
valoarea lor şi care este capabilă a le stăpâni şi di-
rija, poate acţiona cu vinovăţie40. Potrivit art.10 alin.
(1) din Legea României nr.32/1968, „fapta prevăzută 
de lege sau alt act normativ ca fiind contravenţie se 
sancţionează, chiar dacă este săvârşită fără intenţie, în 
afară de cazul în care prin actul normativ se dispune 
altfel”.

Prin urmare, regula definită de legea-cadru este 
aceea a sancţionării drept contravenţii a faptelor ilici-
te săvârşite cu forma de vinovăţie a culpei, în ambele 
sale modalităţi:
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– culpa cu previziune, atunci când contravenien-
tul săvârşeşte o faptă din uşurinţă şi temeritate, soco-
tind că rezultatul acţiunii sale nu se va produce;

– culpa fără previziune, atunci când contraveni-
entul nu prevede rezultatul faptei sale, deşi trebuia şi 
putea să-l prevadă40.

Pentru ca fapta contravenţională să antreneze răs-
punderea sub formă de vinovăţie a intenţiei, este nece-
sară prevederea expresă în acest sens a actului norma‑
tiv care instituie contravenţia. Prin urmare, în cazurile 
în care actele normative prevăd intenţia, ca element de 
structură a contravenţiei, săvârşirea faptei din culpă nu 
poate fi calificată contravenţie15. De exemplu, dispo-
ziţia art. 342 din Codul contravenţional al Republicii 
Moldova are următorul conţinut: „Chemarea intenţio‑
nat falsă a serviciului de salvatori şi pompieri, a poliţi-
ei, a serviciului de ajutor medical urgent, a altor servi-
cii specializate…”. Deci, vinovăţia (culpa), ca element 
obligatoriu al conţinutului juridic al contravenţiei, va 
avea loc numai atunci când asemenea chemare va fi in‑
tenţionat falsă.

Intenţia, expres prevăzută de lege în actul normativ, 
se poate manifesta în modalităţile intenţiei directe, când 
făptuitorul prevede rezultatul faptei sale, urmărind pro-
ducerea lui prin săvârşirea faptei şi, sub forma intenţiei 
indirecte, atunci când autorul faptei prevede rezultatul 
acţiunilor (inacţiunilor) sale pe care, deşi nu-l urmăreş-
te, îl acceptă totuşi.

Până la formularea unei teorii proprii a culpei con-
travenţionale, ca formă de răspundere distinctă de cele-
lalte ramuri de drept, rămâne ca drept comun în materie 
de formă a vinovăţiei contravenţionale, dreptul penal, 
din care s-a desprins regimul juridic contravenţional40.

Răspunderea contravenţională, concluzionează       
Al. Ţiclea, este o răspundere bazată pe culpă (pe vi-
novăţie), nefiind vorba de o „răspundere obiectivă”. 
Contravenţia, aşadar, ca orice faptă contrară ordinii de 
drept, constituie o manifestare a conduitei umane, adi-
că un act al omului aflat sub controlul voinţei şi raţiunii 
sale50.

În opinia prof. M.Preda, vinovăţia a fost definită ca 
o stare subiectivă a autorului faptei ilicite, în momentul 
încălcării ordinii de drept, exprimând atitudinea psihi-
că, negativă, a acestuia faţă de interesele şi valorile so-
ciale ocrotite de normele juridice44.

Vinovăţia implică un act de conştiinţă, care presupu-
ne înţelegerea consecinţelor săvârşirii unei fapte sanc-
ţionată de lege (factor intelectiv) şi, în al doilea rând, 
acceptarea şi urmărirea producerii consecinţelor men-
ţionate mai sus, deci actul de voinţă (factor volitiv). În 
această ordine de idei, s-a precizat că atunci când un 
individ a hotărât să-şi realizeze un scop oarecare şi a 
ales pentru aceasta calea acţiunii ilicite, voinţa sa fiind 
liberă şi conştientă, înseamnă că a acţionat cu vinovă‑
ţie44. Ca şi în dreptul penal, menţionează A.Iorgovan, 
vinovăţia în materia dreptului administrativ şi celui 

contravenţional preia două forme: intenţie şi culpă. 
Aşadar, se consideră că există vinovăţie, atunci când 
fapta care reprezintă un pericol social este săvârşită cu 
intenţie sau din culpă22. Analizând ilicitul şi vinovăţia, 
ca elemente separate ale conţinutului juridic al con-
travenţiei, A.Iorgovan concluzionează: „…nu trebuie 
dedus că ilicitatea şi vinovăţia se identifică, însă legiu-
itorul nostru a dorit să sublinieze că nu poate fi contra-
venţie decât acea încălcare a legii săvârşită cu vinovă-
ţie. Se deduce că răspunderea contravenţională este o 
răspundere bazată pe culpă, neputând fi vorba despre 
o „răspundere obiectivă”. Contravenţia, ca orice faptă 
contrară ordinii de drept, constituie o manifestare a con-
duitei umane exteriorizată în societate, adică un ansam-
blu de acte ale omului sub controlul voinţei şi raţiunii 
sale. În consecinţă, ilicitatea faptei contravenţionale va 
fi realizată numai atunci când subiectul acţiunii sociale 
(agentul uman) a avut, în mod obiectiv, libertatea de a 
alege o conduită ce se înfăţişează ca o acţiune socia-
lă negativă, în raport cu ordinea de drept”22. Existen-
ţa acestei posibilităţi de a alege, ca realitate obiectivă, 
fundamentează şi vinovăţia subiectului care desfăşoară 
acţiunea respectivă. Tocmai de aceea, contravenţia, ca 
de altfel orice faptă ilicită, nu poate fi privită decât ca o 
unitate indivizibilă a elementelor de ordin subiectiv şi 
obiectiv care o definesc şi o caracterizează.

Ilicitul contravenţional poate să constea dintr-o ac‑
ţiune, dintr-o inacţiune sau din fapte comisiv-omisive, 
legate indisolubil de o anumită aptitudine psihică a 
autorului acestor fapte faţă de consecinţele lor negati‑
ve. În ceea ce priveşte această aptitudine psihică, vino-
văţia, consideră că pentru contravenţie dreptul comun 
îl reprezintă dreptul penal. Ca atare, pentru a înţelege 
semnificaţia formelor vinovăţiei în dreptul contraven-
ţional, va trebui să ne raportăm la legislaţia şi doctrina 
penală, şi nu la doctrina şi legislaţia civilă22.

În viziunea autorului S.Furdui, culpabilitatea este 
un element obligatoriu al structurii contravenţiei, care 
include: 1) fapta ilicită comisă cu vinovăţie; 2) fapta 
cu pericol social mai redus decât infracţiunea; 3) fap-
ta prevăzută şi sancţionată prin legea contravenţională 
– trăsături ce o caracterizează juridic13. Vinovăţia este 
aptitudinea psihică conştientă şi voită a persoanei trase 
la răspundere contravenţională faţă de fapta comisă şi 
urmările sale, aptitudine manifestată sub două forme: 
intenţie sau culpă. El consideră că formele vinovăţiei – 
intenţia şi culpa – se diferenţiază prin două elemente: 
a) de conştiinţă (factorul intelectiv, de prevedere, de re-
prezentare) şi b) de voinţă (factorul volitiv), între aces-
tea existând o strânsă legătură, corelându-se reciproc în 
mod continuu13. Pentru ca să existe vinovăţie, persoana 
care a comis contravenţia trebuie să fie responsabilă, 
adică să-şi dea seama de semnificaţia şi valoarea acţiu-
nilor sale, de a le putea stăpâni şi dirija. Responsabili-
tatea presupune existenţa celor două elemente: de con-
ştiinţă şi de voinţă, lipsa oricăreia dintre acestea atrage 
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inexistenţa contravenţiei, datorită lipsei de vinovăţie, 
conchide autorul respectiv. Pentru existenţa contra-
venţiei, atât conştiinţa, cât şi voinţa trebuie să fie liber 
exprimate, neviciate şi nedeformate, dacă însă aceste 
elemente au fost atacate prin eroare sau constrângere, 
nu mai există vinovăţie şi, implicit, contravenţie13.

În doctrina juridică, constată S.Furdui, ca formă a 
vinovăţiei se analizează şi praeterintenţia, care cuprin-
de în conţinutul său atât intenţia, cât şi culpa. Potrivit 
concepţiei respective, făptuitorul prevede rezultatul 
faptei sale, îl urmăreşte sau îl acceptă, dar peste acest 
rezultat se produce un alt rezultat – mai grav, pe care, 
deşi l-a prevăzut, nu l-a acceptat sau pe care nu l-a pre-
văzut, deşi trebuia să-l prevadă. Acceptarea praeterin-
tenţiei printre formele vinovăţiei constituie reglementa-
rea unei răspunderi obiective, conform căreia persoana 
care comite contravenţii răspunde de toate efectele ne-
gative ale faptei sale, imputabile sau nu13.

Simpla constatare a prevederii faptei social peri-
culoase în legea contravenţională nu este suficientă 
pentru calificarea acesteia drept contravenţie. O ase-
menea calificare poate fi dată numai în măsura în care 
fapta a fost săvârşită cu vinovăţie. Atât acţiunea, cât 
şi inacţiunea social periculoase, prevăzute de lege tre-
buie să reprezinte o manifestare psihică, conştientă şi 
volitivă a persoanei16. Făptuitorul poate fi supus răs-
punderii contravenţionale doar pentru fapte comise 
cu vinovăţie (art. 14 din CC al RM). În cazul în care 
fapta a fost săvârşită fără vinovăţie, nu poate fi vorba 
despre o contravenţie.

Pentru a aplica corect constrângerea statală în do-
meniul combaterii contravenţionalităţii, o importan-
ţă majoră reprezintă calitatea cadrului juridic. Atât la 
elaborarea noilor norme juridice, cât şi la modificarea 
celor în vigoare, trebuie să fie luate în considerare po-
ziţiile doctrinare, în special, în cazul în care în actul 
juridic se introduc diverse „definiţii”. De exemplu, în 
mod repetat, ne referim la cea din urmă redacţie a art. 9 
din Legea contravenţională a Republicii Moldova din 
1985 care avea următorul conţinut: „Contravenţia ad‑
ministrativă se consideră fapta (acţiunea sau inacţiu-
nea) ilicită ce atentează la personalitate, la drepturile şi 
la interesele legitime ale peroanelor fizice şi juridice, la 
proprietate, la orânduirea de stat şi la ordinea publică, 
precum şi alte fapte ilicite pentru care legislaţia preve-
de răspundere administrativă”.

La prima vedere este clar conţinutul acestei defini-
ţii, evidenţiate fiind ilicitul contravenţional prevăzut în 
norma materială, pericolul social al faptei, penalita‑
tea (prevederea în legislaţie a sancţiunii pentru fapta 
dată)48. Însă această definiţie nu putea fi acceptată de 
doctrina juridică, deoarece lipsea elementul de bază al 
conţinutului juridic al contravenţiei – culpabilitatea (vi-
novăţia), în pofida faptului că următoarele două norme 
juridice au fost intitulate: „Art. 10. Comiterea premedi-
tată a contravenţiei administrative” şi „Art. 11. Comite-

rea contravenţiei administrative prin imprudenţă”.
Legea contravenţională definineşte contravenţia 

mult mai reuşit: „Constituie contravenţie fapta – acţiu-
nea sau inacţiunea – ilicită, cu un grad de pericol soci-
al mai redus decât infracţiunea, săvârşită cu vinovăţie, 
care atentează la valorile sociale ocrotite de lege, este 
prevăzută de prezentul cod şi este pasibilă de sancţiune 
contravenţională”2.

Însă, în viziunea noastră, şi această definiţie ar putea 
fi perfecţionată. După cum deja am menţionat, valorile 
sociale ocrotite de normele dreptului contravenţional 
sunt reflectate nu numai în legi, ci şi în actele juridice 
ale organelor abilitate, în domeniul combaterii contra-
venţionalităţii.

Concluzii
1. În urma analizei şi sintezei definiţiilor contraven-

ţiei existente atât în doctrină, cât şi în legislaţie, putem 
concluziona că, în viziunea noastră, normele juridice 
care protejează valorile sociale, pentru neonorarea că-
rora poate fi aplicată răspunderea contravenţională, tre-
buie să fie stabilite atât prin legi, cât şi prin alte acte 
normative subordonate legii ale organelor administra-
ţiei publice. În ceea ce priveşte sancţiunea contraven-
ţională, ea trebuie să fie stabilită numai prin legea con-
travenţională.

 2. În conformitate cu rezultatele sintezei și analizei 
conţinutului juridic al contravenţiei, propunem urmă-
toarea definiţie: „Constituie contravenţie fapta – ac-
ţiunea sau inacţiunea – ilicită, cu un grad de pericol 
social propriu, săvârşită cu vinovăţie, care atentează 
la valorile sociale ocrotite de lege şi alte acte norma-
tive ale organelor abilitate, care poate fi sancţionată 
potrivit Codului contravenţional”. 

Recenzent: 
Victor GuțuLEAC, 
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(Continuare. Începutul nr. 10, octombrie 2013) 

reparațiile capitale
Așa cum am specificat deja, în timp ce reparațiile 

curente revin în sarcina locatarului, reparațiile capitale 
sunt puse pe seama locatorului. Totodată, ținând seama 
de faptul că locatorul are obligația să mențină bunul 
închiriat în stare corespunzătoare pentru întrebuințare 
conform destinației acestuia sau conform contractu-
lui, acesta trebuie să efectueze acele reparații necesare 
pentru respectarea obligației sus-menționate, pe tot par-
cursul locațiunii. În cadrul reparațiilor de menținere a 
bunului în stare corespunzătoare pentru întrebuințare, se 
încadrează cu certitudine și reparațiile capitale. 

În acest sens, cu privire la reparația capitală, art.898 
al CC RM specifică: (1) Locatorul este obligat să efec‑
tueze reparaţia capitală a bunului închiriat, dacă legea 
sau contractul nu prevede altfel. (2) Reparaţia capitală 
se efectuează în termenul stabilit în contract sau când 
reiese dintr-o necesitate stringentă. (3) Nerespectarea 
de către locator a obligaţiei prevăzute la alin.(1) şi (2) 
acordă locatarului dreptul să efectueze reparaţia ca‑
pitală şi să treacă cheltuielile de reparaţie capitală în 
contul chiriei.

În articolul citat, legiuitorul plasează prioritar 
obligația efectuării reparațiilor capitale în sarcina loca-
tarului. De asemenea, este admisă posibilitatea stabilirii 
prin contract sau lege, a altor prevederi, adică însărcina-
rea locatarului de a efectua reparațiile capitale. 

Astfel, legea stabileşte o normă dispozitivă cu pri‑
vire la efectuarea reparaţiei capitale. Această reparaţie 
ţine de obligaţia locatorului, dar cu condiţia că legea 
sau contractul nu prevede altfel22.

Caracterul dispozitiv al normei legale din alin.(1) 
art.898 al Codului civil este concretizat și în practica 
judiciară de către CSJ în cadrul unei spețe în care se 

menționează că: Argumentele recurentului, precum că 
instanța urma să deducă din datoria la plata chiriei 
cheltuielile suportate de liceu la reparația încăperi‑
lor închiriate sunt nefondate și corect au fost respinse 
de prima instanță, deoarece, potrivit reglementărilor 
art.898 alin.(1) CC, locatorul este obligat să efectueze 
reparația capitală a bunului închiriat, dacă legea sau 
contractul nu prevede altfel. În speță, părțile au con‑
venit prin contract, că reparația curentă și capitală a 
bunurilor închiriate se va efectua de către locatar, pe 
cont propriu (pct.2.2.8 din Contract) 23.

Așadar, în speță, instanța a concluzionat just obli-
gativitatea locatorului de a efectua reparațiile capitale, 
care sunt stabilite prin contract, de a fi executate de cel 
din urmă.

Un aspect ce se cere a fi menționat este faptul că 
legiuitorul nu face distincție între reparațiile curente și 
reparațiile capitale, deși face referire la acestea.

Așadar, cu toate că legea stabilește clar două tipuri 
de reparații și plasează expres în sarcina cărei părți revi-
ne efectuarea acestei reparații, nu există o definiție care 
ar explica ce semnifică reparațiile curente și ce semnifi-
că reparațiile capitale.

Analizând prevederile citate din art.898 vizavi de 
art.888 CC, se observă o deosebire între modul de de-
terminare a obligațiilor de efectuare a reparațiilor cu-
rente de către locatar și cele capitale de către locator. 
În cel din urmă caz, legiuitorul formulează obligația 
locatorului de a efectua reparațiile capitale cu posibi-
litatea stabilirii părților contractante și a altor condiții. 
Având în vedere acest fapt, părțile pot stabili în contract 
obligația efectuării reparațiilor capitale de către locatar. 
De cealaltă parte art.888 nu oferă o astfel de alternativă 
și în consecință, reparațiile curente rămân doar pe sea-
ma locatarului.

Așadar, reparația curentă a bunului este pusă doar pe 
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seama locatarului, fără alternativă de a prevedea o altă 
posibilitate de către părți, iar pentru reparația capitală, 
obligația este pusă doar inițial pe seama locatorului, dacă 
legea sau contractul nu prevede altfel. 

Acest fapt poate fi considerat și interpretat ca o lacu-
nă legislativă, întrucât este absurd ca părțile să nu poată 
stabili contractual condiția cu privire la obligativitatea 
locatorului de a efectua reparațiile curente. 

Pornind de la principala obligație a locatorului – de a 
asigura folosința bunului și menținerea în stare corespun-
zătoare de utilizare, de ce nu ar putea intra în obligația 
locatorului – efectuarea reparațiilor curente. Executarea 
reparațiilor curente de către locator este și mai evidentă 
în cadrul contractului de locațiune pe termen scurt, în 
interiorul căruia efectuarea reparațiilor curente de către 
locatar este irațională din cauza perioadei de timp reduse 
a utilizării bunului. Spre exemplu, închirierea unei case 
de vacanță pe o perioadă de câteva zile sau închirierea 
unui autoturism pe o perioadă de câteva ore sau pe o 
zi. În acest sens, efectuarea reparațiilor curente de că-
tre locatar este mai puțin posibilă, întrucât nici nu apa-
re necesitatea efectuării acestor reparații. În consecință, 
reparațiile curente vor fi efectuate de către locator. De 
asemenea, vor fi efectuate și reparații capitale. De fapt 
efectuarea reparațiilor capitale vor îngloba și vor acoperi 
și reparațiile curente.

În această ordine de idei, sub aspect comparativ, spe-
cific că și art.1802 al Codului civil Rom. prevede o ast-
fel de posibilitate în care părțile pot stipula posibilitatea 
efectuării reparațiilor curente (locative) de către locator. 
La fel și art.616 Cod civil FR, în alin.(2) prevede că lo-
catarul efectuează reparațiile curente, dacă nu există alte 
prevederi legale sau contractuale.

Important este în cadrul acestui segment de a se stabili 
și delimita care sunt deosebirile între aceste două tipuri 
de reparații, unde se termină din punct de vedere juridic 
și tehnic reparațiile curente și când încep cele capitale. 
Această problemă se cere a fi abordată mai cu seamă în 
cazul bunurilor mobile versus cele imobile.

În doctrină, capitală se consideră reparaţia, care este 
legată de cheltuieli materiale considerabile şi în cadrul 
căreia se efectuează schimbul sau restabilirea detaliilor 
sau părţilor componente de bază, a construcţiilor şi al‑
tor elemente ale obiectului închiriat24. 

În conformitate cu sensul citat, putem afirma că 
reparațiile capitale sunt cele de importanță majoră atât 
sub aspect economic, cât și din punctul de vedere al con-
sistentei lucrului. Celelalte reparații de o importanță mi-
noră vor fi considerate ca reparații curente sau locative. 
Dar nici din explicațiile prezentate nu se poate declara 
ferm că o anumită reparație este capitală sau curentă, 
în dependență de unele situații practice concrete. Spre 
exemplu, în cadrul efectuării reparațiilor într-un bun 
imobil, și anume, vopsirea ușilor sau lipirea tapetelor, 
locatarul va pretinde că acestea sunt reparații capitale și 
intră în obligațiile locatorului, iar de către cel din urmă 
vor fi catalogate ca reparații locative și de întreținere a 
bunului potrivit art.888 CC. Nu se poate afirma același 
lucru despre efectuarea unei reparații similare asupra 
unui bun mobil. Spre exemplu, vopsirea unui autoturism 
constituie o reparație costisitoare în raport cu valoarea 
acestuia, dar și semnificativă ca importanță. 

O altă caracterizare asemănătoare cu cea prezentată 
mai sus a acestui tip de reparație este întâlnită în doctri-
na juridică rusă, unde se apreciază că: reparația capitală 
presupune restaurarea elementelor structurale ale bu‑
nului, fără de care utilizarea acestuia în scopul convenit 
devine dificilă, necesită investiții semnificative și costi‑
sitoare și care sunt disproporționate în raport cu venitul 
obținut de locatar pe baza acestui bun25.

În fapt, în practica din cadrul derulării relațiilor de 
locațiune, situațiile referitor la lucrările de reparație și 
îmbunătățire aduse asupra bunului închiriat, fie curente, 
fie capitale, în mare parte nu sunt în favoarea locataru-
lui. Acesta din urmă, fiind de cele mai multe ori per-
soana care contractează, este pusă în situația să accepte 
condițiile contractuale stabilite de locator, care nu acor-
dă prea multe privilegii locatarului, și stabilește obligația 
efectuării oricăror tipuri de reparații doar din contul și 
pe seama locatarului. 

De fapt, locatorul, fiind de cele mai multe ori propri-
etar al bunului oferit în locațiune și posedând acest drept 
inviolabil și garantat de lege, este în superioritate decizi-
onală și privilegiat de a-și impune condițiile contractua-
le proprii. La rândul său, locatarul acceptă contractarea 
doar în cazul în care îi convine starea tehnico-materia-
lă a bunului păstrând tendința de a face cât mai puține 
posibil reparații, evitând cheltuieli și pierderi financiare 
suplimentare.

În practică, inclusiv în cea judiciară, se iscă litigii 
cu privire la îmbună tăţirile efectuate fără acordul lo‑
catorului. De obicei, locatarii încăperilor ne locuibile, 
destinate pentru birouri, magazine, depozite etc., efectu‑
ează unele lucrări de reparaţie şi amenajare ale acestor 
încăperi. Uneori sunt schimbate uşile, ferestrele, pode‑
lele sau se efectuează alte lucrări costisitoare. Deoare‑
ce în cele mai multe cazuri în contractele respective de 
locaţiune nu este stipulat nimic despre aceste lucrări, 
juridic ele sunt apreciate ca îmbunătăţiri efectuate fără 
acordul locatorului. În aceste cazuri, consecinţele ne‑
gative ale încetării raporturilor contractuale le suportă 
locatarul26.

 Așadar, în ipoteza în care contractul de locațiune a 
încetat, iar părțile efectuează ultimele acțiuni privind fi-
nisarea obligațiilor reciproce rămase, locatarul urmează 
să achite suma restantă pentru chirie și în final să resti-
tuie bunul închiriat. Această din urmă acțiune specifica-
tă este cea care încheie derularea relațiilor de locațiune, 
locatorul, intrând din nou în posesia bunului său, nu va 
mai avea obligații față de locatar. Însă din prevederile 
art.908 alin.(1) CC RM locatarul urmează să restituie 
bunul în starea în care a fost primit de la locator, și nu 
într-o stare mai proastă, cu excepția uzurii obișnuite și 
nesemnificative. De asemenea, locatarul este în drept să 
separe îmbunătățirile aduse asupra bunului dacă acestea 
nu deteriorează lucrul sau să solicite compensarea chel-
tuielilor pentru lucrările de reparație, dar doar dacă au 
existat astfel de prevederi contractuale. 

În acest sens, art.909 prevede următoarele: (1) La ex‑
pirarea termenului sau la rezilierea contractului de lo‑
caţiune, locatarul are dreptul să separe îmbunătăţirile, 
efectuate cu permisiunea locatorului, care pot fi separa‑
te fără a se deteriora bunul ori să ceară compensarea 
valorii lor de către locator, dacă legea sau contractul 
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nu prevede altfel. (2) Locatarul are dreptul să separe 
îmbunătăţirile efectuate fără permisiunea locatorului, 
dacă pot fi separate fără a se deteriora bunul şi dacă 
locatorul refuză să compenseze valoarea lor. În cazul în 
care îmbunătăţirile efectuate fără permisiunea locato‑
rului nu pot fi separate fără a se deteriora bunul, ele de‑
vin proprietate a locatorului. (3) La cererea locatorului, 
construcţiile neautorizate de el urmează a fi demolate 
de către locatar sau pe contul lui.

Pe perioada utilizării patrimoniului închiriat, locata-
rul din inițiativă proprie sau din necesitatea cerințelor 
economice care le practică și pentru care a închiriat bunul 
sau din alte motive personale poate aduce îmbunătățiri 
și efectua reparații asupra lui.

Spre exemplu, în cadrul locațiunii unui bun imobil 
pentru locuit sau pentru oficiu, locatorul poate aduce 
îmbunătățiri semnificative. Aceste îmbunătățiri sunt în 
mare parte pentru sporirea confortului propriu și pen-
tru necesitățile personale aspirate. O parte din aceste 
îmbunătățiri pot fi separate fără a se deteriora bunul, 
în acest caz nu apar, oarecare probleme. Însă evident 
că o parte din acestea nu mai pot fi separate și rămân 
în proprietatea locatorului. Locatarul poate cere com-
pensarea cheltuielilor suportate pentru efectuarea aces-
tor lucrări de îmbunătățire doar dacă le-a executat cu 
permisiunea locatorului. Lucrări și îmbunătățiri care 
nu pot fi separate de bunul principal pot fi încadrate 
atât în categoria reparațiilor curente, cât și în categoria 
reparațiilor capitale. Mai puțin se poate afirma acest fapt 
în cazul îmbunătățirilor separabile. Astfel, considerăm 
că reparațiile capitale nu pot fi asociate în esență cu 
îmbunătățirile care pot fi separate de bun fără deteriora-
rea acestuia, întrucât constituie o reparație de consistență 
și de rezistență a structurii bunului. Iar reparațiile curen-
te presupun anumite lucrări mai ușoare, decorative, de 
menținere și de îmbunătățire a aspectului bunului în așa 
mod, în care aceste lucrări sau îmbunătățiri pot fi sepa-
rate fără provocarea anumitor deteriorări.

 Adiacent principalelor obligații ale locatarului, 
specificate la art.888 CC, acesta este obligat de a infor-
ma locatorul dacă cunoaște despre un viciu sau o dete-
riorare substanțială a bunului într-un termen rezonabil 
conform art.899 CC. În cazul în care bunul închiriat 
este afectat de un viciu potrivit art.879 CC, locatarul are 
dreptul la o chirie redusă, în afara cazului când viciul 
este nesemnificativ sau dacă este înlăturat în termen. 
Locatorul este obligat de a remedia viciul bunului întru-
cât acesta, chiar de la încheierea contractului, trebuie să 
transmită bunul în stare corespunzătoare pentru folosire 
și să asigure menținerea bunului în această stare pe în-
treaga perioadă a contractului de locațiune.

Excepție de la dreptul de a beneficia de o chirie re-
dusă are loc în cazul prevăzut de art.881, atunci când 
locatarul a știut despre viciile bunului la încheierea con-
tractului și nu a formulat pretenții în legătură cu acest 
fapt. 

O altă situație cu privire la viciile bunului închiriat 
este prevăzută de art.880 CC, care menționează că: (1) 
Dacă un viciu care diminuează folosinţa bunului există 
în momentul încheierii contractului sau apare ulterior 
dintr-o cauză pentru care este răspunzător locatorul 
sau dacă acesta este în întârziere în privinţa obligaţiei 

sale de a remedia bunul, locatarul poate cere, pe lângă 
pretenţiile sale la o chirie redusă, despăgubiri pentru 
prejudiciul cauzat.

(2) În cazul întârzierii locatorului, locatarul poate 
remedia el însuşi viciul, cerând restituirea cheltuielilor 
utile.

Considerăm că în situația prevăzută de acest arti-
col, similar art.879 CC, trebuie adăugată situația în care 
locatarul cunoștea la încheierea contractului despre 
existența viciului pe care îl acceptă într-un mod tacit. 
De asemenea, opinăm că această situație nu trebuie să 
permită locatarului dreptul de a beneficia de despăgu-
biri dacă au existat înțelegeri contractuale cu privire la 
acceptarea stării bunului sau dacă nu au fost înaintate  
pretenții anume vizavi de acest fapt în momentul înche-
ierii contractului.

Astfel în practică întâlnim situații în care locatarul 
efectuează diferite reparații și îmbunătățiri, la care ulte-
rior solicită recuperarea cheltuielilor efectuate din con-
tul locatorului sau din contul plății pentru chirie. 

În cadrul unei situații judiciare, Curtea Supremă 
de Justiție a dispus recuperarea cheltuielilor pentru 
reparațiile și îmbunătățirile aduse asupra bunului închi-
riat, calificându-le ca vicii care nu corespundeau stării 
normale a lucrului și care contraveneau destinației aces-
tuia27. 

Astfel, la caz, Colegiul civil şi de contencios admi‑
nistrativ al Curţii Supreme de Justiţie reţine corectă 
concluzia instanţei de apel privind admiterea cerinţei 
lui D.G. despre încasarea cheltuielilor suportate pen‑
tru repararea încăperii, deoarece aceste lucrări au fost 
efectuate întru realizarea certificatului de urbanism şi 
autorizaţiei de construire, sunt utile, suportate real şi 
confirmate prin facturile fiscale.

Or, la caz, încăperea litigioasă a fost transmisă în 
locaţiune în stare necorespunzătoare pentru a fi folosită 
după destinaţie, iar locatarul a remediat viciul bunului 
închiriat din contul său, prin urmare D.G. poate pre‑
tinde de la locator compensarea cheltuielilor suportate 
pentru remedierea bunului închiriat.

Chiar și în acest caz, într-o măsură oarecare, suntem 
de părerea că este controversat dreptul locatarului de a 
beneficia de despăgubiri pentru reparațiile viciului când 
le-a cunoscut și le-a acceptat la încheierea contractului.

Odată ce părțile au convenit cu privire la încheie-
rea unui contract de locațiune în care locatarul cunoaște 
starea bunului acceptându-l, considerăm a fi inechita-
bil dreptul celui din urmă de a beneficia de despăgubiri 
pentru reparațiile lucrului, catalogate ca vicii.

Astfel, revenind la cea din urmă speță, din fragmentul 
Deciziei prezentate se deduce faptul că pârâtul (locator), 
nu a avut dreptul de a efectua lucrări de reconstrucție și 
reparație capitală a bunului în lipsa acordului scris al lo-
catorului: Aşadar, pârâtul contrar prevederilor pct.1.4 
din contract a efectuat în încăperea nr.18 reconstrucţie, 
reparaţie capitală în lipsa acordului în scris din par‑
tea proprietarului. Şi anume, a schimbat sistemul de 
încălzire fără acordul lui, a efectuat în peretele capital 
două găuri, a efectuat modificări în apeductul magis‑
tral, transferând ţevile pentru apă din încăperea nr.19 
în încăperea nr.18.

Considerând acestea, se creează impresia unor con-
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troverse în care, pe de o parte, locatarul nu are dreptul 
de a efectua reconstrucții și reparații capitale fără acor-
dul locatorului, iar pe de altă parte, acesta (primul) are 
dreptul la despăgubiri pentru înlăturarea viciilor bunu-
lui. Însă totuși susținem că dacă starea bunului a fost cu-
noscută de la început, adică nu au existat vicii ascunse, 
iar locatarului i-au fost interzise expres efectuarea lucră-
rilor de reparații capitale, afirmăm inechitabilă despăgu-
birea cheltuielilor pentru repararea viciilor bunului. Or, 
locatorul transmite un bun în chirie în virtutea unui con-
tract de locațiune și nu încheie un contract de antrepriză 
forțată în urma căreia este obligat să achite cheltuielile 
pentru reparațiile care nu le-a dorit și nu erau necesare. 
Considerăm că este justă doar compensarea cheltuielilor 
pentru remedierea viciilor ascunse și în cazul în care nu 
putea să le cunoască instantaneu la încheierea contrac-
tului și la primirea bunului. Spre exemplu, cum ar fi sta-
rea deteriorată a acoperișului unei locuințe care permite 
pătrunderea apei în interior pe timp de ploaie sau alte 
deteriorări din cauza vechimii rețelelor de comunicare, 
electrice, a rețelei de canalizare etc. Astfel de vicii-de-
teriorări nu pot fi depistate la recepționarea primară a 
bunului, ci doar peste o perioadă anumită de exploatare. 
Rezultând din considerentele prezentate, poate fi ac-
ceptată doar acoperirea cheltuielilor pentru efectuarea 
reparațiilor pentru viciile ascunse, necunoscute, apărute 
pe neașteptate. 

Concluzii generale și recomandări
Situația legislativă și practică cu privire la efectuarea 

reparațiilor asupra bunului închiriat este guvernată, în 
principal, de regula generală prin care:

locatarul execută reparațiile curente, locative și de – 
întreținere a bunului pe parcursul închirierii acestuia;

locatorul execută reparațiile capitale ale bunului, – 
precum și alte lucrări ce sunt menite pentru a asigura 
folosința bunului de către locatar. 

Întrucât aceste reguli nu sunt imperative, părțile pot 
deroga de la ele, stabilind propriile condiții privind efec-
tuarea reparațiilor bunului închiriat.

 Reparațiile capitale sunt considerate de importanță 
majoră și esențială, iar potrivit Dicționarului explicativ 
al limbii române: „reparația capitală presupune – refa-
cerea părților esențiale ale unei clădiri, ale unei mașini 
etc.”28.

Din reparațiile curente fac parte lucrările mici ca 
importanță și consistență, numite și locative, destinate 
pentru întreținerea zilnică a bunului. 

Deși Codul civil face referire la două tipuri de 
reparații, nu există o distingere normativă între ele, 
ci doar anumite interpretări doctrinare cu privire la 
diferențierea acestora.

În acest sens, considerăm că se cer a fi introduse anu-
mite completări legislative cu privire la deosebirea lor.

De asemenea, Codul civil nu face distingere mai ex-
plicită în privința închirierii diferitelor tipuri de bunuri, 
cum ar fi închirierea de bunuri mobile, imobile, închiri-
erea de locuințe etc. 

Astfel, nu există un cadru de norme și reguli speciale 
ce guvernează modul de efectuare a reparațiilor asupra 
unui bun imobil cu destinația de locuință. 

Întrucât reparația și modul de efectuare a reparației 
este diferită pentru diferite tipuri de bunuri, susținem că 

este necesară completarea cadrului legal cu privire la 
acest subiect. Mai mult decât atât, ar fi meritorie mo-
dificarea parțială a cadrului legislativ cu privire la con-
tractul de locațiune și includerea diferențiată a modului 
de închiriere a diferitelor tipuri de bunuri în dependență 
de categoria acestuia, perioada și destinația de utilizare 
și alte criterii. În acest sens, stabilirea unor norme spe-
cifice pentru relațiile de locațiune, în particular pentru 
chiria bunurilor imobile, locațiunea lucrurilor mobile, și 
arenda bunurilor agricole, ar îmbunătăți cadrul legisla-
tiv și ar duce la o mai bună aplicare a acestui contract.

Pornind de la lacuna respectivă a legislației, este 
bine-venit faptul ca părțile contractante să stabilească 
personal anumite prevederi mai explicite, referitor la 
modul de efectuare a reparațiilor și sarcina cărei părți îi 
revine această obligație.

Adiacent condițiilor contractuale care pot fi stabili-
te de părțile contractante, legea prevede anumite reguli 
generale prin care este stabilit că locatorul este în drept 
de a separa îmbunătățirile care pot fi desprinse de bunul 
principal, fără a aduce deteriorări acestuia. De aseme-
nea, locatarul poate cere compensarea cheltuielilor pen-
tru efectuarea reparațiilor capitale care erau necesare și 
au fost îndeplinite cu preavizarea și eventual acordul 
locatorului.

Un alt element important și necesar de a fi menționat, 
este faptul că practica judiciară cu privire la relațiile de 
locațiune nu este una uniformă în ceea ce ține de pro-
blemele vizavi de reparația bunului închiriat, iar în mare 
parte persistă litigiile cu privire la încasarea plății pentru 
neachitarea chiriei. În această ordine de idei, opinăm că 
este oportună emiterea de către Plenul Curții Supreme 
de Justiție a unei Hotărâri explicative cu privire la prac-
tica aplicării legislaţiei în cadrul relațiilor de locațiune 
și arendă.

În cele din urmă, dar nu în ultimul rând, ținem să re-
iterăm că atât locatorul, cât și locatarul sunt moral și ju-
ridic obligați să se comporte cu bună credință unul față 
de altul, față de obligațiile reciproce pe care și le-au asu-
mat, dar și vizavi de bunul care face obiectul locațiunii, 
întrucât lipsa, inexistența sau dispariția acestuia va adu-
ce cu sine și inexistența relațiilor contractuale scontate.
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Mai jos vom caracteriza cele trei categorii de 
persoane publice străine, specificate în alin.

(1) art.123 CP RM:
1) orice persoană, numită sau aleasă, care deţine un 

mandat legislativ, executiv, administrativ sau judiciar 
al unui stat străin; 

2) persoana care exercită o funcţie publică pentru un 
stat străin, inclusiv pentru un organ public sau o între-
prindere publică străină; 

3) persoana care exercită funcţia de jurat în cadrul 
sistemului judiciar al unui stat străin.

În legătură cu prima dintre aceste categorii, este ca-
zul să apelăm la Raportul explicativ la Convenţia Uni-
unii Europene elaborată în temeiul lit.c) alin.(2) art.K.3 
din Tratatul Uniunii Europene, privind lupta împotriva 
corupţiei care implică funcţionari ai Comunităţilor Eu-
ropene sau funcţionari ai statelor membre ale Uniunii 
Europene1. 

Conform acestuia, „prin «persoană deţinând un 
mandat al unui stat străin» trebuie de înţeles funcţio-
narul public în accepţiunea legislaţiei naţionale a fie-
cărui stat membru al Uniunii Europene. I se va acorda 
prioritate definiţiei noţiunii de funcţionar public din 
legea penală a statului de origine a persoanei deţinând 
un mandat al unui stat străin. Noţiunea «persoană deţi-

nând un mandat al unui stat străin» nu include în mod 
automat membrii Parlamentului European, miniştri, 
membrii curţilor supreme de justiţie sau membrii curţi-
lor de conturi din statele membre. Cu toate acestea, nu 
se exclude ca un stat membru să extindă propria defini-
ţie a noţiunii «persoană deţinând un mandat al unui stat 
străin» la unul sau la mai multe din aceste categorii de 
persoane”.

În concluzie, extrapolând această explicaţie, se poa-
te susţine că, în dependenţă de statul de origine a făp-
tuitorului, în baza legii penale a acestui stat, se va sta-
bili dacă făptuitorul este sau nu persoană deţinând un 
mandat al unui stat străin. În această ipoteză, nu trebuie 
de uitat de prevederea de la lit.c) art.1 al Convenţiei 
penale a Consiliului Europei privind corupţia: „În ca-
zul urmăririlor cu implicarea unui agent public al altui 
stat, statul care urmăreşte nu poate să aplice definiţia de 
agent public decât în măsura în care această definiţie 
este compatibilă cu dreptul său naţional”.

În contextul analizei primei categorii de persoane 
publice străine, specificate în alin.(1) art.123 CP RM, se 
prezintă drept criticabilă definiţia noţiunii „stat străin” 
din pct.18 alin.(4) art.1 al Comentariului la Convenţia 
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economi-
că privind combaterea corupţiei funcţionarilor publici 

SuBIECŢII  SPECIALI  AI  INFRACŢIuNILOR  PREVăZuTE  
În cap. xV  DIN  PARTEA  SPECIALă  A  CODuLuI  PENAL 

(ALŢII  DECâT  PERSOANA  PuBLICă  ŞI  PERSOANA  Cu  FuNCŢIE  DE  DEMNITATE  PuBLICă) 

Partea II
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REZuMAT
În acest articol, se arată că arbitrul ales sau numit să soluționeze prin arbitraj un litigiu nu poate fi considerat 

funcționar internațional în sensul alin.(2) art. 1231 CP RM. Activând în sectorul privat, arbitrul străin nominali-
zat nu face parte din categoria oricăror persoane care exercită funcții judiciare în cadrul unei curți internaționale, 
categorie stipulată în alin.(2) art. 1231 CP RM . Subiectul infracțiunii este specificat la art. 3301 CP RM: persoana 
responsabilă de colectarea declarațiilor cu privire la venituri și proprietate în cadrul entităților în care activează 
persoane care conform Legii privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de 
demnitate publică au obligația de a depune astfel de declarații; b) membrul Comisiei Naționale de Integritate; c) 
membrul comisiei speciale, create de Parlament pentru efectuarea controlului declarațiilor cu privire la venituri 
și proprietate depuse de președinte, vicepreședinte și membrii Comisiei Naționale de Integritate.

Cuvinte-cheie: persoană publică, persoană cu funcție de demnitate publică, funcționar internațional, arbitru 
străin, litigiu, declarație, venituri și proprietate.

SuMMARY
In this study, it is shown that the arbitrator elected or appointed to settle by arbitration a dispute cannot be 

considered an international civil servant under par.(2) art.1231 Pc RM. Working in the private sector, he is not 
part of the persons exercising judicial functions in an international court, category recorded in par.(2) art.1231 
Pc RM. It is also established that the subject of the offense specified in art.3301cP RM is, where appropriate: a) 
the person responsible for the collection of statements on income and property within the institutions wherein 
operate persons that, in accordance with the Law on Declaration and Control of Income and Property of Dig-
nitaries, judges, prosecutors, public servants and officials, are required to submit such statements; b) members 
of the National Integrity Committee; c) members of the special committee, created by the Parliament to carry 
out control of the statements on income and property presented   by the President, Vice President and members 
of the National Integrity committee.

Key-words: public servant,  a public person  with dignitary function,  international public servant, foreign 
arbitrator, litigation, declaration, income and property.
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în tranzacţiile internaţionale2: noţiunea de „stat străin” 
nu se limitează doar la statele propriu-zise, dar include 
orice teritorii sau entităţi străine, cum ar fi teritoriile au-
tonome sau teritoriile separate de un stat.

În eventualitatea îmbrăţişării unei asemenea opinii, 
regiunea aflată sub controlul autorităţilor anticonstitu-
ţionale de la Tiraspol ar trebui considerată stat străin. 
Respectiv, „funcţionarii publici” reprezentând această 
regiune ar fi trebuit consideraţi persoane publice străi-
ne. Ceea ce este inadmisibil.

Prin „stat străin”, în sensul dispoziţiei de la alin.(1) 
art.1231 CP RM, trebuie de înţeles exclusiv statul re-
cunoscut pe plan internaţional, inclusiv de Republica 
Moldova. Formaţiuni statale nerecunoscute de Repu-
blica Moldova (de exemplu, „Republica Moldoveneas-
că Nistreană” „Republica Nagorno-Karabah”, „Repu-
blica Osetia de Sud”, „Republica Abhazia”, „Republica 
Turcă a Ciprului de Nord”, „Republica Kosovo” etc.) 
nu pot avea această calitate.

În acelaşi timp, este relevantă şi utilă precizarea 
din alin.(4) art.1 al Convenţiei Organizaţiei pentru Co-
operare şi Dezvoltare Economică privind combaterea 
corupţiei funcţionarilor publici în tranzacţiile internaţi-
onale, potrivit căreia, prin „stat străin” se înţelege toate 
nivelurile şi subdiviziunile administraţiei publice cen-
trale sau locale dintr-un stat străin.

Următoarea categorie de persoane publice străine, 
specificată în alin.(1) art.123 CP RM, este cea a per‑
soanelor care exercită o funcţie publică pentru un stat 
străin, inclusiv pentru un organ public sau o întreprin‑
dere publică străină.

În Comentariul la Convenţia Organizaţiei pentru 
Cooperare şi Dezvoltare Economică privind comba-
terea corupţiei funcţionarilor publici în tranzacţiile in-
ternaţionale3, se menţionează: prin „organ public” se 
înţelege entitatea constituită în temeiul dreptului public 
în vederea efectuării anumitor sarcini de interes public; 
prin „întreprindere publică” se înţelege orice între-
prindere, indiferent de forma sa juridică, asupra căreia 
guvernul unui stat sau guvernele mai multor state pot, 
direct sau indirect, să exercite o influenţă dominantă. 
Aceasta se atestă atunci când, printre altele, guvernul 
unui stat sau guvernele mai multor state deţin majorita-
tea capitalului subscris al întreprinderii, sau controlează 
majoritatea voturilor aferente acţiunilor emise de între-
prindere, sau pot desemna majoritatea dintre membrii 
organului administrativ, de conducere sau de control al 
întreprinderii.

Aşadar, în esenţă, ceea ce în alin.(1) art.1231 cP 
RM se numeşte „organ public străin” corespunde noţi-
unii de autoritate publică alături de noţiunea de institu-
ţie publică în sensul art.123 CP RM. De asemenea, în 
esenţă, ceea ce în alin.(1) art.1231 CP RM se numeşte 
„întreprindere publică străină” corespunde noţiunii de 
întreprindere de stat alături de noţiunea de „întreprin-
dere municipală” în sensul art.123 CP RM, în asociere 
cu noţiunea de „întreprindere cu capital majoritar de 
stat” în înţelesul legislaţiei Republicii Moldova.

Desigur, în stabilirea statutului de organ public stră-
in sau de întreprindere publică străină, se va ţine cont 
de specificul legislaţiei statului de apartenenţă a orga-
nului public sau a întreprinderii publice străine.

O altă categorie de persoane publice străine, speci-
ficate în alin.(1) art.123 CP RM, este cea a persoanelor 
care exercită funcţia de jurat în cadrul sistemului judi‑
ciar al unui stat străin.

În context, aducem la cunoştinţă că, potrivit alin.
(3) art.1 al Protocolului adiţional la Convenţia penală a 
Consiliului Europei privind corupţia, termenul „jurat” 
trebuie înţeles prin referire la dreptul naţional al statu-
lui parte la acest protocol, dar în orice caz trebuie să 
desemneze o persoană care să acţioneze în calitate de 
membru neprofesionist al unui organ colegial însărci-
nat să se pronunţe în cadrul unui proces penal cu privire 
la vinovăţia unui acuzat.

Cu alte cuvinte, funcţia de jurat este funcţia ocupată 
de cetăţenii, care nu au o pregătire juridică, într-o curte 
cu juraţi (curte cu juri), instanţă de judecată care func-
tionează în unele state (Regatul Unit, SUA etc.), având 
competenţa să examineze infracţiunile de gravitate 
sporită. Alături de juraţi, curtea cu juraţi include mem-
bri profesionişti, şi anume, magistraţii de profesie.

În Republica Moldova, s-a propus adoptarea unui 
cadru normativ în vederea implementării sistemului 
de justiţie implicând juraţii4. Însă, în mod regretabil, 
această propunere nu a găsit susţinere.

După caracterizarea celor trei categorii de persoa-
ne publice străine nominalizate în alin.(1) art.1231 cP 
RM, vom examina particularităţile ce marchează cele 
trei categorii de funcţionari internaţionali, consemnate 
în alin.(2) art.1231 CP RM:

1) funcţionarul unei organizaţii publice internaţio-
nale ori supranaţionale sau orice persoană autorizată de 
o astfel de organizaţie să acţioneze în numele ei; 

2) membrul unei adunări parlamentare a unei orga-
nizaţii internaţionale ori supranaţionale;

3) orice persoană care exercită funcţii judiciare în 
cadrul unei curţi internaţionale, inclusiv persoana cu 
atribuţii de grefă.

Cât priveşte prima dintre aceste categorii, din Ra-
portul explicativ la Convenţia penală a Consiliului Eu-
ropei privind corupţia5, cu privire la conţinutul art.9 al 
convenţiei date, aflăm: apărarea penală este necesară 
împotriva corupţiei funcţionarilor din cadrul instituţii-
lor internaţionale, trebuind să aibă aceleaşi consecinţe, 
ca şi în cazul agenţilor publici naţionali. Oportunitatea 
incriminării faptelor de corupţie este chiar mai mare în 
cazul funcţionarilor din cadrul organizaţiilor publice 
internaţionale, decât în cazul persoanelor publice străi-
ne. Aceasta deoarece coruperea pasivă a unei persoane 
publice străine este deja considerată infracţiune în te-
meiul legislaţiei interne a statului de origine a acestei 
persoane.

În contextul analizei celei dintâi categorii de func-
ţionari internaţionali în sensul alin.(2) art.1231 CP RM, 
este cazul să deosebim două subcategorii de persoane: 
a) funcţionarul unei organizaţii publice internaţionale 
ori supranaţionale; 2) orice persoană autorizată de o 
organizaţie publică internaţională ori supranaţională să 
acţioneze în numele ei.

Aşa cum reiese din pct.59 al Raportului explicativ 
la Convenţia penală a Consiliului Europei privind co-
rupţia6, cele două subcategorii de persoane se caracte-
rizează prin următoarele: 1) funcţionarul unei organi-
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zaţii publice internaţionale ori supranaţionale trebuie 
deosebit de alţi angajaţi contractuali ai unei organizaţii 
publice internaţionale ori supranaţionale; 2) orice per-
soană, autorizată de o organizaţie publică internaţiona-
lă ori supranaţională să acţioneze în numele ei, este un 
membru al personalului, fiind detaşat (pus la dispoziţia 
organizaţiei de către un guvern sau de către orice orga-
nism public sau privat), pentru a efectua funcţii echiva-
lente cu cele efectuate de către funcţionari sau angajaţii 
contractuali.

În legătură cu prima dintre aceste subcategorii, 
precizăm doar că deosebirea dintre funcţionarul unei 
organizaţii publice internaţionale ori supranaţionale şi 
alţi angajaţi contractuali ai unei organizaţii publice in-
ternaţionale ori supranaţionale este, în principiu, com-
parabilă cu deosebirea dintre funcţionarul public şi alţi 
angajaţi contractuali.

În ce priveşte noţiunea „organizaţia publică inter-
naţională sau supranaţională”, din pct.61 al Raportului 
explicativ la Convenţia penală a Consiliului Europei 
privind corupţia7, reiese că organizaţiile date sunt cele 
constituite de guvernele statelor, nu de persoane fizi-
ce sau de organizaţii private. De asemenea, rezultă că 
noţiunea „organizaţia publică internaţională sau supra-
naţională” nu se referă la organizaţiile internaţionale 
nonguvernamentale. Ca exemplu de organizaţie publi-
că internaţională este prezentat Consiliul Europei, iar 
ca exemplu de organizaţie publică supranaţională este 
prezentată Uniunea Europeană.

Următoarea categorie de funcţionari internaţionali, 
consemnată în alin.(2) art.1231 CP RM, este cea a mem‑
brilor unei adunări parlamentare a unei organizaţii in‑
ternaţionale ori supranaţionale.

În pct.62 al Raportului explicativ la Convenţia pe-
nală a Consiliului Europei privind corupţia8, se menţio-
nează că, în esenţă, membrii unei adunări parlamentare 
a unei organizaţii internaţionale ori supranaţionale au 
acelaşi statut cu membrii adunărilor publice naţionale. 
Adunarea parlamentară a unei organizaţii internaţio-
nale ori supranaţionale îndeplineşte funcţii legislative, 
administrative sau de consiliere, în temeiul statutului 
de organizaţie internaţională sau supranaţională care 
a creat-o. În ceea ce priveşte contextul specific inter-
naţional, este valabilă interpretarea făcută cu privire la 
funcţionarii unei organizaţii publice internaţionale ori 
supranaţionale. Ca exemplu de adunare parlamentară 
a unei organizaţii internaţionale este adusă Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei, iar ca exemplu de 
adunare parlamentară a unei organizaţii supranaţionale 
este adus Parlamentul European.

Ultima dintre categoriile de funcţionari internaţi-
onali, specificată în alin.(2) art.1231 CP RM, este cea 
a oricăror persoane care exercită funcţii judiciare în 
cadrul unei curţi internaţionale, inclusiv a persoanelor 
cu atribuţii de grefă.

În pct.63 al Raportului explicativ la Convenţia pena-
lă a Consiliului Europei privind corupţia9, se precizea-
ză că, în esenţă, interpretarea vizând noţiunea de „agent 
public” (a cărei definiţie de la lit.a) art.1 al Convenţiei 
penale a Consiliului Europei privind corupţia cuprinde 
înţelesul de judecător) se aplică în raport cu persoanele 

care exercită funcţii judiciare în cadrul unei curţi in-
ternaţionale. În mod similar, în esenţă, interpretarea 
vizând funcţionarii unei organizaţii publice internaţio-
nale ori supranaţionale (nominalizaţi la art.9 al Con-
venţiei penale a Consiliului Europei privind corupţia) 
ar trebui să fie extinsă asupra persoanelor care exercită 
funcţii judiciare în cadrul unei curţi internaţionale, în 
ceea ce priveşte contextul specific internaţional.

Este cazul de concretizat că, în conformitate cu lit.b) 
art.1 al Convenţiei penale a Consiliului Europei privind 
corupţia, termenul „judecător”, care figurează în defini-
ţia de la lit.a) art.1 al Convenţiei date, se referă inclusiv 
la membrii procuraturii, precum şi la persoanele care 
exercită funcţii judiciare.

Aşadar, membrii procuraturii şi persoanele care 
exercită funcţii judiciare (bineînţeles, dacă aceştia îşi 
exercită funcţiile în cadrul unei curţi internaţionale 
(cum ar fi, de exemplu, procurorii Tribunalului ONU 
pentru fosta Iugoslavie)) fac parte, alături de judecăto-
rii din cadrul unei curţi internaţionale, din categoria de 
oricare persoane care exercită funcţii judiciare în cadrul 
unei curţi internaţionale.

În pct.63 al Raportului explicativ la Convenţia pe-
nală a Consiliului Europei privind corupţia, se menţio-
nează că judecători din cadrul unei curţi internaţionale 
trebuie consideraţi, de exemplu, judecătorii de la Cur-
tea Europeană a Drepturilor Omului. 

De asemenea, se arată că persoanele cu atribuţii de 
grefă (membrii biroului grefierului) fac parte şi ele din 
categoria de oricare persoane care exercită funcţii judi-
ciare în cadrul unei curţi internaţionale.

Ultima precizare relevantă din pct.63 al Raportului 
explicativ la Convenţia penală a Consiliului Europei 
privind corupţia este aceea că, în principiu, instanţele 
de arbitraj nu sunt incluse în noţiunea de curţi internaţi-
onale în sensul art.11 al Convenţiei penale a Consiliului 
Europei privind corupţia; aceasta deoarece instanţele 
de arbitraj nu îndeplinesc funcţii judiciare în ceea ce 
priveşte statele.

Din moment ce arbitrii naţionali şi cei străini sunt 
nominalizaţi în Protocolul adiţional la Convenţia pena-
lă a Consiliului Europei privind corupţia, vom menţio-
na că arbitrul ales sau numit să soluţioneze prin arbitraj 
un litigiu apare în calitate de subiect al infracţiunii pre-
văzute la art.333 CP RM. Deci, acesta nu poate fi consi-
derat funcţionar internaţional în sensul alin.(2) art.1231 
CP RM. Activând în sectorul privat, arbitrul străin, 
ales sau numit să soluţioneze prin arbitraj un litigiu, nu 
face parte din categoria oricăror persoane care exercită 
funcţii judiciare în cadrul unei curţi internaţionale, ca-
tegorie consemnată în alin.(2) art.1231 CP RM.

B. Subiectul special al infracţiunii prevăzute la 
art.3301 CP RM

Întâi de toate, urmează de precizat că, drept rezul-
tat al adoptării la 19.12.2011 de către Parlamentul Re-
publicii Moldova a Legii Republicii Moldova pentru 
modificarea şi completarea unor acte legislative10, din 
art.3301 „Încălcarea regulilor privind declararea veni-
turilor şi a proprietăţii de către demnitarii de stat, jude-
cători, procurori, funcţionarii publici şi unele persoane 
cu funcţie de conducere”, au fost eliminate alin.(1) şi 
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(2). Prin aceeaşi lege: la alin.(3) art.14 al Legii privind 
declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii per-
soanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, 
procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane 
cu funcţie de conducere, s-a stabilit: „Indicarea inten-
ţionată în declaraţie a datelor inexacte sau incomplete 
constituie infracţiune şi se pedepseşte conform art.3521 
din Codul penal”; Codul contravenţional a fost com-
pletat cu art.3191 „Neexecutarea solicitărilor Comisiei 
Naţionale de Integritate” (presupunând neprezentarea 
datelor, a informaţiilor, a înscrisurilor sau a documen-
telor solicitate de Comisia Naţională de Integritate în 
condiţiile alin.(3) art.11 din Legea privind declararea 
şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu 
funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, 
funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de 
conducere (alin.(1)); neaplicarea sancţiunii disciplina-
re sau neemiterea actului privind încetarea mandatului, 
a raporturilor de muncă ori de serviciu, dacă actul de 
constatare al Comisiei Naţionale de Integritate a rămas 
definitiv (alin.(2)) şi cu art.3302 „Încălcarea termenelor 
de declarare a veniturilor şi a proprietăţii sau a intere-
selor personale” (presupunând nedepunerea declaraţiei 
cu privire la venituri şi proprietate sau a declaraţiei de 
interese personale, în termenele stabilite de legislaţie, 
de către persoana obligată să o depună). De asemenea, 
prin aceeaşi lege, s-a stabilit o nouă denumire pentru 
art.3301 CP RM: „Încălcarea regimului de confidenţia-
litate a informaţiilor din declaraţiile cu privire la veni-
turi şi proprietate”.

Caracteristicile persoanei, căreia informaţiile din 
declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate i-au de-
venit cunoscute în procesul îndeplinirii atribuţiilor de 
serviciu sau al exercitării controlului, sunt stabilite de 
reglementările privitoare la declararea şi controlul ve-
niturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de dem-
nitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionari-
lor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere. 
Cu această ocazie, accentuăm că, întrucât aceste regle-
mentări au suportat modificări şi completări recente, în 
mare parte, nu mai este de actualitate informaţia privind 
subiectul infracţiunii prevăzute la art.3301 CP RM, cu-
prinsă în unele surse doctrinare11. Deci, nu se mai poate 
susţine, ca altădată, că subiectul infracţiunii date este, 
după caz: membrul Comisiei centrale de control al de-
claraţiilor cu privire la venituri şi proprietate; membrul 
comisiei departamentale de control al declaraţiilor cu 
privire la venituri şi proprietate; colaboratorul Centru-
lui pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corup-
ţie; alte persoane din cadrul Centrului pentru Comba-
terea Crimelor Economice şi Corupţiei, al Serviciului 
de Informaţii şi Securitate, al Procuraturii Generale, al 
Serviciului Fiscal de Stat, al Curţii de Conturi sau al 
altor organe abilitate cu funcţii de control de stat.

Astfel, Legea privind declararea şi controlul venitu-
rilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demni-
tate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor 
publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere sta-
bileşte: în cadrul entităţilor în care activează persoane 
care, în conformitate cu prezenta lege, au obligaţia de 
a depune declaraţia cu privire la venituri şi proprieta-

te se desemnează, din cadrul serviciului resurse uma-
ne, persoane responsabile de colectarea declaraţiilor 
date (alin.(1) art.9); subiecţi ai declarării veniturilor 
şi ai proprietăţii sunt: a) persoanele care deţin funcţii 
de demnitate publică prevăzute în Anexa la Legea cu 
privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate 
publică; b) membrii Consiliului de observatori al Insti-
tuţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania 
„Teleradio-Moldova”; deputaţii în Adunarea Populară 
a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia; directorul ge-
neral adjunct al Companiei Naţionale de Asigurări în 
Medicină; c) conducătorii şi adjuncţii acestora din ca-
drul autorităţii administrative (instituţiei publice) sub-
ordonate organului central de specialitate, din cadrul 
întreprinderii de stat sau municipale, societăţii comer-
ciale cu capital de stat majoritar, instituţiei financiare 
cu capital de stat total sau majoritar; d) persoanele cu 
funcţii de conducere şi de control în instituţiile din ca-
drul sistemului de învăţământ de stat şi sistemului de 
sănătate publică; e) personalul din cabinetul persoa-
nelor cu funcţii de demnitate publică; f) funcţionarii 
publici, inclusiv cei cu statut special (alin.(1) art.3); 
prevederile Legii privind declararea şi controlul veni-
turilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de dem-
nitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionari-
lor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere 
se aplică şi persoanelor care sunt împuternicite, con-
form actelor legislative, să ia decizii în privinţa bunu-
rilor aflate în proprietatea statului sau în proprietatea 
unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv în privinţa 
mijloacelor băneşti, ori care au dreptul de a dispune de 
astfel de bunuri, precum şi persoanelor care nu sunt 
funcţionari publici, dar cărora statul le deleagă tempo-
rar una dintre aceste atribuţii (alin.(2) art.3).

Însă, subiect al infracţiunii specificate la art.3301 cP 
RM poate fi nu numai persoana responsabilă de colec-
tarea declaraţiilor din cadrul entităţilor în care activea-
ză persoane care, în conformitate cu numita lege, au 
obligaţia de a depune declaraţii.

Astfel, la art.11 al Legii privind declararea şi contro-
lul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de 
demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţio-
narilor publici şi a unor persoane cu funcţie de condu-
cere, se prevede: controlul veniturilor şi al proprietăţii 
expuse în declaraţie se efectuează de către Comisia Na-
ţională de Integritate în conformitate cu Regulamentul 
comisiei aprobat de Parlament (alin.(1); declaraţiile de-
puse de preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Co-
misiei Naţionale de Integritate sunt controlate de către 
o comisie specială creată de Parlament (alin.(4)).

Aşadar, şi persoanele menţionate la alin.(1) şi (4) 
art.11 al legii în cauză pot avea calitatea de subiecţi ai 
infracţiunii prevăzute la art.3301 CP RM.

În alt context, suntem de acord cu S.Brînza, care 
afirmă: „Se va aplica nu alin.(3) art.3301 CP RM, dar 
alin.(2) art.315 «Divulgarea datelor urmăririi penale» 
din Codul penal, dacă informaţiile din declaraţiile cu 
privire la venituri şi proprietate, în calitate de date ale 
urmăririi penale, în ambianţa urmăririi penale sau în 
legătură cu aceasta, vor fi divulgate de către persoana 
care efectuează urmărirea penală sau de către persoana 
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abilitată cu controlul asupra desfăşurării urmăririi pe-
nale, dacă această acţiune a cauzat daune morale sau 
materiale martorului, părţii vătămate sau reprezentan-
ţilor acestora ori dacă l-a făcut pe vinovat să se eschi-
veze de la răspundere”12. Or, aşa cum reiese din dispo-
ziţia de la art.3301 CP RM, divulgarea sau publicarea 
intenţionată a informaţiilor din declaraţiile cu privire 
la venituri şi proprietate se poate face doar în legătură 
cu procesul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu sau al 
exercitării controlului de către persoana responsabilă 
de colectarea declaraţiilor din cadrul entităţilor în care 
activează persoane care au obligaţia de a depune de-
claraţii, în conformitate cu Legea privind declararea 
şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu 
funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurori-
lor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie 
de conducere. Din aceste considerente, divulgarea in-
formaţiilor din declaraţiile cu privire la venituri şi pro-
prietate, făcută în legătură cu alte împrejurări decât cele 
relevate în art.3301 CP RM şi/sau de alte persoane decât 
cele responsabile de colectarea declaraţiilor din cadrul 
entităţilor în care activează persoane care, în conformi-
tate cu numita lege, au obligaţia de a depune declaraţii, 
nu poate fi calificată în baza art.3301 CP RM.

În încheiere, formulăm următoarele concluzii cu 
privire la caracteristicile subiecţilor speciali ai infrac-
ţiunilor prevăzute în cap. XV din Partea specială a Co-
dului penal (altor decât persoana publică şi persoana cu 
funcţie de demnitate publică):

1) noţiunile „persoană publică străină” şi „funcţi-
onar internaţional” sunt noi pentru cadrul normativ al 
Republicii Moldova. Ele au devenit aplicabile numai 
odată cu intrarea în vigoare a amendamentelor operate 
la 02.12.2011. Până la acest moment, noţiunile „per-
soană publică străină” şi „funcţionar internaţional”, pur 
şi simplu, au lipsit în Codul penal al Republicii Mol-
dova;

2) prin „stat străin” în sensul dispoziţiei de la alin.
(1) art.1231 CP RM, trebuie de înţeles exclusiv statul 
recunoscut pe plan internaţional, inclusiv de Republica 
Moldova. Formaţiuni statale nerecunoscute de Repu-
blica Moldova (de exemplu, „Republica Moldoveneas-
că Nistreană” „Republica Nagorno-Karabah”, „Repu-
blica Osetia de Sud”, „Republica Abhazia”, „Republica 
Turcă a Ciprului de Nord”, „Republica Kosovo” etc.) 
nu pot avea această calitate;

3) arbitrul ales sau numit să soluţioneze prin arbitraj 
un litigiu apare în calitate de subiect al infracţiunii pre-
văzute la art.333 CP RM. Deci, acesta nu poate fi consi-
derat funcţionar internaţional în sensul alin.(2) art.1231 
CP RM. Activând în sectorul privat, arbitrul străin, 
ales sau numit să soluţioneze prin arbitraj un litigiu, nu 
face parte din categoria oricăror persoane care exercită 
funcţii judiciare în cadrul unei curţi internaţionale, ca-
tegorie consemnată în alin.(2) art.1231 CP RM;

4) subiect al infracţiunii specificate la art.3301 cP 
RM este, după caz: a) persoana responsabilă de colec-

tarea declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate 
din cadrul entităţilor în care activează persoane care, în 
conformitate cu Legea privind declararea şi controlul 
veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de 
demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţio-
narilor publici şi a unor persoane cu funcţie de con-
ducere, au obligaţia de a depune astfel de declaraţii;           
b) membrul Comisiei Naţionale de Integritate; c) mem-
brul comisiei speciale, create de Parlament, în vederea 
efectuării controlului declaraţiilor cu privire la venituri 
şi proprietate depuse de preşedinte, vicepreşedinte şi 
membrii Comisiei Naţionale de Integritate;

5) divulgarea informaţiilor din declaraţiile cu pri-
vire la venituri şi proprietate, făcută în legătură cu alte 
împrejurări decât cele relevate în art.3301 CP RM şi/
sau de alte persoane decât cele responsabile de colecta-
rea declaraţiilor din cadrul entităţilor în care activează 
persoane care în conformitate cu numita lege au obliga-
ţia de a depune declaraţii, nu poate fi calificată în baza 
art.3301 CP RM.

  Recenzent: 
Vitalie STATI, 

doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)
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